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2019. aastal toimus kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjonil 7 koosolekut, millest kaks
toimus koos hariduskomisjoniga.
Komisjoni peamised tegevused 2019. aastal:
Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine, ettepanekute tegemine ja kooskõlastamine.
Arutlusel olid järgnevad volikogu õigusaktid:
29.01.2019
•
•
•
•

Valgamaa arengustrateegia 2035+ ning juurdekuuluvate dokumentide tutvustamine.
Valga valla 2019.aasta eelarve.
Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.
Loa andmine lepingu sõlmimiseks mittetulundusühinguga Valga Spordiselts „Kalev“.

Komisjoni liikmed kiitsid eelnõud heaks. Lisaks kuulati finantsjuht Kaie Karist, kes
tutvustas Valga valla 2019 eelarve projekti koos eelarve esimese ja teise lugemise
vahel sisseviidud parandusi.

27.03.2019
•
•

Valga Muuseumi põhimäärus. Pikne Kama
Valga valla 2019.aasta lisaeelarve

Valga Muuseumi direktor Pikne Kama tutvustas Valga Muuseumi põhimääruse
eelnõud, mis on koostatud selleks, et kaasajastada praegu kehtivat põhimäärust.

Finantsjuht Kaie Karist tutvustas volikogu määruse eelnõud, millega vallavalitsus teeb
volikogule ettepaneku kinnitada Valga valla 2019. aasta lisaeelarve kogumahus 4 388
123 eurot.
27.04.2019
•

Valga valla 2019.aasta lisaeelarve.

Komisjon otsustas lõpetada Valga valla 2019. aasta lisaeelarve lugemise ja suunata
volikogusse.

25.09.2019
•

Valga valla asumi, aleviku- ja külavanema statuut.

Asevallavanem Kalmer Sarv tutvustas määruse eelnõud, mis algatati haldusreformi/ühinemise
käigus, on koostatud kogukonnakomisjoni poolt ja kooskõlastatud kogukondadega.
23.10.2019
•

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023.

Asevallavanem Viktor Mägi andis ülevaate vallavolikogu määruse eelnõu, millega tehakse
ettepanek muudatuste sisseviimiseks Valga valla arengukavas ja eelarvestrateegias
aastateks 2019-2023.
20.11.2019
•

Valga valla külavanema statuut.

Asevallavanem Kalmer Sarv tutvustas lühidalt määruse eelnõud, milles olulisemaks
muudatuseks võrreldes oktoobris tutvustusel olnuga on see, et linna osa on välja võetud.
Eelnõuga sätestatakse külavanema valimise ja tegevus Valga valla alevikes ja külades.
11.12.2019

•
•
•
•

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023.
Valga valla 2020.aasta eelarve. I lugemine.
Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2020-31.12.2020.
Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine.

Asevallavanem Viktor Mägi tutvustas Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks
2019-2023 eelnõud. Eelnõu muutmise tingis vajadus arenguavas kajastada Jaanikese
kompleksiga seonduv. Vallavanem Margus Lepik tutvustas Valga valla 2020.aasta
tegevuskulude eelarve projekti. Tulude eelarve planeerimise aluseks on 2018 – 2019. aastate
tulude laekumine, planeeritud tegevused ja rahandusministeeriumi koostatud prognoosid
aastaks 2020. Asevallavanem Kalmer Sarv tutvustas koolieelsete lasteasutuste rahastamisel
vanemate pool kaetava osa määre kehtestamise eelnõud. Valga vallas on esmakordselt
koondatud ühte määrusesse kõikide koolieelsete lasteasutuste kohatasude summade suurused.
Õppeasutuse pidaja sooviks on ühtlustada nii linna kui valla maapiirkondade kohatasud.

2019. aasta kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolekutelt võeti aktiivselt osa.
Korraldati ühisarutlusi, milles osalesid ka erinevate valdkondade esindajad. Arutleti teemadel,
kuidas edendada valla noorte vabaaja tegevusi. Spordivaldkonna keskseteks suundumusteks
oli sporditegemise võimaluste laiendamine. Aktuaalsed olid ka erinevate kultuurisündmuste
korraldamised ja noorte omaalgatuslike projektide toetamine.
Tänan komisjoni liikmeid osalemise eest koosolekutel ja dokumentatsiooni läbitöötamisel.
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