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2017. aasta viimasel koosolekul arutleti järgmiste päevakorrapunktide üle: Valga Muuseumi
arengukava aastateks 2017-2022; Valga valla põhimäärus; Valga Vallavolikogu töökord; Valga
Vallavalitsuse töökord.
2018. aastal toimus kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjonil 7 koosolekut, millest üks toimus
koos hariduskomisjoniga.
Komisjoni peamised tegevused 2018. aastal:
Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine, ettepanekute tegemine ja kooskõlastamine.
Arutlusel olid järgnevad volikogu õigusaktid:
29.01.2018






Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord.
Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused“.
Hallatavate asutuste tegevuse lõpetamine.
Loa andmine lepingu sõlmimiseks mittetulundus-ühinguga Valga Spordiselts „Kalev“.
Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise
delegeerimine.
 Valga valla 2018.aasta eelarve. (esimene lugemine)
Komisjoni liikmed kiitsid eelnõud heaks. Lisaks kuulati rahandusteenistuse juhataja I.
Rõivasepp tutvustust eelarve koostamise põhimõtetest ja hetkeseisust.

28.02.2018
 Valga Keskraamatukogu kasutamise eeskiri.
 Valga Keskraamatukogu mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord.
 Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine.
 Valga valla 2018.aasta eelarve. (teine lugemine)
Kuulati Valga Keskraamatukogu direktori E.Schasmini ettekannet eeskirja uuendamisest.
Lisaks arutleti raamatukogus olevatest raamatutest, mida võiks võõrandada, müüa või
utiliseerida.

04.04.2018
 Valga valla 2018.aasta lisaeelarve.
Komisjon otsustas lõpetada Valga valla 2018. aasta lisaeelarve lugemise ja suunata
volikogusse.

23.05.2018




Valga valla sümbolite kinnitamine.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord.
Valga Linnavolikogu 29.septembri 2017 otsuse nr 164 „Karula valla, Taheva valla,
Tõlliste valla, Õru valla ja Valga linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017–
31.12.2018“ muutmine
Vallavanem M.Lepik tegi ettepaneku, et arutada võiks Riigikantselei sümboolikakomisjoni
ettepanekut võtta Valga linna lipp kasutusele valla lipuna. Komisjon toetas ettepanekut.

24.10.2018
 Sporditegevuse toetamise kord.
 Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
 Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste
toetamise kord.
 Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023
Spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas tutvustas vallavolikogu määruse eelnõud
sporditegevuse toetamise kehtestamiseks. Ülle juht tegi ettepanekuid kultuurivaldkonna
arengukavasse.

21.11.2018
 Tsirguliina Rahvamaja põhimäärus.
 Hargla Maakultuurimaja põhimäärus.
 Lüllemäe Kultuurimaja põhimäärus.
 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse põhimäärus.
 Sporditegevuse toetamise kord.
 Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord.
Otsustati määruse eelnõud koos komisjonis heakskiidetud parandustega saata volikogusse.

12.12.2018



Valga valla 2019. aasta eelarve. I lugemine.
Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2019-31.12.2019.

Komisjon otsustas toetada Valga valla 2019. aasta eelarvet. Lisaks kuulati spordi-ja
noorsootööspetsialisti Mati Kikkas tutvustust Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019. aastaks.
2018. aasta kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolekutelt võeti aktiivselt osa.
Korraldati ühisarutlusi, milles osalesid ka erinevate valdkondade esindajad. Arutleti teemadel,
kuidas edendada valla noorte vabaajategevusi. 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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