RAHANDUSKOMISJONI TEGEVUSARUANNE 2019 AASTAL
26.02.20
Valga Vallavolikogu rahanduskomisjoni kooseis:
Alar Nääme

komisjoni esimees

Ivar Unt

komisjoni aseesimees

Valentina Melehhova liige
Leida Pettai

liige

Ruth Jürgens

liige

Meeli Tuubel

liige

Aigar Hanimägi

liige

2019 aastal toimus minu juhtimisel 8 korralist komisjoni.
Komisjon menetles 28 eelnõud:

1. Valga Raekoda 28.märts 2019 nr 13
Algus kell 14.00 ja lõpp kell 15.10.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme
Protokollis volikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango.
Võtsid osa rahanduskomisjoni liikmed: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ruth Jürgens, Meeli
Tuubel, Alar Nääme.
Puudus Ivar Unt.
Kutsutud: volikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase,
asevallavanem Viktor Mägi, finantsjuht Kaie Karist.
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas.
Otsustati kinnitada päevakord:
(poolt 5, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud)
1. ME 1-4/33 Valga valla 2019.aasta lisaeelarve. Kaie Karist
1. Valga valla 2019.aasta lisaeelarve. (ME 1-4/23)
Kuulati:
- finantsjuht Kaie Karist tutvustas vallavolikogu määruse eelnõud valla 2019.aasta lisaeelarve

vastuvõtmiseks. Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku kinnitada Valga valla 2019. aasta
lisaeelarve kogumahus 4 388 123 eurot, põhitegevuse eelarve tulud 87 515 eurot, kulud 375 426
eurot ja tulem -287 911 eurot, finantseerimistegevus 1 488 330 eurot ja investeerimistegevus 4 001
027 eurot ja likviidsete varade muutus 2 800 608.
Pärast lisaeelarve vastuvõtmist kujuneb Valga valla eelarve kogumahuks 26 097 422 eurot.
Kaie Karist vastas volikogu liikme Kalev Härki e-kirjaga saadetud küsimustele:
Küsimus 1. Milliseks kujuneb Valga valla laenukoormus käesolevat lisaeelarvet arvesse võttes 2019.
aasta lõpuks? Palun tuua näitaja nominaalväärtuses ja suhtarvuna 2019. aasta põhitegevuse
eelarvelistest tuludest. Vastus: Seisuga 31.12.2019 on laenukohustuse jääk 9 072 451 eurot (vt
põhitegevuse eelarve seletuskiri) mis on 41,79 % põhitegevuse eelarve tuludest (2019. aasta
põhitegevuse eelarve tulud 21 709 299 eurot).
Küsimus 2. Kui suured on prognoositavad laenude tagasimaksed aastatel 2020, 2021 ja 2022
käesoleva lisaeelarve rakendamisel? Vastus: Laenude tagasimaksed perioodil 2020−2022, eeldusel,
et 2019. aastal võetakse laenu juurde 2 500 000 eurot ja 2020. aastal 2 000 000 eurot.
Küsimus 3. Tabelist „2019. aastaks planeeritud investeeringud“ pole aru saada, kas tegemist on
ühekordsete või osaliste kulutustega. Palun tuua välja korrektne tabel, kus oleks: a) investeeringu
kogumaksumus, b) enne 2019. aastat tehtud kulud (kui olid), c) 2019. vajalik summa (sh eraldi välja
tuua välisvahendite ja omafinantseerimise osa), d) 2019. aasta järgselt objekti lõpetamiseks vajalik
investeeringusumma. Vastus: Täiendame seletuskirja ja tabelit.
Küsimus 4. Mida täpsemalt tehakse Valga Keskstaadioni spordi- ja olmehoone investeeringusumma
(30 000 €) eest? Vastus: 30 000 eurot on planeeritud Vabaduse 13 / E. Enno 15 võimla osaliseks
projekteerimiskuludeks. Sisuliselt on tegemist ühe investeerimisobjektiga.
Küsimus 5. Projektide omaosaluse tabel on puuduste ja vigadega, sest osa projektide puhul ei ole
võimalik aru saada, millest räägitakse. Mis projektid on:.
Green Realway (või äkki mõeldakse hoopis Green Railway?); Vastus: trükiviga parandatud. Toimiv
projekt Mõiskülast Gulbeneni. Projekti lõpukonverents toimub 28.mail.
Erasmus+ (tegemist on EL raamprogrammi nimega, mis ei saa olla projekti nimi); Vastus: noorte
spordiprojekt. Valla omaosalus 1200 eurot.
Terviseprojektide omaosalus? Vastus: Valga valla Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse
liikumisradade arendamine vastavalt volikogu 1.märtsil vastu võetud otsusele.
MAT (maakondliku arengustrateegia toetus)? Vastus: (MATA) maakondliku arengustrateegia

elluviimise toetusmeede.
Meeli Tuubel küsis, kas vallal tegevuskava (eraldised maakondliku arengustrateegia elluviimiseks),
millistele projektidele täpsemalt toetust planeeritakse? Viktor Mägi vastas: täna rahalise toetuse
maht ei ole teada. Vahendid omavalitsuste vahel jaotavad kohalik arenguagentuur ja omavalitsuste
liit. 2018.aasta vahendid eraldati Valga vallale ning mille abil tehti korda/renoveeriti spordisaal
Lüllemäel. Seega peaksid teoorias aastal 2019 raha saama Tõrva vald ja Otepää vald. Valga on kirja
pandud igaks-juhuks.
Küsimus 6. Mida täpsemalt sisaldab väiksemahuline investeering Valga Muusikakoolile (10 335
eurot)? Vastus: Hädavajalikud elektritööd, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni uuendamine 8125
eurot, IKT lahendused 2210 eurot.
Küsimus 7. Teatavaks on saanud, et Valga valla elanike arv on aasta jooksul vähenenud umbes 1000
elaniku võrra. Millal vaadatakse läbi Valga valla eelarvestrateegia ja kas seoses sellega võib
kaasneda negatiivne lisaeelarve? Vastus: Valga vallal läks 02.01.2019 seisuga elukoht kustutamisele
865 elaniku puhul. Tõenäoliselt osalt neilt laekus vallale ka tulumaksu, mille laekumine väheneb.
2017. andmetel laekus sellistelt isikutelt ca 0,3 mln eurot. Tasandusfondis arvestatakse nii
omavalitsuse arvestuslike tulude kui ka kuludega. Tervikuna omavalitsuste tulumaksu ja
tasandusfondi laekumine siiski ei vähene, vaid see läheb ümberjaotamisele. Seega osa vähenemisest
tuleb vallale tagasi läbi selle ümberjaotuse (aadressita isikute tulumaks ja ka tasandusfond).
Valga valla tegevuskava ja eelarvestrateegia seire viiakse läbi 1. maiks 2019 ja tulemused esitatakse
volikogule hiljemalt 1. juuniks 2019. Tulude laekumist seiratakse jooksvalt.
Meeli Tuubel küsis: Valga valla elanike arv tublisti vähenenud. Selline hoiatus omavalitsustele
elanike vähenemisega seoses elukohaandmete täpsustamise korraga anti juba aasta tagasi. Milline
on
pilt vallas ja vallavalitsuse tegevuskava? Margus Lepik vastas: vallavalitsuse kantselei tegeleb.
Inimesed elanike registris seni elukohatäpsusega vaid „Valga vald“ ja kelle elukoht alates 2.01.2019
Valga vallas kustutamisele läks, nendele võtsid kantseleitöötajad telefonikõne. Kõigist ca 1000
inimesest saadi kätte ca 2/3. Nendest kolmandik on lahkunud Valga vallast, kolmandik nõus
registreerima valla elanikuks ning kolmandik olukorda ei mõista. Probleemiga tegeletakse jätkuvalt.
Küsimus 8. Eelarves on investeeringute tabelis: Kungla 16 (Valga Põhikooli III korrus), 683 000 €.
Ehitus käib juba eelmisest aastast. Millal viidi läbi hange ja sõlmiti leping ehitajaga? Millal ja
millises mahus andis Valga vallavolikogu loa kohustuste võtmiseks selleks aastaks? Vastus: Kungla

16 juurdeehituse kiitis Valga vallavolikogu heaks 06.04.2018 määrusega nr 28 „Valga valla 2018.
aasta lisaeelarve“, kus põhihariduse investeeringuteks planeeriti 1 080 000 eurot.
Riigihanke „Valga põhikooli osaline rekonstrueerimine ja laiendamine“ tulemusel sõlmiti 17.09.2018
ehitustööde leping Rennes OÜga, lõpetamise tähtaeg 31.05.2019.
Kalev Härki muudatusettepanekud 2019. aasta lisaeelarvesse:
Ettepanek 1. Valga linnas ja ka valla teistes piirkondades on kümneid lammutamist vajavaid
hooneid. Ettepanek: Lisada ehitus- ja planeerimisteenistuse eelarvesse räämas hoonete omandamise
kulude katteks (notaritasud, hindamised, ekspertiisid jms) ja lammutamiseks 100 000 eurot. Kulude
katteks jätta ära planeeritav Säde pargile planeeritav 125 000 eurot maksev investeering. Vastus:
2019. aastal on plaanis KIKi toel lammutada riigi maal paiknevad objektid Valga Metsa 28 ja
Koikküla kuivati. Valga linnas lammutatakse hoone aadressil Aasa 1 (hankedokumendid
koostamisel), vahendid planeeritud projekti omaosalusena (Leader, KIK projektides osalemine).
Ettepanek 2. Valga Muusikakoolile hoone rekonstrueerimise lähteülesande koostamiseks ja õueala
korrastamiseks (sh kõrval asuval Kesk 20 krundil) palun lisada 25 000 eurot. Kulude kate sama, mis
Ettepanek 1. puhul. Vastus: Valga Muusikakooli hoone rekonstrueerimise projekti lähteülesanne on
koostamisel. Rahataotlus Norra meetmesse/MATA toetusmeetmesse.
Ettepanek 3. Põhitegevuse kulude korrigeerimisel (suurendamisel?) vallavalitsusele juurde
kavandatud majandamiskulud 1429 € viia üle Valga Muuseumile (ehk kokku juurde suunata 4160
eurot). Vastus: Vallavalitsuse majandamiskulude eelarvele on lisatud 1 429 eurot, mis on riigi
toetusfondi sihtotstarbeline eraldis rahvastikutoimingutega seotud kuludeks ja mida ei saa Valga
Muuseumile üle viia.
Ettepanek 4. Eelarves on investeeringute tabelis: Jaanikese motokompleksi ost 125 000 €. Kahjuks
pole siiani tulnud täpsustavat lisainfot, kas tegemist on lõpliku ostuhinnaga (mis oleks juba tunduvalt
lähemal antud kinnistu tegelikule turuväärtusele). Teen ettepaneku see investeeringusumma arvata
investeeringute reservi märkega, et seda võib kulutada ainult sellisel juhul ja sellises mahus, kui
vallavolikogu peaks Jaanikese motokompleksi ostmisega nõustuma. Vastasel korral võiks vähendada
selle võrra investeeringute kulueelarvet ja vastavalt ka jätta välja võtmata samas mahus laenu.
Vastus: Jaanikese motokompleksi ostuks on planeeritud 250 000 eurot mis tasutakse võrdsete
osadena aastatel 2019 ja 2020.
Kalev Härki ettepanekud kulude vähendamiseks ei kommenteeritud.
Toimus arutelu, küsimustele vastamine.

Meeli Tuubel küsis, kas kaalutud on palgatõusu asenduskodu (Kurepesa) töötajatele? Kaie Karist:
ei ole planeeritud, palgad aastaks 2019 on kinnitatud. Kui on konkreetne ettepanek, siis saab arutada
eelnõu kahe lugemise vahel. Meeli Tuubel lubas, et esitab vastava ettepaneku. Külliki Siilak viitas,
et taotluse valla eelarvesse, s.h palgavahenditele, on esitanud asutuse juhataja ning sellele vastavalt
on eelarve planeeritud. Meeli Tuubel kinnitas, et asutuse hoolekogu kogunes viimati jaanuaris ning
koosolekul tõstatusid ka palgaprobleemid.
Meeli Tuubel avaldas arvamust, et vald ei ole tegutsenud vajalikul määral ja seetõttu jäid aastal
2018 lõpuni kasutamata vahendid puuetega laste sotsiaalteenuste rahastamiseks.
Meeli Tuubel küsis Kurepesa ruumide renoveerimise, projekti „Imelised aastad“ läbiviijate ja
vallavalitsuse autopargi kasutamise korra kohta. Kaie Karist: vastas, et kahe esimese küsimuse
kohta tehakse täpsustused eelnõu seletuskirjas. Enno Kase vastas, et ei julge väita 100% valla autode
sihtotstarbelist kasutamist. Meeli Tuubel tõi välja sotsiaaltöö teenistuses kasutusel oleva auto
nägemise kaupluse parklas kella 21 paiku ning küsis, kas oleks võimalik saada nimekirja vallale
kuuluvates autodest, vastutavatest kasutajatest ning ametiautode garažeerimise paikadest. Enno
Kase
lubas üle küsida sotsiaaltöö teenistuse auto kasutamise õhtusel ajal ning ülevaade kõikide autode
kohta koostatakse vallahooldusteenistuse juhataja poolt pärast tema puhkuselt naasmist.
Ruth Jürgens avaldas rahulolematust vallavalitsuse küla- ja asumiliikumise komisjon koosseisu –
puudub Valga linna esindaja ning komisjoni poolt toetuste eraldamise põhimõtete osas. R. Jürgens
soovis vallavalitsuselt vastust, kas on kavas muuta komisjoni koosseisu ning kellele saab esitada
küsimusi komisjoni tegevuse kohta. Margus Lepik vastas, et Valga piirkonna esindaja komisjonis
on Marika Muru. Küsimused koosseisu kohta esitada asevallavanem Kalmer Sarvele, sisulisemad
küsimused komisjoni töö kohta Marika Murule. Ruth Jürgens leidis, et on mõistetamatu
komisjonile lisaeelarvega eraldatav 28 000 eurot. Kellele see summa läheb? Margus Lepik vastas, et
hetkel ei saagi raha kasutamine selge olla sest selle otsustab komisjon.
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Lõpetada Valga valla 2019.aasta lisaeelarve esimene lugemine komisjonis ning suunata eelnõu
lugemisele volikokku.
(poolt 5, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
koosoleku juhataja Alar Nääme

koosoleku protokollija Ene Elango

2. Valga Raekoda 25.aprill 2019 nr 14
Algus kell 14.00 ja lõpp kell 15.10.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme
Protokollis volikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango.
Võtsid osa rahanduskomisjoni liikmed: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ruth Jürgens, Alar
Nääme, Ivar Unt.
Puudus Meeli Tuubel.
Kutsutud: volikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase,
asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Jüri Konrad, finantsjuht
Kaie Karist, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp,
volikogu RE fraktsiooni esimees Ivar Unt.
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas.
Otsustati kinnitada päevakord:
1. ME 1-4/33 Valga valla 2019.aasta lisaeelarve. Kaie Karist
2. ME 1-4/34 Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate
eluasemekulude piirmäärad.
Sirje Puusepp
3. OE 1-4/37 Vallale vara omandamine. Ivar Unt
4. OE 1-4/40 Valga Vallavolikogu 4.11.17 otsuse nr 2 „Vallavanema
valimine“ muutmine.
Ivar Unt
5. OE 1-4/41 Valga Vallavolikogu 4.11.17 otsuse nr 4 „Vallavalitsuse
liikmete ametisse nimetamine ja kinnitamine“
muutmine.
Ivar Unt
1. Valga valla 2019.aasta lisaeelarve. (ME 1-4/23)
Kuulati:

- finantsjuht Kaie Karist tutvustas volikogu määruse „Valga valla 2019.aasta lisaeelarve“ eelnõud
ning muudatusi, mis on sisse viidud kahe lugemise vahel.
• Põhitegevuse kulude eelarvesse on lisatud 70 000 eurot seoses maapiirkondade talihoolduse
prognoositust suuremate kuludega 2019. aasta I kvartalis ja
• 8 000 eurot Valga muuseumi tegevuskuludeks.
Võrreldes põhieelarvega on muudetud eelarve jaotust (ei muuda eelarve mahtu):
• artiklite vahel tegevusala 09510 „Noorte huviharidus ja huvitegevus“ vajadusega viia
kinnitatud eelarve vastavusse huvitegevuse kava eelarvega;
• tegevusalade 10121 „Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse“ ja 10402 „Muu perekondade
ja laste sotsiaalne kaitse“ vajadusega kajastada kõik puuetega lastega seotud kulud
tegevusalaga 10402.
Planeeritud väikesemahulised investeeringud:
• Koolid
- Tsirguliina Kooli ettekirjutuse täitmine;
- Lüllemäe Põhikooli katlamaja remont;
- Valga Põhikooli inventar valminud juurdeehitusse.
• Valla kultuuri- ja spordiasutused ja ANK toetused vastavalt taotlustele.
• Mälestusmärk „Vedur“ värvi uuendamine jm vajalikud korrastustööd.
• Vallamajandus
-Valga Sauna ettekirjutuse täitmine,
- avalike ujumiskohtade korrastamine;
- kaugküttetrassi remont seoses Kuperjanovi 12 renoveerimisega.
• Investeeringutoetus teistele asutustele
- ajaloomälestiste korrashoid, sh. kirikud,
- Ramsi vesiveski konserveerimistööde projekt,
- Perearstikeskusele ruumide sisustuse soetamiseks;
• Investeeringute reserv ca 76 000 eurot
Kavandatud investeeringute muudatustest:
- Jaanikese motokompleksi omandamine planeeritakse ühekordse maksena 240 000 eurot
aastal 2019;
- „Säde“ pargi haljastuse projekti odavnemine ja sellest vabanev summa kantakse inventari

soetamiseks Valga põhikoolile.
Kaie Karist luges ette vastused komisjoni liikmete Kalev Härki ja Monika Rogenbaumi e-kirjaga
saadetud küsimustele ja ettepanekutele lisaeelarvesse.
Kalev Härki küsimused ja ettepanekud:
Küsimus 1. Seletuskirjas on kirjutatud: „2019. aastal võetakse kasutusele 2018. aasta eelarve vaba
jääk summas 3 237 567 (rahaliste vahendite jääk + likviidsete varade muutus), mida kasutatakse
investeeringute, projektide ja tegevuskulude finantseerimiseks.“. Kui suur on eelmise aasta jäägi
arvelt lisaeelarvega tegevuskulude finantseerimine, mis ei ole seotud sihtotstarbeliste vahenditega?
Vastus: Lisaeelarvega planeeritakse suunata tegevuskuludeks 78 000 eurot, sellest 70 000 eurot
tegevusalaga 05101 „Avalike alade puhastus“ seoses maapiirkondade talihoolduse prognoosituste
suuremate kuludega 2019. aasta I kvartalis ja 8 000 eurot tegevusalaga 08203 „Muuseumid“ Valga
Muuseumi tegevuskuludeks.
Küsimus 2. MATA (maakondliku arengustrateegia toetusmeede) jaoks eraldatakse 30 000 eurot.
Milliste tegevuste kaasfinantseerimiseks see läheb, kui suur on 2019. aasta MATA kogueelarve ja
kus saab selle tegevuskavaga tutvuda? Vastus: Rahandusministeeriumi andmetel on maakondade
arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA) läbinud kooskõlastusringi. Toetuse andmise
eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi
tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus. Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja
koostamiseks esitab maakondlik arendusorganisatsioon (MARO) projektide kohta, mis panustavad
„Eesti regionaalarengu strateegia 2014– 2020“ ja maakonna arengustrateegia eesmärkide
saavutamisse, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas, millel on vähemalt
maakondliku ulatusega mõju, Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse
üksuse mõju, ja mille rahastamise allikaks tegevuskavas on märgitud MATA või millele ei ole
määratud muud kindlat rahastamise allikat.
Praeguse info kohaselt on toetusmeetme 2019. aasta maht 6 150 000 eurot, sellest Valga
maakonnale
314 619 eurot. 2019. aasta taotlusvoorud toimuvad kahes osas (MARO ettepanekud
taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks):
15. mai – 1. juuli – I voor 15. august – 30. september – II voor.
Toetusmeetme infopäevad toimuvad 02.05. Tallinnas ja 07.05. Tartus.
Muudatusettepanekud 2019. aasta lisaeelarvesse :

Ettepanek 1. Valga linnas ja ka valla teistes piirkondades on kümneid lammutamist vajavaid
hooneid. Ettepanek: Lisada ehitus- ja planeerimisteenistuse eelarvesse räämas hoonete omandamise
kulude katteks (notaritasud, hindamised, ekspertiisid jms) ja lammutamiseks 100 000 eurot. Kulude
katteks jätta ära planeeritav Säde pargile planeeritav 100 000 eurot maksev investeering. Vastus:
2019. aastal on plaanis KIKi toel lammutada riigi maal paiknevad objektid Valga Metsa 28 ja
Koikküla kuivati. Valga linnas lammutatakse hoone aadressil Aasa 1 (projekt valmis), vahendid
planeeritud projekti omaosalusena (Leader, KIK projektides osalemine).
Ettepanek 2. Vähendada Jaanikese motokompleksi ostuks kuluvat summat investeeringute kulureal
40 000 euro võrra ja vähendada selle võrra võetavat laenu. Vastus: Vallale vara omandamise (sh
vara ostuhinna) otsustab volikogu.
Kulude vähendamise ettepanekud:
Ettepanek 1. Vähendada volikogu palgafondi 10 000 euro võrra. Volikogu esimehe tasu või hüvitis
võiks olla sama suur kui kõrgharidusega õpetaja palk ja lõpetada tasu maksmine ühele kahest
volikogu aseesimehest (häälte lugemisega saab hakkama ka üks aseesimees).
Ettepanek 2. Vähendada vallavalitsuse palgafondi 40 000 euro võrra vähendades asevallavanemate
arvu neljalt kahele. Iga-aastane kokkuhoid tulevikus 78 000 eurot.
Ettepanek 3. Lõpetada arusaamatute ülesannetega poliitilistele vallavalitsuse liikmetele tasu
maksmine ja vähendada vallavalitsuse palgafondi 3000 euro võrra. Iga-aastane kokkuhoid tulevikus
6400 eurot.
Ettepanekute 1 kuni 3 tulemusel vabanenud vahendite arvelt vähendada võetavat laenumahtu.
Esitatud ettepanekuid Kaie Karist ei kommenteerinud kuna volikogu eelarve ja vallavalitsuse
struktuuri kinnitamine on volikogu pädevuses.
Monika Rogenbaumi küsimused:
Küsimus 1. Kas põhitegevuse tulem -376 006 eurot 2019. aastal tähendab seda, et vald teeb
jooksvaid kulutusi argielule (palgad ja majandamiskulud) rohkem, kui valla tulud seda võimaldavad
ning kasutatakse eelmiste perioodide tagavara ära elamiseks? Vastus: Lisaeelarve vastuvõtmisel
suurenevad valla tulud tegevuskuludeks saadud toetuste arvel 87 515 euro võrra. Tegevuskulusid
plaanitakse suurendada 463 521 euro võrra, millest 87 515 eurot kaetakse laekunud tulude arvelt.
2018. aasta jääkidest planeeritakse suunata põhitegevuse eelarvesse 376 006 eurot:
- 2018. aasta kasutamata riigieelarveliste eraldiste (sotsiaalvaldkond), pooleliolevate projektide
eraldiste ja lastevanemate poolt sihtsummadena õppetasudeks makstud, kuid kulutamata vahendite

kohustuste katteks summas 298 006 eurot;
- lisavahendid avalike alade puhastamiseks seoses maapiirkondade talihoolduse prognoositust
suuremate kuludega 2019. aasta I kvartalis summas 70 000 eurot;
- lisavahendid Valga muuseumi tegevuskuludeks summas 8 000 eurot.
Küsimus 2. Kas saan aru õigesti, et eelmisest aastast on vajaduspõhise peretoetuse jääk summas 17
516 eurot? Kui jah, siis kuhu see raha nüüd suunatakse? Vastus: Vastavalt sotsiaalhoolekande
seaduse § 160 lg 37 võib kohaliku omavalitsuse üksus 2018. aastal hüvitatud vajaduspõhise
peretoetuse maksmise kulude jääki kasutada toimetulekutoetuse maksmiseks. Alates 2019. aastast
võetakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksusele toimetulekutoetuse maksmise kulude
hüvitamisel arvesse ka vajaduspõhise peretoetuse maksmise kulude jääk. Vajaduspõhise peretoetuse
kasutamata jääk summas 17 516 eurot on lisaeelarvega suunatud toimetulekutoetuse maksmiseks.
Küsimus 3. Investeering „Tsirguliina piirkonna sademevete lahendamine ja teed“ on märgitud
summas 140 000 eurot. Kas seda tehakse ühinemistoetusest? Kui jah, siis kuhu on kadunud 100 000
eurot? Ühinemisleping näeb investeeringuks ette 240 000 eurot. Vastus: Investeeringu „Tsirguliina
piirkonna sademevete lahendamine ja teed“ teostamine on planeeritud kahele aastale, tasumiseks
on
planeeritud vahendid summas 140 000 eurot 2019. aastal ja 100 000 eurot 2020. aastal (vt
investeeringute info II lugemiseks, lisatud volikogu materjalidele).
Küsimus 4. Vahtra tänava pikendus 100 000 eurot – mida selle eest tehakse ja millal pikendus
valmib? Vastus: 100 000 eurot on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetus, mis tuleb
toetuse andjale tagastada sest projekti teostamine on edasi lükatud
Küsimus 5. Puiestee 8 I korruse tööd 200 000 eurot – mida selle eest tehakse? Vastus:
Administratiivhoone Puiestee 8 kohandamise vajadustele vastavaks oli kokku lepitud
ühinemislepingus. Projekti maksumus 200 000 eurot. Praegu toimub keldrikorruse kohandamine
arhiiviruumideks.
Küsimus 6. Kas lisaks nendele kahekasel sõidukile, mis tänavu juba soetatud, ostetakse veelgi kaks
bussi? Milline väikebuss ostetakse välja ja millise summa eest? Millises seisukorras see on ja kui
palju on sõiduki läbisõit? Vastus: 04.02.2019 osteti välja senini kasutusrendilepingu alusel valla
kasutuses olnud väikebuss Ford Tourneo Custom. Läbisõit seisuga 31.01.2019 oli 266 300
kilomeetrit, vara ostuhind oli 7 440 eurot.
Küsimus 7. Kungla 16 (Valga Põhikooli III korrus) summas 658 720 eurot – kas see on lisaks

eelmisel aastal eelarves olnud tööde maksumusele? Või on see eelmisest aastast ületulev kohustus,
milleks vallavalitsus ei ole volikogult luba küsinud ega saanud? Vastus: Kungla 16 juurdeehituse
kiitis Valga vallavolikogu heaks 06.04.2018 määrusega nr 28 „Valga valla 2018. aasta lisaeelarve“,
kus põhihariduse investeeringuteks planeeriti 1 080 000 eurot. Riigihanke „Valga põhikooli osaline
rekonstrueerimine ja laiendamine“ tulemusel sõlmiti 17.09.2018 ehitustööde leping Rennes OÜga,
tööde maksumus 836 360 eurot, lõpetamise tähtaeg 31.05.2019. 2018. aastal tasuti teostatud tööde
eest 177 640,80 eurot.
Küsimus 8. Jaanikese motokompleksi ost 240 000 eurot – kas ikkagi ostetakse siis korraga välja?
Ostu otsuse eelnõus räägitakse tasumisest kahe aasta jooksul, lisaks sellest, et vald hakkab müüjale
intressi maksma. Kuidas tuleb nendest vastuolulistest asjadest aru saada? Vastus: Jaanikese
motokompleksi ostusumma planeeritakse tasuda 2019. aastal. Vallale vara omandamise eelnõu
esitajaks oli volikogu fraktsioon, parandatud eelnõu esitatakse 25.04.2019 rahanduskomisjonile.
Küsimus 9. Mida tähendab lisaeelarves „Vedur“ 10 000 eurot? Vastus: „Vedur“ on Valgas aadressil
Jaama pst 2 paiknev auruvedur-mälestusmärk (püstitatud 1996. aastal), mis tähistab Pihkva-ValgaRiia
rongiühenduse 110. aastapäeva. Sellel aastal planeeritakse „Vedurile“ värskenduskuur.
Küsimus 10. Kui suur on valla huvihariduse ja -tegevuse kava rahaline maht ning kust on võimalik
saada selle kava viimast kehtivat versiooni, kust nähtuvad tegevused ja rahalised jaotused vastavalt
tegelikult 2019. aastaks eraldatud riigieelarvelisele toetusele. Vastus: Huvihariduse toetuseks on
2019. aastaks riigi poolt eraldatud 389 408 eurot. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava
01.01. kuni 31.12.2019 summas 333 033,38 eurot kiitis volikogu heaks 14.12.2018 toimunud
istungil. Lisaeelarvega täpsustatakse eraldise artiklite vahelist jaotust ja viiakse see vastavusse
volikogu poolt kinnitatud kavaga. Riigieelarvest eraldatud täiendavad vahendid on vastavalt volikogu
otsusele suunatud huvitegevuse toetusfondi.
Kaie Karist tutvustas rahanduskomisjoni liikme Meeli Tuubeli ettepanekud Valga valla lisaeelarve
II lugemiseks. Ettepanekud on esitatud arutamiseks volikogu rahanduskomisjonile ja
sotsiaalkomisjonile:
1) Tõsta perekodu Kurepesa kasvatajate palgad lasteaiaõpetajatega tänasega samale tasemele,
liigutades asenduskoduteenuse majanduskulud personalikulude alla + vahendid, mis leiti 8
poliitilise ametikoha palgatõusuks (vallavanem, 4 asevallavanemat, 2 vallavalitsuse liiget,
volikogu esimees).
2) Tõsta asenduskoduteenuse väliseid tugiteenuseid osutava personalile (tugiisikud, lapsehoidja)

makstavat tasu. Allikas: tugiteenuste jääk liigutada majanduskulude alt personalikulude alla.
3) Tõsta valla koduhooldustöötajate ja Karula Hooldemaja töötajate palka 800 euroni. Allikas:
poliitiliste ametikohtade palgatõus ning poliitiliste juhtkonna vähendamine.
Kaie Karist vastas, et lisaeelarvega palgapoliitikat ei arutata ning tutvustas lühidalt alates 1.01.19
kehtivaid palgamäärasid sotsiaalvaldkonnas. Vastuseks ettepaneku katteallikana märgitud poliitiliste
ametikohtade vähendamine ja palgatõusu ärajätmine - volikogu eelarve ja vallavalitsuse struktuuri ja
palgafondi on kinnitanud volikogu.
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Lõpetada Valga valla 2019.aasta lisaeelarve teine lugemine komisjonis ning suunata eelnõu teisele
lugemisele ja kinnitamisele volikokku.
(poolt 5, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
2. Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad. (ME 14/34)
Kuulati:
- sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp tutvustab eelnõud, millega soovitakse tõsta mõnede
toetuste piirmäära. Kohustus määrad kord aasta üle vaadata tuleneb seadusest.
Võrreldes seni kehtiva määrusega muutusid eluasemekulude piirmäärad alljärgnevalt:
- üür kuni 2,50 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 2 eurot normpinna
ruutmeetri kohta kuus;
- korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta
kuus – kehtiv piirmäär kuni 1 euro normpinna ruutmeetri kohta kuus;
- veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus ja/või kuivkäimlate ja septikute
tühjendamine kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 13 eurot iga pereliikme
kohta kuus ning kuivkäimlate ja septikute tühjendamist polnud määruses eraldi välja toodud;
- soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga
pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 13 eurot iga pereliikme kohta kuus;
- kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral, sh küttematerjali
ülestöötamise kulu, kuni 3 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 2 eurot
normpinna ruutmeetri kohta kuus;
- elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 10

eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 25 eurot perekonna esimese liikme
kohta ja kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
- olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot iga pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 4 eurot iga
pereliikme kohta kuus.
Väljamaksete tõus ei tekita eelarvele täiendavat koormust. Toimetulekutoetuse maksmiseks
vajalikud
vahendid tulevad sihtotstarbelise eraldisena vastavalt tegelikule kulule riigi eelarvest.
Alar Nääme pani määrus eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Kiita määruse eelnõu heaks.
(poolt 5, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
3. Vallale vara omandamine. (OE 1-4/37)
Kuulati:
- volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivar Unt tutvustas volikogu otsuse eelnõud, mille
sisuks on vallale Jaanikese külas asuv Jaanikese motokompleksi kahe kinnistu koos selle oluliste
osade ja päraldiste omandamine hinnaga kuni 240 000 eurot.
Ivar Unt andis vastused eelnõu kohta esitatud ettepanekutele:
Kalev Härki ettepanekud ja küsimused:
Küsimus 1. Seletuskirjas on „Esialgu saab Valga Sport hakkama ilma lisatööjõuta, kuid vajalik oleks
üks töötaja palgaga 1200€ kuus.“ Mis ajast täpsemalt on lisatööjõudu vaja ja kust leitakse raha Valga
Spordi eelarvesse? Vastus: Valga Spordil on ootus, et sügisest saaksid inimese tööle võtta kasvõi
poole kohaga, kes vastutaks teema eest. Lõpliku otsuse teeb Valga Sport, kui objekt käes ja näha, mis
koormus tekib.
Küsimus 2. Millised on teadaolevad püsikulud (valve, elekter, küte) Jaanikese kompleksiga seoses
kuni 2019. aasta lõpuni? Vastus: pool aastat ca 2500€.
Küsimus 3. Kui suur on analoogilise maatüki võrreldav turuhind? Vastus: Ei oska sellel küsimusele
vastata, võrdlust ei ole lähipiirkonnas.
Ettepanek 1. Sõnastada eelnõu p 1 järgnevalt:
„1. Omandada vallale Valga vallas Jaanikese külas asuv Jaanikese motokompleksi kaks kinnistut
koos selle oluliste osade ja päraldistega (registriosa numbrid 521740 ja 521840) hinnaga kuni 200
000 eurot.“

Selgituseks: 240 000 eurot on selgelt kaks kuni kolm korda üle tegeliku turuhinna makstud summa.
Isegi 200 000 euro eest ei ole sellele objektile suure tõenäosusega vabaturul rohkem ostjaid, kui vald.
Vastus: Hinda muutma eelnõus ei hakka, sest selline hind on kokku lepitud. Nüüd tuleb otsustada,
kas osta või mitte. Muudame eelnõus, et ostame ühekorraga välja, raha on lisaeelarves olemas.
Ettepanek 2. Sõnastada eelnõu p 3 järgnevalt:
„3. Vallavalitsusel asuda koheselt teostama avalikku ideede korjet, mille alusel esitada hiljemalt 31.
oktoobriks 2019 volikogule ettepanekud Jaanikese kompleksi majandamiseks ja arendamiseks.“
Selgitused: Vajalik on nii arendusidee, kui ka igapäevase jätkusuutliku majandamise kava
koostamine. Vastus: Kirjutame ideekorje kogumise kohustuse eelnõusse sisse ja ettekanne novembri
volikogus tulemustest.
Monika Rogenbaumi küsimused ja ettepanekud:
Küsimus 1. Preambulis on viide Valga Vallavolikogu töökorra § 5 lõike 1 punktile 5. Palun
selgitada, kuidas see praegu asjasse puutub, et vallavanemal on seaduses sätestatud alustel ja korras
õigus algatada eelnõusid? Vastus: Muudame ära ja viitame punktile 3.
Küsimus 2. Otsuses viidatakse kinnistu olulistele osadele ja päraldistele. Mis need on? Vastus:
Hooned ja rajatised (krossirada jne).
Küsimus 3. Miks ostuhinda tasutakse kahes osas ja tehakse veel täiendavaid kulutusi intresside näol?
Vastus: Ostame ühes osas ära, muudatus eelnõusse tehtud.
Küsimus 4. Otsuse punkti 4 palun täiendada selliselt, et oleks üheselt mõistetav millise aasta
novembrikuu volikogu istungit silmas peetakse. Teen ettepaneku märkida selleks 2019. aasta.
Vastus: Täiendame aastaga 2019
Küsimus 5. Seletuskirjas on nimetatud, et kellegi tundmatu ettepanek on määrata operaatoriks Valga
Sport. Teen ettepaneku see sõnastada ka otsuses, sest seletuskiri ei ole juriidiliselt kehtima jääv
dokument. Vastus: Hetkel ei ole plaanis seda täiendust teha.
Küsimus 6. Seletuskirja lõpus räägitakse kasutamise soodushindadest ja täishindadest. Kas sellise
detailsusega informatsiooni alusel võib ikkagi arvata, et mingis valmidusastmes majandamise kava
on kuskil olemas? Vastus: Hinnastamise seletuskirjast välja võetud.
Küsimus 7. Kui tasuta kasutamise ja soodushindadega kasutamise määramine on poliitiline tahe,
mille täitmist volikogu liikmed peavad täitevvõimule kohustavaks, siis tuleb ka see tingimus
otsusesse märkida, sest seletuskirjaga selliseid kohustusi määrata ei saa. Vastus: Hinnastamise
võetud välja.

Siiri Reiljani ettepanekud:
Ettepanek 1. Täiendada preambulit kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahviga 47.
Ettepanek 2. Lisada otsusesse täiendav punkt, mille sõnastuseks pakun järgmist: „Moodustada
Jaanikese motokompleksi edasiarendamiseks volikogu ajutine komisjon, mille esimees ja aseesimees
valitakse hiljemalt 2019. aasta mais toimuval volikogu istungil ja liikmed kinnitatakse hiljemalt
2019. aasta juunis toimuval volikogu istungil.“
Ettepanek 3. Täiendada otsuse eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: „Vallavalitsusel asuda
koheselt teostama avalikku ideede korjet ja tegema kooskõlastatult Jaanikese motokompleksi
edasiarendamiseks moodustatud volikogu ajutise komisjoniga volikogule ettepaneku Jaanikese
kompleksi edasiarendamiseks hiljemalt 2019. aasta novembrikuu volikogu istungiks.“
Vastus 1 … 3 hetkel ei plaanis kohendada preambulat ja moodustada eraldi komisjoni. Loodame, et
nii olulise temaatika juures kaasatakse asjast huvitatud volinikke. Volikogu annab suunised ja
ootused, igapäevatöö on ikka valitsuse teha ja organiseerida.
Margus Lepik: vallavalitsus moodustab töögrupi välja töötamaks ideekorje metoodikat, asjast
huvitatud volikogu liikmed saavad töögruppi kaasatud. Töörühm on ideekorje läbiviija, lõpliku
otsuse langetab volikogu.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Otsuse eelnõud toetada ning suunata volikogule otsustamiseks.
(poolt 5, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
Koosolekuruumist lahkusid volikogu esimees Külliki Siilak ja vallavanem Margus Lepik.
4. Valga Vallavolikogu 4.11.17 otsuse nr 2 „Vallavanema valimine“ muutmine. (OE 1-4/40)
Kuulati:
- volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivar Unt tutvustas volikogu otsuse eelnõud, mille
sisuks on vallavanema palga ettepanek siduda vallavanema töötasu Eesti keskmise palgaga ja see
võiks olla 2,5 kordne eelnimetatud palk.
Sarnast printsiipi rakendatakse ka Tõrva ja Otepää vallavanemate palkade määramisel. Arvestuse
aluseks oleks jooksvale aastale eelneva aasta keskmine palk Statistikaameti andmetel ja palgatõus
toimuks vastavalt igal aastal 01. mai seisuga.
Valga vallavanema palk on tema ametisse nimetamisest saati 3000.- eurot.
Statistikaameti teabe alusel oli 2018.aastal Eesti keskmine brutokuupalk 1310.- eurot.

Rakendatavaks vallavanema uueks palgaks oleks seega 3275.- eurot.
Palgatõus tooks lisakulu:
töötasu tõus + 275.- eurot, millele lisanduvad riiklikud maksud ja maksed + 93.- eurot (sotsiaalmaks
33% ja tööandja töötuskindlustus 0,8%). Kokku ühe kuu lisakulu +368.- eurot
Uue töötasu rakendamine perioodil 01.05. – 31.12.2019 on kulu eelarvele 2944.- eurot
Rahalised vahendid palgatõusuks on olemas vallavalitsuse palgafondis.
Toimus ühine arutelu.
Alar Nääme pani hääletusele ettepaneku:
Esitada otsuse eelnõu volikogule sõnastuses:
„ Määrata vallavanema töötasuks 2,5 % Eesti keskmine palk“.
Komisjon OTSUSTAS:
Kiita otsuse eelnõu heaks.
(poolt 4, vastu ei olnud, erapooletuid 1).
5. Valga Vallavolikogu 4.11.17 otsuse nr 4 „Vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine ja
kinnitamine“ muutmine. (OE 1-4/41)
Kuulati:
- volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Ivar Unt tutvustas volikogu otsuse eelnõud, mille
sisuks on ettepanek siduda asevallavanema palk vallavanema palgaga ja see võiks olla 80% või 85%.
Täna on asevallavanema palk 2600€.
Kui volikogu otsustab kehtestada vallavanema palgaks Statistikaameti poolt avaldatud jooksvale
aastale eelneva aasta Eesti keskmise palga 2,5 kordse määra, mis on 3275, siis
Palgatõus tooks lisakulu:
- tõus 80% 2620-le teeks kuu lisakulu kokku neljale asevallavanemale töötasu 80€ + maksud 27 €.
Ühe kuu lisakulu 107 €.
Uue töötasu rakendamine perioodil 01.05.2019 kuni 31.12.2019 on lisakulu eelarvele
8x 80 = 640 € + maksud 216 € = 856 €
- tõus 85% 2784-le teeks kuu lisakulu kokku neljale asevallavanemale töötasu 736€ + maksud 249
€ :Ühe kuu lisakulu 985 €.
Uue töötasu rakendamine perioodil 01.05.2019 kuni 31.12.2019 on lisakulu eelarvele
8x 736 = 5888 € + maksud 1992 € = 7880 €.
Rahalised vahendid on olemas vallavalitsuse palgafondis.

Koosolekuruumist lahkusid koosolekul viibivad asevallavanemad.
Toimus ühine arutelu ja arvamuste avaldamine, kas ehk tuleks läheneda individuaalselt. Vaadata
haridust, tööpanust jne.
Toetati ettepanek siduda asevallavanema palk vallavanema palgaga ja see võiks olla 80% või 85%.
Alar Nääme pani hääletusele:
Määrata asevallavanema töötasuks 80 % vallavanema töötasust.
(poolt 1)
Määrata asevallavanema töötasuks 85 % vallavanema töötasust.
(poolt 3, erapooletuid 1)
Alar Nääme pani hääletusele ettepaneku:
Esitada otsuse eelnõu volikogule sõnastuses:
„ Määrata asevallavanema töötasuks 85 % vallavanema töötasust“.
Komisjon OTSUSTAS:
Kiita otsuse eelnõu heaks.
(poolt 4, vastu ei olnud, erapooletuid 1).
koosoleku juhataja Alar Nääme
koosoleku protokollija Ene Elango

3. Valga Raekoda 30.mai 2019 nr 15
Algus kell 14.00 ja lõpp kell 14.18.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme
Protokollis volikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango.
Võtsid osa rahanduskomisjoni liikmed: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ruth Jürgens,
Alar Nääme, Ivar Unt, Meeli Tuubel.
Puudujaid ei olnud
Osalesid: volikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Kalmer
Sarv, finantsjuht Kaie Karist, sotisaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas.
Otsustati kinnitada koosoleku päevakord:
1. ME 1-4/48 Valga Vallavolikogu 2.märtsi 2018 määruse nr 23
„Valga vallavara eeskiri“ muutmine.

Jüri Kõre
2. Ülevaade Valla 2019.aasta eelarve täitmisest I kvartalis. Kaie Karist
3. Muud küsimused. Alar Nääme
1. Valga Vallavolikogu 2.märtsi 2018 määruse nr 23 „Valga vallavara eeskiri“
muutmine. (ME 1-4/48)
Kuulati:
- sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre: Vallavalitsus võtab volikogu menetlusest tagasi
määruse eelnõu „Valga vallavara eeskiri“ muutmine.
Selgitus: Elamute Kuperjanovi tn 12, E. Enno tn 28, Uus tn 14 remondi või ehitusega
toimuvad munitsipaalelamufondis kvalitatiivsed muutused. Muuhulgas tekib küsimus, mis
on näiteks sotsiaaleluruumide jaoks õiglane üür. Kas sümboolne üür kõigile pindadele, nagu
praegu, või diferentseeritud sõltuvalt elamispinna kvaliteedist (mõnele pinnale tänasest
kõrgem). Samalaadne küsimus (milline teenusele suunamise korraldus on õiglane) tekib
seoses vajadusega tagada uute elupindade kvaliteet pikemaks ajaks. Kuigi üüri kehtestamine
on valitsuse ülesanne ja eluruumi tagamise teenuse korraldus sotsiaaltööteenistuse vastutada,
on loomulik et volinike seisukohti nendel teemadel peab teadma ja nendega arvestama.
Praegu on veel eluruumide tulevase kasutuse osas detaile, millele kindlat kokkulepitud
vastust ei ole.
2. Valla 2019.aasta eelarve täitmisest I kvartalis.
Kuulati:
- finantsjuht Kaie Karist tutvustas lühidalt valla 2019.aasta eelarve täitmist 1 kvartalis.
Saadud tutvustus võeti teadmiseks.
3. Muud.
Kuulati:
- komisjoni esimees Alar Nääme küsis arvamust Valga linna aukodaniku tiitliga kaasneva
preemia määra kohta.
Toimus arutelu.
Komisjon otsustas:
Teha volikogule ettepanek maksta aukodanikule preemiaks 1000 eurot, millega kaasnevad
maksud tasub vallavalitsus.
Muudeti ja sõnastati otsuse „Valga linna aukodaniku nimetamine“ eelnõu punkt nr 4:

„4. Vallavalitsusel välja maksta preemia ja tasuda sellele lisanduvad maksud.“
koosoleku juhataja Alar Nääme
koosoleku protokollija Ene Elango

4. Valga Raekoda 29.august 2019 nr 16
Algus kell 14.00 ja lõpp kell lõpp kl 14.47.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme
Protokollis volikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango.
Võtsid osa rahanduskomisjoni liikmed: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ruth Jürgens,
Alar Nääme, Ivar Unt, Meeli Tuubel, Aigar Hanimägi.
Puudujaid ei olnud.
Osalesid: volikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Kalmer
Sarv, finantsjuht Kaie Karist, sotisaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre.
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas.
Otsustati kinnitada (poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud) koosoleku päevakord:
1. OE 1-4/59 Projekti omafinantseeringu garanteerimine. Kalmer Sarv
2. OE 1-4/60 Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti
omafinantseeringu garanteerimine.
Jüri Kõre
3. Ülevaade Valla 2019.aasta eelarve täitmisest II kvartalis. Kaie Karist
1. Projekti omafinantseeringu garanteerimine. (OE 1-4/59)
Kuulati:
- volikogu otsuse eelnõud tutvustas asevallavanem Kalmer Sarv. Käesoleva otsuse eelnõuga
taotleb vallavalitsus volikogu luba projekti „Kaasava hariduse rakendamine Valga valla
koolides“ omafinantseeringu garanteerimiseks. Projekti taotlusvoor on avatud 2018.aasta
suvest ning proejektitoetuse summad on välja arvutatud igale omavalitsusele tuginedes
õpilaste arvule. Valga vallavalitsusele määratud vahendid on seni kasutamata,
Projekti „Kaasava hariduse rakendamine Valga valla koolides“ 18 662,82 eurot omaosalus
planeeritakse enamjaolt 2020. aasta eelarvesse investeeringute realt. Vallavalitsus planeerib
projekti esitada käesoleva aasta septembri esimeses pooles ning projekti alusandmed on

vastavalt koolide taotlustele. Taotlusi/soove arvestades kavandatakse projekti vahendite abil:
- soetada Tsirguliina Koolile ja Valga Põhikoolile HEV õppuritele õppe- ja abivahendeid
ning õppematerjale;
- Hargla Koolis ehitustöid, mille käigus kohandatakse ümber kolm klassiruumi toimetuleku
õppekava õpilaste jaoks;
- Lüllemäe põhikoolile kaldtee ja käsipuu koolimaja ja söökla treppidele. Tõstuklift
koolimaja 1. ja 2. korruse vahelisele trepile, ehitatakse invatualett.
Määruse kohaselt menetletakse projekti kuni 60 päeva, seega algavad tegelikud vahendite
soetamised 2020. aasta algul.
Kalmer Sarv: täpsustavaid küsimusi otsuse eelnõule esitas Monika Rogenbaum, küsimustele
vastatakse kirjalikult ning komisjoni liikmetele jagati täiendav info eelnõu tutvustuse käigus
eespool.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Kes on garanteerimise poolt
(poolt 7, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
2. Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu
garanteerimine. (OE 1-4/60)
Kuulati
- vallavolikogu otsuse eelnõud tutvustas sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, kes palus
toetust volikogu otsuse eelnõule, mille sisuks on loa taotlemine vallavalitsusele osalemaks
projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Valga vallas, II voor” ning
projekti heakskiitmisel summas 188 890 eurot, garanteerida ka omafinantseering kuni 28 333
eurot. Projekti tegevuste elluviimine on kavandatud eelarveaastatel 2019 – 2021. Raha
jagamise aluseks on puuetega inimeste arv omavalitsuses, mis Valga vallas on ca 1/5 elanike
arvust.
Projekti elluviimist rahastavad Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium ning projekti
tulemusel soovitakse kohandada 2000 eluruumi puuetega inimestele üle Eesti.
Projekti raames on võimalik kohandada:
- liikumisteid;
- pesu- ja tualettruume;

- kööke.
Sotsiaalkaitse ministri määrus ei sea piiranguid ning projekt haldab kõiki puudega inimesi.
Projekti II vooru raames on võimalik Valga vallas hinnanguliselt 33 eluaseme kohandust.
Tegelik kohanduste arv selgub projekti käigus, sest osad tööd on odavamad kui kohanduse
ühikuhind ning raha ülejäägi tekkimisel saab lisada avalduste kronoloogilisest nimekirjast
uue taotluse. Projekti tulemusel saavad Valga valla elanikud võimaluse oma kodusid
kohandada lähtudes puudest tulenevatele vajadustele.
Informatsiooni potentsiaalsetele abivajajatele anti läbi Valga Teataja, seda on jagatud Raadio
Ruut kaudu ja koostöös SKA konsultandiga korraldatud seminaril Valgamaa Puuetega
Inimeste Kojas.
Taotluste vooru laekus 60 avaldust, enim soovitud kohandus on pesemisruum koos WC-ga.
Avaldused võetakse töösse vastavalt esitamise kronoloogiale, mis ühtlasi on ka pingerida.
Esmalt arvestatakse esimese 33 laekunud avaldusega, hiljem laekunud jäävad järjekorda ning
kui osad tööd on odavamad kohanduse ühikuhinnast, siis raha ülejäägi tekkimisel võetakse
avalduste kronoloogilisest nimekirjast uus taotlus. Tööde teostaja leidmiseks korraldatakse
riigihange. Tööde teostamisel võivad tekkida arusaamatused, kus taotleja iga soov ei kattu
abikõlbulikuga, mida kompenseeritakse ning see soov/lisatöö tuleb siis endal tasuda.
Eeldatakse ka kolmandat projekti vooru ning siis lähevad järjekorda laekunud avaldused
edasi sinna.
Jüri Kõre: otsuse eelnõu kohta on saatnud täiendavad küsimused kirjalikult volikogu liige
Monika Rogenbaum. Küsimused enamuses olid seotud projekti I vooruga, küsimustele
vastatakse kirjalikult.
Rahanduskomisjoni liikmed soovisid samuti teavet ning J. Kõre andis lühiülevaate projekti I
voorust:
2018. aastal (projekti I voor) esitati taotlus kahe kodu kohandamiseks:
- vaheplatvormita kaldtee rajamine eramule;
- korteri tualettruumi kohandus, välisukseava, 2 siseukseava kohandus ning köögitoimingute
parandamiseks vajalik kohandus.
2018 projekti raames kulutusi ei tehtud, projekti tarbeks eraldas mitteabikõlbulike kulude
katmiseks vallavalitsus reservfondist 8307 eurot. Aastal 2019 on projekti I vooru kohanduste
jaoks vaja teha kulutusi 8731 eurot (7421,35 eurot projekti toetusena ja 1309,65 eurot

omaosalusena kohaliku eelarve vahenditest).
2017. aastal ei olnud piisavalt infot vastava projekti tingimuste ja võimaluste kohta ja seetõttu
kulutusi 2018. a eelarvesse ei planeeritud.
Toimus arutelu, küsimustele vastas Jüri Kõre.
Meeli Tuubel oli eriarvamisel selles osas, et justkui ettekandja arvates polnud aastal 2017
projekti I voorus osalemine valla prioriteediks. Tegelikkuses tegeleti nimekirjade koostamise
jm ettevalmistumisega projektis osalemiseks. Vastus: kui vahendeid ei olnud eelarvesse
planeeritud, siis teist selgitust ei saa anda. Meeli Tuubel: ei saa otsustada ainuüksi selle
baasil, et eelarves sellist rida polnud ning on kahetsusväärne vaid kahe eluruumi
kohandamine projekti I voorus.
Meeli Tuubel tõi välja, et vallavalitsus on menetluskorra kehtestanud 04.07.2018 nr 11
määrusega „Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord“, kuid on
iseendale kehtestatud korra vastu eksinud projekti ja avalduste esitamise kohta teavet
avaldades. Vastus: ei arva, et menetluskorda ja valitsuse dokumendi põhimõtteid oleks
rikutud.
Toimus arutelu esitatud avalduste/taotluste järjekorda paigutumise põhimõtete üle.
Jüri Kõre: kas on õige kronoloogiline järjekord vajaduse hindamise mõõdupuuna?
Vallavalitsus on seisukohal, et meil pole vajaduse hindamiseks maatriksit mistõttu kujuneks
subjektiivne hinnang. Jäädi avalduste esitamise kronoloogia juurde, mis ühtlasi on ka
pingerida.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Toetada loa andmist projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu garanteerimist..
(poolt 7, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
3. Valla 2019.aasta eelarve täitmisest II kvartalis.
Kuulati:
- finantsjuht Kaie Karist tutvustas lühidalt valla 2019.aasta eelarve täitmist 1I kvartalis.
Täpsustavaid küsimusi esitas Meeli Tuubel, küsimustele vastas Kaie Karist.
Saadud tutvustus võeti teadmiseks.
koosoleku juhataja Alar Nääme
koosoleku protokollija Ene Elango

5. Valga Raekoda 24.september 2019
revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 18
rahanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 18
Revisjonikomisjon
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 14.30.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme.
Protokollis volikogu kantselei juhataja - referent Ene Elango.
Võtsid osa: Allain Karuse, Andres Illak, Tõnu Reinup.
Puudusid: Kalev Härk, Monika Rogenbaum.
Rahanduskomisjon
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.43.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme
Protokollis volikogu kantselei juhataja - referent Ene Elango.
Võtsid osa: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ruth Jürgens, Aigar Hanimägi, Alar Nääme,
Meeli Tuubel
Puudus Ivar Unt.
Osalesid: volikogu esimees Külliki Siilak, volikogu aseesimees Andres Illak, vallavanem
Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor
Mägi, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, finantsjuht Kaie Karist.
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas.
Otsustati kinnitada kõik poolt järgmine päevakord:
1. ME 1-4/70 Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks
2019-2023.
Viktor Mägi
Margus Lepik
Jätkus rahanduskomisjoni koosolek:
2. OE 1-4/67 Projekti omafinantseeringu garanteerimine. Viktor Mägi
3. ME 1-4/68 Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Jüri Kõre
1. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023. (ME 1-4/70)
Kuulati:

- asevallavanem Viktor Mägi tutvustas vallavolikogu määruse eelnõud valla arengukava ja
eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 muutmiseks.
Tegemist on alates 1.jaanuarist 2019 jõustunud määrusega ning seetõttu ei ole kinni peetud
vallavalitsuse poolt kehtestatud arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise korrast ja
tähtaegadest, vaid muudatusi käsitletaks erakorralistena, mis annab õiguse tähtaegu eirata.
Ettepanekud muudatusteks:
• Rahandusministeeriumi ettepanekul eraldi peatüki lisamine Valga-Valka tähtsuse
rõhutamiseks ning väliskoostööks üldisemalt;
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise käigus selgus vajadus ehitada ka
tuletõrje veetrass Tsirguliinas;
• Jaanikese motokompleksi ost ja selle edasine arendus – MATAst raha saamine selgus
19. septembril 2019 ja projekti esitamise tähtaeg on 19. märts 2020.
• Teadasaamine, et osaleme kolemajade projektis.
Viktor Mägi: volikogu liige Kalev Härk saatis ettepaneku võtta arengukava ja
eelarvestrateegia volikogu istungi päevakorrast maha seoses arengukava menetlemise korra
nõuete rikkumisega. Viktor Mägi vastas Kalev Härki ettepanekule: Valga Vallavalitsuse
poolt kehtestatud arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise korda ei järgitud kuna
muudatused on erakorralised ja tähtaegadest ei pea kinni pidama. Menetlemise etapid on
läbitud ning seni läbi viimata avaliku koosoleku on kutsunud kokku 25.oktoobriks.
Andres Illak: erakorraline määruse muutmine räägib tähtaegadest, mitte et valdkondlikud
komisjonid ning juhtrühm dokumenti arutama ei peaks. Viktor Mägi: komisjonid, juhtrühm
on kogunenud ning dokument avalikustatud nõuetekohaselt, vaid avalik koosolek on läbi
viimata. Volikogule anti ülevaade arengukava ja eelarvestrateegia täitmisest ja
sisseviidavatest muudatustest septembri istungil. Meeli Tuubel: kaasamist ei saa teha
näiliselt. Arengukava tuleb üle vaadata kord aastas. Viktor Mägi: kuna dokument jõustus
1.01.2019, siis ülevaatamine toimub järgmisel aastal. Hetkel vaid täiendamine.
Andres Illak: kas olemas on tabel reaalselt planeeritud investeeringute kohta? Arengukavast
lähtuvalt tegevusplaan ja plaan projektides osalemise kohta? Viktor Mägi: tabel olemas,
pidevalt tegeletakse. Saan saata hetkeseisu. Viktor Mägi saadab info-tabeli komisjoni
kõikidele liikmetele.
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.

Revisjonikomisjon OTSUSTAS:
Kiita heaks ja saata määruse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 3, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
Rahanduskomisjon OTSUSTAS:
Kiita heaks ja saata määruse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
2. Projekti omafinantseeringu garanteerimine
Kuulati:
- asevallavanem Viktor Mägi tutvustas volikogu otsuse eelnõud, millega vallavalitsus teeb
ettepaneku projekti omafinantseeringu garanteerimiseks kuni 9 320 eurot projekti „Valga
valla korterelamute uuringu ja nende jätkusuutlikkuse analüüs Valga valla üldplaneeringu
koostamiseks“ elluviimiseks eelarveaastatel 2019-2020.
Toimus arutelu.
Meeli Tuubel: projektile tuleb küsida omafinantseeringu luba enne, mitte tagantjärele.
Viktor Mägi: projekt on töös ja oodatakse volikogu otsust, teadmine projekti rahastamisest
saabus kahe volikogu vahepealsel ajal.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. (ME 1-4/68)
Kuulati:
- sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre tutvustas, et praegu kehtiv kord toimib hästi ning
muudatusi ei ole palju.
Käesoleva määrusega viiakse olemasolevasse dokumenti sisse kolme liiki parandusi:
- Esiteks keelelised täpsustused, millega ei muudeta olemasolevat redaktsiooni sisulises
mõttes, kuid tehakse tekst lihtsamini mõistetavaks (näiteks mõiste „tasuta“ on kogu
määruse ulatuses asendatud mõistega „omaosalustasuta“);
- Teiseks täiendused, mis laiendavad teenuse mõistet ja kliendi õigusi (näiteks
koduteenuse hulgas sisalduvate abitoimingute loetelule on lisatud „abistamine isikliku
hügieeni toimingutes“) või teenuse mõistet ja kliendi kohustusi (näiteks
sotsiaaltransporditeenuse osutamisel hoone sees liikumise abistamise korral teenustasu 3

eurot);
- Kolmandaks muudatused täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kriteeriumites
(sissetuleku piiri tõstmine esimese leibkonnaliikme jaoks 300 eurolt 350 eurole) ja
mõnede toetuse määrades (näiteks raske puudega täiskasvanu hooldajatoetuse 25 eurolt
50 eurole).
Iga toetuse tõus toob lisakulu eelarvele, kuid prognoosi kohaselt ei ole tõus väga suur.
Jüri Kõre: sotsiaalkomisjonis arutati eelnõud väga põhjalikult, läbi arutati ette saadetud
ettepanekud Monika Rogenbaumilt ja Meeli Tuubelilt. Muudatustega eelnõu terviktekst on
tutvumiseks kõikidele saadetud.
Toimus ühine arutelu.
Andres Illak küsis, kuidas on välistatud ühekordse tulu (nt on isiku arvele laekunud summa
sünnipäevaks) sidumine sissetulekuga toimetulekutoetuse määramisel? Jüri Kõre:
toimetulekutoetuse maksmise reeglid kehtestab riik. Kuid üldisemalt on sotsiaaltöö teenistuse
ametnikele antud toetuste määramisel kaalutlusõigus.
Arutelu paragrahv 6 lõikes 3 sätestatud huvitegevuse toetuse üle. Jüri Kõre: ei asendata
olemasolevat korda laste huvitegevuse toetamisel, vaid on vajadusepõhine täiendav
sotsiaaltoetus. Pole regulaarne toetusliik. Makstakse kuludokumentide alusel nt õpilase sõit
klassiga teatrisse. Kulutõendi võib vajadusel kirjutada ka klassijuhataja.
Andres Illak: hooldajatoetuse maksmine. Makstava sotsiaalmaksu summa on suurem
toetusest – ilmselt eeldab olukorra muutmine poliitilist seisukohavõttu. Miks eeldame, et
lapse hooldamine on täiskasvanu hooldamisest 25 eurot kallim? Jüri Kõre: lapse hooldamine
on ajamahukam kuna teatud vanuseni ei tee ta iseseisvalt ka lihtsamaid asju, mida aga
täiskasvanu suudab.
Andres Illak: invatranspordi võimaldamine. Puue peaks olema absoluutne. Määruse kohaselt
toimub sotsiaaltranspordi võimaldamine erinevatel põhjustel. Jüri Kõre: eeskujuks
sätestamisel võetud sama mõõdupuu (Riiklik), mis puuetega inimeste eluruumide
kohandamisel. Andres Illak: praeguse sõnastus ei keela tellida transporti ka nt
diabeedihaigel. Ruth Jürgens: milleks kitsendada? Jüri Kõre: mõtleme ja formuleerime
volikogu homseks istungiks.
Aigar Hanimägi: paragrahv 14 lg 3 punkt 2 ja 3 „Valgast … km raadiusesse“? Jüri Kõre:
raadius mööda maanteed.

Meeli Tuubel: sõidutasu sotsiaaltransporditeenuse eest Valgas ja vallas sama määraga.
Lahenduseks oleks kilomeetripõhisus. Jüri Kõre: loogika õige, kuid hetkel tuleb tasuda
ühtemoodi.
Andres Illak: invatransport ratastoolile? Jüri Kõre: kasutatakse Taheva Sanatooriumi
invabussi, võimalusel ka Paju Pansionaadid bussi.
Meeli Tuubel küsis hoolduskulude toetuse kohta. Kui kaotatakse hoolduskulude toetus, siis
ehk suureneb hooldajatoetuse osa? Jüri Kõre: hoolduskulude toetuse mehhanismi senisel
kujul uude määrusesse üle ei kanta. Toetust makstakse ajaliselt piiratuna kuni üks aasta ning
seda juhul kui hindamise järgselt ei leita abivajajale koheselt hooldajat või korraldada teenuse
osutamist.
Meeli Tuubel palus prognoosida kulude tõusu uue määruse valguses. Jüri Kõre: kulud
suurenevad järgmisel ja ülejärgmisel aastal, siis stabiliseerub.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Sotsiaalhoolekandelise abi kord saata volikogusse kinnitamiseks.
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud)
Juhataja Alar Nääme
Protokollija Ene Elango

6. Valga Raekoda 24.oktoober 2019
revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 18
rahanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 18
Revisjonikomisjon
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 14.30.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme.
Protokollis volikogu kantselei juhataja - referent Ene Elango.
Võtsid osa: Allain Karuse, Andres Illak, Tõnu Reinup.
Puudusid: Kalev Härk, Monika Rogenbaum.
Rahanduskomisjon
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.43.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

Protokollis volikogu kantselei juhataja - referent Ene Elango.
Võtsid osa: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ruth Jürgens, Aigar Hanimägi, Alar Nääme,
Meeli Tuubel
Puudus Ivar Unt.
Osalesid: volikogu esimees Külliki Siilak, volikogu aseesimees Andres Illak, vallavanem
Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor
Mägi, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, finantsjuht Kaie Karist.
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas.
Otsustati kinnitada kõik poolt järgmine päevakord:
1. ME 1-4/70 Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks
2019-2023.
Viktor Mägi
Margus Lepik
Jätkus rahanduskomisjoni koosolek:
2. OE 1-4/67 Projekti omafinantseeringu garanteerimine. Viktor Mägi
3. ME 1-4/68 Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Jüri Kõre
1. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023. (ME 1-4/70)
Kuulati:
- asevallavanem Viktor Mägi tutvustas vallavolikogu määruse eelnõud valla arengukava ja
eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 muutmiseks.
Tegemist on alates 1.jaanuarist 2019 jõustunud määrusega ning seetõttu ei ole kinni peetud
vallavalitsuse poolt kehtestatud arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise korrast ja
tähtaegadest, vaid muudatusi käsitletaks erakorralistena, mis annab õiguse tähtaegu eirata.
Ettepanekud muudatusteks:
• Rahandusministeeriumi ettepanekul eraldi peatüki lisamine Valga-Valka tähtsuse
rõhutamiseks ning väliskoostööks üldisemalt;
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise käigus selgus vajadus ehitada ka
tuletõrje veetrass Tsirguliinas;
• Jaanikese motokompleksi ost ja selle edasine arendus – MATAst raha saamine selgus
19. septembril 2019 ja projekti esitamise tähtaeg on 19. märts 2020.
• Teadasaamine, et osaleme kolemajade projektis.

Viktor Mägi: volikogu liige Kalev Härk saatis ettepaneku võtta arengukava ja
eelarvestrateegia volikogu istungi päevakorrast maha seoses arengukava menetlemise korra
nõuete rikkumisega. Viktor Mägi vastas Kalev Härki ettepanekule: Valga Vallavalitsuse
poolt kehtestatud arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise korda ei järgitud kuna
muudatused on erakorralised ja tähtaegadest ei pea kinni pidama. Menetlemise etapid on
läbitud ning seni läbi viimata avaliku koosoleku on kutsunud kokku 25.oktoobriks.
Andres Illak: erakorraline määruse muutmine räägib tähtaegadest, mitte et valdkondlikud
komisjonid ning juhtrühm dokumenti arutama ei peaks. Viktor Mägi: komisjonid, juhtrühm
on kogunenud ning dokument avalikustatud nõuetekohaselt, vaid avalik koosolek on läbi
viimata. Volikogule anti ülevaade arengukava ja eelarvestrateegia täitmisest ja
sisseviidavatest muudatustest septembri istungil. Meeli Tuubel: kaasamist ei saa teha
näiliselt. Arengukava tuleb üle vaadata kord aastas. Viktor Mägi: kuna dokument jõustus
1.01.2019, siis ülevaatamine toimub järgmisel aastal. Hetkel vaid täiendamine.
Andres Illak: kas olemas on tabel reaalselt planeeritud investeeringute kohta? Arengukavast
lähtuvalt tegevusplaan ja plaan projektides osalemise kohta? Viktor Mägi: tabel olemas,
pidevalt tegeletakse. Saan saata hetkeseisu. Viktor Mägi saadab info-tabeli komisjoni
kõikidele liikmetele.
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.
Revisjonikomisjon OTSUSTAS:
Kiita heaks ja saata määruse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 3, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
Rahanduskomisjon OTSUSTAS:
Kiita heaks ja saata määruse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
2. Projekti omafinantseeringu garanteerimine
Kuulati:
- asevallavanem Viktor Mägi tutvustas volikogu otsuse eelnõud, millega vallavalitsus teeb
ettepaneku projekti omafinantseeringu garanteerimiseks kuni 9 320 eurot projekti „Valga
valla korterelamute uuringu ja nende jätkusuutlikkuse analüüs Valga valla üldplaneeringu
koostamiseks“ elluviimiseks eelarveaastatel 2019-2020.
Toimus arutelu.

Meeli Tuubel: projektile tuleb küsida omafinantseeringu luba enne, mitte tagantjärele.
Viktor Mägi: projekt on töös ja oodatakse volikogu otsust, teadmine projekti rahastamisest
saabus kahe volikogu vahepealsel ajal.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. (ME 1-4/68)
Kuulati:
- sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre tutvustas, et praegu kehtiv kord toimib hästi ning
muudatusi ei ole palju.
Käesoleva määrusega viiakse olemasolevasse dokumenti sisse kolme liiki parandusi:
- Esiteks keelelised täpsustused, millega ei muudeta olemasolevat redaktsiooni sisulises
mõttes, kuid tehakse tekst lihtsamini mõistetavaks (näiteks mõiste „tasuta“ on kogu
määruse ulatuses asendatud mõistega „omaosalustasuta“);
- Teiseks täiendused, mis laiendavad teenuse mõistet ja kliendi õigusi (näiteks
koduteenuse hulgas sisalduvate abitoimingute loetelule on lisatud „abistamine isikliku
hügieeni toimingutes“) või teenuse mõistet ja kliendi kohustusi (näiteks
sotsiaaltransporditeenuse osutamisel hoone sees liikumise abistamise korral teenustasu 3
eurot);
- Kolmandaks muudatused täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kriteeriumites
(sissetuleku piiri tõstmine esimese leibkonnaliikme jaoks 300 eurolt 350 eurole) ja
mõnede toetuse määrades (näiteks raske puudega täiskasvanu hooldajatoetuse 25 eurolt
50 eurole).
Iga toetuse tõus toob lisakulu eelarvele, kuid prognoosi kohaselt ei ole tõus väga suur.
Jüri Kõre: sotsiaalkomisjonis arutati eelnõud väga põhjalikult, läbi arutati ette saadetud
ettepanekud Monika Rogenbaumilt ja Meeli Tuubelilt. Muudatustega eelnõu terviktekst on
tutvumiseks kõikidele saadetud.
Toimus ühine arutelu.
Andres Illak küsis, kuidas on välistatud ühekordse tulu (nt on isiku arvele laekunud summa
sünnipäevaks) sidumine sissetulekuga toimetulekutoetuse määramisel? Jüri Kõre:
toimetulekutoetuse maksmise reeglid kehtestab riik. Kuid üldisemalt on sotsiaaltöö teenistuse

ametnikele antud toetuste määramisel kaalutlusõigus.
Arutelu paragrahv 6 lõikes 3 sätestatud huvitegevuse toetuse üle. Jüri Kõre: ei asendata
olemasolevat korda laste huvitegevuse toetamisel, vaid on vajadusepõhine täiendav
sotsiaaltoetus. Pole regulaarne toetusliik. Makstakse kuludokumentide alusel nt õpilase sõit
klassiga teatrisse. Kulutõendi võib vajadusel kirjutada ka klassijuhataja.
Andres Illak: hooldajatoetuse maksmine. Makstava sotsiaalmaksu summa on suurem
toetusest – ilmselt eeldab olukorra muutmine poliitilist seisukohavõttu. Miks eeldame, et
lapse hooldamine on täiskasvanu hooldamisest 25 eurot kallim? Jüri Kõre: lapse hooldamine
on ajamahukam kuna teatud vanuseni ei tee ta iseseisvalt ka lihtsamaid asju, mida aga
täiskasvanu suudab.
Andres Illak: invatranspordi võimaldamine. Puue peaks olema absoluutne. Määruse kohaselt
toimub sotsiaaltranspordi võimaldamine erinevatel põhjustel. Jüri Kõre: eeskujuks
sätestamisel võetud sama mõõdupuu (Riiklik), mis puuetega inimeste eluruumide
kohandamisel. Andres Illak: praeguse sõnastus ei keela tellida transporti ka nt
diabeedihaigel. Ruth Jürgens: milleks kitsendada? Jüri Kõre: mõtleme ja formuleerime
volikogu homseks istungiks.
Aigar Hanimägi: paragrahv 14 lg 3 punkt 2 ja 3 „Valgast … km raadiusesse“? Jüri Kõre:
raadius mööda maanteed.
Meeli Tuubel: sõidutasu sotsiaaltransporditeenuse eest Valgas ja vallas sama määraga.
Lahenduseks oleks kilomeetripõhisus. Jüri Kõre: loogika õige, kuid hetkel tuleb tasuda
ühtemoodi.
Andres Illak: invatransport ratastoolile? Jüri Kõre: kasutatakse Taheva Sanatooriumi
invabussi, võimalusel ka Paju Pansionaadid bussi.
Meeli Tuubel küsis hoolduskulude toetuse kohta. Kui kaotatakse hoolduskulude toetus, siis
ehk suureneb hooldajatoetuse osa? Jüri Kõre: hoolduskulude toetuse mehhanismi senisel
kujul uude määrusesse üle ei kanta. Toetust makstakse ajaliselt piiratuna kuni üks aasta ning
seda juhul kui hindamise järgselt ei leita abivajajale koheselt hooldajat või korraldada teenuse
osutamist.
Meeli Tuubel palus prognoosida kulude tõusu uue määruse valguses. Jüri Kõre: kulud
suurenevad järgmisel ja ülejärgmisel aastal, siis stabiliseerub.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.

Komisjon OTSUSTAS:
Sotsiaalhoolekandelise abi kord saata volikogusse kinnitamiseks.
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud)
Juhataja Alar Nääme
Protokollija Ene Elango
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Võtsid osa: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Aigar Hanimägi, Alar Nääme, Meeli Tuubel,
Ivar Unt.
Puudus Ruth Jürgens.
Osalesid: volikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno
Kase, asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Jüri Konrad,
sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, volikogu
liige Siiri Reiljan.
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas. Täiendavaid küsimusi ega ettepanekuid ei
esitatud.
Otsustati kinnitada (poolt 5, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud) järgmine päevakord:
1. OE 1-4/75 Omafinantseeringu garanteerimine. Viktor Mägi
2. OE 1-4/81 Loa andmine projektis „Töökoht igaühele“
osalemiseks ja omafinantseeringu kinnitamine.
Jüri Kõre
3. OE 1-4/82 Valga valla ametiasutuste struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
Margus Lepik
1. Omafinantseeringu garanteerimine. (OE 1-4/75)
Kuulati:
- asevallavanem Viktor Mägi tutvustas vallavolikogu otsuse eelnõud, millega vallavalitsus

palub garanteerida projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine“
omafinantseering summas kuni 610 000 eurot Valga valla 2020. kuni 2021. aasta eelarvetest.
Valga Linnavalitsus alustas 2015. aastal ettevalmistusi Valga-Valka kaksiklinna keskuse
uuendamiseks. Projekt on plaanis ellu viia koostöös Valka Kihelkonna Duumaga ning EestiLäti
programmi toetusel. Projekti maksumuseks oli esialgu ligikaudu 3,5 mln, millest 3 mln
on toetus (85%).
Projekti tegevused on viibinud seoses projekteerimisprotsessis ilmnenud takistustega,
mistõttu projekt on esialgsest ajakavast maas ning projekti valmimisaeg lükkub ligikaudu
aasta võrra edasi. Valga Vallavalitsus on projektis kavandatud ehitustööde läbiviimiseks
korraldanud ehitushanke „Valga- Valka kaksiklinna ühise linnaruumi ehitamine“, millele
laekus kaks pakkumist. Läbiviidud ehitushanke tulemused on kõrgemad kui mõned aastad
tagasi prognoositud. Hankega hõlmatud ehitustööde kogumaksumus on Valga linnas
1 938 591,86 eurot, mis ületab esialgset ehitustööde eelarvet 367 341,86 euro võrra.
Arvestades, et esialgne ehitustööde eelarve 1 571 250 eurot, sisaldab Eesti-Läti programmi
toetust summas 1 335 562,5 eurot ning toetuse summat ei ole võimalik suurendada, suureneb
Valga Vallavalitsuse ehitustööde omafinantseering ligikaudu 603 029 euroni.
Viktor Mägi luges ette volikogu liikme Kalev Härki ettesaadetud küsimused ja vastused
nendele:
Küsimus. Seletuskirjas mainitakse muu hulgas: „Projekti tegevused (eelkõige ehitusalased
tegevused) on viibinud seoses projekteerimisprotsessis ilmnenud takistustega, mistõttu
projekt on esialgsest ajakavast maas ning projekti valmimisaeg lükkub ligikaudu aasta võrra
edasi.“ Palun loetleda millised projekteerimisprotsessis ilmnenud takistused on ilmnenud
viimase kahe aasta jooksul? Kas projekteerimise lepingulist tähtaega pikendati? Millal
projekt valmis? Millal kuulutati välja hange? Vastus. Projekti juhtpartner on Valka. Kokku
oli lepitud, et Valga pool korraldab projekteerimise hanke ja Valka pool viib läbi
ehitushanke. Riigihanke tulemusena sõlmiti leping 06.12.2016−29.09.2017. Novembris 2017
toimus Valga valla eestvedamisel esimene töökoosolek, kus Hispaania projekteerimisfirma
IN PROJECT STUDIO BARCELONA, tunnistas, et töö tegemine on raskendatud, pikalt
venis Selverilt kooskõlastuse saamine. Ta oli omale võtnud alltöövõtjaks Keskkonnaprojekti
OÜ. Kuna ehitushange pidi toimuma Valka poolel, siis tekkis segadus projekti tõlkega, Läti
pool pidi tõlkima projekti läti keelde, kuid ei saanud sellega tähtajaliselt hakkama. Selleks, et

kogu projekt tõlkida läti keelde, kulus Keskkonnaprojekt OÜ-l rohkem kui pool aastat. Kuna
Läti poolel on väga keeruline ehitushanget korraldada, siis ka ehitushanke korraldab Valga
osapool. Kõik need tegevused toimusid Valga ja Valka ühise meeskonna teadmisel ja
koostöös. Hispaania projekteerimisfirmaga sõlmiti kolmel korral tähtaja pikendamise leping.
Tööde vastuvõtu Valga aktile kirjutati alla 20.11.2018. Kuna Läti pool ei suutnud
ehitushanget läbi viia, siis oli vaja projekti Läti osa tõlkida eesti keelde. See võttis aega maini
2019. Ehituse riigihange kuulutati välja 06.05.2019 nr 206895, tähtajaga juuli 2019.
Küsimus. 2017. aasta sügisel oli Valga ja Valka investeeringute maht peaaegu võrdne.
Millest on tingitud niivõrd suur erinevus Valga ja Valka investeeringute mahus praegu? Kas
see võib ohtu seada projekti elluviimise? Vastus. Projektist saadavate toetuste maht Valgale
ja Valkale on täna samal tasemel. Valka pool soovis keskväljakut kaasajastada. Lisakulu on
Valkal mitteabikõlbulik kulu, mis tasustatakse Valka poolt võetud laenu abil. Projekt
iseenesest ei ole ohus.
Küsimus. Mis saab siis, kui Valka ei saa Läti Riigikassalt luba projekti omafinantseeringu
katmiseks? Vastus. See tõenäosus, et Valka ei saa lisarahastust on väike, Läti valitsuse
lubadus rahastuseks on olemas.
Täpsustavaid küsimusi projekti ajakavast mahajäämuse ja rahastamise kohta esitas Meeli
Tuubel. Küsimustele vastas Viktor Mägi.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Saata otsuse eelnõu volikogusse kinnitamiseks.
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud)
2. Loa andmine projektis „Töökoht igaühele“ osalemiseks ja omafinantseeringu
kinnitamine. (OE 1-4/81)
Kuulati:
- asevallavanem Jüri Konrad tegi ettepaneku anda luba projektis osalemiseks ja
omafinantseeringu kinnitamiseks ning sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre tutvustas
volikogu otsuse eelnõu sisu. Projekt on loodud Põlva-, Võru- ja Valgamaa töötute, tööotsijate
ja heitunud isikute aktiviseerimiseks ja tööhõivesse aitamiseks Aluseks on võetud
töökohtade paiknemine ja tööjõu struktuur regioonis.
Statistikaameti andmete kohaselt oli 2019.aasta septembris Võrumaal, Põlvamaal ja

Valgamaal registreeritud töötute arv kokku 2620, s.h. ja Valga vallas 664. 15-24-aastaste
noorte töötute arv kokku Lõuna Eestis 259 inimest, neist Valga vallas 64. Lisaks
registreeritud pikaajalistele tööotsijatele ja noortele töötutele on projekt kaasatud ka
mitteaktiivsed ja heitunud, kes ei ole Töötukassas arvel.
Valga vald on osalenud noortegarantii süsteemi teises ja kolmandas seirevoorus ja oleme
lülitatud järgmisesse neljandasse vooru. Kolmandas voorus edastati meile andmed 232 noore
kohta, kes ei õpi, tööta, ei otsi tööd, ei ole lapsehoolduspuhkusel, täielikult töövõimetud vms
ja kellega me pidime kontakti võtma nende tulevikuplaanide ja/või toetusvajaduse
hindamiseks. Võtsime ühendust 292 isikuga (osa teise seirevooru nimekirja isikud), kontakti
saime 33 isikuga. Neist 15 olid valmis edasisteks kontaktideks ja abi vastuvõtmiseks, 18 ei
soovinud koostööd teha.
Projekti üldine eesmärk on toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning
mitteaktiivsete 16-26-aastaste noorte tööle, tööpraktikale või erialasele täiendkoolitusele
asumist, kasutades selleks aktiivsete tööturumeetmete pakkumist parandades seejuures
tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Eelkõige toimub noorte ja pikaajaliste töötute
hõivesse toomine
Projekt lähtub komplekssete teenuste pakkumise põhimõttest, kus rakendatakse tööotsingu
koolituse õppeprogrammi ning tugiisiku- ja tööklubiteenuseid, erinevaid nõustamisteenuseid
lähtuvalt abisaaja individuaalsest vajadusest. Lisaks nendele teenustele võimaldatakse
projekti käigus tööotsijatele tööpraktikat ning erialast kvalifikatsiooni olemasolul seda tõstvat
koolitust. Aktiivsete tööturumeetmete rakendamise tulemusena on pikaajaliselt tööta
inimeste tööharjumuse ja -oskused paranenud ning mitteaktiivsete noorte puhul tekkinud
motivatsioon ja valmisolek õppimiseks, tööotsinguks, tööleminekuks.
Projekti kogumaksumus 438 316 eurot, millest Valga valla omaosalus 15 000 eurot ning seda
rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Tööalast konkurentsivõimet suurendavad
teenused”, rakendusüksus SA Innove.
Projekti juhtpartner on MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus.
Meeli Tuubel: projekt on sisult hea, kuid taaskord küsitakse volikogu luba ja raha alustatud
projektile. Projekt on käimas, rahastamise otsus tuli septembris ning juba on toimunud ka
projekti infopäev. Jüri Kõre: jah, projekti alguseks pidi olema august, kuid gruppi kokku ei
saadud. Otsustati volikogult projektis osalemiseks luba enne mitte küsida, kui grupi

osalemine tõenäoline on.
Ivar Unt arvas, et kui seadus seda võimaldaks, siis väikesesummalised osalused võiks
otsustada vallavalitsus ise. Oleks ebamõistlik ressursi raiskamine tulla projekti kirjutamise
ajal volikogult küsima luba. Margus Lepik vastas, et otsused mõjuga üle eelarveaasta peab
vastavalt seadusele otsustama volikogu. Siiri Reiljan ütles, et on Ivar Undi ettepaneku vastu
– volikogu ei pea oma õigust andma ära ning volikogu liige tahab teemadega olla kursis ajas,
mitte tagantjärele. Meeli Tuubel: projekti planeerides saab küsida volikogult garantiid kuni
sellise summani. Nüüd tegevused käivad, otsustamise ruumi pole enam. Palve, et
asevallavanemad järgiksid projektile eelnevaid samme. Alar Nääme: täna me korda
muutvaid otsuseid ei langeta, võib vajadusel vallavalitsusega arutada.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Anda luba projektis osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimiseks.
(poolt 6, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud)
3. Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
(OE 1-4/82)
Kuulati:
- vallavanem Margus Lepik tutvustas volikogu otsuse eelnõud, mis volikogu liikmetele ja
komisjonide liikmetele on saadetud eelnevaks tutvumiseks ning millega vallavalitsus teeb
ettepaneku Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamiseks
alates 1.jaanuarist 2020.
Toimus ühine vaba arutelu ja Margus Lepik vastas komisjoni liikmete küsimustele ning
samas volikogu liikmete Monika Rogenbaumi, Kalev Härki ja Marek Käisi poolt kirjalikult
ettesaadetud küsimustele.
- Ameti- ja töökohad, mida eelnõu järgi kavandatakse koondada on sotsiaaltööspetsialist, sekretär,
ehitusejärelevalve spetsialist, vallaarst, bussijuht, kalmistuvaht,
lastekaitse spetsialist, vanemraamatupidaja, heakorraspetsialist.
Põhjenduseks on töökoormuse vähenemine või töökoormuse ebaproportsionaalsus. Töö
korraldatakse ümber ülesannete jagamisel olemasolevate teenistujate vahel. Piirkondades ei
ole eraldi ameti- ja töökohti. Struktuuri käsitletakse tervikuna.
- .Ettepanek välja jätta otsuse punkt, millega volikogu delegeerib vallavalitsusele

palgafondi piires muudatuste tegemise õiguse struktuuris.
Vallavalitsus palub ettepanekut mitte arvestada. Põhjenduseks see, et sisemiste muudatuste
tegemise vajadus võib olla kiireloomuline. Volikogu istungid toimuvad kord kuus ning
suvekuudel ei toimu need üldse. Ressursside kokkuhoiu mõttes ei ole otstarbekas kutsuda
kokku erakorralist volikogu istungit.
- Küsimustering seoses vallakantseleis ametisse asunud kantseleispetsialistiga.
Põhjendus: perioodil 2010-2014 töötas ametnik Karula Vallavalitsuse spetsialistregistripidajana.
Pärast töö ümberkorraldamist Karula Vallavalitsuses asus ta tööle
ametikohale, mille sisu koosnes mitme ametniku tööülesannetest. Hetkel, mil ametnik andis
oma naasmisest teada, ei olnud välisprojektide- ja arenguteenistuses ühtegi vaba
töö/ametikohta, mida saaks talle pakkuda. Kuna isikul on olemas erialane sekretäritöö haridus
ning ta on töötanud ka varasemalt sarnasel ametikohal, siis pakuti tema kvalifikatsioonile
sobiv ametikoht.
Ametnik ei täida eelmisel aastal koondatud töötaja ülesandeid. Kantseleispetsialisti ja
sekretär-arhivaari ametijuhendid on täiesti erinevad. Arhiivi osa on vaid üks osa
tööülesannetest. Kantseleispetsialist on määratud arhiivi eest vastutavaks isikuks. Koondatud
sekretär-arhivaari tööülesannete hulgas ei olnud ka näiteks perekonnaseisuametniku
toiminguid, alaliste ja ajutiste komisjonide koosolekute protokollimisi jm kantselei
toimingutega seotud mahukaid tööülesandeid.
- Ettepanek struktuurist eemaldada dubleerivad juhid. Alles jätta kas asevallavanem või
teenistuse juht. Sellega saab kuni neli ametikohta vähemaks, mis võimaldab reaalseid
töötegijaid rahapuuduse tõttu mitte koondada.
- Ettepanek vallavanemal võtta antud eelnõu tagasi ja selle asemel esitada
vallavolikogule eelnõu asevallavanemate arvu vähendamiseks neljalt kahele, millega
saavutataks iga-aastane kokkuhoid vähemalt 78 000 eurot. Samuti palun enne
struktuuriküsimuste juurde naasmist esitada volikogule kinnitamiseks Valga valla
põhieelarve 2020. aastaks.
- Ettepanek kaotada vallahoolduse teenistuse juhataja ametikoht ning kogu valdkonna
juhtimine anda vastavale asevallavanemale. Vallahooldusteenistuse juhataja
sõidupäevikud näitavad, et kuus sõidab ta maha isegi 5000 km, mis võiks olla omane
kutselisele autojuhile. Autoga sõitmise vajadus tuleks nagunii üle vaadata, aga kui

seda on vaja teha, siis ei ole mõtet nt bussijuhti koondada, kes võiks kindlasti palju
väiksema palgaga sõidud ära teha.
- Sotsiaaltöö valdkonnas piisab sellest, et valdkonda juhib kas asevallavanem või
teenistuse juhataja. Teen ettepaneku üks nendest ametikohtadest kaotada. Ilmselt on
mõistlik valik teha pädevuse põhjal.
Vallavalitsus palub jätta ettepanekud aktsepteerimata kuna peame vajalikuks suuremates
teenistustes säilitada teenistusjuhtide ametikohad. Vallavalitsus on seisukohal, et antud
juhtimisstruktuur Valga valla jaoks kõige optimaalsem.
Ivar Unt küsis, kas muudatusest struktuuris tekib rahaline sääst. Margus Lepik:
põhitegevuse eelarvesse ei planeerita tõusu, vaid planeeritakse palgafondi vähenemist. Mis
aga ei tähenda palkade vähendamist, vaid tööülesannete ümberjagamist.
Meeli Tuubel: reaalselt on kava 6…7 inimese koondamisele. Kui asute töökohti kaotama
alates 1.01.2020, siis juba on seaduses koondamisest teatamise etteantud tähtaeg ületatud.
Kui tehakse valik sama taseme spetsialistide hulgas, siis mis põhimõtetel? Margus Lepik:
aga millal on õige etteteatamise aeg? Kas on tuju teha tööd pärast koondamisteate saamist?
Või on inimesele sobivam võtta rahaline kompensatsioon? Kui vastav erialane haridus ja
tööstaaž kriteeriumina on võrdsed, siis teeb valiku teenistuse juht. Summa koondamiseks ei
ole välja arvestatud, teada peavad olema konkreetsed koondamisele minevad inimesed.
Koondatakse ametikohta, mitte inimest.
Toimus arutelu, kus kavandatav struktuur võeti läbi teenistuste kaupa. Selgitusi jagasid ja
küsimustele vastasid Margus Lepik, Jüri Kõre, Viktor Mägi, Enno Kase.
Kehtivas struktuuris loodi lastekaitsespetsialist ametikoht. Nüüd kaotatakse. Kas on ka pikk
plaan? Vastus: erinevatel töötajatel koormus erinev, mida nüüd ühtlustatakse.
Meeli Tuubel: olen eelnõu vastu. Kas valla rahaline seis nii hapu, et selliseid otsuseid teha
tuleb? Margus Lepik: rahaline seis on hea, kuid soovime tekitada hästi toimivat struktuuri.
Pole koondamine koondamise pärast, vaid seotud tööülesannete ümberjagamisega. Meeli
Tuubel: juhtimise küsimus. Kantselei ei tööta hästi, kirjadele ei vastata. Rahandusteenistuse
kohta räägitakse, et Valga vallal massiliselt arved üle kandmata. Kas ei osata tööd
korraldada? Juhtide kiht vallal on paks. Margus Lepik: võime 10 sekretäri võtta juurde, kuid
vastuse kirjale koostavad ikka spetsialistid.
Leida Pettai arvas, et vallavalitsust peaks usaldama, nii ka muudatusi. L. Pettai avaldas

toetust eelnõu vastuvõtmiseks ja suunamiseks volikogusse kinnitamisele.
Aigar Hanimägi leidis, et on probleeme ehitusjärelevalves. Milleks koondada
ehitusejärelevalve spetsialist? Margus Lepik: järelevalve osas lisandub professionaalsust
seoses kahe menetleja tööleasumisega.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Suunata otsuse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 4, vastu 2, erapooletuid ei olnud).
Meeli Tuubel küsis oma ettesaadetud ettepaneku kohta arutada komisjoni koosolekul
külavanema statuudi eelnõud. Kalmer Sarv vastas, et rahalisi otsuseid, mida
rahanduskomisjoniga kooskõlastada ei ole statuudis, vaid teemat arutatakse ja lahendus
leitakse koostöös ametisse valitud külavanematega.
Juhataja Alar Nääme
Protokollija Ene Elango
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Revisjonikomisjon
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.05.
Juhatas revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt.
Protokollis volikogu kantselei juhataja - referent Ene Elango.
Võtsid osa: Ivar Unt, Andres Illak, Tõnu Reinup, Ilmar Tõlner.
Puudujaid ei olnud.
Rahanduskomisjon
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.15.
Juhatas rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme
Protokollis volikogu kantselei juhataja - referent Ene Elango.
Võtsid osa: Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ruth Jürgens, Aigar Hanimägi, Alar Nääme,
Meeli Tuubel, Ivar Unt.

Puudujaid ei olnud.
Osalesid: volikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno
Kase, asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Jüri Konrad,
pearaamatupidaja Annely Adrat, finantsjuht Kaie Karist.
Toimus arutelu koosoleku päevakorra osas.
Otsustati kinnitada kõik poolt järgmine päevakord:
1. ME 1-4/84 Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks
2019-2023.
Viktor Mägi
2. ME 1-4/91 Valga valla 2020.aasta eelarve. I lugemine. Margus Lepik
Jätkub rahanduskomisjoni koosolek:
3. ME 1-4/83 Maamaksumäära kehtestamine 2020.aastaks. Viktor Mägi
4. ME 1-4/88 Loa andmine projektis „URBACT.Spaced4People“
osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimine.
Viktor Mägi
5. OE 1-4/87 Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava
01.01.2020-31.12.2020.
Mati Kikkas
6. OE 1-4/86 Loa andmine laenu võtmiseks. Margus Lepik
7. OE 1-4/89 Vallavara võõrandamine avaliku suulise
enampakkumise korras.
Enno Kase
1. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023. (ME 1-4/84)
Kuulati:
- asevallavanem Viktor Mägi meenutas, et eelnõu on juba olnud volikogu komisjonides
arutelul, kuid eelnõu menetlemisel ei järgitud kõiki reegleid ning valitsus võttis toona eelnõu
tagasi.
Tänaseks on eelnõu volikogusse menetlemiseks esitamise eelselt läbinud kõik nõutavad etapid.
Muudatuse valla arengukavas tingis vallale soetatud Jaanikese kompleks, mida sooviti
dokumendis kajastada.
Eelnõu menetlemise käigus esitati ettepanekuid, juhtrühm vaatas need üle ning otsustas

arvestada uues arengukavas kuna juba jaanuaris tuleb vallavalitsus volikogusse ettepanekuga
valla uue arengukava koostamise algatamiseks.
Viktor Mägi andis vastused volikogu liige Kalev Härki kirjalikult esitatud märkustele:
1) Jaanikese kompleksi tegevuskava ei ole volikogu liikmetele esitatud. Vastus: tänaseks on
saadetud tutvumiseks.
2) arengukavas võiks kajastada rohkem teede ja kõnniteede olukorrast sõltuvalt vajalikke
tegevusi. Vastus: üht-teist on ka kajastatud, kuid rahastusperiood jääb ilmselt aastatesse 20212022. Finantskoormus hetkel suur ja rahastus on mujal – Priimetsa Kooli renoveerimine ja
Keskväljaku ehitus.
3) teehoiukava? Vastus: esitatakse volikogule jaanuaris.
Toimus ühine arutelu.
Andres Illak: võiks eelnõu seletuskirjas tuua välja miks me dokumenti muudame. Võiks tuua
konkreetselt välja, et muudatuse põhjuseks on Jaanikese kompleksi arengukavas ära
märkimine. Viktor Mägi: jah, oleks lihtne kirjutada, et muudatus vaid Jaanikesega seoses, kuid
tuli teha kogu dokumendi muutmise protseduur. KOKSis ei ole antud lihtsustatud varianti
arengukava erakorraliseks muutmiseks.
Ivar Unt pani määruse eelnõu hääletusele.
Revisjonikomisjon OTSUSTAS:
Kiita heaks ja saata määruse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 3, vastu ei olnud, erapooletuid 1)
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.
Rahanduskomisjon OTSUSTAS:
Kiita heaks ja saata määruse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 7, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud)
2. Valga valla 2020.aasta eelarve. I lugemine. (ME 1-4/91)
Kuulati:
- vallavanem Margus Lepik tutvustas Valga valla 2020.aasta põhitegevuse eelarve projekti.
Selles eelarves ei ole planeeritud investeeringuid. Oodatakse ära võimalikud 2019.aasta jäägid
eelarves ning täpsustunud eraldised Riigilt ning siis tullakse volikogusse investeeringute
kava/lisaeelarvega.
Valga valla 2020. aasta eelarve on koostatud silmas pidades säästvat majandamist. Kõikides

valdkondades on tegevuskulude planeerimisel arvestatud võimalikku kokkuhoidu. Hallatavatel
asutustel on palutud planeerida tegevuskulud 2019.aasta tasemel. Miinimumpalk kasvab 8%
ning 2020. aasta eelarves planeeritakse 4% palgatõus ka miinimumpalga lähedast palka
saavatel töökohtadel (lasteaiaõpetajate abid, koduhooldustöötajad). Arvestatud on
haridustöötajatele riigi poolt kehtestatud pedagoogide palga miinimumiga (1315 eurot) ja
lasteaia pedagoogide soovitusliku miinimumiga (90% üldhariduskooli pedagoogi palga
alammäärast so 1185 eurot), mis teeb palgatõusuks 5,2%. Huvihariduses töötavate pedagoogide
palk on arvestatud samuti üldhariduskooli pedagoogi miinimumääraga.
Põhitegevuse eelarve on tasakaalus.
Toimus ühine vaba arutelu. Küsimustele vastasid Margus Lepik ja Kaie Karist.
Andres Illak palgakulude vähenemine väike, pärast koondamist peaks olema kokkuhoid
suurem. Vastus: kuna koondamine toimub seisuga 3.veebruar, siis lisaks koondamisrahadele
on arvestatud ka jaanuari palgaga.
Meeli Tuubel: millega seondub sotsiaalvaldkonna kulude tõus? Vastus: on muudetud
sotsiaaltoetuste maksmise aluseid, ka kohamaksu tõus hooldekandeasutustes.
Meeli Tuubel: puuetega inimeste toetussummat kahekordistati uue korraga. Kas planeeritav
summa katab ära vajaduse? Vastus: prognoosime, et hoolduskulude toetus pigem väheneb,
kuid kasvab puudega inimese hooldaja toetus ja puudega lapse hooldaja toetus ning
sünnitoetust ja ranitsatoetus.
Andres Illak: matusetoetus väheneb? Vastus: riigi toetus. Ei oska öelda, miks selline summa.
Andres Illak kulud jäätmekäitlusele vähenevad? Vastus: on tõstetud teisele eelarvereale.
Meeli Tuubel: kas on palgatõus planeeritud asenduskodu teenust pakkuvate töötajatele?
Vastus: praegu ei ole arvestatud personalile palgatõusu, kuid asutusel on sisemisi reserve,
mida jagada. Kui täpsustuvad numbrid eelarve 2.lugemiseks, siis saame veel üle lisada.
Kululiik, mida peaksime veel vaatama.
Andres Illak: majanduskulud - mille alusel neid kulusid planeeritakse? Vastus: üldiselt samas
mahus käesoleva aastaga. Kui aga näha, et oli alaplaneeritud, siis suurendatakse.
Andres Illak: kas mõnele haridusasututest planeeritakse eelarve suurenemist? Vastus: jah.
Hargla Kool tuli palgaga teistele järele aidata.
Andres Illak: eelarveread, kust ootame ülejääki? Vastus: ei näe, ei ennusta.
Meeli Tuubel: kas Hargla Hooldekodu vastab järgmisel aastal kehtestatud nõuetele? Jüri

Konrad: taotlus esitatud, vastust veel ei ole. Pole plaanis sulgeda.
Arutelu Karula Hooldemaja jätkusuutlikkuse ja hoolekandeasutuste töötajatele seatud
haridusnõuete üle. Kui hooldemajas kohtade arv ei suurene, siis maja ennast ära ei majanda.
Kohasoovijaid on, kuid ei ole ruumi.
Andres Illak: Jaanikese kompleks. Kulutused aastal 2019 ja planeeritud kulud aastaks 2020?
Vastus: suurusjärk kuludeks 20 000 ja pool kohta palgafondi, kuid planeeritud on ka tulupoolt.
Aastal 2019 kulusid ca 15 000.
Andre Illak: kas valla rahaasjadega kõik korras? Margus Lepik: korras. Pankrotiohtu pole.
Ruth Jürgens: kuidas eelarve haakub arengukava prioriteetidega? Margus Lepik:
põhitegevuste eelarve juures eriti mitte, ehk vaid haridusvaldkond – terve kooli kolimine uude
hoonesse.
Ivar Unt pani määruse eelnõu hääletusele.
Revisjonikomisjon OTSUSTAS:
Lõpetada Valga valla eelarve 1 lugemine.
(poolt 3, vastu ei olnud, erapooletuid 1)
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.
Rahanduskomisjon OTSUSTAS:
Lõpetada komisjonis eelarve 1.lugemine ja suunata 1.lugemisele volikogusse.
(poolt 7 , vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud)
3. Maamaksumäära kehtestamine 2020.aastaks.
Kuulati:
- asevallavanem Viktor Mägi tegi ettepaneku määruse eelnõu heaks kiita.
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Kiita heaks ja saata määruse eelnõu kinnitamiseks volikogusse.
(poolt 7, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
4. Loa andmine projektis „URBACT.Spaced4People“ osalemiseks ja
omafinantseeringu garanteerimine
Kuulati:
- asevallavanem Viktor Mägi tutvustas, et URBACT programm toetab säästvat ja integreeritud
linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Valga vald on saanud kutse osaleda

URBACT programmi III taotlusvoorus moodustatud tegevuste planeerimise üleeuroopalises
võrgustikus „Space4People“. Võrgustiku peamine fookus on seatud avaliku ruumi
kasutamisele transpordi ja liikumise seisukohast: jalakäijatele mõeldud alade suurendamine ja
kasutajasõbralikumaks muutmine, parkimiskorralduse optimeerimine ja parkimise
vähendamine avalikus ruumis ning intermodaalsete transpordi sõlmpunktide arendamine ja
erinevate transpordiliikide vaheline ühenduste parandamine.
Projekti tegevused: avaliku ruumi hulga ja kvaliteedi tõstmine Valga linnas ning Valga
vanalinna ja peamise transpordisõlme – Valga raudteejaama vahelise ühenduvuse
parandamiseks Kesk tänav Vabaduse tänav.
Projektis osalemise kinnituskirjad on laual. Kui volikogu loa andmisega ei nõustu, siis neid ei
allkirjastata.
Toimus ühine arutelu.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Anda luba projektis „URBACT.Spaced4People“ osalemiseks ja garanteerida omafinantseering.
(poolt 7, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
5. Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2020-31.12.2020.
Kuulati:
- spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas tutvustas, et valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava aastaks 2020 koostamisel on lähtutud varasemast praktikast ning sisult on sarnane
eelmisega.
Kavas toodud tegevused jagunevad kolmeks põhirühmaks:
1) otsetoetused, mis on suunatud allasutustele huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks.
Allasutustelt on küsitud sisendit, mille alusel on ringid ja nende finantseerimine kavasse
sisestatud.
2) huvihariduse ja huvitegevuse toetus, mis on mõeldud eraisikutele. Toetuse eesmärgiks on
hüvitada transpordile ja osalustasudele kuluvaid vahendeid.
3) huvitegevuse toetusfond, mis on mõeldud täiendavate võimaluste loomiseks ja rohkemate
teenuspakkujate kaasamiseks. Siit saavad toetust taotleda mittetulundusühingud, kes tegutsevad
noortega lisaks ka allasutused, kes otsetoetust saanud ei ole.
Hetkel on planeeritava toetussumma aluseks võetud riiklikus tasandus- ja toetusfondis toodud

summa, milleks on 397 548 eurot. Kui toetussumma peaks muutuma või tekib vajadus
tegevustele eraldatud summasid muuta, siis palub vallavalitsus luba kavas toodud summasid
korrigeerida.
Toimus ühine arutelu. Küsimustele vastas Mati Kikkas.
Meeli Tuubel küsis, kui suur volitus antakse otsuse eelnõu punktis nr 2 sätestatuga: „2. Lubada
Valga Vallavalitsusel teha muudatusi kavas toodud tegevustele eraldatud summade
jaotamisel.“? Vastus: muudatused viiakse sisse vaid ühe asutuse siseselt. Kui nt üks ring
lõpetab tegevuse, siis saab vabanenud summa suunata teise ringi tegevuseks. On selliselt
varasemalt toiminud ning lihtsustab asjaajamist. Meeli Tuubel: võib ju olla siis, et volikogu
võtab vastu ühe tegevuskava, mis pärast on hoopis teistsugune. Vastus: kava valminud
koostöös, miks astuda konflikti? Muutmine on pigem erand olnud.
Meeli Tuubel: ettepanek, et toetusfondi eraldised võiksid olla läbipaistvad. Toetusfond võiks
olla üksikjuhtudeks, kõik muu tegevuskavas. Ruth Jürgens: põhimõte sarnane kultuuri ja
kogukonna toetuste eraldamisega. Mati Kikkas: lähenemised sarnased, võtame ettepaneku
kuulda ja arutamiseks. Külliki Siilak: otsustab valitsuse juures toimetav komisjon. Volikogu ei
ole valla tegevjuhtkond. Miks ennustada juba ette, et läheb viltu.
Andres Illak: kas keegi jääb kaotajaks võrreldes eelneva perioodiga, võiksime olla paindlikud.
Mati Kikkas: kaotajaks keegi ei jää.
Alar Nääme pani otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Saata eelnõu volikogusse.
(poolt 5, vastu ei olnud, erapooletuid 2)
6. Loa andmine laenu võtmiseks.
Kuulati:
- vallavanem Margus Lepik tutvustas, et sisuliselt on volikogu poolt luba laenu võtmiseks
antud juba sest lisaeelarves on planeeritud võtta 2019. aastal teostatavate investeeringute
katteks laenu 1 500 000 eurot.
Laenuvahenditest kaetakse lasteaed Walko hoone rekonstrueerimise ning tööstus- ja
ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise omafinantseering ja finantseeritakse Kungla
12 hoone rekonstrueerimine sotsiaalteenuse keskuseks.
Objektid on prioriteetsed 2019. aasta investeeringute kavas.

Toimus ühine arutelu.
Meeli Tuubel: Kungla 12 oli plaanis rekonstrueerida projektivahendite toel. Viktor Mägi: jah,
oli projekti investeerimiskomponent 73 000, rahastajale taotlus esitatud. Kaie Karist täpsustas,
et Kungla 12 tööd on kogusummas läinud maksma 630 000.
Alar Nääme pani määruse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Anda luba laenu võtmiseks.
(poolt 7, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).
7. Vallavara võõrandamine avaliku suulise enampakkumise korras.
Kuulati:
- asevallavanem Enno Kase tutvustas, et eelnõu sisuks on Lembitu tn 2 võõrandamine.
Volikogule saadetud eelnõu põhjal toimuks vallavara võõrandamine avaliku suulise
enampakkumise teel määratud algihinnaga.
Pärast eelnõu väljasaatmist on vallavalitsus tagasisidena volikogu liikmetelt muutnud eelnõu
sisu ja sõnastust selliselt, et vallavara võõrandamine viidaks läbi eelläbirääkimistega
pakkumise korras, mitte avaliku suulise enampakkumise teel. Muutmine annaks õiguse
võõrandamisel seada tingimused ning avaramad võimalused hinna seadmisel. Seatud
tingimustega saab välistada juhusliku ostja.
Toimus vaba arutelu. Küsimustele vastas Margus Lepik.
- Kuidas valitakse välja osalejad eelläbirääkimistega pakkumisel? Vastus: moodustatav
komisjon valib, kuid pakkuja peab vastama seatud tingimustele.
- Kui pakkumised on võrdsed? Vastus: võidab konkreetsema kava ja rahastamise
plaaniga pakkuja.
Meeli Tuubel: kuna Päästeameti nõuded pärinevad varasemast ajast, siis oleks valla asi need
korda teha. Kui palju on täitamata ettekirjutusi? Enno Kase: praegust lõplikku seisu ei tea,
kuid täitmata on suuremahulisemad, mis üldjuhul seotud motoklubiga. Nt remondiboksist
evakuatsioonipääs ja korpustevahelised tuletõkkeuksed.
Enno Kase: parim lahendus on hoone müük. Praegu olukord, kus ühelt poolt pole rentnikul
huvi hoonet korda seada ning teiselt poolt see, et vallal tuleks investeerida, et rentnik saaks seal
tegutseda.
Meeli Tuubel: mis praegusel variandil viga? Margus Lepik: hoone vajab investeeringuid,

parem kui seda teeb omanik.
Enno Kase: arvestatakse praeguse rentniku sooviga ning pakkumine viiakse läbi järgmisel
aastal. Margus Lepik: tänane rentnik tunnistas, et praegune olukord ei rahulda teda ka. Hoone
vajab remonti, kuid rentnikuna suuri investeeringuid teha pole julgust.
Meeli Tuubel: kas pakkumisel võib hind minna alla omahinna? Enno Kase: ka see on
komisjoni võimuses otsustada.
Alar Nääme pani muudetud otsuse eelnõu hääletusele.
Komisjon OTSUSTAS:
Nõustuda vallavara võõrandamisega eelläbirääkimistega pakkumise korras.
(poolt 4, vastu 1, erapooletuid 2)
juhataja Ivar Unt
juhataja Alar Nääme
protokollija Ene Elango

