VALGA VALLAVOLIKOGU
alatiste komisjonide koosolekud aprillis 2020

Valga

21.aprill 2020

ARENGU ja MAJANDUSKOMISJON
e-koosolek
Koosoleku algus 21.04.2020, lõpp 28.04.2020 kell 12.00.
• Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks elektroonselt.
• Komisjoni liige saadab küsimuse eelnõu kohta vallavalitsuse aadressil valga@valga.ee.
• Vallavalitsuse vastus küsimusele palutakse anda küsimuse esitaja
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee, komisjoni esimehe
ilmar.tolner@volikogu.valga.ee ning volikogu kantselei kantselei@volikogu.valga.ee
aadressil.
• Komisjoni liige saadab oma seisukoha kõikide päevakorras olevate eelnõude või
päevakorrapunktide kohta komisjoni esimehe ilmar.tolner@volikogu.valga.ee ja
volikogu kantselei kantselei@volikogu.valga.ee aadressil. Vastamise tähtaeg on
28.04.2020 kell 12.
• Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on eelnõu poolt või vastu,
loetakse ta koosolekul ja hääletamisel mitteosalenuks.
• Komisjoni seisukoht (kaasettekanne) esitatakse volikogu liikmetele aadressil
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee komisjoni esimehe poolt tutvumiseks hiljemalt
29.04.2020 kell 15.
PÄEVAKORRAS:
Eelnõu nr
PÄEVAKORRAPUNKT
1.
OE 1-4/50
Loa andmine vallavara võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise
korras.
2.
OE 1-4/49
Loa andmine riigihanke „Käidukorralduse teenuse ostmine“
korraldamiseks lihthanke menetlusena.
NB. Komisjoni päevakorras ei ole volikogu 30.04.2020 neid eelnõusid, milles võrreldes
märtsiga sisulisi muudatusi ei ole tehtud ning mille kohta komisjon on seisukoha kujundanud
märtsikuu koosolekul.

KULTUURI-, SPORDI- ja NOORSOOTÖÖKOMISJON
e-koosolek
Koosoleku algus 21.04.2020, lõpp 28.04.2020 kell 12.00.
• Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks elektroonselt.
• Komisjoni liige saadab küsimuse eelnõu kohta vallavalitsuse aadressil valga@valga.ee
• Vallavalitsuse vastus küsimusele palutakse anda küsimuse esitaja
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee, komisjoni aseesimehe
vladimir.baranov@volikogu.valga.ee ning volikogu kantselei
kantselei@volikogu.valga.ee aadressil.

•

Komisjoni liige saadab oma seisukoha kõikide päevakorras olevate eelnõude või
päevakorrapunktide kohta komisjoni aseesimehe vladimir.baranov@volikogu.valga.ee
ja volikogu kantselei kantselei@volikogu.valga.ee aadressil. Vastamise tähtaeg on
28.04.2020 kell 12.
• Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on eelnõu poolt või vastu,
loetakse ta koosolekul ja hääletamisel mitteosalenuks.
• Komisjoni seisukoht (kaasettekanne) esitatakse volikogu liikmetele aadressil
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee komisjoni aseesimehe poolt tutvumiseks
hiljemalt 29.04.2020 kell 15.
PÄEVAKORRAS:
Eelnõu nr
PÄEVAKORRAPUNKT
1.
ME 1-4/10
Kultuurtegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuse
eraldamise kord.

SOTSIAALKOMISJON
e-koosolek
Koosoleku algus 21.04.2020, lõpp 28.04.2020 kell 12.00.
• Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks elektroonselt.
• Komisjoni liige saadab küsimuse eelnõu kohta vallavalitsuse aadressil valga@valga.ee .
Vallavalitsuse vastus küsimusele palutakse anda küsimuse esitaja
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee, komisjoni esimehe
kylli.laugesaar@volikogu.valga.ee ning volikogu kantselei
kantselei@volikogu.valga.ee e-posti aadressil.
• Komisjoni liige saadab oma seisukoha kõikide päevakorras olevate eelnõude või
päevakorrapunktide kohta komisjoni esimehe kylli.laugesaar@volikogu.valga.ee ja
volikogu kantselei kantselei@volikogu.valga.ee aadressil. Vastamise tähtaeg on
28.04.2020 kell 12.
• Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on eelnõu poolt või vastu,
loetakse ta koosolekul ja hääletamisel mitteosalenuks.
• Komisjoni seisukoht (kaasettekanne) esitatakse volikogu liikmetele aadressil
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee komisjoni esimehe poolt tutvumiseks hiljemalt
29.04.2020 kell 15.
PÄEVAKORRAS:
Eelnõu nr
PÄEVAKORRAPUNKT
1.
ME 1-4/48
Valga Vallavolikogu 25.10.2029 määruse nr 89
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine.
NB. Komisjoni päevakorras ei ole volikogu 30.04.2020 neid eelnõu, milles võrreldes märtsiga
sisulisi muudatusi ei ole tehtud ning mille kohta komisjon on seisukoha kujundanud märtsikuu
koosolekul

RAHANDUSKOMISJON
e-koosolek
Koosoleku algus 21.04.2020, lõpp 28.04.2020 kell 12.00.
• Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks elektroonselt.
• Komisjoni liige saadab küsimuse eelnõu kohta vallavalitsuse aadressil valga@valga.ee .
Vallavalitsuse vastus küsimusele palutakse anda küsimuse esitaja
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee, komisjoni esimehe

alar.naame@volikogu.valga.ee ning volikogu kantselei kantselei@volikogu.valga.ee
aadressil.
• Komisjoni liige saadab oma seisukoha kõikide päevakorras olevate eelnõude või
päevakorrapunktide kohta komisjoni esimehe alar.naame@volikogu.valga.ee ja
volikogu kantselei (kantselei@volikogu.valga.ee) aadressil. Vastamise tähtaeg on
28.04.2020 kell 12.
• Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on eelnõu poolt või vastu,
loetakse ta koosolekul ja hääletamisel mitteosalenuks.
• Komisjoni seisukoht (kaasettekanne) esitatakse volikogu liikmetele aadressil
nimi.perekonnanimi@volikogu.valga.ee komisjoni esimehe poolt tutvumiseks hiljemalt
29.04.2020 kell 15.
PÄEVAKORRAS:
Eelnõu nr
PÄEVAKORRAPUNKT
1.
OE 1-4/47
Projekti „Valga valla kogukonna võrgustiku arendamine“
omafinantseeringu garanteerimine.
2.
ME 1-4/44
Valga Vallavolikogu 13.12.2019 määruse nr 96 „Valga valla
koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine“ muutmine.
3.
OE 1-4/50
Loa andmine vallavara võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise
korras.
4.
OE 1-4/49
Loa andmine riigihanke „Käidukorralduse teenuse ostmine“
korraldamiseks lihthanketa menetlusena.
5.
ME 1-4/48
Valga Vallavolikogu 25.10.2029 määruse nr 89
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine.
6.
ME 1-4/10
Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja
toetuse eraldamise kord.
NB. Komisjoni päevakorras ei ole volikogu 30.04.2020 neid eelnõusid, milles võrreldes
märtsiga sisulisi muudatusi ei ole tehtud ning mille kohta komisjon on seisukoha kujundanud
märtsikuu koosolekul.

Aprillis ei peeta korrakaitsekomisjoni, hariduskomisjoni ja revisjonikomisjoni koosolekut.

Koostas: Ene Elango
Volikogu sekretär 7661553; 5290353
e-post: kantselei@volikogu.valga.ee

