Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee
linna
ühinemisjärgsed tegevused“

Kultuuri töörühma koosolek
PROTOKOLL
17.03.2017
Avinurme Vallavalitsus
Algus kl 12.00, lõpp kl 14.00
Osalejad: Toomas Tikerperi (Avinurme vald), Krista Pedak (Avinurme vald), Rita
Kivisaar (Saare vald), Terje Paalits (Kasepää vald), Marju Soop (Lohusuu vald),
Anu Ots (Mustvee linn), Laidi Zalekešina (Mustvee linn), Katrin Rajamäe
(koordinaator).
Koosolekut juhatas: Toomas Tikerperi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Arutelu jätkamine kogukonnakogu teemal – omavalitsuste poolt ülevaade
piirkondlikest koosolekutest
2. MTÜde toetamise kord – ülevaade praegustest kordadest, ühtsete
põhimõtete kujundamine.
1. Arutelu jätkamine kogukonnakogu teemal.
Omavalitused andsid ülevaate seisukohtadest kogukonnakogu teemal.
Avinurme vald:
Kogukonnakogu moodustamine:
 Rahvakoosolek, kus valitakse erinevate sihtrühmade esindajad: külade
esindajad, vabaühendused, ettevõtjad, noorte esindajad, pensionärid,
(lisaks eri valdkondade esindajad – pääste, Kaitseliit...)
 Avatud kõigile soovijatele
 Kohalikud volikogu liikmed peaksid osalema aruteludes, et osata ideid
kaitsta.


Territoriaalseks piiriks praegune omavalitsus, seejuures piirikülade õigus
end ise määratleda

Kogukonnakogu õigused ja kohustused:
 Kohalikud otsused, mis puudutavad kogukonda, peaks enne
kogukonnakogust läbi käima! (kultuuriasutuste sulgemine,
detailplaneering, eelarve vms)
 Ideed ja algatused vaadatakse üle ühe? kuu jooksul
 Õigus esitada ettepanekuid avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks ja
muudes kohalikku elu puudutavates küsimustes
 Õigus korraldada vaid oma piirkonda puudutavaid teemasid ja küsimusi
 Koordineerib avalikku ideede kogumise/jagamise süsteemi (veebi).
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Murekoht: kuidas kogukonnakogu mõtete arvestamine maksimaalses määras
tagada; hea tahte kokkulepe (?) vallavolikoguga, et kogukonnakogu ideed on
olulised, aga vastupidise otsuse korral oleks esitatud põhjalikud põhjendused.
Lohusuu vald: Arutasime valla töörühmaga seda teemat. Kogukonnakogu piiriks
võiks olla praeguse omavalitsuse territoorium, piirikülad saavad valida, millise
koguga liituvad. Moodustamine peaks toimuma külakoosolekutel – külad
jagatakse rühmadeks, igal rühmal teatud arv esindajaid.

Mustvee linn: Arutasime teemat väiksemas ringis, praegu seisukohti otseselt ei
ole.
Kasepää vald: Meil ei ole rahvakoosolekut toimunud, vallavalitsuses on teemat
arutatud. Kogukonnakogu võiks olla moodustatud sarnaselt Lohusuu arvamusele
külakoosolekutel külade kaupa. Piiriks on praegune vallapiir.
Saare vald: Rahvakoosolekutel oleme arutanud seda teemat juba varasemalt.
Meie puhul oleks väljund kahe sihtasutuse kaudu. Arutasime haldusreformi
komisjonis nüüd täpsemalt kogukonnakogu moodustamist - oleme mõelnud
jagada Kääpa ja Voore eraldi piirkondadeks. Mõte oleks, et igas külas on
koosolekud, kus igast külast valitakse esindaja kogu liikmeid valima. Kokku siis 22
inimest valiks kaks kogukonnakogu (ühes 5-7 liiget). Kogud teevad ettepaneku
sihtasutuste nõukogu liikmete kohta, nõukogusse kuuluksid siis 3 kogukonnakogu
liiget. Meie jaoks küsimus, kuidas saavutada piisav osalus külakoosolekutel, on ka
teisi küsitavusi veel. Arutame teemat edasi vallas.
Esialgsed kokkulepped kogukonnakogu moodustamise teemal:


Kogukonnakogu moodustamine võib toimuda erinevalt, võttes arvesse
piirkondlikke eripärasid. Kirjeldada erinevad võimalused statuudis.



Kogukonnakogu liikmete arv – kuni 9 piirkonna kohta.



Kogukonnakogude territoorium – Saare vallas kaks piirkonda, mujal
praeguse valla piirid.



Iga piiriküla määratleb ise, millisesse piirkonda kuulub.

Kogukonnakogu võimalikud õigused ja kohustused:
 Kohalikud otsused, mis puudutavad kogukonda (kultuuriasutuste
sulgemine, detailplaneering, eelarve, asutuste juhtide valimine vms)
 Ideed ja algatused vaadatakse üle ühe kuu jooksul
 Õigus esitada ettepanekuid avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks ja
muudes kohalikku elu puudutavates küsimustes
 Õigus korraldada vaid oma piirkonda puudutavaid teemasid ja küsimusi
 Koordineerib avalikku ideede kogumise/jagamise süsteemi (veebi)
 Kuidas kogukonnakogu mõtete arvestamine maksimaalses määras tagada?
 Kui volikogu otsustab teisiti, siis peab seda põhjendama.

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee
linna
ühinemisjärgsed tegevused“






Kogukonnakogu koosolekutel peaks osalema ka volikogu liikmed, kes on
piirkonnast valitud.
Kogukonnakogu vanem – peaks ka olema.
Väike eelarve volikogu real – kuludokumentide alusel (transport, koolitus,
vanemale väike tasu?)
Kord aastas vähemalt kokkusaamine kõikide kogukonnakogudega.
Tagasikutsumine? Valimine, kui pikaks ajaks – peaks olema erinev volikogu
valimistest.

Otsustati:
1. Järgmiseks korraks teeb koordinaator esialgse kogukonnakogu statuudi
projekti, võttes aluseks töörühma koosolekul läbikäinud mõtted.
2. Iga omavalitsus arutab, kas kogukonnakogu moodustamisega võiks
alustada juba 2017.a suvel või pärast volikogu valimisi.

2. MTÜde toetamise kord – ülevaade praegustest kordadest, ühtsete
põhimõtete kujundamine
Koordinaator oli eelnevalt saatnud töörühmale tutvumiseks praegu kehtivad
korrad. Seejärel andis iga omavalitsus ülevaate 2017.a MTÜde, seltside ja
spordiklubide toetamise eelarve kohta (toetamise korra alusel) ning valla/linna
eelarvest otse eraldatavate summade kohta.
Avinurme vald: Meil summa 13 230 kõik kokku, sellest 9 200 taotlemisega (ka
väljaspoolt valda taotlejad). Juhul kui tekib vajadus aasta jooksul, siis võetakse
taotlus jooksvalt arutellu – reservfondist. Meil erisus, et MTÜde toetuse sees on
ka ringijuhi tasu.
Lohusuu vald: Meil summa kokku 3 100, sellest 2 500 korra alusel ja 600
usulistele organisatsioonidele. Vabatahtlikule päästele maksame eraldi realt.
Kasepää vald: Meil summa kokku 7 200, selelst 4 380 MTÜdele ning 2 500 + 320
(kütteks) kirikutele. Reserfondist makstakse sportlastele 500 -600 eurot aastas.
Pääste eraldi real.
Mustvee linn: 2017. a eelarves summad järgmised: 1 000 - vanausuliste
muuseum, 600 - kaalumuuseum, 500 - pensionäride selts. Jooksvalt toetatakse
reservfondist.
Saare vald: Meil kokku 7 650. Korra alusel MTÜdele (ka väljaspool valda) 1 830,
kultuur ja noored saavad 5 822. Reservfondist jooksvalt, üldiselt 500 – 1500
aastas.
Arutati, millise omavalitsuse praegune kord võtta aluseks uuele ühisele korrale.
Töörühm leidis , et selleks võiks olla Avinurme valla kord. Avinurme valla esindaja
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pakkus välja, et pigem võiks võtta aluseks Siseministeeriumi näidismaterjalid, kus
eristatakse projektitoetust ja tegevustoetust.
Otsustati:
1. Töörühma liikmed vaatavad järgmiseks koosolekuks üle Siseministeeriumi
kodulehel asuva „Ühenduste rahastamise juhendmaterjali“. Teema
arutamist jätkatakse järgmisel koosolekul.
2. Järgmine töörühma koosolek toimub 7. aprillil kl 11 Kasepää
Rahvamajas. Koosoleku teemad: kogukonnakogu statuudi projekt, MTÜde
toetamise kord.

