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1. Kuidas ja mis määrades toimub spordiasutuste/klubide toetamine?
Töörühm juht palus omavalitsustel tuua välja spordiasutuste toetamise
põhimõtted.
Avinurme: Iga aasta 15.oktoobriks esitavad spordiklubid taotlused nagu teised
MTÜd. Haridus- ja sotsiaalkomisjon vaatab taotlused üle. MTÜdele kokku ca 8 000
eurot jagame. Spordirajatisi haldab kool, need kooli eelarves. Vallavalitsus teeb
otsuse ja volikogu kinnitab. Aasta jooksul saab esitada väiksemate summade
puhul vallavalitsusele taotluse, suuremad summad lähevad volikokku.
Teised omavalitsused tõid välja, et spordiklubide toetamine toimib sarnaselt
muude MTÜde toetamisega ning see teema on juba kaardistatud 30. juuni
koosolekul.
Edasi jätkus arutelu usuliste organisatsioonide toetamise teemal. Töörühma
liikmed tegid ettepaneku, et võiks üle vaadata ka selle, kuidas usulisi
organisatsioone-kirikuid toetakse tulevikus.
Ettepanek ühinemislepingusse: Välja töötada kord usuliste organisatsioonide
ja sakraalhoonete toetamiseks hiljemalt 1.01.2019.

2. Tervisesport
Töörühma liikmed arutlesid, kuidas toimub terviseedendus hetkel omavalitsustes.
Arutelu tulemusena selgus, et terviseedenduse projekte toetatakse hetkel
maavalitsuse alt ning Ida-Virus lisaks IVOLi alt.
Sprodiasutuste/rajatiste osas toodi välja, et Avinurme spordihoone on peaaegu
korras. Mustvees on samuti saal korras. Staadioni Mustvees ei ole, Avinurmes
olemas.
Ettepanekud ühinemislepingusse:







Uues vallavalitsuse struktuuris peaks olema eraldi spordijuhi töökoht, kes
tegeleb ka tervisespordiga.
Laste spordi juures peaks olema oluline ka harrastussport.
Tuleks luua spordinõukogu, kuhu kaasatakse ka kehalise kasvatuse
õpetajaid.
Luuakse avalik supelrand Peipsi järve äärde.
Jätkatakse kõikide seniste supluskohtade korrashoidu
Toetatakse Peipsi järvega seotud harrastuste väljaarendamist (nt
purjesport, kanuusport).

3. Ühinenud valla ajaleht
Töörühma juht palus välja tuua iga omavalitsuse hetkeolukorra.
Saare vald: Valla leht olemas, toimetab Vooremaa, välja antakse üks kord kuus,
v.a juulikuu. Levitatakse Vooremaa vahel, läheb igasse postkasti koos
Vooremaaga. Tiraaž on 613. Vooremaa vahel ilmumisega on hind ca 500 eurot
kuus.
Kasepää vald: Kord kuus ilmub. Lehte toimetab valla ametnik. A3 kokkuvolditud.
Tiraaž on ca 200. Viiakse põhilistesse valla keskustesse – poed, rahvamajad,
vallamaja jms. Leht võiks olla netis kättesaadav.
Mustvee linn: Meil sama nagu Saarel, ilmub Vooremaa vahel. Laidi ja Anu on
toimetajad. Ilmub üle kahe kuu. Kahes keeles on leht. Tiraaž on 700.
Lohusuu vald: Kaks vallalehte, eesti ja vene keeles. Ilmub kord kuus. Valla
majandustöötaja viib ise postkastidesse. Inimesed on teada andnud kummas
keeles lehte soovivad. Valla ametnikud koostavad ise. A3 pooleks murtud. Valla
koopiamasinas tehakse. Veebis on ka olemas.
Avinurme vald: Ilmub üks kord kahe kuu jooksul. A3 klammerdatud, 12-16 lk.
Kaaned värvilised, sisu must-valge. Artiklid koostavad valla töötajad, Mari-Liis
toimetab. Vali Press trükib. Tiraaž on 500, nendest 400 läheb postkastidesse ja
ülejäänud raamatukokku. Veebi läheb ka üles. Kuulutusi paneme siis kui on ruumi
ja need on vajalikud elanikele. Eelarve 5-6000 eurot aastas.

Ettepanekud ühinemislepingusse:





Ühinenud vallal peaks olema kaks lehetoimetajat, üks venekeelne ja teine
eestikeelne.
Leht võiks ilmuda kord kahe nädala tagant.
Leht peaks olema kakskeelne - ühes lehes mõlemad keeled.
Tasuta laialikanne – kõik aktiivsed postkastid.

4. Muuseumide tegevuse toetamine ühinenud omavalitsuses
Koordinaator palus üle vaadata muuseumide nimekirja. Kõik olemasolevad
muuseumid tuuakse välja ühinemislepingus. Lisaks tegi töörühm ettepaneku et
lepingusse lisatakse järgmine lause: „Töötatakse välja muuseumide toetamise ja
museaalide arvelevõtmise põhimõtted“.
5. Ühinemislepingu punktide sõnastamine
Koordinaator oli ette valmistanud eelmiste koosolekute ettepanekute põhjal
ühinemislepingu esialgsed punktid kultuurivaldkonnas. Töörühma liikmed
vaatasid need üle ja täiendasid traditsiooniliste ürituste nimekirja.
Ühinemislepingu punktide ettepanekud on lisatud protokollile (lisa 1).
Otsustati:
Esitada juhtkomisjonile kultuuri ja spordivalkonna töörühma poolt lisas 1 toodud
ühinemislepingu punktide ettepanekud.

