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

Kultuuri ja spordi töörühma koosolek
PROTOKOLL
30.05.2017
Mustvee Kultuurikeskus
Algus kl 14.00, lõpp kl 15.40
Osalejad: Toomas Tikerperi (Avinurme vald), Mari-Liis Tikerperi (Avinurme vald),
Krista Pedak (Avinurme vald), Rita Kivisaar (Saare vald), Jüri Morozov (Saare
vald), Laidi Zalekešina (Mustvee linn), Marju Soop (Lohusuu vald), Marika Oolberg
(Lohusuu vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Koosolekut juhatas: Toomas Tikerperi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
 MTÜde toetamise kord
 Ürituste/tegevuste rahastamine otse valla eelarvest
Koosoleku käik:
Koordinaator tutvustas MTÜde rahastamise korra eelnõud. Toimus arutelu ja
kohapeal täiendati eelnõud (lisatud protokollile).
Seejärel vaadati üle mõningad aruande ja projekti taotluse vormid, mis Krista
Pedak oli eelnevalt saatnud töörühmale. Lepiti kokku, et koordinaator, Krista
Pedak ja Mari-Liis Tikerperi valmistavad järgmiseks koosolekuks ette taotluse
vormi ja aruande vormi.
Järgnevalt andis iga omavalitsus ülevaate MTÜde toetussummadest, mis peaksid
olema eelarves eraldi reaga, mitte läbi MTÜde toetamise korra:
Kasepää vald (2017. a eelarve):


Kasepää kala - 3838 eurot



Kala- ja veefestival – 3000 eurot



Kikita ja Raja Vanausuliste Koguduse hoonete valve ja küttepuude ostmise
kulud - 3180 eurot
Voore Tuletõrje Selts ja Palamuse Pritsimehed - kokku 1000 eurot.



Avinurme vald (2017):
 Tünnilaat – 19 972 eurot (isetasuv üritus)
 Religioonile – 2000 eurot
 Sportmängudel osalemine – 2500 eurot
 Pritsimehed – 2000 eurot
 Vadi koolimaja haldamiseks – 2000 eurot

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee
linna
ühinemisjärgsed tegevused“
Lohusuu vald: 2017. a kultuuriüritused kokku 6600 eurot (sh kalurite päev 2500;
orelifestival – 80, MTÜ Logovest – 600), religioonile 500, spordile 500, noortele
500.
Saare vald: Perspektiivis viia Netiti ja spordiseltsi üritused sihtasutuste alla
sihtfinantseerimise hulka.
Mustvee linn saadab info e-postile.
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 8. augustil kl 14 Lohusuus.
Koosoleku teemad: Toetuse taotluse vorm ja aruande vorm, jooksvad
teemad.
2. Juhtkomisjonile esitada arutamiseks Mustvee valla eelarvest toetuste
eraldamise korra eelnõu.
3. MTÜde eelarvelisi toetusi arutada edasi rahanduse töörühmal.

