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

Kultuuri töörühma koosolek
PROTOKOLL
7.04.2017
Kasepää Rahvamaja
Algus kl 11.15, lõpp kl 13.15
Osalejad: Toomas Tikerperi (Avinurme vald), Aivar Parfojev (Avinurme vald), Rita
Kivisaar (Saare vald), Terje Paalits (Kasepää vald), Marju Soop (Lohusuu vald),
Valja Jazõkova (Kasepää vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Koosolekut juhatas: Toomas Tikerperi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
 Kogukonnakogu statuudi projekt
 MTÜde toetamise kord
1. Kogukonnakogu statuudi projekt.
Esmalt arutati, kuidas arvestada kogukonnakogu määruses Saare valla
erisustega. Üks lahendus oleks see, et määrused võtavad vastu praegused
volikogud. Sel juhul saab Saare vald kehtestada teistest erineva määruse, mis
arvestaks kohapealsete sihtasutustega.
Seejärel tutvustas koordinaator töörühmale saadetud kogukonnakogu määruse
projekti ning Krista Pedaku ja Jüri Morozovi saadetud kommentaare ja märkusi.
Töörühm täiendas ja parandas arutelu käigus määruse projekti (lisatud
protokollile). Kogukonnakogu määruse projekt esitatakse juhtkomisjonile
arutamiseks.
Saare vald: Oleme sel teemal vallas edasi arutanud. Kogukonnakogu
moodustamine võiks olla nii, et liikmed valitakse üldkoosolekul, kokku 9 liiget.
Kogusse võivad kuuluda valimisealised isikud (alates 16.a). Kogud teevad
ettepaneku sihtasutus(t)e nõukogu liikmete kohta, nõukogusse kuuluks 2
kogukonnakogu liiget. Prooviksime juba sel aastal seda teha. Infoks, et alates
11.04 on Jüri Morozov mõlema sihtasutuse juhatuse liige.
Otsustati:
1. Kogukonnakogu määruse projekt esitada kultuuri töörühma poolt
juhtkomisjonile arutamiseks.

2. MTÜde toetamise kord.
Töörühm oli eelnevalt tutvunud „Ühenduste rahastamise juhendmaterjaliga“.
Arutati, kas ja millises osas materjale kasutada uue korra väljatöötamisel. Leiti, et
kord võiks olla siiski üks (sisaldab nii projekti- kui ka tegevustoetust) ning pigem
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võiks aluseks võtta mõne suurema valla kehtiva korra (nt Türi vald) ja praeguste
kordade hindamiskriteeriumid. Juhendmaterjalist võiks kasutada projekti taotluse
ja aruande vormi.

Koosolekul läbikäinud mõtted edaspidi arutamiseks:





Hindamiskriteeriume vaadata Saare ja Avinurme valla kehtivatest
kordadest.
Hindamiskomisjon võiks olla eraldi komisjon, moodustatakse nt volikogu
iga alalise komisjoni esindajatest.
Kas kaasata hindamiskomisjoni teenuskeskuste juhid? – sellel nii poolt kui
vastuargumente.
Toetuste üldeelarve peaks kinnitama volikogu, kuid täpsema jagunemise
vallavalitsus.

Pikemalt arutati, kuidas toimuks taotluste hindamine 2017. a esitatud taotlustel.
Probleemiks on see, et hetkel kehtivates kordades toimub taotluste hindamine
erinevalt ning osades kordades pole kirjas hindamiskriteeriume.
Töörühm leidis, et MTÜde toetamise korra teemat tuleks arutada rahanduse
töörühma ja juhtkomisjoniga. Üks lahendus oleks see, et kehtestatakse ühtne
kord juba sellel aastal praeguste volikogude poolt.
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 8. mail kl 14 Voore
Aktiviseerimiskeskuses. Koosolekul jätkatakse arutelu MTÜde toetamise
korra teemal.
2. Raamatukogude võrgustiku osas korraldatakse eraldi koosolek
raamatukogude töötajatega. Kultuuri töörühm võiks osaleda vastavalt
võimalusele ka sellel koosolekul.

