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

Kultuuri töörühma koosolek
PROTOKOLL
8.05.2017
Voore Aktiviseerimiskeskus
Algus kl 14.00, lõpp kl 15.40
Osalejad: Toomas Tikerperi (Avinurme vald), Krista Pedak (Avinurme vald), Rita
Kivisaar (Saare vald), Terje Paalits (Kasepää vald), Jüri Morozov (Saare vald), Laidi
Zalekešina (Mustvee linn), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Koosolekut juhatas: Toomas Tikerperi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
 MTÜde toetamise kord
Koosoleku käik:
Koordinaator tutvustas kõigepealt eelmisel koosolekul tõstatatud küsimusi seoses
ühise korraga ning rahanduse töörühma seisukohti selles küsimuses. Rahanduse
töörühma seisukohad:



Kehtestatakse ühtne kord juba sellel aastal praeguste volikogude poolt.
Osad MTÜd peaksid saama rahastust otse eelarvest (nt valla ürituste
läbiviimine, treenerite-ringijuhtide tasu).

Lepiti kokku, et töörühmas töötatakse välja ühtne kord, mille kehtestavad
praegused volikogud ning avalikke teenuseid pakuvad MTÜd saavad toetust otse
valla eelarvest.
Arutelu käigus lepiti kokku esialgsed rahastamispõhimõtted, mida ühises korras
kajastada:
 Toetavad valdkonnad: külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku
omaalgatuse edendamine.
 Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud:
o kes on registreeritud ja tegutsevad Mustvee valla
haldusterritooriumil;
o kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Mustvee
valda, kuid kelle tegevusest saavad Mustvee valla elanikud kasu.
 Taotlused tuleb esitada vallavalitsusele 1. detsembriks järgmise
eelarveaasta kohta.
 Toetuse avaldusi ürituste läbiviimiseks võetakse erandkorras vastu ka
eelarveaasta jooksul, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult
reservvahendite olemasolul.
 Taotluste registreerimine ja eelvalik- vt Saare valla korda.
 Hindamiskriteeriumid:
o Vastavus arengukavale
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o Kaasatus
o Projekti jätkusuutlikkus ja mõjusus
o Eelarve põhjendatus.
Taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus.
Kuludokumente ei küsi, küsime konto väljavõtet.
Korras tuleb kajastada ka nn erijuhtumid, kes saavad toetust vallavalitsuse
otsusega.
Aruande ja projekti taotluse vorm – arutame järgmisel korral. Krista saadab
materjale töörühmale.

Lepiti kokku, et järgmiseks korraks mõeldakse läbi MTÜde toetussummad, mis
peaksid olema eelarves eraldi reaga, mitte läbi MTÜde toetamise korra. Töörühm
leidis, et EV100 üritusteks tuleks samuti ette näha eraldi eelarverida.
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 30. mail kl 13 Mustvee
Kultuurikeskuses. Koosoleku teemad:
o

Raamatukogude haldamine ja juhtimine ühendvallas – koosolekule
kaasatakse raamatukogude töötajad

o

MTÜde toetamise kord

o

Ürituste/tegevuste rahastamine otse valla eelarvest – info saata
eelnevalt koordinaatorile.

2. Koordinaator koostab koosolekul kokkulepitud põhimõtete alusel
järgmiseks koosolekuks esialgse MTÜde toetamise korra eelnõu.
3. Järgmiseks korraks mõtleb iga omavalitsus läbi MTÜde toetussummad, mis
peaksid olema eelarves eraldi reaga, mitte läbi MTÜde toetamise korra (nt
traditsioonilised üritused, pritsumehed, ringijuhid jms).
4. Omavalitsused saadavad koordinaatorile 2017. a eelarves olevad
traditsiooniliste ürituste toetussummad (välja arvatud hallatavad
asutused).

