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Kultuuri- ja spordiobjektide kaardistuse ülevaatamine.
Arutelu - kas säilib senine raamatukogude võrgustik?
Arutelu - kas säilib senine rahvamajade võrgustik?
Arutelu jätkamine MTÜde toetamise teemal.
Järgmise koosoleku aeg ja teemad.

1. Kultuuri- ja spordiobjektide kaardistuse ülevaatamine.
Koordinaator näitas koondtabelit, kuhu olid eelnevalt kantud omavalitsustelt
koondatud andmed kultuuri- ja spordiobjektide ning kodanikeühenduste kohta.
Iga omavalitsus kommenteeris oma objekte ning töörühma liikmed arutasid,
kuidas koondit täiendada. Koondtabelisse lisati uus tööleht „ringid“, kuhu
kantakse kõik teadaolevad ringid, välja arvatud lasteaedade-koolide juures
tegutsevad ringid.
Otsustati:
1. Koordinaator saadab kõikidele töörühma liikmetele ligipääsu google’i
koondtabelile.
2. Omavalitsused täiendavad olemasolevaid andmeid järgmiselt:
a. „Kultuuri“ töölehel täiendada/parandada lahtrid „ametikohtade arv“
ja „ametikohad“
b. Kodanikeühenduste juurde lisatakse seltsingute andmed
c. Kodanikeühenduste „kontakti“ lahtrisse lisatakse e-posti aadress (kui
on teada)
d. Tööleht „ringid“ tuleb täita vajalike andmetega.
3. Andmete täiendamise tähtaeg on hiljemalt 30. august.

2. Arutelu - kas säilib senine raamatukogude võrgustik?
Töörühma liikmed arutasid, kuidas võiks tulevikus olla korraldatud
raamatukogude töö.
Mustvee esindaja tõi välja teemad, mis on üleriigiliselt päevakorras sellel teemal.
Esiteks, tuleb päevakorda rahvaraamatukogude liitmine kooliraamatukogudega,
st kooli raamatute fond tuleb raamatukogule juurde. Teine asi, tuleks jälgida
raamatukogude fondi, et oleks ka uudiskirjandust sees. Tulevikus võivad tulla ka
sellised teemad nagu laenutusautomaadid ja raamatukogubussid.
Töörühma liikmed tõstatasid teema, et kuidas hakkab tulevikus toimima keskkogu
siis, kui Avinurme ja Lohusuu on Jõgevamaa koosseisus. Seda lahendust hetkel
veel keegi ei tea. Leiti, et raamatukogude haldusmudel tuleb lahendada
lähitulevikus – kas tekivad filiaalid, jäävad eraldi asutused või muud lahendused.
Töörühma liikmed tegid ettepaneku kaasata mudeli väljatöötamisse
erialaspetsialisti ning kuulata nende ettepanekuid, milline oleks parim lahendus.
Edasi jätkus arutelu ühinemislepingu võimalike punktide teemal. Kokkulepitud
punktid on välja toodud protokolli lisas.
3. Arutelu - kas säilib senine rahvamajade võrgustik?
Koordinaator tutvustas esialgseid lepingupunkte selles teemas. Töörühma liikmed
arutasid iga punkti läbi ja tegid ettepanekuid sõnastuse osas. Kokkulepitud
punktid on välja toodud protokolli lisas.
4. Kuidas toimub uues omavalitsuses MTÜde, külaseltside ja
spordiklubide toetamine?
Koordinaator tutvustas eelmisel korral kokkulepitud ühinemislepingu punkte
selles küsimuses. Punktid on välja toodud protokolli lisas.
5. Järgmise koosoleku aeg ja teemad.
Eelmisel koosolekul otsustati, et huvitegevuse teemal korraldatakse ühine
töörühm hariduse töörühmaga. Lepiti kokku koosoleku aeg ja koht ning teemad.
Töörühma juht tõstatas kultuuri- ja spordivaldkonna teemasid, mida tuleks veel
käsitleda järgmisel koosolekul. Avinurme valla esindaja tegi ettepaneku, et tuleks
arutada ka ühinenud valla ajalehe teemat.
Otsustati:
1. Ühine töörühma koosolek koos hariduse töörühmaga toimub 29. augustil kl
13.30 Kasepää vallas. Teemadeks on huvihariduse/huvitegevus, sh
muusikakooli filiaalide loomise võimalused ning spordikooli ja filiaalide
loomise võimalused.
2. Järgmine kultuuri töörühma koosolek toimub samal päeval ehk 29. augustil
kl 11 Kasepääl. Esialgsed teemad:
 Kuidas ja mis määrades toimub spordiasutuste toetamine?
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Ühinemislepingu punktide esialgsed ettepanekud (projekt).
Kultuur:






Tööd jätkavad kõik kultuurimajad/rahvamajad/vaba aja keskused: Lohusuu
Vabaajakeskus, Kasepää Rahvamaja, Raja Vabaajakeskus, Mustvee
Kultuurikeskus, Avinurme Kultuurikeskus, Torma Rahvamaja, Sadala
Rahvamaja, Vaiatu Rahvamaja, Saare Rahvamaja (SA Saare valla kultuurija turismikeskus Kalevipoja Koda), Voore Seltsimaja (SA Saare valla
Aktiviseerimiskeskus), Palamuse Rahvamaja (Palamuse Kultuur), Kaarepere
Rahvamaja (Palamuse Kultuur).
Jätkatakse piirkondlike ja ülevallaliste traditsiooniliste kultuuriürituste
korraldamist.
Igas asutuses on tööl omavalitsuse eelarvest finantseeritud
kultuurivaldkonna töötaja(d).
Pärast ühinemist luuakse kultuuri-, spordi- ja seltsitegevuse toetamise
korrad hiljemalt 1.09.2018. Selleks toetatakse kogukondade tegevuse
institutsionaalse suutlikkuse suurendamist (alevike- ja külaseltside
tegevuspõhine toetamine) ja nende liikmete aktiivset osalemist kohaliku
elu küsimuste üle otsustamisel ja korraldamisel, omavalitsuse elanikele
sisukate vaba aja veetmise võimaluste loomisel.

Raamatukogud:
 Tööd jätkavad kõik raamatukogud: Lohusuu raamatukogu, Piilsi
raamatukogu, Raja raamatukogu, Kasepää raamatukogu, Mustvee
linnaraamatukogu, Avinurme raamatukogu, Ulvi raamatukogu, Saare
raamatukogu, Voore raamatukogu, Palamuse raamatukogu, Kaarepere
raamatukogu, Torma raamatukogu, Sadala raamatukogu.
 Raamatukogudele antav rahaline toetus kirjanduse ja perioodika ostmiseks
võrreldes 2016. aastaga kogusummas ei vähene.
Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega:





Toetakse kodanikeühenduste tegevust ja külaliikumist. Vajadusel
kehtestatakse külavanema statuut.
MTÜ-de tegevuse toetamist jätkatakse, seejuures kaetakse
investeeringute omaosalust siis, kui need kajastuvad valla arengukavas.
Kutsutakse ellu kodanikeühenduste ümarlaud, kuhu võivad kuuluda ka
külavanemad.

