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Kokkuvõte koosolekust

Etteantud lähteülesande põhjal vaadati üle ja lepiti kokku järgmises:
KULTUUR
● Rahvamajad jätkavad endiselt (omavalitsuse hallatavate asutustena) ja teevad
sisulist tööd. Omavahel tehakse koostööd ja kooskõlastatakse tegevusi. Täpsema
ühise töökorralduse lepivad rahvamajade juhatajad eraldi kokku.
● Ühinenud omavalitsuses on vajalik tööle võtta kultuurijuht, kelle ülesandeks on
valdkonna arengukava koostamine, arendamine, rahvamajade töö kooskõlastamine
(sünkroonimine), ürituste korraldamisele kaasa aitamine, kultuuriürituste turundamine
sh siseturundus. Tööülesandeks oleks ka raamatukogude töö koordineerimine,
näituste korraldamine ning muuseumite haldamine, turundamine jm…
● Rahvamajade haldamiseks kaaluda ühise majandusmehe palkamist või
haldusettevõtte loomist.
● Raamatukogud jätkavad esialgu nii nagu seni. Ettepanek, et tulevikus töötatakse
välja põhimõtted, kuidas teenuse osutamist üle anda nt külaseltsidele (teenuse
üleandmiseks peab olema tugev selts, kes on selleks valmis). Raamatukogud
peaksid alles jääma ja neist tuleks kujundada funktsionaalsed külakeskused, kus
lisaks raamatute laenutamisele ja avalikule internetipunktile pakutakse ka muid
teenuseid. Vanematele inimestele raamatute kättetoimetamiseks mõelda
raamatukogubussile, avahooldustöötajate abile või kogukonnateenusele.
● Piirkondade traditsioonilised kultuuriüritused jäävad alles. Vältimaks ürituste
samaaegset toimumist ning sarnaste esinejate lähestikku esinemist koostavad
rahvamajade juhatajad ühise kultuurikalendri (Google baasil). Vältida tuleb seda, et
suured üritused ei koonduks valla ühte piirkonda.
● Ülevallalisena hakatakse korraldama laste lauluvõistlust, toimuvad piirkonnavoorud.
● Vabariigi aastapäeva tähistatakse piirkondades edasi, ühendvalla suurem
vastuvõtt/aktus toimub vaheldumisi erinevates keskustes.
● Luua üks uus ülevallaline üritus, näiteks avatud aedade päev.
● Kõikide rahvamajade teenitud tulu peaks jääma nende rahvamajade käsutusse kogutakse fondi, millest saab seda kasutada kas järgnevate ürituste korraldamiseks,
vajaliku inventari ostmiseks, remondiks vms.
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Olemasolevad huviringid peaksid alles jääma.
Soodustada tugevate/tublide ringijuhtide kasutamist mitmel pool.
Huviringid ei peaks olema ainult rahvamajade juures, huviringe korraldada seal, kus
on huvilisi (külakeskused, raamatukogud).
Ringijuhid ka rahvamajade juhatajad saavad omavahel kokku ja täpsustavad
koostöövõimalusi.
Neile ringidele, kes taotlevad rahalist toetust vallast, koostada ühtne kord
osalustasude piirmäärade, juhendajate tasustamise ja ruumide kasutamise kohta.
Valla eelarvest toetust mittesaavate ringide osalustasusid ei reguleerita. Lahtiseks jäi
ruumide kasutamise kord ja tasud.

SPORT
● Võtta tööle ühine tervise- ja spordijuht, kelle ülesandeks on tegelede tervislike
eluviiside propageerimisega vallas, ürituste korraldamisega või neile
kaasaaitamisega, spordirajatistele aktiivse kasutuse leidmisega, ürituste
koordineerimisega (et ei toimuks samal ajal), reklaamiga sh vallasisese turundusega.
Samuti valdkonna arendamine, arengukava koostamine, projektide kirjutamine.
● Spordirajatiste kasutamise kord jääb esialgu samaks. Edaspidi kaaluda, kas rajatiste
haldamisega võiks tegeleda nt sihtasutus (vajalik majanduslik ja juriidiline analüüs).
● Piirkondade traditsioonilised spordiüritused jäävad alles.
● Vältimaks ürituste samaaegset toimumist märgitakse kõik spordiüritused (tervise- ja
spordijuhi poolt) ühisesse kultuurikalendisse.
● Rõuge meistrivõistluste baasil korraldada ülevallalisi meistrivõistlusi (rallikross,
lumerajasõit, võrkpall, avaveeujumine, golf, jalgpall jne).
● Luua uus ülevallaline tervise- ja spordipäevade sari peredele (nt 4-aastaaega, igal
aastaajal ühes piirkonnas)
● Nende spordiürituste kohta, mis teenivad korraldajatele tulu, tuleb kokku leppida tulu
kasutamise põhimõtted (nt Haanja maratoni tulu kasutatakse (Haanja Kooli) laste
sporditegevuse toetamiseks).
● Ühise korraldustiimi (andmebaasi) loomine spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks
(liikluse reguleerijad, heli- ja valgustehnika, nn joogijagajad, parkijad jne)

KÜLAELU, SELTSID, MTÜ-d
● Valla eelarvest tegevustoetuste taotlemiseks korraldada 2 taotlusvooru aastas.
Toetuse jagamisel arvestada piirkondliku jaotusega (seda kas jagada kõikidele
piirkondadele võrdselt või vastavalt elanike, seltside vm arvule, kokku ei lepitud).
● Edaspidi korraldada 2 X aastas nn ideekorjet uute projektide kirjutamiseks ja
tegevusteks (üritus sarnaselt Revolutsiooni korraldatud päevale Rõuges).
● Juurutada nn külavanemate süsteemi kogu vallas. Rõuge valla süsteem võtta
aluseks. Nimetuse “külavanem” osas jäädi eriarvamusele (külavanem, piirkonna
esindaja, paikkonnavanem).
● Ettepanek toetada väikese tasuga nn külavanemaid.
INFO EDASTAMINE JA TUNNUSTAMINE
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Võtta tööle infojuht, kelle ülesandeks on kodulehe haldamine, info jagamine
meililistides, FB-s, pressiteadete koostamine, meediaga suhtlemine, valla info- ja
ajalehe koostamine, ürituste kajastamine jne.
Infolehe väljaandmisel võiks eesmärgiks olla, et leht ilmub kord nädalas (paberil,
veebis ja meililistis), 2X kuus kindlasti.
Valla ajalehe (4X aastas) väljaandmisest ei jõutud rääkida
Tunnustamised võiks esialgu olla piirkonnapõhised, et rohkem inimesi saaks
märgatud.

TÖÖRÜHMA EDASPIDINE TÖÖKORRALDUS
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Töörühma liikmed saavad täiendusi ja ettepanekuid lisada Google Drive dokumendis
kuni 15. juulini
Täiendatud ettepanekutega dokumendi veelkordne ülevaatamine 25.- 29. juuli
töörühma poolt (koosolek vajadusel)
1. augustil töörühma poolt esitatud sisendi esitamine juhtrühmale

Koosolekut modereeris Eda Veeroja
Protokollis Tiia Zuppur
Töörühma juht Sirje Pärnapuu
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