Ühinemisläbirääkimiste
kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühma koosolek
Haanjas, 19.oktoobril 2016
Algus kell 15.00, lõpp 16.30
Osalesid: Sirje Pärnapuu, Riina Kööts, Tiia Zuppur, Edda-Karin Luht, Imre Paas,
Aigi Young, Malle Vissel, Anneli Mändmaa, Martin Mark.
Töörühm teeb Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja
Varstu valla ühinemislepingu projektile alljärgnevad ettepanekud:
Lepingu punkt 8.1.2.
sõnastada: “Valla info jagamisel kasutatakse
olemasolevaid infokanaleid (koduleht, infolehed, ajalehed, sotsiaalmeedia,
infolistid jms) ning võetakse kasutusele uusi, sõltuvalt vallaelanike soovidest ning
infotehnoloogia arengust.”
Lepingu punkt 8.3.2. sõnastada: “Huvihariduse ja huvitegevuse arendamisel
säilitatakse maksimaalselt juba toimivad süsteemid ja otsitakse lahendusi
täiendavate võimaluste pakkumiseks, kasutatakse erinevaid rahastusallikaid
(vald, tarbija, fondid) ning tehakse koostööd kodanikuühenduste, teiste
omavalitsuste ja teenusepakkujatega.”
Lepingu punkt 8.6.1. sõnastada: “Vald toetab finantsiliselt ja muul moel
kultuuri- ja spordielu, kogukonnatunde tugevdamist ning pärimuskultuuriga
seotud tegevusi.”
Lepingu punkt 8.6.2. sõnastada: “Kultuuri- ja sporditegevus jätkub kõigis valla
praegustes asukohtades nii valla hallatavate asutustena kui tegevuskohtadena,
neid arendatakse ja hoitakse korras süsteemselt ja terviklikult. Valdkonna
juhtimisse kaasatakse lisaks valla hallatavatele asutustele kodanikeühenduste
(kultuur, sport jne) eestvedajaid.”
Lepingu punkt 8.6.4. sõnastada: “Täiendavateks kultuuri- ja sporditeenuste
pakkujateks on piirkondlikud mittetulundusühingud ja ühendused.”
Lepingu punkt 8.6.5. sõnastada: “Olemasolevad raamatukogud jätkavad tööd
praegustes piirkondades, võimalusel lisatakse neile funktsioone piirkonnale
vajalike teenuste ostutamiseks (nt piirkonna ajaloo talletamine, kaugtöökohad)
ning nad on toeks külaelu koordineerimisel.”
Lepingu punkt 8.6.6. sõnastada:”Töötatakse välja kodanikeühenduste ja nende
poolt korraldatavate ürituste toetamise kord.”
Lepingu punkt 8.7.2. sõnastada: “Vald koostab ja kehtestab külavanemate
statuudi ning aitab kaasa külavanemate valimistele piirkondades.”
Lepingu punkt 9.3. sõnastada: “Vald jätkab piirinaabritega Läti Vabariigis ja
Vene Föderatsioonis tihedat koostööd ning toetab otsesuhtlust. Valla välissuhete
aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks vallavolikogu, arvestades

maksimaalses ulatuses seniseid väljakujunenud ja toimivaid koostöösuhteid
välispartneritega.”
Töögrupp otsustas:
Esitada töögrupile, kes töötab välja vallavalitsuse kui ametiasutuse ja
ametikohtade struktuuri koostamise põhimõtted, väljavõte juhtrühmale esitatud
ettepanekutest:







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 (KOVi omandis olevad) haldamine,
turundamine jm.
Rahvamajade haldamiseks kaaluda ühise majandusmehe palkamist või
haldusettevõtte loomist.
Võtta tööle ühine tervise- ja spordijuht, kelle ülesandeks on tegeleda
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. Vältimaks ürituste samaaegset
toimumist märgitakse kõik spordiüritused (tervise- ja spordijuhi poolt)
ühisesse kultuurikalendisse.
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.
Infojuhi töö ei ole mitte ainult kultuuri- ja spordiürituste info edastamine,
vaid kogu valda puudutava (ka ametliku) info edastamine erinevates
kanalitesse. Erinevatest allikatest info kokku kogumine ja jagamine on suur
töö.

Töögrupp otsustas:
Teha haldusreformi juhtrühmale ettepanek, et külavanemate statuudi
koostamisele kaasataks ühinemisläbirääkimiste kultuuri, spordi ja kolmanda
sektori töörühma liikmed.
Töögrupp otsustas:
Esitada töögruppidele, kes töötavad välja valla eelasrvestarteegia ja toetuste- ja
töötasude ühtlustamise põhimõtted, väljavõtte juhtrühmale esitatud
ettepanekutest:
 Kõikide rahvamajade teenitud tulu peaks jääma nende rahvamajade
käsutusse - kogutakse fondi, millest saab seda kasutada kas järgnevate
ürituste korraldamiseks, vajaliku inventari ostmiseks, remondiks vms.
 Neile ringidele, kes taotlevad rahalist toetust vallast, koostada ühtne kord
osalustasude piirmäärade, juhendajate tasustamise ja ruumide kasutamise
kohta. Ruumide kasutamise ja üürimise hindu ei ühtlustata, sest hind sõltub







ruumide seisukorrast, suurusest, pakutavatest võimalustest. Valla eelarvest
toetust mittesaavate ringide osalustasusid ei reguleerita.
Spordirajatiste kasutamise kord jääb esialgu samaks. Edaspidi kaaluda, kas
rajatiste haldamisega võiks tegeleda nt sihtasutus (vajalik majanduslik ja
juriidiline analüüs).
Valla eelarvest tegevustoetuste taotlemiseks korraldada 2 taotlusvooru
aastas. Toetuse jagamisel arvestada piirkondliku jaotusega. Leppida kokku
vallale olulised seltsid/ühingud, kelledele määratakse iga-aastane kindel
toetus valla eelarvest.
toetada väikese tasuga nn külavanemaid.

Koosolekut juhatas Sirje Pärnapuu
Protokollis Tiia Zuppur

