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Päevakava arutelu
1. Piirkonna ajalehe väljaandmine
Igas ühinemisläbirääkimistel osalevas omavalitsuses ilmub oma ajaleht, mis koondab
piirkonna uudised kokku.
Kuidas koondada ühisvallas info kokku nii, et lehes ilmuv info puudutaks kogu piirkonnas
toimuvat? Vali Uudiste juhataja Heikki Soom rääkis kogemustest ja mõtetest, et kuidas
lahendada ajalehe ilmumist nii, et kõik piirkonnad oleksid vajaliku infoga kaetud.
Ettepanekud: piirkonna infoleht ilmuks üks kord kuus ja peab olema elektrooniliselt
kättesaadav

Ettepanekud: mõelda strukuuris ühe pressiesindaja ametikoha peale
Otsustati:
1.1. Tasuta piirkonna infoleht ilmub üks kord kuus koostöös OÜ Vali Pressi-ga.
Leht peab olema ka elektrooniliselt kättesaadav.
1.2. Struktuuris peab olema avalike suhete spetsialist, kes koondab kogu piirkonna info
kokku.
2. Informatsioon ühinemislepingu projekti arutelust juhtrühmas
Töörühm jätkas ühinemislepingu ettepanekute aruteluga. Kõigi elanike heaolu peab jääma
samale tasemele ja säilitame ürituste võrgustiku. Olemasolev asutuste võrgustik peab säilima
ja majade põhine juhtimine peab esialgu alles jääma.
Ettepanek: toetame muuseumite tegutsemise jätkamist ja koguduste toetamine jätkub
vähemalt ühinemiseelsel tasemel.
Ettepanek: ühendvallas võetakse kasutusele raamatukogudele ühtne e-kataloog.
Otsustati:
2.1. ühinemislepingust jätta välja ürituste nimekirjad
2.2. esitada teemakomisjoni ettepanekud ühinemislepingu eelnõusse
(protokolli lisa nr 4)

3. Kohapeal algatatud küsimused
1. Maakondlik ja regionaalne kuulumine.

Margus Möldri: kas on saanud selgemaks, kuhu me soovime regionaalses mõtte kuuluda?
2. Lairiba ühendus

Reet Alev: Ettepanek majanduse töörühmale - teha ülevaade ELASA poolt rajatud lairiba
ühendustest ja liitumissoovidest.
Otsustati:
Arutelu tulemusena tehakse juhtrühmale ettepanek ühendvallal kuuluda Viljandi
maakonda regionaalse keskusega Tartu.
3. Töörühma järgmine koosolek planeeritakse pärast juhtrühma 15.06.16 kokkusaamist.
Koosoleku juhataja: Reet Alev
Protokollija: Marge Targama

Lisa 13.06.16 koosoleku protokollile nr. 4
Kultuuri-, spordi- ja vaba aja teemagrupi ettepanekud ühinemislepingu eelnõusse

1. Vähemalt ühe valimisperioodi säilib olemasolev kultuuri-, spordi ja vaba aja asutuste
võrk ning nende rahastamine jätkub vähemalt ühinemiseelsete põhimõtete alusel
arvutatud rahalises mahus.
2. Ühinenud vallas arvestatakse tänaste valdade erinevaid kultuurikorralduse põhimõtteid
(kultuurikeskused, kodanikuühendused, külamajad jne) ning teenuste arendamise
käigus töötatakse välja kõiki osapooli arvestav rahastamismudel (üürihinnad,
osalustasud, ringi- ja spordijuhtide töötasud, investeeringutoetused, tegevuskulude
katmine) ning vajadusel ja võimalusel ühtlustatakse kultuuriteenuste piirkondlikku
kättesaadavust.
3. Toetatakse muuseumide tegutsemise jätkamist.
4. Tagatakse kõigi raamatukogude kui lugemisvara vahendajate ning kultuuri- ja seltsielu
keskuste säilimine. Vallaeelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist.
Võetakse kasutusele ühtne e-kataloog.
5. Ühinenud vallas on ametis kultuuritöö spetsialist ja sporditöö spetsialist.
6. Kohtadel on tagatud kultuuri- ja sporditööga tegelevatele töötajatele
konkurentsivõimeline töötasu. Kultuurikollektiividele võimaldatakse juhendaja
töötasu, harjutusruumid ja oma valda esindavatele esinemistele sõiduks transpordikulu
katmine. Juhendajate koolituskulu, esinemistele sõiduks transpordikulu ja muude
kulude katmine toimub vallaeelarvest taotlemisel.
7. Kultuuritööga tegelevatele kõrgharidusega töötajatele tagatakse vähemalt riigi poolt
kehtestatud kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu. Sporditöötajatele on
tagatud töötasu vastavalt treeneri kutsetasemetele.
8. Jätkatakse tänaseid traditsioonilisi valla poolt rahastatud kultuuri, spordi ja vaba aja
üritusi ning lepitakse kokku ühised ülevallalised üritused.
9. Üks kord kuus antakse paberkandjal välja valla ajaleht, mida jagatakse tasuta kõigile
majapidamistele. Leht on kättesaadav ka elektrooniliselt.
10. Koguduste toetamine jätkub vähemalt ühinemiseelsel tasemel.
11. Ühinevate valdade keskustesse jääb ametisse …. spetsialisti. Ühe ametisse jääva
spetsialisti üheks tööülesandeks on kodanikuühenduste nõustamine

