KULTUURI -, SPORDI- JA VABA AJA VALDKONNA
TEEMAKOMISJON
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Imavere

16.mai 2016 nr 3

Koosolek toimus Imavere Rahvamajas

Koosoleku algus 11.00
Koosoleku lõpp 13.00

Koosolekut juhatas teemagrupi vedaja Pajusi valla vallavanem Reet Alev, protokollis ühinemise
koordinaator Marge Targama

Koosolekul osalejad:
Imavere vald – Õnnela Lees, Ants Välimäe, Teele Kukk
Kõo vald – Katre Saar; Hermann Kalmus;
Pajusi vald – Elmo Krumm, Jüri Siirmäe, Merle Nisu, Reet Alev
Puurmani vald – Margus Möldri, Meelis Kõressaar, Kaija Raud
Põltsamaa linn – Janne Karu, Margus Metsma, Rutt Rimmel
Põltsamaa vald - Margus Metsma
Võhma linn – Evelyn Härm; Anneli Siimussaar
Ühinemise koordinaator – Marge Targama

Päevakord:
1. Suurte ürituste korraldamine ja nende jätkusuutlikkus. Tooge välja need suuremad üritused, mis
lisada ühinemislepingu lisasse.Millised üritused peaksid jääma külastajale tasuta. Milline on iga
suurema ürituse korraldusmudel (korraldusmeeskond vabatahtlikest, asutuse töötajatest,
projektiviisiliselt rahastatav meeskond vms.)
2. Kohapeal algatatud küsimused
1. Teemarühma poolt ühinemislepingu eelnõusse esitatavad tähtsamad üritused
Inimeste elukvaliteet ei tohi jääda kehvemaks peale ühinemist, piirkonna tähtsad üritused peavad
jääma alles, väiksemad üritused tulevad jooksvalt juurde.
Reet Alev – aastaid on igas piirkonnas toimunud teatud üritused, mis annavad piirkonnale näo. Nende
ürituste jätkumine on piirkondade identiteedi säilimisel olulise tähtsusega.

Kõik omavalitsuse esindajad andsid ülevaate enda piirkonna märgiüritustest, tõid välja 3 kõige
tähtsamat üritust, vt Lisa nr.3.
Piirkonna ühinemisel peavad hakkama toimuma ühisüritused, mis peavad olema kogu piirkonnas kätte
saadavad. Pakuti välja järgmised ühisüritused, mis hõlmavad kogu piirkonda - Laulu- ja tantsupidu,

Põltsamaa jõe mängud (nii suve kui ka talve mängud), Lossikontsert-etendus, Pilistvere
kihelkonnapäev.
•
•
•

ürituste jõud on inimestes, kaardistamisel on suur tähtsus.
transport üritustele – transpordi garanteerimine on ülioluline. Kõo rääkis oma kogemuse,
kuidas Kõo piirkond on organiseerinud piirkonnas transpordi oma üritustele.
Spordi organiseerimine keerulisem, kuna on palju eriliigilisi rahastusi

Töörühm on seisukohal, et olemasolev asutuste võrgustik peab säilima ja majade põhine juhtimine
peab esialgu alles jääma.
Ettepanek - spordivedajad liituksid teemagrupiga ja teeksid koostööd. Leida inimene, kes oleks
koordinaator ja oleks väljaspool omavalitsust.
Rutt Rimmel – kui palju on omavalitsusi haaratud raamatukogudega koostöö tegemisele?
Anti ülevaade piirkonna koostööst raamatukogudega.
20-30. oktoober on üle Eestilised Raamatukogupäevad, sel perioodil ootaks suuremat koostööd.
Kas raamatukogud jääksid eraldi kultuurielu kandjaks, info ja avaliku teabe edastajaks?
Vt Lisa nr.3 p.2

2. Investeeringud
Vaadati üle investeeringuid vajavad ehitised ja täiendati olemasolevat investeeringute nimekirja.
Infoks, et Eestisse on plaan rajada erinevatesse piirkondadesse jalgpalli miniareenasid. Aivar Pohlaku
meeskond tutvub hetkel erinevate piirkondade võimalustega. Hea soovitus, et lisada enda
arengukavadesse sisse.
3. Küsimus, kas regiooni mõttes liituda Viljandiga või Tartuga?
Otsustati, et ootame riigi poolset ettepanekut regioonide teemal.
4. Kohalikud ajalehed
Igas omavalitsue piirkonnas ilmub enda ajaleht, mis koondab piirkonna uudised kokku.
Kuidas koondada ühisvallas info kokku, nii, et lehes ilmuv info puudutaks kogu piirkonnas toimuvat?
Räägiti näidet Valgast, kus ilmub üks leht koos eri piirkondade vahelehtedega.
Arutelu jätkatakse.
Ettepanek – kutsuda Vali Uudiste esindaja rääkima kogemustest ja mõtetest, et kuidas lahendada
ajalehe ilmumist, nii, et kõik piirkonnad oleksid vajaliku infoga kaetud.
Otsustati: esitada teemakomisjoni ettepanekud ühinemislepingu eelnõusse (protokolli lisa nr 3)

Järgmine teemakomisjoni koosolek on 13. juuni algusega kell 10:00 Pilistvere Rahvamajas.

Koosoleku teemad:
- spordiürituste loetelu koostamine
- sõprussidemed, sõpruslepingud
- piirkonna ühisajalehe ilmumine

Koosoleku juhataja: Reet Alev

Protokollija: Marge Targama

Lisa 16.05.16 koosoleku protokollile nr. 3
Kultuuri-, spordi- ja vaba aja teemagrupi ettepanekud ühinemislepingu eelnõusse

1. Vähemalt ühe valimisperioodi säilib olemasolev kultuuri- ja spordiasutuste võrk.
2. Tagatud on kõigi raamatukogude kui lugemisvara vahendajate ning kultuuri- ja seltsielu keskuste
säilimine.
3. Omavalitsuses on ametis kultuuritöö spetsilist ja sporditöö spetsialist. Ühe ametniku
tööülesannetes on kodanikuühenduste nõustamine.
4. Kohtadel on tagatud kultuuritööga tegelevatele kõrgharidusega töötajatele vähemalt riigi poolt
kehtestatud kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu. Sporditöötajatele on tagatud töötasu
vastavalt treeneri kutsetasemetele.
5. Jätkub piirkondades toimuvate traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste läbiviimine ja toetamine.
Ürituste nimekiri lisana.
6. Omavalitsus jätkab kodanikuühenduste toetamist. Töötatakse välja ühtne kodanikuühenduste
toetamise kord.
7. Teenuste üleandmisel kodanikuühendustele kaasneb sellega ka kulupõhine rahastamine.
8. Kultuurikollektiividele võimaldatakse juhendaja töötasu ja harjutusruumid. Juhendajate
koolituskulu, esinemistele sõiduks transpordikulu ja muude kulude katmine toimub eelarvest
taotlemisel.
9. Kultuurikollektiivide juhendajate töötasu alammäärad on järgmised:
9.1. ringijuht ilma eri/või kõrghariduseta 4€/tund;
9.2. kesk-eriharidusega ringijuht 5€/tund;
9.3. kõrgharidusega ringijuht 7€/tund.
10. Ühinenud omavalitsuses kujundatakse välja optimaalne transpordivõrgustik, mis tagab lastele
võimaluse osaleda huvikoolide ja huvialaringide tegevuses.
11. Vald toetab piirkondades külavanemate/linnavanemate (linnapea) valimist ning nende tegevust.
Luuakse külavanemate/linnavanemate ja/või seltside esimeeste kogu, mis on koostööpartneriks
vallavalitsusele ja volikogule
Lisa
Kultuuri- ja spordiürituste nimekiri (spordiüritused lisanduvad)

Laulu- ja tantsupidu
Põltsamaa jõe mängud
Lossikontsert-etendus
Pilistvere kihelkonnapäev

Kõo vald
Kõo külalaat
Pilistvere jõulumaa
Jüriöö jooks

Imavere vald
EV aastapäeva tähistamine ja Nutikate Laste Fondi toetuste jagamine
Imavere Rahvamaja sünnipäev
Muusikastuudio kevadkontsert
Lauluvõistlused lastele
Tantsupäev
Muuseumiöö (üleriigiline)
Laste kihelkonnapäev
Piimapäev (üleriigiline)
Jaanipäeva tähistamine
Külapäevad- (Hermanni, Tammeküla jne)
Leivapäev
Kihelkonna eakatepäev
Rahvusvaheline muusikapäev
Nimepäevapidu
Kihelkonnapäev
Valla aastapäev ja elu edendajate tunnustamine
Eakate jõululõuna ja koduste laste jõulupidu
Masinasaali kontserdisari läbi aasta Eesti Piimandusmuuseumis- korraldaja Eesti Piimandusmuuseumi
Sõprade Selts

Pajusi vald
Jaanipäev
Pajusi mõisapäev
20. augusti kontsert
Pajusi Teatri etendusede

Põltsamaa linn
Suur lõke – kolmekuningapäeval – koostöö lasteaedadega ja kooliga
14.02 – Sõbrapäeva kontsert – koostöös EK
Vabariigi aastapäev
24.02 – oikumeeniline jumalateenistus
08.03 – Naistepäevakontsert – puhkpilliorkestriga
Rahvakultuuriõhtu – piirkondlik + külalisrühm
B.O.C.C breiktantsuvõistlus
Kultuurikeskuse kevadpidu
Emadepäev
Võidupüha
Suveetendused
Lossipäev
Kohvikute päev
Parvekontsert
Eakate päev
Kultuurikeskuse hooaja avamispidu
I advent
II advent
III advent
Jõulukontsert
Käsitöölaat
Aastalõpupidu

Põltsamaa vald
Põltsamaa valla külade päev
Kamari Veetrall
Põltsamaa valla laste laulu-ja tantsupidu
Piirkondlikud külade päevad
TERVE pere festival (Adavere)
Kohalikud olümpiapäevad Võisikul

Lastelaagrid piirkondades
Kultuuri-ja spordirahva tänuüritus jaanuari alguses
Lustivere piirkonna jõulumaa

Puurmani vald
Uusaastapidu
Vabariigi aastapäev
Vastlapäev
Pidu ettevõtjatele
Jüriöö jooks
Kevadpidu
Lastekaitsepäev
Jaanipäev
Vallapäev
Pensionäride pidu
Jõulupeod
Kuperjanovi Retk
1. mai jalgpalliturniir.

Võhma linn
Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat
Pilistvere kihelkonnapäevad
Lillepäev
Juurikalaat
Küünlavalguslaat
Jaanipäev
Vabariigi aastapäev
Jõuluajal adventide tähistamine
Ümber Võhma linna jooks
Jüriöö jooks
Petanki ja koroona võistlused

Sõudeergomeetrite võistlus

