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

18. aprill 2016 nr 2

Koosolek toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses
Koosoleku algus 10.00
Koosoleku lõpp 12.15
Koosolekut juhatas teemagrupi vedaja Pajusi valla vallavanem Reet Alev, protokollis Pajusi
vallasekretär Merike Sumla
Koosolekul osalejad:
Imavere vald – Õnnela Lees;
Kõo vald – Katre Saar; Herman Kalmus;
Pajusi vald – Elmo Krumm, Jüri Siirmäe, Merle Nisu, Reet Alev, Merike Sumla;
Puurmani vald – Margus Möldri, Meelis Kõressaar;
Põltsamaa linn – Janne Karu, Margus Metsma, Siiri Õunap;
Põltsamaa vald - Margus Metsma, Evi Rohtla;
Võhma linn – Evelyn Härm; Anneli Siimussaar
Puudus Kolga-Jaani valla esindaja.

Päevakord:
1. Teemarühma poolt ühinemislepingu eelnõusse esitatavate ettepanekute täpsustamine.
2. Külavanemate roll ühinenud omavalitsuses.
3. Teenused ja nende maksumused.
4. Suurte ürituste korraldamine ja nende jätkusuutlikkus.
5. Kohapeal algatatud küsimused.

1. Teemarühma poolt ühinemislepingu eelnõusse esitatavate ettepanekute täpsustamine
Reet Alev tegi ettekande teemarühma valdkonna tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning
esitas koondülevaate valdkonna asutustest ja eelarvetest. Valdkonna arengute planeerimisel
peab jääma kõlama EV Põhiseaduse preambulas olev „Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes
kindlustada ja arendada riiki, ………..mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri
säilimise läbi aegade –…………“
Ettekande käigus esitasid osalejad küsimusi, ettepanekuid ja arvamusi. Kaaluti
ühinemislepingu eelnõusse ettepanekute lisamise vajalikkust või mittevajalikkust.
Herman Kalmus - läbi rääkimist vajab koguduste teema.

Kas peab kokku leppima konkreetse % punkti või taseme fikseerimise, milline jääb eelarve
lõigu 08 rahastamine – ei ole vajalik.
Siiri Õunap andis ülevaate rahvaraamatukogude temaatikast. On läbi viidud uuring
kirjeldamaks rahvaraamatukogude toimimist ja tulevikuprognoose. Eeldatavasti nende arv
väheneb. Tekivad laenutuspunktid või raamatukogud ja nende haruraamatukogud. Tutvutud
on juba ühinenud omavalitsustes raamatukogude tööga. Muutmisele läheb ka
rahvaraamatukogude seadus.
Töörühm on seisukohal, et olemasolev asutuste võrgustik peab säilima.
Herman Kalmus – samas ei saa takistada vajadusel struktuuride ümberkujundamist.
Margus Möldri – meil puudub hetkel info, mille põhjal saab hakata tegema otsuseid, mis
praegust olukorda muudaks. Valdkonna arengukava koostamise käigus on võimalik edasine
toimimine kokku leppida.
Valdkonda kureerivate ametnike osas on mõistlik lisaks kultuuritöö ja sporditöö spetsialistile
määrata kindlaks et ühe ametniku tööülesannete loetelus on ka kodanikuühenduste
nõustamine.
Margus Möldri – peame suutma valdkonna palgataseme ühtlustada piirkonnas oleva kõrgema
tasemeni. Eesmärgiks peaks olema tagada kultuuritööga tegelevatele kõrgharidusega
töötajatele vähemalt riigi poolt kehtestatud kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu.
Margus Metsma – spordivaldkonnas on riigi poolt kehtestatud treenerite kutsetasemetele
vastavad palgamäärad. Samasuguseid määrasid peaks ka omavalitsus rakendama.
Arutelu käigus sõnastati teemagrupi ettepanekutena ühinemislepingu eelnõusse valdkonda
puudutavad punktid. Täpne sõnastus toodud protokolli lisas.
Otsustati: esitada teemakomisjoni ettepanekud ühinemislepingu eelnõusse (protokolli
lisa)

2. Külavanemate roll ühinenud omavalitsuses
Valitud külavanemaid on ühinemispiirkonnas vähe – Pajusi, Kamari, Lustivere. Mujal
tegutseb sarnases rollis seltsi juht vms.
Herman Kalmus – nimetus ei peaks olema jäik. Tulevikus on vajalik rolli tähtsustada.
Õnnela Lees – Imaveres kuuluvad külade esindajad Imavere kultuuriseltsi. Toimetatakse koos
neid abistava KOV-i arendusnõunikuga.
Anneli Siimussaar – kodanikuühendused peavad teadma, kes on see ametnik, kelle poole
pöörduda abi ja nõuande saamiseks.
Herman Kalmus – need ülesanded ei pea olema ametinimetusega seotud. Vajalik on määrata
ametnik, kelle tööülesannetes on kodanikuühenduste toetamine.

Anneli Siimussaar – kui maapiirkondades on külavanem, kes on siis linnades samas rollis. Nt.
linnavanem.
Jüri Siirmäe – roll on vajalik just info vahetamiseks keskuse ja külade vahel.
Herman Kalmus – vajalik on määratleda linnavanema (linnapea) ja külavanema roll. Samuti
nende ühiselt tegutsemise võimalus ja info vahetamine vallavalitsusega.
Reet Alev – külavanema (linnavanema) ülesandeid saab kohtadel edukalt täita ka
kodanikuühenduse juht. Need rollid võiksid vallavalitsusega suhtlemisel olla võrdse kaaluga.
Otsustati: lisada ühinemislepingu eelnõusse punkt:
Vald toetab piirkondades külavanemate/linnavanemate (linnapea) valimist ning nende
tegevust. Luuakse külavanemate/linnavanemate ja/või seltside esimeeste kogu, mis on
koostööpartneriks vallavalitsusele ja volikogule.

3. Teenused ja nende maksumused
Omavalitsuste esindajad andsid ülevaate, millised on kollektiivide juhendajate töötasud.
Ühtset mudelit ei ole ning kõige loogilisem esitatutest on Põltsamaa linnas rakendatav
süsteem.
Otsustati: lisada ühinemislepingu eelnõusse kultuurikollektiivide juhendajate töötasu
alammäärad järgmiselt:
1. ringijuht ilma eri/või kõrghariduseta 4€/tund;
2. kesk-eriharidusega ringijuht 5€/tund;
3. kõrgharidusega ringijuht 7€/tund.

4. Suurte ürituste korraldamine ja nende jätkusuutlikkus.
Reet Alev – aastaid on igas piirkonnas toimunud teatud üritused, mis annavad piirkonnale
näo. Nende ürituste jätkumine on piirkondade identiteedi säilimisel olulise tähtsusega.
Margus Möldri – võib koostada nende ürituste nimekirja loeteluna.
Herman Kalmus – oluliste ürituste üleslugemine on kohalikule inimesele tähtis. Loetelu võib
lisada ühinemislepingule lisana. Vajalik on et iga omavalitsus koostab oma oluliste ürituste
nimekirja. Ürituste planeerimisel ei tohiks segada ei praegused ega tulevased omavalitsuste
piirid. Toetada tuleks igati praeguseks välja kujunenud koostöövariante ürituste
korraldamisel.
Otsustati: iga läbirääkiv omavalitsus edastab nimekirja oma traditsioonilistest üritustest
ning loetelu neist lisatakse ühinemislepingule lisana.

5. Kohapeal algatatud küsimused
Õnnela Lees tõstis üles teema piirkondlikust ajalehest. Mitmes omavalitsuses ilmub erineva
sagedusega tasuta jagatav ajaleht. Inimesed ootavad ajalehte ja see võiks säilida.
Janne Karu – piirkonnas võiks ilmuda kvartaalselt tasuta kõigile jagatav ajaleht, mis kajastab
kultuuri- ja spordisündmusi jm. olulist infot.
Otsustati: ajalehega seonduv info edastada juhtrühmale
Järgmine teemakomisjoni koosolek on 16. mail algusega kell 11 Imavere Rahvamajas.
Koosoleku teemad:
- suurürituste loetelu koostamine
- ruumide, inventari jm rentimise ning pakutavate teenuste hinnad.
Koosoleku juhataja: Reet Alev
Protokollija: Merike Sumla

Lisa 18.04.16 koosoleku protokollile nr. 2
KULTUURI-, SPORDI- JA VABA AJA VALDKONNA TEEMAKOMISJON
Ettepanekud ühinemislepingu eelnõusse
1. Vähemalt ühe valimisperioodi säilib olemasolev kultuuri- ja spordiasutuste võrk.
2. Omavalitsuses on ametis kultuuritöö spetsilist ja sporditöö spetsialist. Ühe ametniku
tööülesannetes on kodanikuühenduste nõustamine.
3. Kohtadel on tagatud kultuuritööga tegelevatele kõrgharidusega töötajatele vähemalt riigi
poolt kehtestatud kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu. Sporditöötajatele on
tagatud töötasu vastavalt treeneri kutsetasemetele.
4. Jätkub piirkondades toimuvate traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste läbiviimine ja
toetamine. Ürituste nimekiri lisana.
5. Omavalitsus jätkab kodanikuühenduste toetamist. Töötatakse välja ühtne
kodanikuühenduste toetamise kord.
6. Teenuste üleandmisel kodanikuühendustele kaasneb sellega ka kulupõhine rahastamine.
7. Kultuurikollektiividele võimaldatakse juhendaja töötasu ja harjutusruumid. Juhendajate
koolituskulu, esinemistele sõiduks transpordikulu ja muude kulude katmine toimub eelarvest
taotlemisel.
8. Kultuurikollektiivide juhendajate töötasu alammäärad on järgmised:
8.1. ringijuht ilma eri/või kõrghariduseta 4€/tund;
8.2. kesk-eriharidusega ringijuht 5€/tund;
8.3. kõrgharidusega ringijuht 7€/tund.
9. Ühinenud omavalitsuses kujundatakse välja optimaalne transpordivõrgustik, mis tagab
lastele võimaluse osaleda huvikoolide ja huvialaringide tegevuses.
10. Vald toetab piirkondades külavanemate/linnavanemate (linnapea) valimist ning nende
tegevust. Luuakse külavanemate/linnavanemate ja/või seltside esimeeste kogu, mis on
koostööpartneriks vallavalitsusele ja volikogule.

