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

28. märts 2016 nr 1

Koosolek toimus Pajusi vallamajas (Vallamaja, Kalana küla, Pajusi vald)
Koosoleku algus 13.00
Koosoleku lõpp 15.45
Koosolekut juhatas teemagrupi vedaja Pajusi valla vallavanem Reet Alev, protokollis Pajusi
vallasekretär Merike Sumla
Koosolekul osalejad:
Imavere vald – Teele Kukk, Õnnela Lees;
Kõo vald – Katre Saar; Herman Kalmus;
Pajusi vald – Elmo Krumm, Jüri Siirmäe, Reet Alev, Merike Sumla;
Puurmani vald – Margus Möldri, Kaija Raud, Meelis Kõressaar;
Põltsamaa linn – Janne Karu, Margus Metsma;
Põltsamaa vald - Margus Metsma, Riina Paluoja;
Võhma linn – Evelyn Härm; Anneli Siimussaar
Puudus Kolga-Jaani valla esindaja.

Päevakord:
1. Sissejuhatus teemakomisjoni töösse
2. Iga läbirääkiva omavalitsuse ettekanne omavalitsuse kultuuri-, spordi- ja vaba aja
valdkonna kohta.
3. Arutelu ja teemakomisjoni edasised tegevused

1. Sissejuhatus kultuuri-, spordi- ja vaba aja valdkonna teemakomisjoni töösse.
Ühinemispiirkonna juhtrühm andis Pajusi vallale ülesande korraldada kultuuri-, spordi- ja
vaba aja valdkonna teemakomisjoni tööd.
Pajusi vallavanem tutvustas komisjoni töö eesmärke.

2. Iga läbirääkiva omavalitsuse ettekanne omavalitsuse kultuuri-, spordi- ja vaba aja
valdkonna kohta
Koosolekul osalenud omavalitsuse esindajad andsid ülevaate iga omavalitsuse kohta
järgnevalt:
- kultuuriasutused, nende eelarved, personal, kasutuses olevad hooned, pakutavad teenused

- spordiasutused, spordiklubid, nende eelarved, personal, kasutuses olevad hooned ja
pakutavad teenused
- omavalitsuses tegutsevad kultuurikollektiivid, nende rahastamine
- regulaarüritused, nende rahastamine ja korraldaja
- kolmanda sektori organisatsioonid, nende poolt pakutavad teenused, organisatsioonide
rahastamine.
3. Arutelu ja teemakomisjoni edasised tegevused
Ettekannete põhjal esitasid koosolekul osalenud arvamusi ja ettepanekuid, mis peaks olema
kajastatud ühinemislepingu eelnõus.
Margus Möldri – kusagil ei peaks hakkama midagi likvideerima vähemalt ühe
valimisperioodi jooksul. Selle aja jooksul peab valdkonnas töö jätkuma olemasolevates
struktuurides. Palju on sarnaseid tegevusi ning palju toimub fanaatikutele toetudes. Seda peab
ka edaspidi arvestama.
Herman Kalmus – olen rääkinud ühinemisvajadusest pikka aega. Paljudes kohtades ei ole
enam inimesi, kellele tegevusi pakkuda. Sümpaatne on MTÜ-dele delegeerimine. Ilmselt
koondub suurem tegevus Põltsamaale, kuid tuleb võimalusel säilitada tegevused kõigis
praegustes piirkondades. Aeg teeb hiljem oma töö.
Margus Metsma – toimivad tegevused peaksid säilima. Ei ole mõeldav, et MTÜ-delt võetakse
neile delegeeritud kultuuritöö korraldamine tagasi (Põltsamaa valla näide).
Riina Paluoja – Põltsamaa vallas on vähe külaseltse. Igas piirkonnas on toimiv selts, mis
hõlmab piirkonna külasid ja nende tegevus on lai. Lustivere näitel on kultuuritöö ka nagu
omavalitsuse allasutuse töö.
Reet Alev – kas igas valdkonnas aga saab tegevust kodanikeühendusele üle anda. Vaja
mõelda ka efektiivsusele ja kvaliteedile. Fanatismiga ei saa valdkonnas kõike teha, töö tegijad
peavad ka normaalset palka saama.
Jüri Siirmäe – Lustivere näitel ei ole kultuuritöö korraldus enam vabatahtlik tegevus vaid
lepinguga võetud kohustus.
Reet Alev – kohtades, kus kultuuritöö on korraldatud läbi omavalitsuste allasutuste peaks see
nii ka jätkuma.
Herman Kalmus – ka kodanikuühenduste poolt tehtav kultuuri- ja sporditöö peab saama
tasustatud.
Riina Paluoja – KOV-i poolt ülesannete andmisel MTÜ-le peab kaasnema töötasu töö
tegijale.
Reet Alev - Nn. õhinapõhisene tegutsemine ei too leiba lauale. Niimoodi saab tegutseda
lühikest aega, mingit kitsast teemat pidi või projekti kaupa. Laiaulatuslik kultuuri- ja
sporditöö peab olema tasustatud vähemalt riigis kehtestatud valdkonna tasemel.
Teele Kukk – võib juhtuda, et valdkonna spetsialiteet kaob ära teenuse üleandmisel MTÜ-le.

Anneli Siimussaar – valdkond toimib kui omavalitsuses on ametis valdkonna spetsialist, kes
kureerib tegevust kogu omavalitsuses.
Margus Möldri – üks võimalus on ka klubide või seltside koondumine keskse klubi või seltsi
alla, läbi kelle toimub nn. spetsialisti ülesannete täitmine.
Herman Kalmus – võiksime suuta eristada need klubid või seltsid mis tegutsevad pidevalt
neist mis on projektipõhised. Vastavalt siis ka leppida kokku rahastamine.
Reet Alev – uue KOV-i struktuuris võiks olla eraldi spordivaldkonna ja eraldi
kultuurivaldkonna spetsialist.

Esialgsed ettepanekud ühinemislepingu eelnõusse:
1. Vähemalt ühe valimisperioodi säilib olemasolev kultuuri- ja spordiasutuste võrk.
Muudatused selles kutsub esile vajadus kohapealt, mitte keskusest tulev kokkuhoiusoov.
2. Omavalitsuses on ametis kultuuritöö spetsilist ja sporditöö spetsialist.
3. Kohtadel on tagatud kultuuri- ja sporditööga tegelevatele töötajatele konkurentsivõimeline
töötasu.
4. Jätkub piirkondades toimuvate traditsiooniliste kultuuriürituste läbiviimine ja toetamine.
5. Omavalitsus jätkab seltsitegevuse toetamist. Töötatakse välja ühtne kolmanda sektori
toetamise kord.
6. Teenuste üleandmisel kodanikuühendustele kaasneb sellega ka kulupõhine rahastamine.
7. Kultuurikollektiividele võimaldatakse juhendaja töötasu, harjutusruumid ja esinemistele
sõiduks transpordikulu katmine.
8. Ühinenud omavalitsuses kujundatakse välja optimaalne ühistranspordi võrgustik, mis tagab
lastele võimaluse osaleda huvikoolide ja huvialaringide tegevuses.

Järgmine teemakomisjoni koosolek on 18. aprillil algusega kell 10 Põltsamaa
Kultuurikeskuses

Koosoleku juhataja: Reet Alev
Protokollija: Merike Sumla

