Kaasava eelarve ettepanek.
Pajusi Mudajooks 2020 RockFest.

Ettepaneku esitaja: MTÜ Pisisaare Spordiklubi
E-post: elmo@personaaltreening.ee

ETTEPANEKU EESMÄRK JA OLULISUS:
2020. aastal on Pajusi Mudajooksu 5. Juubeliaasta ning plaanis on programmi täiustada õhtuse
kontserdiga, põimides omavahel muusika, spordi, muda ja meelelahutuse ning pakkuda seeläbi
rohkemat veelgi laiemale sihtrühmale. Iga suursündmus on piirkonna mainekujundaja ning
iga sündmuse eesmärk on hoida külastajaid piirkonnas maksimaalselt kaua. Seeläbi elavneb
kohalik kultuurielu ning ka ettevõtlus. Ettepanek toetada sündmust aitab suurendada Põltsamaa
valla tuntust ja head mainet.
Otsene vajalikkus: Korraldada piirkonna suursündmus, Pajusi 5.Mudajooks üritus, mis jätkab
juba kujunenud traditsioone, tuues kokku erinevad organisatsioonide meeskonnad ja üksikisikud,
kes otsivad „raamidest väljas“ väljakutseid sportlikus ja lustlikumas võtmes. Kogu sündmus on
populaarne ka pealtvaatajate hulgas. Et pakkuda senisest rohkemat ning tähistada mudajooksu
juubeliaastat väärikamalt, siis õhtuse kontserdi läbiviimiseks ja veelgi suurenevate kulude
katteks on toetus hädavajalik.
Kaudne vajalikkus: Põltsamaa valla arengukava 2040
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4251/0201/8018/m58_lisa.pdf#<https://www.riigiteataja.ee/a
ktilisa/4251/0201/8018/m58_lisa.pdf>) toob kultuuri peatüki all probleemina välja järgmist:
suuremate (tunnus-) ürituste vähesus; vallas on olemas palju erilisi kohti, mida ei ole vääriliselt
(temaatiliselt, loovalt) ära kasutatud; samuti on väljatoodud elanike passiivsust ning turismi
peatüki all on kitsaskohana märgitud Põltsamaa valla ja piirkonna turismi vähene tuntus –
puudub kompleksne turismitoode, vähe erinevaid tegevusi, mis hoiaks külastajat kinni pikemalt
ja soosiks korduvkülastusi ning objektide alafinantseerimine. Kultuuri peatüki all on

eesmärkidena välja toodud: Põltsamaa valla elanikud on kaasatud, aktiivsed ja huvitatud
kultuurielus osalema ja panustama; toimiv partnerlus ja teenuste arendamine ning
korraldamine era- ja kolmanda sektoriga; säilitatud ja väärtustatud on kultuuritraditsioonid ning
valla ajalooline pärand. Tegevuste mõõdikuks on muuhulgas pandud sündmuste arv, osalejate
arv ning ka välja arendatud kultuuri(turismi)objektid. Spordi ja liikumisharrastuse peatüki all on
probleemidena välja toodud suurte spordisündmuste vähesus. Pajusi mudajooks on üks
Põltsamaa valla tuntuimaid ja silmapaistvamaid suursündmusi, mille veelgi „suuremaks“
kasvatamine ja järjepidevuse tagamine on ühine prioriteet.

ETTEPANEKU KIRJELDUS:
Mudajooksu RockFest toimuks Pajusi külas, saekaatri Põltsamaa jõe poolses otsas suurel
väljakul. Üritus toimuks 11.07.2020. Ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul.
Põltrsamaa valla arengukavas 2040 on välja toodud kultuuri peatüki all suurte ürituste vähesus.
Probleemi lahendamiseks on loodud Mudajooksu RockFest ja sellest saavad kasu Põltsamaa
valla elanikud
RockFest oleks Mudajooksu jätkuks, et hoida üle Eesti ja kaugemaltki kohale tulnud inimesi
kauem kohapeal tarbimaks kohalike teenuseid. RockFestil astuks laval üles mitmeid Maarjamaa
rokkbände ja loodetavasti ka üks meie kohalik üle Eesti tuntud kollektiiv. Pidu kestaks hiliste
õhtutundideni, et panna väärikas punkt juubeliaastale. Üritusel saab olema tagatud turvalisus ja
kord (kvaliteetne heli, kontserdiala, parkimine, telkimine, toitlustus, wc-d jne.).

SIHTRÜHM:
Otsest kasu saavad kohalikud ettevõtted pakkudes majutust, toitlustust ja turismi kohale tulnud
külalistele.
Põltrsamaa valla arengukavas 2040 on välja toodud kultuuri peatüki all suurte ürituste vähesus.
Probleemi lahendamiseks on loodud Mudajooksu RockFest ja sellest saavad kasu Põltsamaa
valla elanikud.

Külalised väljastpoolt tutvuks Pajusi turismiobjektidega (mõisahoonete kompleks, park, viljaait
kuivati jne.)
Üritus pakuks Põltsamaa valla elanikele kultuurset sündmust ja võimalust lõõgastuda kaunis
paigas suvisel õhtupoolikul. Üritus on sobilik kõigile – peredel hea võimalus terve päev koos
lõbusalt aega veeta. Vanematele inimestele nostalgiat lavalt ja noortele ehedat emotsiooni ning
kauneid mälestusi põhupallide kõrval, ümber, keskel ja/või peal rokkides.
Sihtrühma suurus: 3000 inimest
Sihtrühma vanus: 14. aastased ja vanemad.

EELARVE: Lisa 1

MUUD OLULIST INFOT: Esitatud on ka taotlus LEADER´ile summas 12351.24 €, aga kuna
sealset vastest veel ei tea, siis kaasavasse eelarvesse esitatud taotlus täies mahus.

KINNISTU OMANIKU NÕUSOLEK: Dokument lisana kaasas.

