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1. Valdkonna ülevaade omavalitsuste poolt
Ühinemise koordinaator tutvustas lühidalt projekti sisu, seniseid tegevusi, ühinemise ajakava ning
omavalitsuste üldiseid finantsnäitajaid.
Igal omavalitsusel oli palutud eelnevalt ette valmistada lühiülevaade kultuuri ja spordi valdkonnast,
keskendudes olulisematele kultuuri‐ ja spordiobjektidele ning peamistele murekohtadele valdkonnas.





Saare vald – vt lisatud esitlust. Kõige olulisem praegu Kalevipoja muuseumi projekt, et saada
rahastust PKT meetmest. Mõlemas keskuses peaks teenused jääma kättesaadavaks.
Avinurme vald – heas korras staadion ja täismõõtmetes saal, korralik ujula. Pikkade
traditsioonidega puhkpill, aktiivsed kollektiivid, SA Elulaadi Keskus (muuseum), puiduait
(eraettevõtjate poolt loodud), OÜ Maamaitse (tünnid, kohalik toit), kultuurikeskuses suur
saal, aktiivne kasutus. Külavanemate ümarlaud, aktiivne seltsitegevus, skatepark, suurüritus
Avinurme tünnilaat. Avinurmes ja Ulvis raamatukogu, viimast plaanitakse kolida. Kultuurijuht
valla palgal, palju projektipõhist tegevust. Vald toetab omaosalusega. Ulvis rahvamaja, kuid
eestvedajat ei ole. Vadi küla on renoveerinud ühe maja, seal on muuseum ja väliüritusteks
plats. Probleem – maal on ühtedel ja samadel inimestele väga suur koormus, peaks mõtlema
kuidas rohkem hajutada ja tasustada seda tööd. Kui eestvedaja eest ära kaob, siis tavaliselt
kaob ka muu tegevus.
Lohusuu vald – kaks kultuuri, osa vallast on Avinurme suunas, osa Mustvee suunas.
Kultuurimaja puudub. Lohusuu ja Piilsi raamatukogu, Lohusuu vabaajakeskus. Soov luua
turismiinfopunkt, käsitöö müügikoht. Palju kaardistamata turismiobjekte. Aktiivsed
kultuuriseltsid. Spordisaal puudub, kasutatakse kooli saali. Tervisesport, jalgpall populaarne.
Väike muuseum kalurite elust, Masingu tuba. 2 kirikut. Probleem – ei ole ruume









ringitegevuseks, eakate transport, puudu terviserajad. Kalurite päev – suurüritus. Kirik väga
hea akustikaga.
Torma vald – uus spordihoone 2006. Palgal treenerid, korvpall, võrkpall tugevad. Korvpalli
osas on nö keskus Jõgevamaale. Välirajatised vajavad renoveerimist. Spordiklubi, mis
koondab teised alad enda alla. Rahvaspordiüritused. Probleemid – lapsi jääb järjest väheneb,
sest rahvas vananeb, raske kokku saada korralikke võistkondi. Haldusreformi võtmes võiks
spordivaldkonnad ära jagada, et kus miski on tugevam, seal keskendutakse sellele alale.
Kultuuri osas – 2 raamatukogu (Torma, Sadala), korraldavad näitusi, pakuvad koduteenust.
Kirik ja baptisti koguduse maja – korraldavad kontserte, orelifestival, pühapäevakool. 3
rahvamaja – Torma, Vaiatu, Sadala, majad 0‐rendiga MTÜdele antud. Võtikvere ja Rääbise on
väiksemad keskused. MTÜde koordineerijaks vallas osakoormusega töötaja. Majad on 70%
renoveeritud, vajadus küttesüsteemide uuendamiseks. Huvitegevus läbi MTÜde, erinevad
kollektiivid. Võtikvere raamatuküla, Tormalaste Kodupaiga Ühendus. Rahvusvahelised
projektid, Jakobsoni teemalised üritused, erinevad ringid. Kultuuri ümarlaud valla poolt
algatatud.
Mustvee linn – vt lisatud esitlust.
Kasepää vald – vt lisatud esitlust.
Palamuse vald – Luual on metsanduskool ja nad korraldavad ka külale huvitegevust.
Raamatukogud Luual, Kaareperes ja Palamusel. Luual mitmeid MTÜsid. Palamuse on
vallakeskus. Pastoraadihoones nö rahvamaja, 60% hoonest valla kasutada. Seal toimuvad
ringid. Palamusel kirik, toimuvad kontserdid. Palamusel aktiivsed MTÜd. Palamusel
maakonnamuuseum, riigi hallata. Aastas ca 14 000 inimest külastab muuseumi, avatud
aastaringselt. Kultuuriosas muudatused vallas, moodustamisel uus hallatav asutus Palamuse
Kultuur, rahvamajad asutustena likvideeritakse. Hakkab haldama ka valla spordirajatisi.
Palamusel palju üritusi, suurüritus Paunvere laat. Ühinemise puhul on oluline see, et iga valla
tähtsündmused oleks rahastatud, samuti MTÜde omaosaluse katmine. Palamuse inimestele
tõmbekeskus Tartu, Jõgeva teisel kohal. Põhilised spordiobjektid ka kolmes suuremas asulas.
Kaareperes kool pandi kinni, kuid korralik stadioon nüüd alakasutuses. Luual suhteliselt head
sportimisvõimalused. Palamusel staadion renoveerimata, koolis võimla ja väike jõusaal.
Palgalisi treenereid ei ole, on ringijuhid. Palamuse maanteejooks.
Tabivere vald – suur konkurent on Tartu linn. Kultuurimajasid 2 – Tabivere vabaajakeskus ja
Maarja‐Magdaleena. Tabiveres ringide jaoks ruumi vähe, sest majal palju erinevaid
funktsioone. Ringijuhendajatel väga väike palk, võiks olla suuremad palgad. Maarja maja
laguneb, hoone kuulub kirikule. Maarjas muidu huvitegevus tugev. Praegu ei tea, kuhu ringid
saavad minna. Transport probleemiks. Muuseum läks eraisikule hallata. Tuuliku andis vald
ära, sinna tuleb õllepruulikoda. Spordi osas sarnane Tormale, tegevust juhib valla palgal
spordijuht. Korralik staadion, saab läbi viia võistlusi. Staadion renoveeriti spordiklubi kaudu,
nii oli soodsam. Lisaks veel spordikompleks, mida haldab kool. Seal korralik saal, toimuvad
tegevused. BMX‐rada. Saadjärve ääres võrkpalliväljak. Korralik kergtee. Treenerid palgal.
Traditsioonilised spordiüritused. Probleemid – lapsi kõvasti vähemaks jäänud, täiskasvanud
väga hõivatud, käivad kaugel tööl.

2. Edasised tegevused
Töörühm arutles põgusalt, millistele teemadele tuleks töörühma aruteludes edaspidi keskenduda.
Kindlasti on oluline MTÜde rahastamise ja omaosaluse katmise teema, samuti tuleks jätkata iga valla
olulisemate sündmuste toetamist.
Töörühma liikmed arvasid, et kuni pole selge, millised omavalitsused täpsemalt uut omavalitsust
moodustama hakkavad, ei ole mõtet tuleviku teemadel arutleda. Pakuti välja, et töörühm võiks
vajadusel koguneda vahepeal vabas vormis, kuid ametlik koosolek toimuks siiski pärast
ühinemispiirkondade selgumist.
Memo koostas: Katrin Rajamäe, ühinemise koordinaator

