Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimised
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(Jõgeva vald), Marika Prave (Jõgeva vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Päevakava:
1. Töörühma juhi valimine
2. Ülevaade piirkonna kultuuri‐ ja spordiasutustest kogutud finantsandmete põhjal – ühinemise
koordinaator
3. Ülevaade omavalitsuste poolt – kultuuri ja spordivaldkonna investeeringuvajadused, muud
murekohad
4. Arutelu – millistele teemadele keskenduda ühinemislepingu võtmes?
1. Töörühma juhi valimine.
Toimus kultuuri ja spordivaldkonna töörühma juhi valimine. Konsensuslikult otsustati valida
töörühma juhiks Marika Prave Jõgeva vallast.
Otsustati: Kultuuri ja spordivaldkonna töörühma juht on Marika Prave Jõgeva vallast.
2. Ülevaade piirkonna kultuuri‐ ja spordiasutustest kogutud finantsandmete põhjal
Ühinemise koordinaator andis ülevaate valdkonna näitajatest nelja omavalitsuse kohta kogutud
andmete põhjal. Kultuuri‐ ja spordiasutuste töötajate ülevaates olid brutopalkade summad osadel
omavalitsustel toodud ühe töötaja kohta. Lepiti kokku, et koordinaator parandab esitluses andmed
ära, et oleks võrreldavad andmed kõikide omavalitsuste kohta.
3. Ülevaade omavalitsuste poolt – kultuuri ja spordivaldkonna investeeringuvajadused, muud
murekohad
Jõgeva vald:
Investeeringuvajadused:
Asutuse/rajatise
nimi
Kuremaa
mõisakompleksi
renoveerimine

Seisukord
(lühikirjeldus)
Peahoone rahuldavas
seisukorras,
kõrvalhooned halvas

Investeeringuvajadus
(summa)
993 000

Rahastusallikas,
omaosaluse %
15

Kommentaar
EAS, PKT
programmist

Kuremaa ujula ja
spordihoone
Kuremaa ujula
külalistemaja

Kuremaa
terviseradade
täiustamine ja
renoveerimine
Laiuse
suusanõlva
arendamine
Vaimastvere
spordiväljaku
rajamine

Laiuse staadioni
renoveerimine
Laiuse seltsimaja
renoveerimine

Vaimastvere
seltsimaja
renoveerimine
Pedja meierei
hoonesse
muuseumi
loomekeskuse
rajamine

Kütmise üleviimine
taastuvatele
energiaallikatele
Hoone fassaadi
soojustamine,
kütmise üleviimine
taastuvatele
energiaallikatele
Vaja mingil osal
radasid ümber
paigutada koos
elektriliinidega
Teenindushoone
rajamine, lauluväljak,
kämpingud,
suusatõstuk
Kunstmuruga väljak.
Vaja paigaldada
välisvalgustus,
piirdeaed,
pealtvaatajate pingid
Vajalik uus rajakate

130 000

15

50 000

Hoone seisukord
halb, katus
paigaldatud ja läbi ei
saja
Hoone seisukord halb

950 000

15

Ehitustööd pooleli,
katus korralik.
Vajalikud sisetööd,
veevarustus,
küttesüsteem.

120 00

15

Raha jagamisel on meil keeruline, 5 kogukonda, kus igal pool toetame tegevusi. Rahvakultuuriseltse
kaks: Meie Mari – rahvatantsuansambel ja Jensel – kultuuriselts. Palgalist kultuuritöötajat ei ole,
Kuremaa SA‐s on juhataja. MTÜdele anname tegevustoetust. Juhendaja palka meil ei ole. Toetame
ka neid, kes tegutsevad Jõgeva linnas, selles osas vahet ei tee. Palgalised kohad peaksid olema edasi
kultuurivaldkonnas ja MTÜdel tegevustoetus. Meie erinevus on see, et praegu rahvamajad halvas
seisukorras, kui need peaksid korda saama, siis tuleksid sinna palgalised kohad. Rahvakultuuri käiakse
tegemas üsna palju Jõgeva linnas ja Palamusel. Anname ühele kollektiivile 2000‐3500 eurot. MTÜdelt
ürituste korraldamisel üüriraha ei võta. Tehti SA Kuremaa Spordikool 5 omavalitsuse peale, selle
tegevus võiks laieneda ühinenud omavalitsuses. Spordikooli all ujumine ja korvpall, ülejäänud alad
MTÜde kanda. EOKst saavad koos linnaga raha osad alad. Üldiselt oleme kaasfinantseeringu MTÜde
projektidele andnud. Spordikooli teemat võiks arutada ühiselt edasi. Spordiklubid on läbi põimunud
Jõgeva linnaga. Spordivaldkondade nö ära jagamist võiks ka edaspidi arutada. Siimusti Niinivaara

muuseumitoaga tegeleb raamatukogu direktor, ruum vajaks väikest investeeringut. Muuseumide
haldamise teema võiks olla edaspidi arutlusel.

Torma vald:
Investeeringuvajadused (kogutud finantsandmete põhjal):
Investeeringuobjekti
Omafinant‐
Rahastusmeede Selgitused
Elluviimise
Kogu‐
KOV
nimetus ja tegevuse
seeringu
aasta
maksumus
finantseering
sisu
määr (%)
2017‐
2023

250 000

Torma Spordihoone 2018‐
staadion
2023

160 000

Rahvamajade
majade
rekonstrueerimine

20%

50 000

20%

32 000

küttesüsteemid,
fassaadid,
katus, ruumide
välja ehitamine
fondid?

Raamatukogude seis üsna hea, Tormas oleks vaja soojustust. Võtikveres üks muuseumituba ja
Tormas, Vaiatus on rahvamajas üks tuba‐muuseum, Sadalas on võimalus luua üks muuseuminurk.
Kolm jõulisemat piirkonda on Sadala, Torma ja Vaiatu. Vaiatu ja Sadala on aktiivsemad. Tegutsevad
Võtikvere, Näduvere, Rääbise ja Torma mõisapargi seltsid. Rahvamajad 0‐rendiga antud MTÜdele,
poole kohaga perenaised valla palgal. Koorid, rahvatantsurühmad piirkondades, valla lastetantsu
rühm, projektipõhiselt ka meestetantsurühm, näitemäng kahes piirkonnas. Eakate tegevused
koondunud Sadalasse. MTÜde ümarlaud valla tasandil toimib, seltside eestvedajad koos, nii kultuur
kui sport. See on hea algatus, taaselustatakse ka kunagisi sündmusi. Torma Valla Maanaiste Selts on
vallaülene – praegu toimib tagasihoidlikult. Valla suuremate sündmuste taaselustamine – Vabariigi
aastapäev, puhkpilliteema. Ülalpidamiseks 3 majal kokku 30 000. 1. oktoobriks vallale taotlused,
sellel aastal oli 4000 eurot, vald maksab ka liikmemaksud maakonna või vabariigi ühingutes.
Ringijuhtidele 12 000 eurot kokku aastas, käsunduslepingutega. Sõidukulu kompensatsiooniks on
5000 eurot aastas. 3000 eurot omaosaluste katmiseks. Spordisündmusteks 2500 eurot, 7200 veel
eraldi, laagriteks 11500, sealt tuleb osa tagasi. Spordihoone on 60% kooli kasutuses ja nii arvestame
ka kulusid. Treenerite palkamine ühiselt võiks olla aruteluteema. Muusikakooli filiaali soovime ka
perspektiivis.

Palamuse vald:
Investeeringuvajadused (kogutud finantsandmete põhjal):
Investeeringuobjekti
nimetus ja tegevuse sisu

Elluviimise
aasta

Palamuse laululava
renoveerimisprojekti
koostamine,
renoveerimine
Kaarepere rahvamaja
rekonstrueerimine.

2018‐2019

Kaarepere spordi‐ ja
huvimaja renoveerimine.

2016‐2019

Omafinantsee
KOV
Rahastusmeede
ringu määr finantsee
Kogumaksumus
(%)
ring

2016‐2019

42 000

10 000

EAS, Regionaalsete
investeeringutoetus
te andmise
programm

Luua staadioni rekonstrueerimine lisaks tabelis toodule, kergliiklustee ja matkarajad.
Turismivaldkonnast üks maa‐ala järve kaldal, mida vald sooviks arendada edasi. Palamuse keskuses
mitmeid muinsuskaitseobjekte, mis on ka arengukavas kajastatud, enamik neist eraomandis. Kiriku
maaküttele viimine on arengukavas sees. Praegu ei tea, mis kultuurist edasi saab, sest nüüd loodi uus
allasutus Palamuse Kultuur. Tegevustoetust saavad küsida kõik seltsid (ei pea olema valla selts), sel
aasta 17 500 MTÜdele, lisaks tunnustamiseks toetus. Ringijuhid on läbi rahvamajade, töölepinguga,
saavad tundide eest tasu. See on meil vallas hästi. Kollektiivile antakse ka lisaks raha valla eelarvest.
Ruumid üritusteks MTÜdele tasuta. Palamuse muuseum – riigimuuseum. Sai toetust PKT
programmist, projekti kogumaksumus 2,3 miljonit eurot. Kaasfinantseering tuleb riigilt. Projekt läheb
sügisest käima, avamine on plaanitud juunis 2018. Uus terviseprofiil koostatakse sellel aastal, kus
sporditeema sees. Palamuse muuseum läheb tulevikus sihtasutuseks, asutaja on veel lahtine,
tõenäoliselt riik.

Jõgeva linn:
Praegu töös kultuurikeskuse välilava ehitus. Spordihoone ehitus – kooli kõrvale täismõõtmetes
spordihoone plaanis, maksumus 2,3 miljonit. See on tulevikuteema. Kultuurirahastamine – MTÜde
toetamine eelarvest. Summad on erinevad, suuremad on Jõgevahe Pere, kammerkoor ja meeskoor.
Nemad saavad ka palgavahenditeks toetust. Spordiklubid said 20 000 eurot, jagamine käib
spordimääruse järgi. 252 sportlast toetasime, eraldi võistlusrahad. Kogudusi on meil 5, praegu käib
kiriku ehitus. Muuseumile anname ca 50 000 eurot aastas. Teine koht on meil eramuuseum, kuhu
oleme andnud natuke ressurssi. Kultuurikeskus meil natuke teises staatuses, seal on päris palju ka
seminare, pakutakse cateringi teenust ka. Linnal on palju asutusi eraldi majades laiali, tulevikus võiks
olla ühes koos. Virtuse kohta ei tea hetkel, mis tulevikus hoonest saab.

4. Arutelu – millistele teemadele keskenduda ühinemislepingu võtmes?
Koordinaator pakkus välja võimalikke teemasid, mida kultuuri ja spordi valdkonna töörühmas
käsitleda. Töörühma liikmed arutlesid, milliseid teemasid võiks käsitleda järgmisel koosolekul ja mida
edaspidi. Lepiti kokku, et järgmisel kohtumisel arutatakse raamatukogude võrgustiku, rahvamajade
võrgustiku ja traditsiooniliste üritustega seotud küsimusi. Täpsemad teemad lepib kokku
koordinaator koos töörühma juhiga.
Otsustati: Järgmine koosolek toimub 8. augustil kl 10 Kuremaal. Täpse koha lepib kokku töörühma
juht ja teate saadab koordinaator.

Kokkuvõtte koostas: Katrin Rajamäe.

