Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Kultuuri töörühma koosolek
PROTOKOLL
9.03.2017
Jõgeva Kultuurikeskus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.50
Osalejad: Margus Kask (Jõgeva linn), Tiit Lääne (Jõgeva vald), Pille Tutt (Torma vald), Luule Väin
(Torma vald), Ehtel Valk (Palamuse vald), Valdi Reinas (Palamuse vald), Ainar Ojasaar (Jõgeva linn),
Helle Kajaste (Jõgeva linn), Marika Prave (Jõgeva vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Koosolekut juhatas: Marika Prave
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Arutelu jätkamine kogukonnakogu teemal – ülevaade piirkondlikest koosolekutest
2. Kultuurivaldkonna struktuur – ametnike funktsioonid, koosseis
1. Arutelu jätkamine kogukonnakogu teemal – ülevaade piirkondlikest koosolekutest
Koordinaator tutvustas 21. märtsi juhtkomisjoni koosolekul kokkulepitud töörühmade töö
korralduslikke põhimõtteid:
 Töörühmade otsused protokollitakse (koos selgitusega). Protokollitakse ka eriarvamused.
 Töörühmade ja juhtkomisjoni tööst edastatakse vaid selliseid materjale, mis on vastavalt kas
töörühma või juhtkomisjoni poolt protokolliliselt kinnitatud.
 Poolikuid töömaterjale ei tohi avalikustada kodulehel või dokumendiregistris (kui peal on
märge „kavand“ või „projekt“).
Eelmisel töörühma koosolekul oli kokkulepitud, et iga piirkond korraldab koosoleku oma MTÜde ja
kohalike aktivistidega, et kogukonnakogu teema läbi arutada. Töörühma juht palus anda igal
omavalitsusel ülevaade toimunud koosolekust.
Torma vald (väljavõte 8.02.2017 koosoleku protokollist):
Ettepanekud:
 Torma vallas luua üks kogukonnakogu 3 erinevast piirkonnast igast 3 liiget
 Kogukonnakogu moodustada juba olemasolevate MTÜ‐de ja arvamusliidrite baasil
 Volikogu juurde moodustada külaliikumise komisjon, mille liikmeteks, lisaks 2 volikogu
liikmele on kogukonnakogu liikmed
 Kogukonnakogul on võimalus teha ettepanekuid oma piirkonna osas volikogule ja avaldada
arvamust volikogu/valitsuse saadetud arvamusküsimistele
 Igas volikogu komisjonis võiks olla mõni kogukonnakogu liige
 Kogukonnakogule eraldada oma ressurss kuni 3 000 eurot – koolituste, väljasõitude,
administratiivkuludeks.

Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Palamuse vald (väljavõte 7.02.2017 koosoleku protokollist):
Otsustati:
(1) Eelistada kogukonnakoguna piirkondade kogu, mis moodustub kokkuleppeliselt ja
moodustatakse teenuskeskuste (Palamuse) piirides, arvestades ajalooliselt kujunenud
piirkondasid. (Kaarepere, Kudina, Luua, Palamuse, Varbevere). Piirkondliku kogukonnakogu
suurus on iga ajaloolise piirkonna kogust 2 liiget. (Palamuse piirkondlikus kogukonnakogus siis nt
10 liiget).
(2) Iga küla saab ise otsustada, millise ajaloolise piirkonnaga ta end identifitseerida/liituda
soovib.
(3) Külaliikumisekomisjoni moodustamine volikogu ühe komisjonina on mõttekas. Selle
komisjoni liikmed määratakse piirkondliku kogukonna poolt ja ei pea olema selle piirkondliku
kogukonnakogu liikmed‐ võivad olla teenuskeskuse piiridest saadetud liikmed.
(4) Kogukonnakogu poolt määratud liikimete kaasamine ja osalemine konsulteerivas rollis,
sealhulgas valla arengukava, eelarvestrateegia ning valla valdkondlike ja piirkondlike
arengukavade menetlemise ja vastuvõtmise protsessis; osalemine eelarve menetlemise
protsessis; osalemine piirkonda teenindavate hallatavate asutuste arengu kavandamise,
asutamise, juhtimise ja likvideerimise protsessis; osalemine piirkonnas asuva vallavara
valitsemist puudutavate otsuste tegemisel; osalemine planeeringute ja avalikku huvi kandvate
ehitusprojektide menetlemisel on otstarbekas.
(5) Kogukonnakogu poolt määratud liikimete kaasamine ja osalemine kooskõlastavas rollis,
kusjuures kogukonna esinduskogu eitav otsus toob kaasa õigusliku tagajärje ning valla organ ei
saa otsustust mitte arvestamise põhjendamisega vastu võtta. Igal juhul peab tulema selgitus,
kui kogukonnakogu arvamust eiratakse – silmas peetakse nt teatud vallavara valitsemise
toimingud sealhulgas piirkonnas asuva vallavara müük (maad, strateegiline piirkonna objekt);
ühinemislepingu muutmise menetlus; dokumentide kooskõlastamine – nt planeering,
arengukava.
(6) Kogukonnakogu poolt määratud liikimete kaasamine ja osalemine kooskõlastavas rollis
otsustamise õiguse kasutamine on õigustatud sümboolika küsimuste korral, samuti piirkonnas
tegutsevate hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse inimeste määramisel.
(7) Kogukonnakogude tegevusi peab rahastama volikogu eelarvest ja see hõlmab küla(alevi,
linna)vanema hüvitist, kogukonnakomisjonii liikmete hüvitist ja koolituse kulusid.
V. Reinas: Kogukonnakogu liikmed valitakse rahvakoosolekul. Ei pea olema kindel protsent
rahvaarvust, kui on avalikult välja kuulutatud, siis tuleb kohale niipalju rahvast kui tuleb.
Põhimäärusesse tuleks panna ka kogukonnakogu sisse.
Jõgeva vald (väljavõte 15.02.2017 koosoleku protokollist):
3. Informatsioon ja arutelu kogukonnakogude moodustamisest. Ülevaate andmine
kogukonnakogude moodustamise erinevatest võimalustest ning kogukonnakogu võimalikest
õigustest, kohustustest ja vastutusest.
Kuulati Marika Prave informatsiooni. M. Prave tutvustas ka kogukonnakogude loomise kohta
koostatud esitlust. Vaja kokku leppida kas Jõgeva vallas hakata kogukonnakogude teemaga
tegelema, kuidas sellega edasi minna, millistel alustel moodustada.
Sõna võtsid T. Lääne, A. Saksing (mida see olemasolevatele MTÜdele annab?), H. Perk
(kogukonnakogu on vaja võib‐olla siis, kui mingi piirkond jääb volikogus esindamata); V. Ling, T.
Tegelmann (mis roll jääb külaseltsidele ja MTÜdele?), E. Valk (Meie vallas aktiivsed MTÜd, kui
neid pole, siis oleks vajalik. Palamuse vald otsustas moodustada kogukonnakogud viies
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piirkonnas, seal pole kõik piirkonnad MTÜdega kaetud), H. Perk (aktiivsetele inimestele
tähendab see lisatööd).
Otsustati: Hetkel ei pea Jõgeva vald vajalikuks kogukonnakogude teemaga edasi tegeleda.
Edaspidi on võimalik tegevustega liituda.
M. Prave: Meil on külavanemate periood läbi käidud ja rollid hakkasid dubleerima – külavanem ja
MTÜd. Kui on näha, et on vaja kogukonnakogu moodustada, siis saab teemaga uuesti tegeleda.
Jõgeva linn:
Meil ei ole veel kokkusaamist toimunud, teeme koosoleku järgmisel teisipäeval. Meie MTÜd on kõik
huvialapõhised, asumipõhiseid seltse ei ole. Moodustamise võimalusi arutame siis koosolekul. Praegu
on meil kõik aktiivsed inimesed juba kuskil volikogu komisjonis, seetõttu ilmselt praegu ei nähta seda
vajadust.
Järgnes arutelu, kuidas võiks olla kogukonnakogu moodustatud ning kas ja milline peaks olema kogu
territoriaalne piir (vt otsused).
Järgnevalt arutati kogukonnakogu õiguste ja kohustuste teemal. Lepiti kokku, et teiste määrusi ei
võeta aluseks, vaid statuut pannakse ise kokku.
Koosolekul läbi käinud mõtted, mida arvestada statuudi väljatöötamisel:
 Volikogu juures võiks olla külaliikumise komisjon. Igast kogukonnakogust võiks olla üks liige
selles komisjonis.
 Kogukonnakogu töökord – peaks olema ette teatamine nt 4 päeva.
 Kogukonnakogu arvamust peaks küsima enne volikogu komisjoni koosolekut.
 Statuudi eelnõusse panna ka e‐koosoleku võimalus.
 Kogukonnakogule saadetakse piirkonda puudutavad õigusaktid.
 Rahaline ressurss peab olema – nt volikogu eelarvesse tuleb konkreetne rida, mida saab
kasutada kogukonnakogu.
 Peame kokku leppima, kuidas käib infovahetus kogukonnakogu ja volikogu vahel, kuidas info
jõuab volikogusse.
Otsustati:
1. Piirkondlike kogukonnakogude liikmed valitakse rahvakoosolekul (kogukonna üldkoosolek) –
seejuures ei arvestata konkreetset osalejate protsenti elanikkonnast.
2. Kogukonnakogu territooriumi osas pakutakse välja kaks varianti, mida arutada igas
omavalitsuses ja kujundada seisukoht:
 Iga endise omavalitsuse kohta on üks kogukonnakogu (praeguste omavalitsuste piirid
ei pea olema aluseks).
 Kogukonnakogu moodustamiseks panna elanike arvu alampiir (nt 1500 elanikku).
Seejuures võivad külad ise otsustada, millise piirkonnaga soovivad kogu moodustada.
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3. Kogukonnakogu õigused ja kohustused (esialgne variant, aluseks Palamuse koosoleku otsus):
Kogukonnakogu liikmete kaasamine konsulteerivas rollis (arvamuse andmine):






Osalemine valla arengukava, eelarvestrateegia ning valla valdkondlike ja piirkondlike
arengukavade menetlemise ja vastuvõtmise protsessis;
Osalemine eelarve menetlemise protsessis;
Osalemine piirkonda teenindavate hallatavate asutuste arengu kavandamise, asutamise,
juhtimise ja likvideerimise protsessis;
Osalemine piirkonnas asuva vallavara valitsemist puudutavate otsuste tegemisel;
Osalemine planeeringute ja avalikku huvi kandvate ehitusprojektide menetlemisel.

Kogukonnakogu osalemine kooskõlastavas rollis (valla organ ei saa otsustust mitte
arvestamise põhjendamisega vastu võtta):




Teatud vallavara valitsemise toimingud, nt piirkonnas asuva vallavara müük, üürile
andmine jms;
Ühinemislepingu muutmise menetlus;
Dokumentide kooskõlastamine – nt planeering, arengukava.

Kogukonnakogul võiks olla lõpliku otsustamise õigus sümboolika küsimuste korral, samuti
piirkonnas tegutsevate hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse inimeste
määramisel.
4. Volikogu liige võib käia kogukonnakogu koosolekul, aga ei pea käima.
2. Kultuurivaldkonna struktuur – ametnike funktsioonid, koosseis.
Koordinaator andis ülevaate praegustest valla/linna ametiasutuste struktuuris olevatest
teenistujatest ning kultuurivaldkonna hallatavate asutuste töökohtadest.
Palamuse vald: Meie haldusreformi komisjoni otsus, et Palamuse Kultuuri kui hallatavasse asutusse
peab jääma kohapeale tööle noorsootöö‐ ja spordijuht.
Torma vald: Meie ettepanek, et Torma valla rahvamajadele tuleb juurde kokku 1,5 töökohta
kultuuritöötajaid (igale asutusele 0,5 kohta) lisaks praegustele perenaistele. Meile meeldib Põltsamaa
valla mudel, kus palgaraha antakse MTÜle üle avaliku teenuse delegeerimise lepinguga. Sisuliselt
oleks see sihtotstarbeline tegevustoetus.
Järgnevalt vaadati üle ühendvalla esialgne haridus‐ ja kultuuriosakonna struktuur. Töörühma liikmed
olid üksmeelel, et osakonnajuhatajat eraldi isikuna ei ole vaja, vaid üks spetsialistidest täidab
osakonna juhataja ülesandeid. Seejärel täiendatid kultuurispetsialisti ametikoha funktsioone:
Ametikoht
 juhataja

Funktsioonid
Juhatajat eraldi isikuna ei ole vaja, üks spetsialistidest täidab osakonna juhataja
ülesandeid.
koostöö koordineerimine valla allasutuste ja MTÜdega, valla
suurürituste/tähtsündmuste koordineerimine ‐ valla juubelid, vabariigi
 kultuurispetsialist aastapäev, tänuüritused jms; välissuhtlus kultuuri alal, koolituste korraldamine,
valla kultuurikalender, ühisprojektid, infovahetus. Kultuuri ümarlaua
korraldamine.
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Lisaks arutati noorsootöö teemal ning kultuuri ja noorsootöö sidususest. Töörühm tegi ettepaneku
hariduse ja noorsootöö töörühmale: Nii kooli kui ANKide ja kultuurimajade noorsootöö peab olema
omavahel seotud – peab tekkima koostöö‐kolmnurk. Noorsootöö peab olema sisuline töö, mitte
kohatäitmine.
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 4. aprillil kl 10 Sadala Rahvamajas. Koosoleku kestvus
on kuni 3 tundi. Koosoleku teemad:
 Kultuurivaldkonna rahastamine – MTÜd, üritused, kultuuriasutused
 Arutelu jätkamine kogukonnakogu teemal.
2. Järgmiseks koosolekuks omavalitsustel saata koordinaatorile:
 MTÜde toetamise korrad‐vormid.
3. Koordinaator valmistab ette tabeli asutuste ja MTÜde kaupa ning saadab omavalitsustele
täitmiseks:
 2017. a vahendite jaotus kultuurivaldkonna MTÜ‐dele (tegevustoetus, projektitoetus,
üritused, 2017.a reserv).
 Kultuuriasutuste eelarve 2017. a (majanduskulud, personalikulud, üritused jm).
 Kõik muud kultuurivaldkonnale omavalitsuse poolt eraldatud summad – ürituste
kulud, ringijuhid, tegevustoetus.

