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Kultuurivaldkonna rahastamine – MTÜd, üritused, kultuuriasutused
Arutelu jätkamine kogukonnakogu teemal.

1. Kultuurivaldkonna rahastamine – MTÜd, üritused, kultuuriasutused
Koordinaator tegi ülevaate kultuurivaldkonna rahastamise koondandmetest (lisatud protokollile).
Lepiti kokku, et Torma vald täpsustab kultuuriasutuste kohta toodud summasid.
Järgnevalt tutvustas koordinaator Praxise koostatud „Ühenduste rahastamise juhendmaterjali“.
10.45 lahkus Ainar Ojasaar.
Seejärel arutati, millise omavalitsuse korra võiks võtta aluseks uue ühise korra väljatöötamisel. Lepiti
kokku, et aluseks võetakse Jõgeva linna vastav kord. Koosolekul vaadati läbi esimesed kaks
paragrahvi, arutelu jätkatakse järgmisel koosolekul. Vastav kavand on lisatud protokollile.
Otsustati:
1. Koordinaator saadab töörühma liikmetele lingi „Ühenduste rahastamise juhendmaterjalile“.
2. Ühise mittetulundustegevuse toetamise korra väljatöötamisel võetakse aluseks praegune
Jõgeva linna vastav kord.
2. Arutelu jätkamine kogukonnakogu teemal.
Jõgeva linna esindaja ja koordinaator tõid välja 14. märtsil Jõgeval toimunud rahvakoosoleku
kokkuvõtte:
 Kogukonnakogu moodustamine ‐ alampiir 1500 elanikku, valimine rahvakoosolekul
 Kooskõlastamiseks saatmine kogukonnakogule – arengukava, planeering, MTÜde
rahastamise komisjonis osalemine.
 Väike rahaline ressurss, kogukonna vanemale tasu?, eraldi real volikogu kantseleis, igale
kogule oma summa.
 Kogukonnakogu statuut läheb listidesse, linna kodulehele arvamuse avaldamiseks.
 Ettepanek: „kogukonnakogu“ asemel nimetus „piirkonnakogu“.
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Jõgeva vallavolikogu kultuurikomisjoni ettepanekud statuudi väljatöötamiseks:
 täpsustada mõtet „Kogukonnakogu arvamust peaks küsima enne volikogu komisjoni
koosolekut“ (millisel puhul arvamust küsida?, kes arvamust küsib?);
 kogukonnakogu moodustamisel panna elanike arvu alampiiriks 200 elanikku;
 täpsustada sõnastust „Kogukonnakogu osalemine kooskõlastavas rollis (valla organ ei saa
otsustust mitte arvestamise põhjendamisega vastu võtta)“;
 leiti, et kogukonnakogul ei saaks olla lõpliku otsustamise õigust.
Struktuuri osas tegi kultuurikomisjon järgmised ettepanekud:
 struktuuri peaks jääma eraldi kultuuri‐ ja spordiosakond ning eraldi haridus‐ ja
noorsootööosakond;
 leiti, et osakonnal on vaja juhatajat (ei nõustuta töögrupi otsusega, et juhatajat eraldi isikuna
ei ole vaja);
 struktuuri on vaja juurde 1 kultuuritöötaja ametikoht Kuremaale.
Järgnevalt arutati kogukonnakogu moodustamise ning võimalike õiguste ja kohustuste teemal.
Vastavad kokkulepped on kajastatud otsuste all.
Koordinaator tutvustas lisaks juhtkomisjoniga 28. märtsil toimunud struktuuriseminari rühmatööde
tulemusi. Selle kohaselt jääb üks haridus‐ ja kultuuriosakond, eraldi osakonnajuhatajat ei tule, üks
spetsialist täidab ka osakonnajuhataja ülesandeid. Rahvamajade juurde täiendavaid
kultuuritöötajate ametikohti ei tule, rühmatööde ettepanek oli, et see ostetakse teenusena sisse
MTÜdelt.
Otsustati:
1. Kogukonnakogu moodustavad asumid peavad moodustama territoriaalse terviku.
2. Kogukonnakogude liikmed valitakse rahvakoosolekul (kogukonna üldkoosolek) – seejuures ei
arvestata konkreetset osalejate protsenti elanikkonnast.
3. Kogukonnakogudele peaks olema volikogu eelarves eraldi rida jooksvateks kuludeks
(transport, koolitused jms)
4. Kogukonnakogu moodustamiseks panna elanike arvu alampiir ‐ 500 elanikku. Seejuures
võivad külad ise otsustada, millise piirkonnaga soovivad kogu moodustada.
5. Kogukonnakogule saadetakse arvamuse küsimiseks:
 Valla arengukava, eelarvestrateegia ning valla valdkondlikud ja piirkondlikud
arengukavad;
 Valla eelarveprojekt;
 Piirkonda teenindavate hallatavate asutuste arengu kavandamise, asutamise,
juhtimise ja likvideerimisega seotud küsimused;
 Piirkonnas asuva vallavara valitsemist puudutavad otsused;
 Planeeringud ja avalikku huvi kandvad ehitusprojektid.
6. Kogukonnakogule esitatakse kooskõlastamiseks (s.t valla organ ei saa otsustust mitte
arvestamise põhjendamisega vastu võtta):
 Teatud vallavara valitsemise toimingud, nt piirkonnas asuva vallavara müük, üürile
andmine jms;
 Ühinemislepingu muutmine;
 Piirkonda puudutavad detailplaneeringud, üldplaneeringu vastav osa.
 Valla arengukavas piirkonda puudutavad punktid.
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7. Järgmine töörühma koosolek toimub 2. mail kl 11 Palamuse Noortekeskuses. Koosoleku
kestvus on kuni 3 tundi. Koosoleku teemad:
 MTÜde rahastamise kord
 Kogukonnakogu statuut – koordinaator koostab esialgse statuudi projekti.

