Kultuuri- ja spordikomisjoni tegevuse ülevaade 2017-2021
Kultuuri- ja spordikomisjoni tegevusvaldkonnad: kultuuri, spordi, huvitegevuse, valla
sümboolika kasutamise, tunnustusavalduste jms küsimused.
Komisjon moodustati 8-liikmelisena, 4. juunil 2020 suurendati liikmete arvu ühe võrra ja 22.
veebruaril 2021 veel ühe võrra, st komisjonis on nüüd 10 liiget. Komisjonil on olnud kolm
esimeest: 28. maini 2020 Marek Saksing, 4. veebruarini 2021 Ahto Vili ja praegu Margus
Kask.
Toimunud on 31 koosolekut, sealhulgas 9 väljasõidukoosolekut.
 08.01.2018 Jõgeva muusikakooli Alo Mattiiseni klaveriklassis.
Direktor Merike Katt tutvustas klassi, rääkis muusikakooli probleemidest ja vastas
küsimustele
 22.05.2018 Kuremaa lossis.
Tutvuti lossiga ja saadi ülevaade Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
tegevusest. Otsustati, et lossi teise korruse ruumide kasutusele võtmiseks kuulutatakse
välja ideekonkurss ja et lossi investeeringute esimese etapi käigus vahetatakse katus.
 14.08.2018 Jõgeva kultuurikeskuses.
Keskuse juhataja Ainar Ojasaar andis ülevaate kultuurikeskuse tegevusest.
 13. 09.2018 Kuremaa lossis.
 01.11.2018 Kuremaa ujulas.
Ujula juhataja Raivo Tralla andis ülevaate Kuremaa ujula olukorrast ja tegevusest,
tuues välja nii head kui ka vead.
 15.01.2019 Palamuse rahvamajas.
Juhataja Ehtel Valk andis ülevaate hallatava asutuse Palamuse Kultuur tegevusest.
 15.04. 2019 Torma rahvamajas.
Piirkonna kultuurijuht Liina Abram andis ülevaate Torma ja Vaiatu rahvamaja
tegevusest, Torma spordihoone juhataja Aarne Neimann piirkonna sporditegevusest,
raamatukogu juhataja Nele Tõnissoo Torma raamatukogu tegevusest ja komisjoni liige
Ahto Vili Torma kandi kihelkondlikust kuuluvusest.
 02.09.2019 Laiusel.
Käsitöökoja Kuldne Õlg juhatuse liige Leina Kreek tutvustas Laiuse õlemuuseumi,
tuues välja ka probleemi hoone läbijooksva katuse ja lahti tulnud piksevardaga. Laiuse
Jaan Poska põhikooli direktor Siiri Rahn ja kehalise kasvatuse õpetaja Vallo Väljaots
rääkisid kooli sporditööst ja selle edendamisel takistuseks olevatest probleemidest.
Raamatukogu juhataja Katre Ilmjärv andis ülevaate raamatukogu tegevusest ja
probleemidest.
 09.07.2020 Tormas.
Juhataja Aarne Neimann tutvustas Torma spordihoones pakutavaid võimalusi ja
spordihoone juures valmivat välijõusaali. Haruldase arhitektuuriga Torma ringtalli
arendusplaane tutvustas Torma ja Vaiatu rahvamaja kultuurijuht Liina Abram. Torma
rahvamajas tutvustasid valla kultuuri- ja spordivaldkonna esindajad hetkeolukorda ja
arendusplaane. Volikogu esimees Aivar Kokk tutvustas kultuuri- ja spordivaldkonna
arendusplaane ja kavandatavaid investeeringuid.

Olulisemad teemad:
Eelarve projekti ja oma valdkonna muudatusettepanekute läbivaatamine ja seisukoha
edastamine volikogu eelarvekomisjonile (igal aastal).
Oma valdkonna eelnõude läbivaatamine ja seisukoha edastamine volikogule. Komisjoni
poolsete ettepanekute edastamine seisukoha võtuks vallavalitsusele.

ARUTLUSEL OLNUD EELNÕUD:
 „Jõgeva Valla Noortekeskuse asutamine“ ja „Jõgeva Valla Noortekeskuse
põhimäärus“ (20.12.2017)
 „Jõgeva valla huvihariduse ja –tegevuse toetamise kord“ (20.12.2017)
 „Jõgeva valla kogukonnakogu statuut“ (08.01.2018)
 „Palamuse Kultuuri põhimääruse muutmine (31.01.2018)
 „Spordi toetamise kord Jõgeva vallas (31.01.2018)
 „Palamuse Kultuuri nime muutmine“ (19.03.2018)
 „Jõgeva valla esindusvõistkonna statuut“ (19.03.2018)
 „Esindusvõistkonna määramine“ (18.04.2018)
 „Mittetulundustegevuse toetamise kord Jõgeva vallas“ (19.06.2018)
 „Jõgeva valla tunnustamise kord“ (14.08.2018)
 Jõgeva valla arengukava aastateks 2018–2028 läbiarutamine ja muudatusettepanekute
tegemine (31.08.2018; 13.09.2018)
 „Spordi toetamise korra muutmine“ (01.11.2018; 29.10.2020)
 „Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmise kord“ (18.12.2018)
 „Sihtasutuse Betti Alveri Muuseumi põhikirja kinnitamine“ (18.12.2018)
 „Palamuse valla noore sportlase stipendiumi statuudi kehtetuks tunnistamine“
(19.03.2019)
 „Sihtasutuse Kuremaa Spordikool lõpetamine“ (19.03.2019)
 „Jõgeva Valla Spordikooli asutamine“ ja „Jõgeva Valla Spordikooli põhimäärus“
(19.03.2019)
 „Jõgeva valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine“ ja „Jõgeva valla
raamatukogude kasutamise eeskiri“ (19.03.2019)
 „Jõgeva valla arengukava muutmine“ (02.09.2019; 02.09.2020)
 „Spordi toetamise korra muutmine“ (19.11.2019)
 „Riigivara võõrandamise taotlemine“ (19.08.2020)
 „Jõgeva valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine“ (29.10.2020)
 „Jõgeva Raamatukogu põhimäärus“ (29.10.2020)
 „Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava 2021–2028 esimene lugemine ja järgnev
menetlemine“ (09.12.2020; 07.06.2021; 16.08.2021)
 „Jõgeva valla terviseprofiili esimene lugemine ja järgnev menetlemine“ (09.12.2020;
07.06.2021)
 „Sihtasutuse Betti Alveri Muuseum tegevuse lõpetamine“ (09.12.2020)
 „Betti Alveri Muuseumi asutamine“ (09.12.2020)
 „Betti Alveri Muuseumi põhimäärus“ (09.12.2020)
 „Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ (07.06.2021)
 „Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021–2028 esimene lugemine ja järgnev
menetlemine“ (07.06.2021)
 „Jõgeva Spordikeskuse põhimäärus“ (16.08.2021)
ARUTELUD




Arutelu tunnustamise/toetamise üle spordivaldkonnas (22.05.2018)
Arutelu kultuurivaldkonna mittetulundusühingute toetamise korra üles (22.05.2018)
Valla esindusvõistkonna määramiseks esitatud taotluste läbivaatamine ja oma
seisukoha kujundamine (21.01.2019; 21.01.2020)















Arutelu ühinenud valla kultuuritööst, rõhuga neil piirkondadel, kus ei ole palgalist
kultuuritöötajat (15.04.2019)
Arutelu majutuskohtade loomise üle Torma endise vallamaja teisele korrusele: see
annaks rohkem võimalusi Tormas spordilaagreid korraldada ning nende pealt tulu
teenida (02.09.2019; 21.01.2020)
Arutelu Laiuse seltsimaja rekonstrueerimise ja selle rahastamisvõimaluste üle
(02.09.2019)
Arutelu Jõgeva Valla Spordikooli direktori Kaido Aleviga spordikooli plaanide ja
valla spordikorralduse üle (22.10.2019)
Arutelu selle üle, et huvikoolis käijatel tuleb maksta õppetasu, aga spordiklubide ja
koolide juures tegutsevates ringides saab käia tasuta (22.10.2019)
Arutelu Laiuse lossivaremete osalise konserveerimise ja seal Narva lahingu
aastapäevaga seotud sündmuste korraldamise võimaluste üle (19.11.2019)
Arutelu ühinemislepingu muudatuste üle (10.12.2019)
Arutelu keskraamatukogu ja haruraamatukogude süsteemi rakendamise üle vallas
(10.12.2019; 21.01.2020)
Arutelu Kuremaa lossi teise korruse ruumide kasutuse üle (21.01.2020)
Arutelu Kuremaa terviseradade üle, mis paiknevad osaliselt riigile kuuluva karjääri
maa-alal (21.01.2020)
Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava läbiarutamine (29.10.2020)
Jõgeva valla terviseprofiili läbiarutamine (29.10.2020)
Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava läbiarutamine (09.12.2020)

ÜLEVAATED












Katrin Rajamäe ülevaade ühinemisläbirääkimistel spordi- ja kultuurivaldkonnas
kokkulepitust (08.01.2018)
Komisjoni liikme Raul Soodla ülevaade mittetulundusühingute ümarlauas toimunust
(22.05.2018)
Vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialisti Ilona Piirimägi ülevaade raamatukogude
teenuskvaliteedi hindamistulemustest ja Jõgeva kultuurikeskuse tööst (19.06.2018)
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste ülevaade valdkonda puudutava
eelarveosa menetlemisest (01.11.2018)
Sporditöö peaspetsialisti Kaido Alevi ülevaade piirkondade sporditöö korraldusest ja
sporditöötaja töökohast (19.03.2019)
Vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialisti Ilona Piirimägi ülevaade valla
raamatukogude tööst (19.03.2019) Koostöös raamatukogude direktoritega on
kaasajastatud raamatukogude põhimäärused ja raamatukogu kasutamise eeskiri,
raamatukogude töökorraldust on ühtlustatud, raamatukogude tegevust puudutavate
oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse rahvaraamatukogude nõukogu.
Abivallavanema Arvo Sakjase ülevaade sihtasutuse Kuremaa Spordikool lõpetamise ja
valla hallatava asutuse Jõgeva Valla Spordikool asutamise põhjustest (19.03.2019)
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste ülevaade kultuuri- ja
spordikomisjoni 2018. ja 2019. aasta koosolekutel tõstatatud probleemidega
tegelemisest ja tehtud ettepanekutega arvestamisest (21.01.2020)
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsimi ülevaade Kuremaa
Terviseradade maa-ala kasutamise võimaluste kohta (19.05.2020)
Vallavolikogu esimehe Aivar Koka ülevaade spordihoone Virtus laiendamisest ja
planeeritavatest ehitustöödest.




Abivallavanema Viktor Svjatõševi ja arenduse peaspetsialisti Erki Tederi ülevaade
Jõgeva Põhikooli spordihoone ehituse ja Jõgeva spordikeskuse Virtus
rekonstrueerimise hetkeseisust (01.03.2021)
Abivallavanema Viktor Svjatõševi ülevaade Jõgeva põhikooli spordihoone, Jõgeva
spordikeskuse Virtus ja Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse hoone ehituse kohta
(07.06.2021)

ETTEPANEKUD
 Ettepanek vallavalitsusele töötada välja valla esindusvõistkonna statuut (31.01.2018)
 Ettepanek korraldada Kuremaa lossi teise korruse ruumide kasutusele võtmiseks välja
ideekonkurss ja lossi investeeringute esimese etapi käigus vahetada välja katus.
(22.05.2018)
 Ettepanek koostatavasse valdkondlikku arengukavasse, et Kuremaa terviserajad
saaksid tulevikus alguse ujula eest; selleks on vaja rajada ujula ja terviseradade vahele
valgustatud jalgtee (01.11.2018)
 Ettepanek, et Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmist korraldavasse toimkonda
kaasataks kultuuri- ja spordikomisjoni liige (18.12.2018)
 Ettepanek, et kultuuri- ja spordikomisjon esitaks järgmisel aastal kandidaate
kultuurivaldkonna aastapreemiate väljaandmiseks ning et võiks toimuda komisjoni
väljasõit Kaarinasse tutvuma sealsete kultuuri- ja spordiobjektidega (18.12.2018)
 Ettepanek kindlustada Kuremaa Terviseradade terviklikkus ja toimimine ka siis, kui
karjäärist, mille maa-alale rajad osaliselt ulatuvad, kruusa kaevandama hakatakse
(19.03.2019)

