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Ühinemislepingu punktid kultuuri ja spordi valdkonnas (projekt).
Kultuur ja sport:
1. Kultuuri- ja sporditegevus jätkub praegustes asukohtades ja seda püütakse arendada
enam süsteemselt ja terviklikult.
2. Tööd jätkavad kõik kultuurimajad/rahvamajad/vabaajakeskused: Lohusuu
Vabaajakeskus, Kasepää Rahvamaja, Raja Vabaajakeskus, Mustvee Kultuurikeskus,
Avinurme Kultuurikeskus, Saare Rahvamaja (SA Saare valla kultuuri- ja
turismikeskus Kalevipoja Koda), Voore Seltsimaja (SA Saare valla
Aktiviseerimiskeskus). Igas kultuuriasutuses on tööl omavalitsuse eelarvest
finantseeritud kultuurivaldkonna töötaja(d).
3. Jätkatakse piirkondlike ja ülevallaliste traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste
korraldamist ja toetamist (lisa 1).
4. Pärast ühinemist luuakse kultuuri-, spordi- ja seltsitegevuse toetamise korrad hiljemalt
1.09.2018.
5. Usuliste organisatsioonide ja sakraalhoonete toetamiseks töötatakse välja ühtne kord
hiljemalt 1.01.2019.
6. Tööd jätkavad olemasolevad muuseumid/muuseumitoad: Lohusuu kooli muuseum,
Raja vanausuliste palvela ja Frolovi muuseum, püsinäitus ”Peipsi järve elu tuba”,
Samovaride ja vanausuliste muuseum, Mustvee vanausuliste muuseum, Mustvee
kaalumuuseum, Kalevipoja muuseum ja Avinurme muuseum.
7. Töötatakse välja muuseumide toetamise ja museaalide arvelevõtmise põhimõtted.
8. Luuakse avalik supelrand Peipsi järve äärde ning jätkatakse kõikide supluskohtade
korrashoidu.
9. Soodustatakse spordiharrastustega seotud tegevusi. Toetatakse laste ja noorte ning
täiskasvanute sporditegevusi. Luuakse spordinõukogu, kuhu kaasatakse ka kehalise
kasvatuse õpetajad.
10. Ühinenud omavalitsuse struktuuris nähakse ette eraldi spordijuhi töökoht, kes tegeleb
lisaks võistlusspordile ka tervisespordiga.
11. Toetatakse Peipsi järvega seotud harrastuste väljaarendamist (nt purjesport,
kanuusport).
12. Luuakse ühine Valla ajaleht, mis on kakskeelne (eesti ja vene). Selleks võetakse tööle
kaks lehetoimetajat. Tagatakse lehe tasuta laialikanne kõikidesse aktiivsetesse
postkastidesse.
Raamatukogud:
1. Tööd jätkavad kõik raamatukogud: Lohusuu raamatukogu, Piilsi raamatukogu, Raja
raamatukogu, Kasepää raamatukogu, Mustvee linnaraamatukogu, Avinurme
raamatukogu, Ulvi raamatukogu, Saare raamatukogu, Voore raamatukogu.
2. Raamatukogudele antav rahaline toetus kirjanduse ja perioodika ostmiseks võrreldes
2016. aastaga kogusummas ei vähene.
Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega:
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1. Toetatakse kogukondade tegevuse institutsionaalse suutlikkuse suurendamist (alevikeja külaseltside tegevuspõhine toetamine) ja nende liikmete aktiivset osalemist kohaliku
elu küsimuste üle otsustamisel ja korraldamisel ning omavalitsuse elanikele sisukate
vaba aja veetmise võimaluste loomisel.
2. MTÜ-de tegevuse toetamist jätkatakse. Investeeringute omaosalust kaetakse siis, kui
need kajastuvad Valla arengukavas.
3. Kutsutakse ellu kodanikeühenduste ümarlaud, kuhu võivad kuuluda ka külavanemad.
Vajadusel kehtestatakse külavanema statuut.
Turism:
1. Arendatakse ja turundatakse ühiselt olemasolevat turismiressursi, sh piirkondade
ajaloo- ja kultuuripärand, vanausuliste temaatika, Kalevipoja temaatika, Peipsi järv.
2. Arendatakse välja turismi tugiinfrastruktuur.
3. Väärtustatakse ja tuuakse paremini esile piirkonna looduspotentsiaal (maastikud,
metsad, veekogud, matkarajad, puhkekohad jms).

Ühinemislepingu lisa - traditsiooniliste sündmuste nimekiri:
1. Kasepää Kalapüügivõistlus – sportlik kogupereüritus
2. Kalevipoja Uisumaraton – sportlik kogupereüritus Kasepääl
3. Kalevipoja Kala- ja Veefestival – laat, kontserdid, õpitoad, tantsuõhtu,
sporditegevused Kasepääl
4. Peipsi Romantika – kontsertõhtud Kasepääl, korraldaja MTÜ
5. Saare Järve Jooks – sportlik kogupereüritus, korraldaja MTÜ
6. Kääpa laulupäev – kontserdid, tants, kodukohvikute päev
7. Lohusuu Kalurite Päev ja Laat – laat, kontserdid, tantsuõhtu, kokandusvõistlus
8. Peipsi I Öösuusatamine – uus sportlik kogupereüritus Mustvees
9. Mustvee Linna Päevad ja Suvelaat (Peipsi Folk) – laat, kontserdid, tantsuõhtu
10. Mustvee Kirikute Festival – kontserdid eri kirikutes, korraldaja MTÜ
11. Vanausuliste Festival „Peipus“ – kontserdid, õpitoad, loengud, näitus-müük Mustvees,
korraldaja MTÜ
12. Avinurme Tünnilaat – laat, meelelahutusprogramm, näitused, sporditegevused,
jaanisimman, kirikukontsert, Avinurme Suveteater
13. Avinurme Kevadmätas – laat, kirikukontsert, võistlused
14. Peipsi Luulepäevad – rändüritus
15. Peipsi Mängud – traditsiooniline spordiüritus, 2 korda aastas
16. Rahvakalendri tähtpäevad – kahe eri kalendri järgi

