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HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE AVALIKE TEENUSTE
ARENDAMINE KULTUURI, SPORDI JA VABAÜHENDUSTE VALDKONNAS.:
1. Noortle ja lastele aktiivse vabaaja tegevusvõimaluste säilitamine ning arendamine nende
elukoha mõistlikus läheduses ja neile sobival ajal, st neile kättesaadavalt.
a.
Noorsootöö valdkonna juhi ametikoha loomine vallavalitsuse juurde;
b.
Noosootöö viiakse ühtse juhtimise alla, töötajate palgamäärad
ühtlustatakse, võttes arvesse nende töö mahtu;
c.
Noortejuhtide töö soodustamine ja toetamine;
d.
Noortejuhtide omavahelise koostöö tõhustamine;
e.
Avatud noortekeskuste tegevuse jätkamine (Ahjas, Mellistes, VastseKuustes ) ning arendamine, uute noortekeskuste avamine (Võnnu);

f.
Laste ja noorte huvitegevuse arendamine, tasuta mitmekesise
huvihariduse võimaldamine koolis ja lasteaias;
g.
Lastele ja noortele muusikakoolides, spordikoolides jm pakutava
huvihariduse õppetoetuse ja huviharidusstipendiumi säilitamine;
h. Võimaldatakse noortel aktiivselt osaleda valla ühiskondlikus elus ning
esindada noorte huve kohalikul tasandil läbi noortevolikogu.
2. Täiskasvanute vabaaja- ja huvitegevuseks võimaluste säilitamine parendamine ja arendamine
inimeste elukoha mõistlikus läheduses ja neile sobival ajal st. neile kättesaadavalt.
a. Kultuurinõuniku ametikoha loomine vallavalitsuse juurde ;
b. Kultuuriasutuste viimine ühtse juhtimise alla, töötajate palgamäärad
ühtlustatakse, võttes arvesse töö mahtu. Kultuuritöötajate omavahelise koostöö
tõhustamine;
c. Kultuurisündmuste kooskõlastamine ning ühisturundamine.
d. Praegu tegutsevate kultuurimajade (Võnnu, Ahja, Vastse-Kuuste jne.)
tegevuse jätkamine ja arendamine;
e. Praegu tegutsevad seltsimajad, külamajad ja külakeskused peavad
säilima, nende jätkusuutlikuks tegutsemiseks peavad olema loodud sobivad
tingimused;
f. Külakeskustesse ja seltsimajadesse vabade Wifi-alade loomine;
g. Puhkepiirkondade, virgestusalade, külaplatside ja loodusturismile
orienteeritud külakeskkondade arendamine;
h. Olemasolevate ja uute avalike supluskohtade säilitamine,
hooldamine ja arendamine;
i. Tiheasustusega asulates korterelamute juures olevate , reformimata
riigimaal asuvate, aiamaade maa-ala taotlemine munitsipaalomandusse
sotsiaalmaana, et kasutada seda edaspidi nö. korterielanike virgestusalana;
3. Sportimisvõimaluste parendamine asulates.
a. Spordi- ja kehakultuurinõuniku või koordinaatori ametikoha loomine
vallavalitsuse juurde;
b. Spordisaalide ja treenerite töö viiakse ühtse juhtimise alla nende
koostöö tõhustamiseks, töötajate palgamäärad ühtlustatakse, võttes arvesse töö
mahtu;.
c. Spordisündmuste omavaheline kooskõlastamine ning
ühisturundamine.
d. Olemasolevate spordihoonete tegevuse jätkamine;
e. Koolide spordiväljakute, staadionite ja spordisaalide arendamine;
f. Avalikus kasutuses olevate ning kogukondadele oluliste
spordiobjektide arendamine (näiteks: Vooremäe puhkeala, Kaagvere staadion,
Võnnu staadion, Melliste spordihoone, Ahja spordihoone Ahja staadion Vastsekuuste
spordihoone jne).
g. Spordiklubide tegevuse toetamine.
h. Kergliiklusteede rajamine.
i. Vallaelanikele tasuta spordisaalide kasutamise võimaldamine
kokkulepitud aegadel.
4. Raamatukogud jätkavad tööd praegustes asumites.

a. Kõik valla raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla ja töötajate
palgamäärad ühtlustatakse, võttes arvesse töö mahtu;
b. Kõik lepingupoolte raamatukogud jätkavad tööd praegustes
asukohtades;
c. eelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist, sh
raamatute ostu vähemalt riigi poolt eraldatava toetusega võrdsel määral;
d. Tagatakse olukord, kus raamatulaenutuse kõrval on info
kättesaamine võimalik ka arvutitel.
7. Kogukondade kaasamine ja innustamine.
a. Toimiva kogukondade esinduskogu loomine. Selle esinduskogu
pädevuse ja rolli määratlemine. Kogukondade esindajate õiguste ja kohustuste ning
valimise korra sätestamine;
b. Kogukondade esinduskogu liikmed kuuluvad vallavolikogu
komisjonidesse;
c. Vabaühenduste rahastamise läbipaistvuse ja selguse tagamine
vastava korra kehtestamise ja järgimise kaudu. Määratakse kindlaks toetuste liigid
ning nende jagamise tingimused ja kord;
d. Toetada vallas tegutsevaid kultuuri- ja spordi vallas tegutsevaid
mittetulundusühinguid, mis pakuvad võimalusi huvitegevuseks lastele, noortele ja ka
täiskasvanutele.

