Tartu Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr.15/23.01.2019.a.

Tartu Vallamajas: algus kl. 15.30
Osavõtjad: lisalehel
Puudujad: Heili Tali
Külalisena: Jaana Puur, Veronika Täpsi, Aigar Lepp
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tartu Valla Kommunaali halduslepingu eelnõu projektist.
Noorsootööasutuste seadustamine ja põhimääruste ülevaatamine.
Tabivere Rahvamaja põhimääruse ülevaatamine.
Piirissaare „Põhja kanali puhastustööd“ projektis osalemine.
Sisekontrolöri ametikoha otstarbekuse arutelu.
Preemia maksmine vallavanematele 2018.a. töötulemuste põhjal.
Hetkel aktuaalsed küsimused.

Koosoleku käik:
1. Tartu Valla Kommunaali juhataja Aigar Lepp annab ülevaate asutuse ajaloost ning
tegevusaladest. Samuti esitab ta tegevuskulude ülevaate ning selgitab 2018.a. eelarve
miinusseisu põhjuseid. Nii vallavalitsuse kui ka Aigar Leppa ettepanek on halduslepingu
sõlmimine pikemaks ajaks, et saada tööde teostamiseks paremat hinnapakkumist.
Otsustati: Toetada eelnõus antud halduslepingu sõlmimist.
2. Noorsootööasutuste seadustamine ja põhimääruste ülevaatamine.
Kuna Maarja- Magdaleena ja Tabivere Noortekeskused olid varasemalt rahvamajade
alluvuses, siis 2019.a. algusest otsustati kõik need asutused eraldi seisvateks muuta. Et oleks
selge struktuur, dokumentatsioon ning eelarve ja majandamine.
Otsustati: Toetada Noortekeskuste asutamist ning põhimääruseid.
3. Tabivere Rahvamaja põhimääruse ülevaatamine.
Otsustati: Toetada Tabivere Rahvamaja põhimäärust eelnõus antud vormis.
Kultuurijuht Veronika Täpsi avaldas arvamust, et valla teiste Rahvamajade põhimäärused
tuleks ka üle vaadata ning kinnitada.
4. Piirissaare kanalikaeve projekti tutvustas Jaana Puur ning kahtles, kas need kaevetööd
kannavad vilja. On varemgi süvendatud kanalit, kuid väga kiiresti uhuvad tormituuled uuesti
liiva ja muda kanalisse. Toetudes spetsialistide arvamusele
Otsustati: Toetada eelnõud.
5. Sisekontrolöri ametikoha loomise osas on kultuurikomisjon väga skeptiline: millised
töökohustused pannakse, kui suur oleks töökoormus? Millist efekti loodetakse?
Kahjutundega tõdeme, et struktuuris ei peetud vajalikuks Noorsootööspetsialisti ametikohta
täita; kahtleme kas hetkel on vahendeid, et sisekontrolöri ametikohta luua?
Hääletati: eelnõud mitte toetada:
poolt oli 4 kultuurikom. liiget, vastu oli 0 liiget, erapooletuks jäi 2 liiget.

Otsustati: Mitte toetada antud eelnõud.
6. Vallavanematele tulemustasu maksmine. Aune Sepp selgitab, millistel põhimõtetel asutused
tulemustasu maksavad ning kuidas 2018.a. detsembris palgafondi kasutati. Ka Vallavalitsuse
juhtidel ning ametnikel on õigus tulemustasule. Liia Kass tegi ettepaneku maksta
vallavanematele tulemustasu 1 kuupalga ulatuses.
Hääletati: tulemustasu maksmine 1 kuupalga ulatuses: poolt oli 6 komisjoni liiget, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
Otsustati: Maksta vallavanemale Jarno Laurile ja abivallavanemale Tarmo Raudsepale
tulemustasu 2018.a. töö eest 1 kuupalga ulatuses.
7. Hetkel aktuaalne:
Jaana Puur rääkis 2018.a. huvitegevuse aruandest ning 2019.a. plaanidest.
Saime teada, et 7- 19 aastaseid noori on vallas 1962 ning huvitegevuses osales neist 2000.
Selline arv tuleneb osade noorte mitmest huviringist osavõtu tõttu.
Veebruarikuu koosolek toimub 13. veebr. kl. 15.30 vallamajas.
Koosolek lõppes kl. 17.15

Koosolekut protokollis Liia Kass
Koosolekut juhatas Aune Sepp.

Koosolek lõppes:
Protokollis: Liia Kass
Juhatas: Aune Sepp

