Tartu Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr.13/14.11.2018

Tartu Vallamajas: algus kl. 15.00
Osavõtjad: lisalehel
Puudujad: ei ole.
Päevakord:
1. Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuste andmine.
2. Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine Tartu vallas.
3. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning
tasumise kord.
4. Hetkel aktuaalsed teemad valla kultuurielus.
Koosoleku käik:

1. Toetuste andmise korda tutvustab abivallavanem Tarmo Raudsepp. Komisjoniliikmed on
korra varem kätte saanud ning otsustavad teha eelnõusse mõned parendused:
1) § 3 : punkt (2) kustutada ning lisada punktile (3) spordiklubi üleriigilisse
Spordiregistrisse kuulumise nõuetekohane aruandluse täitmine.
Punktile (4) lisada tähtajaks 1.okt. 2019.
2) § 4: punkt (1) muuta vanusepiiri - alates 6-19.a.
3) § 8: punkt (1) muuta toetuse andmise kuude arv aastas üheksaks.
4) § 10: punktile (1) lisada väljamakse 1 X kuus.
Otsus: Võtta vastu Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord.
2. Sotsiaaltoetuste määrasid tutvustab Jaana Puur.
Komisjoniliikmed arutlevad toetussummade üle ning Jaanika Kreela teeb ettepaneku
edaspidi ka valla lasterikkaid peresid meeles pidada ning veidigi tunnustada vallavalitsuse
poolt. Selle sooviga ühinevad ka teised komisjoni liikmed.
Otsus: toetada eelarves antud määrasid.
3. Aune Sepp: Lasteaedades lastevanemate poolt makstavat kohamaksu määrasid
ühtlustades on ettepanek järk-järgult jõuda ühesuguste tasudeni 2021.-ks aastaks.
Arutletakse erinevate summade üle. Jaana Puur edastab Hariduskomisjoni ettepaneku,
mis tundub tänasel päeval kõige mõistlikum lahendus olevat: kõigis valla lasteaedades
kehtestatakse protsentuaalne sõltuvus riigi alampalgast ning 3 aasta jooksul jõuavad kõik
lasteaiad samale tasemele.
Otsus: toetada hariduskomisjoni ettepanekut.

4. * Kultuurikomisjoni liige Ülle Kool osaleb Rahvalõõts 2019 konkursil koos Esta
Ruusmanniga. Kutsume üles oma valla muusikule hääli andma ning neid finaali
hääletama.
 Jaana Puur annab teada, et MTÜ-lt on esitatud toetusavaldusi 44. Ilmselt ulatub
toetussumma umbes 50 000 euroni, kuid taotletud on 127 000 eest. Ta saadab
taotlused edasi komisjoni liikmetele, et kõik saaks läbi vaadata ning siis koos otsuse
teha.
 Info Jääajakeskuse uuest nõukogust ei rõõmusta kultuurikomisjoni: kahju, et ei ole
ühtegi volikogu liiget ega Äksi aleviku esindajat nõukogus. Valitakse uut tegevjuhti
ning kultuurikomisjon jääb äraootavale seisukohale, kuidas edasine asutuse areng
kulgeb. Edaspidi saame ehk nõukogu esimeest ka komisjoni koosolekule paluda.
 Komisjon soovitab tantsurühmale Hermiine toetust taotleda rahvariiete soetamiseks
ka Tartu vallalt (omaosaluse katteks), kuna suurema toetussumma saab rühm PRIA
jaotusfondilt.
Järgmise komisjoni koosoleku lepime kokku vastavalt detsembrikuu plaanidele.
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