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Päevakord:
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Tartu valla uue arengukava eelnõu tutvustus.
Kultuurisuve kokkuvõte Tartu vallas.
Ettepanekud järgmise aasta eelarve koostamiseks.
Hetkel aktuaalsed küsimused.
Kalevipoja püstitamine Saadjärve.
Kohalolijad: Ats Kukk, Liia Kass, Veronika Täpsi, Aune Sepp, Jaana Puur.
Puudujad: Heili Tali, Ilona Piirimägi, Triinu Täpsi, Varmo Veski.

Koosoleku käik:
1. Aune Sepp tutvustas Tartu valla uue arengukava projekti kultuuri osa.
Jaana Puur andis ülevaate arengukava strateegilisest planeerimisest. Komisjon kiitis
heaks plaani Tammistu Rahvamaja remontimisest ning kolme praeguse
kultuuri/rahvamajade säilitamisest.
Otsustati: Anda kultuurikomisjoni poolt heakskiit arengukava suunamiseks
üldrahvalikule arutelule ning juhtida tähelepanu projektis esinevatele ebatäpsustele.
2. Kultuurisuvest andis ülevaate valla kultuurispetsialist Veronika Täpsi. Kogu suve on
toimunud väga palju üritusi nii külades kui ka ülevallalisi. Hästi õnnestus esimest korda
korraldatud Saadjärve festival. Seda külastas palju vallarahvast ning huvitavaid tegevusi
ning etlemisi jätkus suurtele ja väikestele. Piirkondades tegeldakse aktiivselt
külaseltsides ( Maarja- Magdaleena MRS, Kõrveküla MNS). Tore oli Piirissaares
Suvepidu ja Noortepäev, Kõrvekülas kohvikute päev, Äksis Kihelkonnapäev ja kohvikute
ning Kalevipoja päev. Jaanituled said peetud, kuid järgmisel aastal võiks peo asukohta
muuta Lähte alevikus.
Jaana Puur: Vallavalitsus peab plaani Sootaga Maanaiste Seltsi maja ostmist vallale.
Siis oleks Lähte alevikus ka koht, kus rahval oleks võimalik koos käia ning erinevaid
huvialaringe korraldada.
Otsustati: Lugeda suveürituste läbiviimine kordaläinuks ning toetada mõtet Seltsimaja
ostmisest.
3. Kultuurijuht saab valmis septembriks toetuste taotlusvormi, mis saab edaspidi aluseks
vallavalitsuselt toetuste küsimiseks.
Kultuurikollektiividele eraldatavate toetuste ning kultuuriüritustele kuluv eelarve
peaks olema eraldiseisev.
Samuti tuleks üle vaadata, millistele üritustele toetust rohkem on vaja ja võimalusel
toetada rohkem külaseltside tegevust.
Kuna järgmine aasta on üldlaulupeo-ja tantsupeoaasta, siis kulub eelarvet palju ka
rahvariiete uuendamiseks.
4. Aktuaalsed küsimused:
Kodanikualgatuse korras on tehtud ettepanek Kalevipoja pronkskuju püstitamiseks
Saadjärve kaldale. Kultuurikomisjonile annab ülevaate projektist Aune Sepp.

Komisjon leiab, et idee on väga hea, kuid asukoha valiku peaks tegema komisjon , kuhu
kuuluvad maastikuarhitekt ning keskkonnaametnik. Spetsialistid võiksid otsustada siis
ka kuju suuruse ning paigutuse.
Otsustati: viia see info Volikogu istungile aruteluks.
Kuna läheneb Õpetajate päev, siis Vallavalitsus planeerib kõigisse haridusasutustesse
sel päeval, 5. okt.-l viia tordid, et õnnitleda ja meeles pidada õpetajaid.
Jaana Puur avaldab lootust, et lisaeelarvega tõstetakse ka meie valla kultuuritöötajate
palkasid, sest vastasel korral lahkuvad kultuuritöötajad parematele jahimaadele.
Kuna Triinu Täpsi ei tööta enam Tartu vallas ja ta soovib kultuurikomisjonist lahkuda,
siis otsustati Triinu komisjoni tööst vabastada. Samuti otsustati teha ettepanek
komisjonist lahkumiseks Ilona Piirimägi´le, sest ka tema ei tööta enam meie vallas ning
ei ole viimasel ajal kultuurikomisjoni töösse suutnud piisavalt panustada.
Komisjoni esimees otsib uusi kultuurikomisjoni liikmeid, kelle staatus kinnitatakse
volikogus.
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