Tartu Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr. 8/ 16.05.2018

Koosolek toimus 16. mail Tabivere Rahvamajas
Koosolekul osalesid: Liia Kass, Triinu Täpsi, Heili Tali, Aune Sepp
Puudusid: Varmo Veski, Ats Kukk, Ilona Piirimägi
Päevakord:
1. Ülevaade Tartu valla sümboolikakonkursist.
2. Uue valla arengukava koostamine.
3. Hetkel aktuaalsed probleemid.
Koosoleku käik:
1. Aune Sepp: Tartu valla sümboolikakonkursile esitatud kavanditest on tehtud valik, saadetud
Riigikantseleisse Heraldika komisjonile ning korraldatud ka rahvahääletus. Tähtajaks võttis
rahvahääletusest osa väga vähe inimesi, 70 ning konkursi komisjon teeb Volikogule
ettepaneku konkurss nurjunuks tunnistada. Kuna komisjon otsustas lisada kavandite hulka ka
endise Tartu valla sümboolika, siis paljud hääletasid just selle rukkilille kavandi poolt, 30
inimest. Teisele kohale hääletati kavand Järvetaga, 25 inimest ning kolmandale kohale
kavand Rohelised lehed, 5 inimest. Edasise sümboolika valimise toimingud otsustatakse mai
kuu volikogu istungil.
2. Aune Sepp: Tartu valla arendusnõunik ja erinevate valdkondade töögrupid koostavad hetkel
vallale uue arengukava projekti. Kultuurikomisjon otsustas uude arengukavasse pakkuda:
 Aidata aktiveerida kõiki valla paikkondi (külad, alevikud, rahvastik)
 Kutsuda ellu Saadjärve festival/ valla päevad
 Elavdada Piirissaare piirkonda kultuurisündmustega
 Luua valla raamatukogude baasil Luuleklubi
 Lahendada Tammistu rahvamaja/raamatukogu/noortekeskuse edasine toimimine
 Leida võimalused igale valla inimesele võimalikult kodu lähedal huvialaringidest ja
tervisesporditreeningutest osavõtuks
3. Liia Kass: kindlasti peab valda tööle võtma noorsootöö spetsialisti-koordineerija. Praegu
töötavad noorsootöötajad suuresti entusiasmist, lapsi ja noori aina koguneb rohkem
keskustesse, kuid tihti on keskus suletud, sest viibitakse palju koolitustel, tegeldakse
erinevate projektidega ning osad noorsootöötajad töötavad alakoormusega. Ühine
koordineerija puudub ning noorsootöö on väga ummikusse jooksnud. Noorsootöötajatel
puudub motivatsioon (palk on väike, tööd palju ning puudub visioon tulevikuks).
Aune Sepp: kõike seda võiks just nüüd muuta ja parendada, kuna on uue arengukava
koostamine.
Kuna alluvussuhe on erinev, siis peaks eriti mõtlema ühise koordineerija/koordineerimise
peale:
Tabiveres allub noortekeskus rahvamajale
Laevas allub vallavalitsusele
Maarja- Magdaleenas allub rahvamajale
Liia Kass juhendab noori Tartu poole peal läbi MTÜ

Noored usaldavad ja on juba harjunud kokku käima keskustesse, seda peaks kindlasti
säilitama ja hoogustama.
Triinu Täpsi: ettepanek oleks meie vallas lahendada helitehniku probleem: Tabiveres ja
Maarja- Magdaleenas kasutame Rein Karu teenust. Iga ürituse puhul maksame rahvamajade
eelarvest teenuse eest ning aasta jooksul kulub selleks märkimisväärne summa. Võib-olla
oleks õigem võtta valda tööle kindla palgaga helitehnik, kes korraldab ja vastutab kõigil
üritustel kasutatava helitehnika eest. Kuluks vähem raha ning alati oleks varustatus olemas.
Koosolek lõppes kl. 16.40
Järgmine koosolek toimub 20. juunil kl. 17 Tartu Vallavalitsuse saalis.
Koosolekut juhatas Aune Sepp
Koosolekut protokollis Liia Kass

