Tartu Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr. 7/ 18.04.18
Laeva Kultuurimajas, 18. apr. 2018
Osavõtjad: Triinu Täpsi, Varmo Veski, Ats Kukk, Heili Tali, Ilona Piirimägi, Liia Kass, Aune Sepp.
Külalistena: Veronika Täpsi, Külli Suvi.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Tutvumine Veronika Täpsiga.
Volikogu istungi materjalidele arvamuse andmine.
2 taotluse ülevaatamine ja arvamuse andmine.
Info, parajasti päevakorral probleemid.
Koosoleku käik:
1. Tutvumine Tartu valla uue kultuurijuhiga Veronika Täpsiga:
V. Täpsi valiti konkursi korras Tartu valla kultuurijuhiks ja Laeva Kultuurimaja juhatajaks ning
ta asus tööle 9. aprillil 2018.
Ta tutvustas end, jagas esimesi muljeid valla kultuurielu hetkeseisust ning enda nägemusest
edaspidiseks koostööks antud vallas.
Veronikal on oma nägemus valla suurürituste osas ning ta loodab edaspidi oma plaane ellu
viia, et koondada kultuuriga tegelevaid seltse/kollektiive.
Samuti lubas ta välja töötada toetuste taotlemise vormi ja aruandluse variandi sügiseks
2018.a., et järgmiseks eelarveaastaks ühistel alustel toetusi taotleda ja jagada.
Ka on kultuurikollektiivid avaldanud arvamust, et uue kultuuritöö spetsialisti juhtimisel võiks
kultuuritöö sotsiaalvaldkonna kureerimise alluvusest edaspidi eralduda. Seda enam, et
hetkel ei ole sellist lepingujärgset alluvussuhet ei Tabivere Rahvamajal ega ka MaarjaMagdaleena Rahvamajal.
2. Volikogu istungi materjalid:
Volikogusse minevatest materjalidest menetlesime komisjonis:

a) Tartu valla põhimääruse 2 varianti: oleme esitanud enda muudatusettepanekud ning
korraldasime hääletamise kahe erineva määruse valimise vahel.
Otsustati: 7 poolthäälega toetada Tartu valla põhimääruseks endise Laeva valla põhjale
koostatud määruse eelnõud.
b) Abi andmine SA Saadjärve hallatavale Jääaja Keskusele
Otsustati: uurida hästi kursis oleva majanduskomisjoni seisukohta (kas abikõlbulikkuseks on
kõik vajalikud toimingud tehtud ning dokumendid korras, kas Jääaja Keskuse edasises
arenguplaanis on uusi suundi/projekte/õpilas-ja lasteprogramme/väljapoole Eestit reklaami,
jne.) ning vähese informatsiooni põhjal lükata otsus hetkel edasi. Kuigi on tervitatav, et valla
kultuuritöötajad teevad koostööd SA Jääaja Keskus. Nii saab ehitustegevuse lõppedes Jääaja
Keskusest taas informatiivne ja atraktiivne turismikeskus antud piirkonnas.
c) Nõusoleku andmine laenu võtmiseks:
Otsustati: toetada laenu võtmist ehitatavate vallaobjektide investeeringuteks.
3. 2 taotlust: Äksi Raamatukogult- muuseumiöö ehetenäituse korraldamiseks 135.- eurot
ning Laeva Naisrühma Kanarbik tantsukostüümide uuendamiseks osalustasu 200.- eurot.

Otsustati: Kultuurikomisjon toetab mõlema avalduse rahuldamist.
4. Parasjagu päevakorral:
 Veronika Täpsi tutvustab komisjonile Vallavalitsuse poolt rahuldatud toetuste saajaid
ning eraldatud summasid.
Komisjonil tekkis küsimus, millise sündmusega seostub Tartu Lennundusmuuseumile
antav toetus. Veel hämmastas komisjoni, et Amme Rockile eraldatav summa 8000 eurot
oli pandud kultuurikollektiividele eraldatava ( 40 000 eurot ) rea peale, kuid sügisesel
avatud koosolekul ütles Jaana Puur, et see jääb Vallavalitsuse hallatava 60 000 eurose
toetuse sisse.
 Ilona Piirimägi tutvustas Kultuuriministeeriumi kultuuripoliitika infopäeval kuuldut
ning kultuuritöö suundi 2018. a.-l. Samuti andis ta lühiülevaate meie naabri Jõgeva
valla kultuurielu korraldusest.
 Edasise kultuuritöö paremaks sujumiseks rääkisime komisjoniga vajadusest
Tammistusse kultuuri-ja noorsootöötaja koha loomisest ning valla
kultuurispetsialistile võiks ka järgmisel eelarveaastal (2019.a.) 1,0 ametikohta luua.
Järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub 16. mail. kl. 15 Tabivere Rahvamajas.

Koosolekut juhatas Aune Sepp
Koosolekut protokollis Liia Kass

