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Tartu valla arengukava 2019-2030
Valla kultuurielu uudised
Kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine ja volikogule esitamine
Hetkel aktuaalsed küsimused
Koosoleku käik:

1. Tartu valla arengukava kultuuri osa – Aune Sepp .
Valla uude arengukavasse on kultuurikomisjoni poolt tehtud muudatusettepanekud sisse
viidud ning avalikul arutelul läbi vaadatud. Kindlasti tuleb komisjonil hea seista Tammistu
Raamatukogu renoveerimise eest. See on planeeritud 2019. aastale ning
renoveerimisprojektiga on tutvunud Jaana Puur: kogu tegevus koondatakse esimesele
korrusele, 2. korrus konserveeritakse mõneks ajaks. Edaspidi hakatakse kasutama hoonet
raamatukogu-, noortekeskuse- ja külamajana, kuhu kultuurirahvas saaks kokku käia.
Otsus: heaks kiita arengukava viimane redaktsioon.
2. Valla kultuurielu uudised.
Piirissaare kultuurielu planeerimisest ning elanike soovidest räägivad Jaana ja Veronika. Planeeritakse
talvel teatrietenduse viimist saarele. Veronika soovitab venekeelset etendust Peipsiveere valla
külateatrilt. Järgmisele suvele planeeritakse suveüritusi ning kindlasti on vajalik palvela taastamine.
Seal töötab ka raamatukogu, kuid väga vähe laenutatakse, sest saare elanikkonna koosseis on vähe
jätkusuutlik. Põhiliselt jääb lähitulevikus Piirissaarele ikkagi tutvustav funktsioon, et huvilised näeksid,
kuidas elu keset Peipsi järve toimib.
Tabivere Rahvamaja sai endale uue juhataja- Kalev Pärtelpoeg on juba asunud kultuuritööd Tabiveres
juhtima. Algus on paljutõotav, sest ta on suure kogemusega ja paljude kontaktidega võimekas
kultuuritöötaja. Esimene õnnestunud sügispidu peeti 22. septembril, kus osales rohkesti rahvast ning
peo korraldus oli hea.
Varmo Veski avaldab arvamust, et Kõrvekülas tegeldakse küll laste sporditegevuse arendamisega,
kuid täiskasvanutele on vähe sportimisvõimalusi ning ka spordiüritusi ei korraldata.
Planeeritakse 1. Advendil 2. dets.-l Jõulurahu viimist valla erinevatesse keskustesse, kus süüdatakse
jõuluküünlad kuuskedel ning kuulutatakse Jõuluaeg avatuks. Sihtgrupi liikumisest antakse valla
Kuukirja kaudu teada.
Valminud on MTÜ-dele tegevustoetuste taotlemiseks ühine taotlusvorm.
Järgmisel suvel on juubelilaulupidu ning selle puhul liigub laulupeo tuli meie vallas 20.-23. juunini.
Sellest tulest süüdatakse paljude külade Jaanituled. Lepiti kokku ka Jaanipidude korraldamine vallas.
Sihiks võetakse, et Jaaniõhtu peod Vasulas, Tabiveres, Piirissaares, Laevas ning MaarjaMagdaleeenas on rahvale tasuta.

Otsus: Tartu valla kultuurielu on heal järjel ja liigub vilkalt edasi, edendada tuleks täiskasvanute
sporditegevusi kogu valla ulatuses.
3. Kultuurikomisjonist on lahkunud 2 liiget: Ilona Piirimägi ja Triinu Täpsi. Mõlema lahkumise
põhjuseks on töökoha vahetus ja mis seal salata- Tartu valla kultuuritöötajate palk on vähe
motiveeriv.
Kultuurikomisjoni nimel esitame Volikogule uuteks komisjoni liikmeteks Ülle Kooli ja Jaanika
Kreela. Mõlema kandidaadiga on räägitud ning nad on avaldanud soovi kultuurikomisjoni
tööst osavõtuks.
Otsus: kinnitada Tartu valla Kultuurikomisjoni koosseisu Ülle Kool ja Jaanika Kreela.
4. Hetkel aktuaalsed küsimused.


Kodanikualgatuse korras planeeritava Kalevipoja projekti teostamiseks on valitud maaala Äksi külas mõnisada meetrit Saadjärvest Tartu suunas. Kui kõik asjaosalised selle
heaks kiidavad, siis komisjon ei tee takistusi selle maa-ala kasutamiseks.



Kuna Lähtel puuduvad võimalused erinevate ringide tööks, siis soovitab kultuurikomisjon
osta vallale Sootaga Maanaiste Seltsi maja, et seal saaks tegutseda Lähte Noortekeskus,
Sootaga Maanaiste Selts ning eakate päevakeskus.
Koosolek lõppes kl. 17.30
Juhatas Aune Sepp (allkirjastatud digitaalselt)

Protokoll koostatud kultuurikomisjoni esimehe poolt.

