TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON
KULTUURIKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

10.12.2019

Aeg: 10.12.2019, algus kell 16.00, lõpp kell 17.00.
Koosolekut juhatasid: hariduskomisjoni esimees Külli Suvi ja kultuurikomisjoni esimees Aune
Sepp.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Allar Aardevälja, Janika Lill,
Jana Rosenthal, Aune Sepp, Varmo Veski, Ülle Kool, Ats Kukk ja Jaanika Kreela.
Puudusid: Üllar Loks, Jaanus Robi, Liia Kass ja Heili Tali.
Külaline: kultuuritööspetsialist Veronika Täpsi.
Päevakord:
1. Raadi lasteaia Ripsik arengukava;
2. 2019. aasta lisaeelarve;
3. Kultuuriaasta ülevaade;
4. SPOKU taotlused;
5. Jooksvad küsimused.
1. Raadi lasteaia Ripsik arengukava aastateks 2020-2022.
Lasteaia direktor Berit Ojaniit tutvustab lasteaia arengukava aastateks 2020-2022.
Komisjoni liikmed on kiitval seisukohal Raadi lasteaia Ripsik arengukava suhtes.
Kuna arengukava kinnitab vallavalitsus, siis komisjonid võtsid info teadmiseks.
OTSUS: Haridus- ja kultuurikomisjon toetavad arengukava.
2. 2019. aasta lisaeelarve
Komisjoni liikmed on tutvunud lisaeelarvega ja küsimusi ei olnud.
OTSUS: Haridus- ja kultuurikomisjon toetavad eelnõud.
3. Kultuuriaasta ülevaade
Ülevaate valla kultuuri üritustest andis kultuuritööspetsialist Veronika Täpsi.
Kulutuurikomisjon avaldab tänu Veronika Täpsile hea töö eest ürituste korraldamisel sellel
aastal.
Põhilised sündmused:
- oli tantsu- ja laulupeo aasta ja sellega seotud üritused;
- laulupeotule toomine;
- valla jaanituli Vasulas;
- advendiaja üritused;
- vabariigi aastapäeva vastuvõtt valla töötajatele;
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kulutuurimaja ja rahvamajade tegevuste ülevaade;
vallas tegutsevate kollektiivide tegevus;
tänuüritus jaanuaris valla kultuuritöötajatele.

4. SPOKU taotlused
Kollektiivid kes on toetust taotlenud, saavad vastused siis kui on eelarve vastu võetud. Korra
järgi saab kultuuritööspetsialist kaasata hindamisprotsessi kultuurikomisjoni liikmeid. Ei saa
kaasata neid komisjoni liikmeid, kes on seotud toetuste taotlustega ehk siis, Jaanika Kreela ja
Ülle Kool. Praegu on taotlusi 69 ja rahalises maksumuses kokku 162 000 euro eest.
5. Jooksvad teemad
Toimus kaks pikemat arutelu teemadel, et kas panna valla jaanitule üritusele pilet ja mis hinnaga
ning Kõrveküla Põhikooli vaheaeg II poolaastal. Viimast teemat arutab hariduskomisjon
pikemalt jaanuarikuu komisjoni koosolekul.
Arutati veel:
- ringijuhtide tasud;
- Tammistu rahvamaja avamine ja tegevus;
- vallavalitsuse struktuuri muudatused;
- Kõrveküla Põhikooli spordihoone ehitus.
Järgmine hariduskomisjoni koosolek toimub 21.01.2020 kell 16.00 vallamajas.
Järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub 22.01.2020.
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