Tartu Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr.16/18.02.2019.a.

Tartu Vallamajas: algus kl. 15.30
Osavõtjad: lisalehel, puudujaid ei ole
Külalisena: Jaana Puur, Veronika Täpsi
Päevakord:
1. 2019.a. eelarve projekti arutelu.
2. Hetkel aktuaalsed küsimused.
Koosoleku käik:
1. 2019. a. eelarveprojektist andis ülevaate Jaana Puur. Kultuurikollektiividele (MTÜ-d,
külaseltsid, eraldiseisvad rühmad, osad spordiüritused) eraldatavad rahad on eelarves
arvestatud ühisesse summasse Vallavalitsuse üritustega. Rahvamajadel on kõigil oma
eelarve, ülevallalised kultuuriüritused tehakse kahasse mitme piirkonna peale.
Aune Sepp´a küsimusele: kas oleks mõistlikum mingi diferentseerimine teha, et
Vallavalitsuse poolt korraldatavad vastuvõtud ja kooli/lasteaia lõpetajate tunnustamised
viia eraldi eelarvereale, vastas Jaana Puur, et kokkuvõttes on rahakott ikkagi ühine ning
et aasta jooksul esitatakse alati veel mõned taotlused juurde. Vallavalitsus soovib, et
võimalikult paljud taotlused saaks rahuldatud. Sel aastal jätkub senikehtinud rahastamise
süsteem.
Heili Tali: Raamatukogude juhatajad külastasid Tammistu Raamatukogu ning on
rõõmsad, et lähimas tulevikus saab see maja remondi (eelarve projektis) ning kohalik
raamatukogu kaasajastatakse.
2. * Valla kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi tutvustab Noortekeskuste tööd ning avaldab
arvamust, et õige pea saavad Lähte noored ka võimaluse keskuses kooskäimiseks, sest
Vallavalitsus on otsustanud osta Sootaga Maanaiste Seltsile kuuluva maja vallale.
• Jaana Puur annab teada, et lähiajal käivitub SPOKU portaal, kuhu kantakse kõik valla
spordiorganisatsioonid, spordikoolid ning treening-grupid.
• Veronika Täpsi andis teada, et valla Kuukirjas ilmunud Rahvamajade artiklile järgneb
ka kollektiivide kultuuritegemiste tutvustamine.
• Tartu valla kollektiividest püüdlevad Üldlaulu-ja tantsupeole 2 naiskoori, 2 segakoori,
tantsurühmad Hermine ja Metsataga ning koolide lastekollektiivid. Suurel peol
mängivad ka meie valla vanim Väägvere Pasunakoor ning Väägvere kapell. Seoses
juubelipeoga taotleb Pasunakoor uusi esinemisrõivaid ja peakatteid.
Kultuurikomisjon leiab, et nende taotlus tuleks kindlasti rahuldada.
Veronika tutvustas laulupeo tule tulemist ning meie valla piirides sellekohaseid
peatusi ja sündmusi kaheksas erinevas punktis.
Suveuudistest teame, et valla ühine Jaanituli on sel korral Vasula puhkealal ning tuli
süüdatakse laulupeo tulekorvist.
Koosolek lõppes kl. 16.35
Koosolekut protokollis Liia Kass
Koosolekut juhatas Aune Sepp.

