Tartu Vallavolikogu Kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr. 28, 20.05.2020
Tabivere lasteaias
Osavõtjad reg. lehel
Puudusid: Varmo Veski ja Heili Tali
Päevakord:
1. Tutvumine Tartu valla uue kultuuritöö spetsialistiga, tema plaanid.
2. Rattaringlus valla piires, punktide kinnitamine.
3. Tabivere Sotsiaalkeskuse uue struktuuri tutvustamine.
4. Volikogu ja komisjonide tasust loobumise arutelu.
5. Hetkel päevakorral.
Koosoleku käik:
1. Tartu valla uus kultuuritöö juht on Karita Tilk. Ta tutvustab end ja räägib 2 kuu
tööst, mida senini teinud on.
Karita on kaardistanud valla kultuurikollektiivid ning käinud rahvamajades ja
raamatukogudes ning noortekeskustes inimestega tutvumas.
Seoses eriolukorraga riigis on jäänud mitmed planeeritud kultuurisündmused ja
tegevused toimumata ning tulenevalt sellest sai kultuurijuht vallavalitsuselt
korralduse kollektiividele eraldatud toetusrahad osaliselt tagasi nõuda.
Kollektiividele ja ühingutele on saadetud sellekohased kirjad ning tagasilaekumised
on juba alanud (kuid puudub alus: vallavalitsuse kirjalik korraldus/otsus)
SPOKU-s esitatud taotlused on Karita jaoks suhteliselt segamini eelarveliselt ning tuleb ette
vaidlusi, mille käigus on tarvis kollektiivide juhtidele selgitada tagasinõuete põhimõtteid.
Ürituste rahade tagasi küsimine on keeruline, kuna rahad on tegevustaotluse alt läinud. Peab olema
vallavalitsuse/volikogu otsus. Vaadata üle määr.
Näiteks küsib Ülle Kool, miks Tuule koorilt tegevustoetuse raha tagasi küsiti. Karita selgitab, et toetus
oli mõeldud koorifestivalile sõidu kompenseerimiseks. Kuna festival jäeti ära, siis selle summa pidigi
koor tagasi kandma. Järgmise aasta taotlusvorm tuleks kindlasti teha parem ja selgem, ütleb Karita
ja nii arvab ka kultuurikomisjon.
Taotlust kirjutades on infot vähe ja inimesed ei tea, kuidas ja milleks raha küsida.
Ideed:
-

Sügisel teha infopäev enne taotluse esitamist.
Aastas võiks 2x taotlusi esitada.
Muuta alluvussuhted selgemaks (MTÜd kultuurimajade, Raamatukogude või Seltside alla).
Kolmanda sektori kaardistamine ja tunnustamine.
Kultuurile eraldi fb leht teha, kus info jagamine kõige kiirem.
MTÜ-de ühine list teha (Veronikalt kontaktid)

Mõned MTÜ-d on valla eelarve rea peal, aga mõned ei ole, see tuleks hoolikalt läbi mõelda, mille
alusel ühtlustada.

Kultuurisündmused suvel ja nende toimumine: Alates 01.06 võivad MTÜ-d korraldada üritusi max
1000-le inimesele vabaõhus.
Tammistu renoveeritud majas tegevuse edanemine:
Reedel lõpeb konkurss Tammistusse töötaja valimiseks. Eilse seisuga on kandideerinud 16 inimest,
on ka kohalikke. Pidulik avamine toimub siis, kui uus töötaja on olemas ja veidi sisse elanud.

2.Otsustame rattaringluse kinnitamise üle.
Ühehäälselt on komisjon selle eelnõu poolt.

3. Tabivere Sots.keskuse uue struktuuri tutvustus.
Aune Sepp annab ülevaate Tabivere Sotsiaalkeskuse hetkeolukorrast ning tutvustab
Hooldekodu uue struktuuri plaani.
4. Volikogu –ja komisjonide tasust loobumise arutelu.
Ääremärkus: Mõned inimesed peavad selle jaoks, et saaks osaleda komisjoni koosolekul tegema
tööd varem, maksma kellegile või vahetama treeningute aegu.
Komisjoniliikmed ei loobuks komisjoni tasust, aga volikogu istungi tasu üle otsustab iga volikogu liige
ise. Kultuurikomisjon käib koosolekuid pidamas erinevates valla ruumides ja see toob lisakulusid..
Hääletus:
•
•

•

•

Komisjonitasust kultuurikomisjon ei loobu (kõik 5 poolt häält)
Volikogu liikme tasu osas kultuurikomisjon otsust ei langeta (kõik 5 poolt häält)

5. Hetkel päevakorral.
Paljude vallatöötajate tasusid on vähendatud 20% 3-ks kuuks, ka lasteaedade
töötajatel. Anti võimalus neile, kes soovivad täiskohta, et leitakse muid
tööülesandeid väljaspool lasteaeda. Praegu ongi tekkinud ebavõrdne seis, kus osad
lasteaiad on töötanud suurema koormusega kogu aeg, ning mõned ei soovita lastel
aeda tulla. Selle võrra töötatakse vähem lasteaias rühmas, kuid töötasu soovitakse
100 %.
Eriolukord oli raske ning Vallavalitsus pidi tegema iga päev kiireid otsuseid. Selletõttu saadeti
välja tegevusjuhiseid, mida hiljem oli tarvis tühistada või täiendada, kuna need läksid
vastuollu seadusega.
Kuna vallas töötab jurist, siis oleks kultuurikomisjonil ettepanek, et jurist aitaks valitsusel
korraldusi ja määrusi enne väljasaatmist hoolikamalt üle vaadata.

Kultuurielu suvel: Alates 01.06 võivad MTÜ-d korraldada üritusi max 1000-le inimesele vabaõhus.
11.06 Maarja-Magdaleena raamatukogu avamine
Muinastulede öö Tabiveres
Humooripidu on küsimärgiga
Peipsi festivali osas on mõtteid ja ided, uurida edaspidi selle kohta.

Juhatas: Aune Sepp (allkiri digitaalne)
Protokollis: Liia Kass (allkiri digitaalne)

