Tartu Vallavolikogu Kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr.35/20.05.2021.a.
Tartu vallamajas, algus kl. 16.00
Osavõtjad lisalehel, kõik liikmed kohal, külalistena Karita Tilk ja Kristel Altsaar.
Päevakord:
1. Noorsootööst vallas, Noortekeskuste elust-olust.
2. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära muutmine.
3. Loa andmine Kõrveküla PK spordihoone sisustuse kasutusrendi hankel eduka pakkujaga
hankelepingu sõlmimiseks.
4. Kinnisasja omandamise ettepanek.
5. Kohapealsed küsimused, ettepanekud.
1. Kristel Altsaar: Noortekeskused meie vallas toimetavad vastavalt kehtestatud eriolukorra
reeglitele. Toimetavad palju õues. Lastekaitsepäeva organiseeritakse küll suuremalt, aga iga
noortekeskus ise.
Laeva noortekeskus tegutses väga hästi viiruse leviku ajal, toimus palju veebipõhist
suhtlemist. Ees ootab malevasuvi.
Moodustatakse neli rühma, vanustele 13-14 ning 15-18 a. Iga rühm töötab juunikuus ühe nädala.
Töid planeeritakse teostada Piirissaarel, Eralas, Elistvere Loomapargis.
Piirissaarel korrastatakse surnuaedasid ning lõigatakse võsa.
Registreerimine rühmadesse käib juba.
Noortekeskuste juhatajad on rühmavanemad, Veroonika Täpsi ja Karmen Kukk lisaks abis.
Maarja-Magdaleena Noortekeskus toimetab usinalt, kuigi ruumid on väikesed. Nad loodavad
suuremaid ruume saada, kui lasteaed vabastab Kiriku tee 11 maja.
Kõrvekülas Noortekeskus puudub, kuid vajadus on noorte arvates suur, sest noori siin on palju. Vana
spordihoone „hõivamine“on hetkel mõttesse tulnud.
Vana spordihoone võikski kultuurimaja + noortekeskusele renoveerida. ( Kristel lubab minna
spordihoonet vaatama, et mis võimalused seal on)
Saksamaa sõprusvahetus. Sellel aastal jääb kohtumine ära, aga koostöö ikkagi jätkub ja loodetavasti
tulevikus saab ikka sõprusvahetusi teha. Sellel aastal täitub koostööst 25 aastat, võiks teha veebi teel
tervituse saksa sõpradele.
Lähte Noortekeskus. Planeerib väljasõitu lastekaitsepäeva puhul.
Laevas on viiruse levik suur ja seal jääb ära lastekaitsepäev. Triinul oli ettepanek teha väga põneva
programmiga päev, aga see lükkub nüüd edasi. Teeb selle siis, kui olukord paraneb.
Tabivere Noortekeskus toimetab tublilt ja noorsootöötaja on väga aktiivne ja ettevõtlik.
Tartu valla noortepäev 2021 on planeeritud augustis, aga hetkel küsimärgi all, kõik oleneb
Terviseameti korraldustest.
Noortekeskuste juhid olid eriolukorra ajal Lähte kriisikodu nimekirjas ja valmisolekus vajadusel
asendama.

Suured piirkonnad on noortele mõeldud keskustega katmata: Tammistu, Vedu, Vahi jms. Tuleb
hakata vaikselt nende kohtade peale mõtlema, et sinna saaks kasvõi noortetubasid luua.
2. Koolieelsete lasteaedade õpetajatele ja õpetaja abidele soovib vallavalitsus lisatasu maksta
5% juhul, kui laste arv rühmas ületab KLS-s kehtestatud arvu.
Kõik lasteaiad on hetkel lapsi täis ja paljud rühmad on juba praegu suurendatud. Ripsiku
lasteaia hoolekogu otsustas, et uuel õppeaastal võiks kinni pidada uute rühmade avamisel
piirarvudest (14/20/18). Hariduskomisjon on teisipäeval ja komisjoni esimees palus kõigil
lasteaiajuhtidel avaldada arvamust antud eelnõu suhtes.
Aune mõtted:
Ainukeseks lisatasu maksmise kriteeriumiks ei tohiks olla nimestikuline laste arv. Laste õppekasvatuskeskkonda ja arengut silmas pidades on hea, kui suurendatud rühmades töötaks
aktiivsel ajal (kl. 9-12) 3 meeskonna liiget.
Lisatasu võiks maksta laste kohalkäigu % põhjal (ELIISIS dokumenteeritud), s.t. tegeliku töö
tasustamist.
Komisjon leiab, et kahju, et ehitatakse küll maju juurde, aga lisakommunikatsioonidega (koolid,
lasteaiad) ei jõuta järele, (muidugi on see juba aastatetaguste otsuste tulemus praegu).
Kultuurkomisjon otsustab: Leevendada seda olukorda nii, et maksta pigem lisatöötajale kui
suurendada õpetajate koormust.
3. Loa andmine Kõrveküla PK spordihoone sisustuse kasutusrendi hankel eduka pakkujaga
hankelepingu sõlmimine.
Spordihoone sisustus võetakse rendile ja tasutakse aastas umbes 10 000 eurot. Hange on
ettevalmistatud.
Komisjon otsustab: plaan on hea, nõus eelnõuga.
4. Kinnisasja omandamise ettepanek.
Probleem on 2017 aastast üleval. Olles tutvunud hetke materjalidega, leiab komisjon, et info on
suhteliselt väheusaldusväärne, võiks koguda rohkem teavet ja edaspidi otsustada, kui rohkem infot
saadakse.
5. Valla kultuurielu sündmustest räägib Karita:
Tartu valla ühine suur jaanituli jääb ära. Väiksemaid kogukonna jaanitulesid võib teha vastavalt
piirangutele. Tulemas on info tuletoomise kohta Võidupäeval. Kui plaanid paigas, siis saab edastada
paikkondadele, millal ja kus jaanilõkkeks tuld võtta.
Maakaitsepäev toimub Elvas ja sealt siis tuuakse tuli meie valda.
19.05 toimusid suveseikluse saate võtted. Meie valla ettevõtted ja inimesed osalesid. Telesaade on 1.
juunil eetris tv3 kanalil.
Äksis on taas avatud Saadjärve galerii.
24.05 toimub regionaalne Tartu 2024 koosolek, kuhu on oodatud kõik huvilised infokorjeks.
Kõikidel koolidel ja lasteaedadel on ruumid, mis on õhtuti vabad ja keegi neid väga ei kasuta.
Isetegevuskollektiividel oleks tarvis ruume, kus proove teha. Võiks kaaluda nende saalide kasutamist
treeninguteks ja kooride kooslaulmise proovideks.

Probleemiks on ka ruumidesse sisse- ja väljasaamine, võtmega isiku leidmine. Lähtel saab
prooviruumi tänu õpilaskodu valvele, aga mujal on see suureks probleemiks.
•

Rahulolematud Piirissaare inimesed.

Saarerahvas ei ole rahul uue saarevahiga ja tema naisega. Tahetakse teada, mis on nende
tööülesanded ja puhkuste asendamise korda. Kirjast, mis saarerahvas on saatnud volikogule, nähtub,
et käib mingil määral väljapressimine vallavalitsuse ja volikogu aadressil ning nimed ja allkirjad on
väheusutava väärtusega (enamus ühe pastakaga ja sarnase käekirjaga kirjutatud).
Info võetud teadmiseks.
•

Lähenevad omavalitsuste valimised.

Valimisjaoskond Lähtel on varasemalt olnud raamatukogu ruumides. Kui see on ka nüüd nii, siis oleks
raamatukogu juhatajal palve, et valimiskomisjoni kuuluks ka raamatukogu töötaja. See oleks asutuse
ruumide haldamisel abiks.
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