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4.

Tartu 2024 kultuuripealinn, hetkeseis valla kultuurielus: Karita Tilk
Maarja Põhikooli koosseisu lasteaiarühmade lisamine.
Muutused jäätmemajanduses.
Kohapeal tekkinud küsimused.

Koosoleku käik:
1. Valla kultuurijuht Karita tutvustab Tartu 2024 kultuuripealinna esialgset programmi.
Järgmisel nädalal toimub koostöölepingu allkirjastamine. Valla erinevad
kultuurikollektiivid saavad kaasa lüüa kultuuripealinna üritustel. Hea oleks meie valla
külade pikaajalisi traditsioonilisi üritusi jätkata ning ka uusi rahvaüritusi algatada. On
võimalus erinevatest Tartu projektidest osa võtta. Karita on 6 projekti välja valinud ning
tutvustab neid edaspidi kultuurihuvilistele.
Hetkel on eriolukorra pärast kõik kultuurikalendris olevad ettevõtmised kolinud interneti
keskkonda, edasi lükatud või hoopis ära jäetud. Loodame siiski Eesti Vabariigi aastapäeval
korraldada jalgsimatka Äksist aleviku südamest Äksi kiriku vastas asuva Vabadussõja
ausamba juurde. Liituda on lubanud ka teistest küladest huvilised.
2.

Palju aastaid on soovitud viia üle Tabivere lasteaia Maarjas asuvad rühmad MaarjaMagdaleena Põhikooli vabadesse ruumidesse. Nüüd on vanem rühm juba 4. jaanuarist
uutes renoveeritud rühmaruumides koolimajas. Ka sõimerühm plaanitakse ümber
asustada järgmisel sügisel, kui valmib uus 3-rühmaline lasteaiamaja. Seoses sellega
kuuluksid siis lasteaiarühmad ka kooli struktuuri ning alluks Maarja- Magdaleena Põhikooli
direktorile.
Otsus: Hääletamisel on kõik 5 komisjoni liiget nõus lasteaiarühmade liitmisega MaarjaMagdaleena Põhikooli koosseisu al. 01.09.2021.

3. Tartu ümbruse ja Lõuna- Eesti vallad plaanivad jäätmemajanduse ümberkorraldamist:
ühineda ning korraldada ühishankeid jäätmemajanduse paremaks korraldamiseks ning
toimimiseks. Komisjon leiab, et asjaga võiks edasi minna, rohkem infot jagada inimestele,
kuidas see vallale ning kodanikule kasulikum oleks kui hetkel teostatav teenus.
4. * Karita Tilk annab ülevaate MTÜ-de ja vabaühenduste taotluste voorust. Praegu
oodatakse 2021.a. vallaeelarve kinnitamist ning siis saab hakata eraldama ka
kollektiividele toetusrahasid.
•

Vallavalitsuse struktuuris on muudatused, nüüd allub kultuurijuht vallavanemale ning
sotsiaal-ja haridusosakonda juhatab Anne Aleksejev.
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