Tartu Vallavolikogu Kogukonna-ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr.1/07.12.2021.a.
Tartu vallamajas, Kõrvekülas, Haava 6.
Algus kl. 16.00
Kohal kõik kom. liikmed: V. Täpsi, K. Suvi, A. Sepp, M. Kruus, M. Vink, J. Kreela, M. Villems
Külalisena: Jarno Laur, Karita Tilk, Tõnis Tõnissoo
Päevakord, koosoleku käik:
1. Kogukonna-ja kultuurikomisjoni koosseisu tutvustus:
Kuna on esimene komisjoni koosolek, siis toimub liikmete lühitutvustus ning komisjoni pädevusse
kuuluvate valdkondade nimetamine.
Komisjoni koosolekud hakkavad toimuma teisipäeviti volikogu istungieelsel nädalal.
2. Valla kultuuritöö 2021.a. ülevaade ja 2022 a. plaanid:
Valla kultuuritöö spetsialist Karita Tilk annab ülevaate lõppeva aasta kultuuritööst. Seoses
eriolukorraga riigis jäid toimumata ülevallalised üritused: Jaanituli, Memme-taadipidu, kuid
väiksemad kogukondade üritused on ikkagi toimunud ning kultuuri-ja rahvamajades käib töö
vastavalt plaanidele ja covid-19 piiranguid järgides.
2022.a. planeeritakse ülevallalist Jaanipäeva üritust läbi viia Vasulas.
Plaanis on vabaühenduste suurem kaasamine ning ülevallaliselt info parem levitamine, et iga küla- ja
vallainimene saaks otsustada, kuidas soovib osa saada kultuuriüritustest ning kelle poole muredega
pöörduda võiks.
2022.a-l on Pärandkultuuri aastale omaselt põhitähelepanu suunatud raamatukogudele.
Ettepanek: Kasutada väliüritusteks Majoraadi parki, kus saaks korraldada ka tasulisi ettevõtmisi.
Palju on kultuurijuht tegelenud sisulise kultuuritööga: korrastanud erinevate valdkondade ühiseid
infoplatvorme, kaardistanud vabaühenduste tegevust, suurendanud Tartumaa maakondlikku kultuuri
sidusust meie vallaga.
Kõlama jäid head ja vajalikud ideed:
•
•
•
•
•
3.

Väljund Kõrveküla noortele (Noortekeskus, väliala)
Laululava, suvepidude paik Kõrveküla ja Raadi rahvale
Välikontserdid Raadil, Kõrvekülas, Tabiveres,…
Rohkem esinemisvõimalusi valla taidluskollektiividele
Tõsta ka edaspidi sporditreenerite tasu 10 %
2021.a. II lisaeelarve

Ülevaate annab lisaeelarvest ja põhjendab vajadust vallavanem Jarno Laur.
Otsus: Nõus lisaeelarve eelnõuga kõik 7 komisjoni liiget.
4. 2022.a. eelarve I lugemine
Järgmise aasta eelarvet tutvustab ja vastab küsimustele vallavanem Jarno Laur.

Komisjoni ettepanekud:
•
•

Valla kultuurikollektiividele eraldatavat toetust mitte vähendada, vaid suurendada edaspidi
vastavalt proportsioonis valla eelarveliste tulude täitumisega.
Arvestada, et tegevuskuludeks eraldatud summa ei oleks ainult juhendajatele kuuluv
palgaraha.

Otsustati 1. lugemist toetada 7 häälselt.
5. Esindajad ja nende asendajad valida ELVL-i.
Otsus: toetada Vallavolikogu poolt valitavaid isikuid.
6. Esindajad valida Tartu OVL koosolekutele.
Otsus: toetada Vallavolikogu poolt valitavaid isikuid.
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Tõnis Tõnissoo annab ülevaate Koogi järve osa munitsipaalomandisse taotlusest.
Otsus: Nõus eelnõuga 7 liiget.
8. Jäätmemajanduse lepingu sõlmimine
Komisjoni esimees selgitab jäätmemajanduse lepingu sõlmimise vajadust.
Ettepanek:
•

Jätkata ka ülevallalist kohale toimetatud konteineri ringi hooajaliselt, sest on väga palju
inimesi, kellel ei ole võimalik Tartu linnas asuvate jäätmehoidlateni jõuda.

Otsus: toetada eelnõud 7 häälega.
9. Tartu valla asustusüksuste lahkmejoonte muutmise otsuse eelnõu avalikustamisele
suunamine.
Asutusüksuste lahkmejoonte muutmisest teeb kokkuvõtte Tõnis Tõnissoo. Komisjoni liikmed saavad
ülevaate suurematest joonte muutmistest ning vastused oma küsimustele. Leitakse, et on väga tähtis
külade inimestega rääkida ka otse, kui muutused on suured, nt. Vahi küla, Voldi, Tabivere ja Äksi.
Otsus: Nõus avalikustamisele suunamisega 7 komisjoni liiget.
Aruteluks:
1. Laeva Põhikooli ja lasteaia ümberkorraldamine 2022 sept.
Komisjon leiab, et asjaosalistele oleks vaja ka eelinfot anda, nt. Kooli direktor, lapsevanemad.
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