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Päevakord:
1. Info Tartu valla üldplaneeringuga seonduvast küla-ja alevikepiiride
muutmisest.
Aune Sepp jagab infot küla-ja alevikepiiride muutumisest seoses uue üldplaneeringu
menetlemisega. Kuna see mõjutab paljusid inimesi, siis peaksime seda rohkem
teadvustama ja levitama infot, et soovi korral saaksid veel kaasa rääkida
külaelanikud, kes veel üldse asjast pole kuulnud.
2. Uue volikogu koosseisu arv.
17.10.21 toimuvad järgmised kohalike omavalitsuste valimised. Praeguses
vallavolikogus on saadikute arv 25 inimest. Seadusest tulenevalt sõltub
miinimumkoosseis rahva arvust valla. Aune arvab, et vähemalt 25 peaks olema, sest
volikogu töö on tähtis nii komisjonides kui ka istungitel. Kuna tavaliselt on ikka
mõned puudujad, siis otsustamiseks on alati parem suurem arv volikogu liikmeid.
Varmo toob välja, et kui kõikidele liikmetele tuleb tasu maksta, siis peab ka
eelarvega arvestama. Ülle toonitab, et tuleb rohkem võtta, et saaksid väiksemate
piirkondade inimesed ka oma probleeme lahendada.
Otsustati, et miinimum võiks olla 25 ja maksimum 27.
Ka valimisringkond on üks koos Piirissaarega, sest ka see on seotud rahva arvuga.
Koormus volikogu liikmena on keskmine. Komisjonidest on kõige suurem töömaht
majanduse ja arengukomisjonil, Nemad panustavad aega kõige rohkem tulenevalt
eelnõude teemadest .
3. Kultuurielu suvel.
Karita tutvustab kultuurisuve plaane, mis sõltub suurel määral olukorrast riigis.
-

-

Pilootprojektina tuleb suveprojekt "Saadjärve suvi", kaasates kõiki seal
ümbruses olevaid ettevõtteid ja asutusi. Sellega soovime kandideerida ka
Tartu 2024 projekti. Maikuus toimub seoses sellega infotund ja projekte saab
esitada kuni 01.10. 21.
Aune kunagine idee oma valla laulu-ja tantsupeost võiks ka Saadjärve suve
raames toimuda.
Õ-tähe lugu. Karita otsib näidendi kirjutajat, kaalub Andrus Kivirähki või
kedagi teist, hetkel veel arengujärgus.
Äksi Kiigeparki renoveeritakse ja likvideeritakse ohtlikud kiiged mai kuu
jooksul.

-

-

Tabivere ja Äksi õueraamatukogude idee on rakendamisel. Õue
raamatukogudesse oleks hea soetada ka raamat "Tundmatu Äksi nõid",
autoriks Kalle Truus.
Jääajakeskuse rattamatk koos punktidega tuleb ka suvel.
Saadjärve seltsiga on mõte teha veetakso, Tabivere-Äksi-Tabivere. Tabivere
randa tuleb kaks suvekohvikut. Üks otsib veel sotsiaalmeedias nime.
Koostöös Arlet Palmistega, tuleb 6 erinevat saadet, mis näitavad, mis Piibe
maanteel on huvitavat (asutused, inimesed jne).
19.06 toimub Maarja Jahikoja avamine. Olemas koolitusruum, idee on hakata
tegema elamusõhtuid.
Maarja- Magdaleena suvelava saab uue ilme.
Vasulas planeeritakse jaanituld.
Praksi pidu 17.07.
Laeva tegeleb oma Hollywoodi mäega, 15.05 on planeeritud talgupäev.
Klaaspärlimäng Piirisaares toimub 10-11.07
Piirisaare päev 14.08.
Memme-taadi kevadpidu jääb ära.
Õppurite pidu toimub.
30.04 on Raadipargi võitja välja kuulutamine
23.04 Jüriöö märgutulede lõkked süüdatakse kell 21.00, pildid saata valda.

Kommunikatsioon ja turundus:
Karite tegeleb ka kommunikatsiooni ja turundusega. Tahab teha meie valla
ettevõtteid koondava nimistu, kus kirjas kõik ettevõtted, toitlustajad, turismikohad
jms. Kõik info oleks üleval nii valla kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Tartu 2024
puhul peame olema linnalähedase vallana pildis, et ka välismaa külalised teaksid
mida ja kus saab teha, näha ja kus ööbida. See on suur töö ja nõuab filmimist ja
pildistamist.
Tegemisel on Piirisaare voldik. Turiste käib palju, aga kaasa osta pole midagi. Oleks
vaja välja töötada mõned meened, nt. külmkapi magnet, postkaart jne.
Kodulehed:
● kultuurileht (ootavad vabaühendustelt infot)
● noortekeskuste leht
● raamatukogude leht (valmimisel)
Raamatukogud:
Plaan on rohkem pildile saada valla raamatukogusid ja kaardistada nende tegevusi.
NT Äksis igal reedel kell 13.00 on keraamikaring. Nendes kohtades kus kultuurimaja
ei ole siis täidab seda rolli raamatukogu. Seal võiks teha koolitusi oma inimestele.

Tammistu raamatukogul on järgmisel aastal juubel. Plaanis on teha vallalehte iga
kuu ühe raamatukogu tutvustus.
Tammistu külaelu on käima läinud ja inimesed osalevad raamatukogu ja
külakeskuse töös. Regina hoogne tegevus paistab väga silma meie vallas.
Noorsootöö:
Jaanuarist on tööl uus noorsootöö spetsialist Kristel Altsaar. Noortekeskustel on
hetkel tegevused veebis, aga suvine põhitöö on maleva käivitamine.
Komisjon soovib Kristelit mai kuu komisjoni koosolekule kutsuda infot jagama.
Kultuurikoolitused:
Teha MTÜdele ka koolitusi (turundus, kommunikatsioon jne). Vallas ei ole
koolitussüsteemi loodud.
Muu:
- Kultuurikalendrisse lisada kõik sündmused ja tegevused.
- Lähte piirkond on jäänud ka eemale, vaja on mõelda, kuidas seda elavdada,
rohkem väliüritusi teha.
Ringijuhendajate toetamine.
Tegevustoetus 01.01-31.12. Tegevustaotluste vastuse saab teada alles märtsis,
kuidas siis kaks kuud ilma palgata töötada, vaja oleks kindlust. Ringijuhtide
tasustamine on väga erinev. Karite panustab mai kuu peale, et siis koos
vallavanemaga ja ringijuhtidega maha istuda ning hea lahendus leida: kes jääks
kultuurimajade alla, kes läbi MTÜde, sest osad aruandlusvormid on neil lihtsamad.
Sport
Ats annab lühikese ülevaate sporditegevusest hetkel, mil oodatakse piirangute
leevendamist. Noortele saadetakse küll pidevalt info meilidele- erinevad harjutused
ja tegevused, aga osad noored arvatavasti ei tee hetkel midagi.
Koosolek lõppes kl. 17.45
Juhatas Aune Sepp (allkiri digitaalne)
Protokollis Liia Kass (allkiri digitaalne)

