TORI VALLAVOLIKOGU KULTUURIKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.1

Tori vald

28,veebruar. 2018

Algus kell 16,00 lõpp kell 18.20
Toimumise koht: Tori Rahvamaja
Juhatas: komisjoni esimees Mart Ruumet
Protokollis: Vilja Alamaa
Osalesid komisjoni liikmed: komisjoni esimees Mart Ruumet, komisjoni aseesimees Ants
Lopsik, Argo Juske, Andra Sõmer, Vilja Alamaa, Kristi Kivisaar, Anneli Uustalu, Urmas
Parts, Ain Miilberg, Marge Lumisalu, Velle Rohelpuu. (kokku 11 liiget)
Puudusid: Kutsutud: Jana Malõh , Gülli Kaunissaar, Ave Grenberg, Mart Tõnismäe, Agris Juhkov
Päevakord

1. Kultuuri- ja sporditöö Tori vallas - piirkondlik, ülevallaline.
2. 2018 eelarve projekt kultuurivaldkonna tutvustamine
3. Valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord
4. Mõtted ja ettepanekud ajalehe kohta.

Päevakorra punkt 1
Kultuuri – ja sporditöö Tori vallas.
Komisjoni liikmete ja kutsutud külaliste vahel tekkis aktiivne arutelu.
Mart Ruumet: Esmalt on vaja mõtestada lahti, kas läheme edasi piirkonniti või plaanime
ühiseid ülevallalisi sündmusi?
Mart Tõnismäe: kindlasti peaks tegema ühiseid üritusi, mitmed mõtted juba liiguvad –
kultuurikonverents, ühine aastapäevade tähistamine, Sindi linna spordimängud võiks laieneda
ühiseks spordivõistluseks jne
Marge Lumisalu: Esimene küsimus – kus? Võiks teha sarjad, mis liiguvad erinevates
piirkonanades

Kristi Kivisaar: Pärnumaa spordimängud on heal tasemel aga meie vallas võiks jääda sellised
võistlused harrastussportlastele külaspordi tasemel, kus puudub osalejate „sisseostmise“
vajadus
Mart Ruumet: Pakun välja teha mõttetalgud, mida ja kas teha ning kas alustada juba sel suvel.
Otsustati: Teha eraldi mõttetalgud, kus tehakse ettepanekud ülevallaliste ürituste läbiviimiseks
läbi valla eelarve ning võimalusel erinevate projektide kaasabil.
Poolt - 11
Vastu - 0
Erapooletu -0
Päevakorra punkt 2
2018 eelarve projekt kultuurivaldkonna tutvustamine – kultuur, sport, vaba aeg,
raamatukogud, kodanikeühendused
Komisjoni liikmed kuulasid pearaamatupidaja Gülli Kaunissaare ja abivallavanema Jana
Malõhi eelarvet tutvustavat projekti. 2018 aasta eelarve on kokku pandud nelja erineva valla
eelarve taotlustest.Komisjon vaatas läbi kõikide piirkondade investeeringud ning esitati
hulgaliselt küsimusi.
Gülli Kaunissaare: Ootame ettepanekuid eelarve muutmiseks, kuid ettepanekute juures peab
olema ka kindlasti viide, kust raha võtta, millest seejuures loobuda.
Otsustati: Võtta 2018 aasta eelarve projekt teadmiseks ning saata edasi volikogusse
menetlemiseks.Ettepanekud ja parandused saata abivallavanem Jana Malõhile.
Poolt - 11
Vastu - 0
Erapooletu – 0
Päevakorra punkt 3
Valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord
Komisjon kuulas ära abivallavanem Jana Malõhi ettekande ja ettepanekud valla eelarvest
mittetulundusühingute toetamise osas ja esitas rida küsimusi.
Jana Malõh: hetkel tegeledes korra väljatöötamisega on tekkinud keeruline küsimus – kas
tegutsev ja taotlust küsiv mtü peaks olema registreeritud Tori valda või hoopiski tema
tegevused peaksid toimuma Tori valla territooriumil? Samuti peaks tegevustoetuse summa
olema eelarves kõigil taotlejatel piiritletud.
Komisjon soovitas toetada MTÜ-sid mille tegevus toimub Tori vallas olenemata MTÜ
registreerimiskohast. Samuti soovitati MTÜ-de toetamisel võta aluseks eelarvekoostamisel
laekunud taotlesed ning lisaks jätta võimalus jooksvalt aasta jooksul lisaks toetustaotlusi
esitada. Jooksvatele taotlustele kehtestada ülempiir. Ülempiiri määr võiks jääda 200 – 400.- €
vahemikku.
Otsustati: Vallavalitsus töötab välja valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise
korra ja tutvustab määruse projekti järgmisel kultuurikomisjoni koosolekul
Poolt - 11
Vastu - 0
Erapooletu - 0
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Päevakorra punkt 4
Mõtted ja ettepanekud ajalehe kohta.
Kultuurikomisjon kuulas ära valla ajalehetoimetaja Ave Grenbergi mõtted ja ettepanekud.
Ave Grenberg: Valla ametnikelt on keerukas infot kätte saada, oodatud on kõik
kaastööd.Oleks väga vaja koolitust, et teada, mis on väärtuslik sõnum, mida oleks vaja
kirjutada.Oluline on vallakodanikule anda edasi olulist infot, palju on esitatud artiklites nn
üleliigset informatsiooni. Kuidas kirjutada nii, et kirjutatu oleks lugejale oluline, haaraks
teda? Kuidas teha vahet olulisel ja mitteolulisel? Kuidas kirjutada pressiteadet jms.
Koosolekul arutleti valla ajalehe nime üle ja komisjon tegi omalt poolt ettepaneku, et ajalehe
nimetus „Tori Valla Teataja“ on igati sobiv nimi. Lisaks soovitati tutvustada lugejatele hetkel
kehtivat korda valla sümboolika kasutamisel.
Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek ametnike ja allasutuse juhtide meediakoolituse
läbiviimiseks
Poolt - 11
Vastu - 0
Erapooletu – 0
Järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub 4.aprillil kell 16.00-18.00
7.märts 2018 a

/allkirjastatud digitaalselt/
Mart Ruumet
koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/
Vilja Alamaa
protokollija
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