PÕLVA VALLAVOLIKOGU
KULTUURIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 7
Põlvas,

12. oktoober 2018

Koosoleku algus kell 15.00.
Koosoleku lõpp kell 16.30.
Koosolekut juhatas kultuurikomisjoni esimees Helle Virt-Lenk.
Protokollis kultuurispetsialist Eve Sokk.
Komisjoni koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Helle Virt-Lenk, Igor Taro, Ülo Needo, Sirje
Vill ja Heimar Lenk.
Puudusid Romet Oone ja Kuldar Leis.
Kutsutud: vallavalitsuse kultuurisspetsialist Eve Sokk, vallasekretär Eliko Saks ja Põlva Kultuurija Huvikeskuse direktor Eerika Mark.
Koosoleku päevakord:
1. Kohtumine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktoriga
2. Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord ME28
3. Põlva valla arengukava aastateks 2019–2013ME97
4. Jooksvad küsimused
Päevakorrapunkt 1
Kohtumine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktoriga
Eerika Mark tutvustas iseennast, oma töökogemusi ning andis ülevaate asutuse tulevikuplaanidest
ja uutest kultuurivaldkonna tegevustest.
Toimus vestlus.
Päevakorrapunkt 2
Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord ME28
Kuulati Eliko Saksa ettekannet. Määruse uue redaktsiooni kehtestamine on tingitud vajadusest
kehtestada kogu Põlva valla haldusterritooriumit hõlmav regulatsioon. Määrusega kehtestatakse
Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord, mis reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva
aumärgi, Põlva valla aukirja, Põlva vallavanema tänukirja, tunnustuse "Aasta tegu" ja tunnustuse
"Aasta vabatahtlik" ning Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja korra.
Toimus arutelu.
Igor Taro esitas ettepaneku, et Põlva Vallavalitsus võiks esitada nõuetekohase vormistatud
ettepanekud tunnustamiseks Põlva Vallavolikogule varem kui eelnõus märgitud kuupäeval.
Kultuurikomisjoni ettepanek (5 poolthäält):
1) muuta paragrahvi 3 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Valitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud
nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule (edaspidi volikogu) hiljemalt 15.
jaanuaril.";
2) muuta paragrahvi 4 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.".
3) muuta paragrahvi 5 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt hiljemalt 15. jaanuaril.".

Päevakorrapunkt 3
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ME97
Helle Virt-Lenk tutvustas arengukava ja arengukavasse esitatud ettepanekuid kultuurivaldkonnas.
Toimus arutelu.
Kultuurikomisjon nõustub majanduskomisjoni ettepanekutega.
Ülo Needo juhtis tähelepanu, et esitatud ettepanekutest on jäänud märkamata ja kommenteerimata
Ülo Needo esitatud ettepanek:
"Teen ettepaneku lisada 2020. aasta investeeringute reale Mooste mõisa aita rajatava kunstigalerii
ehitus summadega: Muu summa 350 000 eurot (loodetav toetus näiteks PKT) ja KOV toetus
100 000 eurot. Kogu hoone orienteeruv maksumus oleks 450 000.00 eurot. Katteallikana oleks ära
jääva mahetootmise tootmiskeskuse (toidukeskus) KOV omaosaluse arvelt. Mooste mõisa ait asub
Mooste häärberi vastas ja on eraomandis. Omanik on nõus hoone müüma 20 000–30 000 euroga.
Hoone vajab uut katust ja sisemisi elektritöid ja väikseid olmeruume. Olemasoleva katuse aluses
on säilinud mõisaaegsed aida põrandad ja korralik vahelae laudis. Hoone jääks kasutusse külma
hoonena ja edaspidised haldamise kulud oleksid minimaalsed. Galeriisse on plaanitud paigaldada
Riho ja Ilme Kulla üle 100 skulptuuri püsinäitusena. Perekond Kullad on lubanud oma elutöö jätta
Moostesse kui saaksime korraliku hoidmise koha. Ruumid sobivad ka suurte näituste
korraldamiseks ja kunstiüritusteks. Moostes asub endises valitsejamajas kunstnike külalis-stuudio
ja seal peatuvad erinevad kunstnikud üle maailma. Nende tööde eksponeerimiseks oleksid ruumid
vajalikud".
Toimus arutelu.
Kultuurikomisjoni seisukoht (5 poolthäält):
Ettepanek lisada Põlva valla arengukavasse.
Kultuurikomisjon esitab oma seisukohad vallavolikogule.
Päevakorrapunkt 4
Jooksvad küsimused
Jooksvaid küsimusi ei olnud.
Järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub reedel, 26. oktoobril kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuse salongis.
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