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Istung toimus elektrooniliselt.
Koosolekust võtsid osa hariduskomisjoni liikmed Külli Suvi, Jana Rosenthal, Janika Lill,
Jaanus Robi, Allar Aardevälja ja Tõnu Kalja.
Ei osalenud Üllar Loks.
E-koosoleku teade saadeti hariduskomisjoni liikmetele e-postiga reede, 09.08.2019.
Päevakord:
• Ettepanekud Tartumaa arengustrateegiasse;
• Lähte Noortekeskuse asutamine;
• Lähte Noortekeskuse põhimäärus.
1. ETTEPANEKUD TARTUMAA ARENGUSTRATEEGIASSE
Ettepanek komisjoni liikme Allar Aardevälja poolt:
1) Mitmed numbrid valla arengukava strateegias võivad olla määratlusega kuni ... ja oletatav
number. Lähtuvalt muidugi asutuse võimekusest. Näiteks koolide õpilaste arv, lasteaiakohtade
arv jne.
2) Mis puudutab Raadi spordikompleksi ja maakonna jalgpalliväljakute-hallide rajamise
arengukavasid olen vastu. Arvestades rajamise eelarveid ja suundasid on arvestatud süvitsi
ainult ühe spordialaga. Jalgpalli mängivad/harjutavad vb 10% või veel vähemgi erinevaid
spordialasid harrastavatest noortest. Miks selline suunatud poliitika jalgpallile? Kas meil on
tulemas uued korv-, võrk- jm pallihallid, kergejõustiku erinevate alade hallid jne.? Tartu
linnas ei saada kokku isegi ühte tugevat meeskonda ja väljakuid on kui mitmeid. Olen nõus
mitmekesisemate variantide poolt, kuid sellise arengustrateegiaga mitte.
Küsimus komisjoni liikme Tõnu Kaljalt:
Raadile loodava jalgpallihalli osas, ei ole toetaval positsioonil.
Vald eraldab eelarvest märkimisväärse summa, kuid saadav kasu on üsna küsitav.
Mida võidavad valla elanikud?
Küsimustele palume vastata volikogus eelnõu ettekandjal.
Hääletamise tulemus:
Poolt 3, vastu 2, erapooletu 1 komisjoni liige.
2. LÄHTE NOORTEKESKUSE ASUTAMINE
Küsimused komisjoni liikme Tõnu Kaljalt:

Lähte Noortekeskuse põhimäärust lugedes võiks arvata, et tegemist kogu valla noorsootööd
korraldava asutusega?
Kas eraldi inimene täiskohaga liiga palju ei ole?
Kas valla noortekeskustele ei võiks palgata ühte inimest juhatama?
Igas keskuses veab tegevust kohalik vabatahtlik. Erinevate keskuste vabatahtlike tööd
koordineerib, suunab ja toetab noortekeskuste juhataja.
Kui palju noori Lähte piirkonnast saab osa loodavast keskusest. Arvatav prognoos noortest,
kes soovivad erinevaid ühistegevusi teha on kindlasti olemas.
Keskust läheb kindlasti vaja, kuid kas eraldi täiskohaga töötaja ei ole ühele asulale
ebaproportsionaalselt palju. Kui Kõrveküla ja Vahi elanikud soovivad sarnaseid keskuseid?
Küsimustele palume vastata volikogus eelnõu ettekandjal.
Hääletamise tulemus:
Poolt 6 komisjoni liige.
OTSUS: Hariduskomisjon toetab eelnõud.
3. LÄHTE NOORTEKESKUSE PÕHIMÄÄRUS
Hääletamise tulemus:
Poolt 6 komisjoni liige.
OTSUS: Hariduskomisjon toetab eelnõud.
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