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Aeg: 15.10.2019, algus kell 15.45, lõpp kell 16.40.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi
Protokollis: Kadri Linamägi
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Jaanus Robi, Tõnu Kalja, Allar
Aardevälja, Janika Lill, Üllar Loks ja Jana Rosenthal
Külaline: sotsiaalnõunik Jaana Puur
Päevakord:
1. Tartu valla arengudokumentide koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning
avalikustamise kord;
2. Nõusolek projekti esitamiseks (HEV lapsed);
3. Jooksvad küsimused.
1. Tartu valla arengudokumentide koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning
avalikustamise kord
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab eelnõud.
Külli Suvi: Käesolev kord ei hõlma Tartu vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste arengukavade
koostamist, menetlemist ja vastuvõtmist. Miks see nii on?
Jaana Puur: Haridusasutuste arengukavade koostamise, menetlemise ja vastuvõtmis jaoks on
eraldi kord olemas. Iga aasta peavad haridusasutused esitama 15. oktoobriks ülevaate
arengukavast. Me ei ole selleks kehtestanud kindlat vormi kuidas ülevaadet esitada. Kuidas seda
esitada on allasutuse juhi enda korraldada.
Külli Suvi: Ja see on siis nii hea, et ta pole antud eelnõus sees?
Jaana Puur: Pole vaja seda kehtivat korda lõhkuda kui see on juba rakendunud ja alati saab need
dokumendid kokku viia kui tulevikus see vajalikuks osutub.
OTSUS: Hariduskomisjon toetab eelnõud.
2. Nõusolek projekti esitamiseks (HEV lapsed)
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab eelnõud.
Tartu Vallavalitsus peab otstarbekaks osaleda LEADER-programmist meetme 3.2 taotlusvoorus
projektiga „Tartu ja Luunja valla tugispetsialistide võrgustiku loomine ja arendamine“. Projekti
koostööpartner on Luunja vald. Projekti abikõlblik eelarve on 47 341,87 eurot. Meetmest
taotletava toetuse suurus on 37 873,50 eurot ning arvestades Tartu valla erivajadustega õpilaste
arvu, on valla poolne omafinantseering 7006,60 eurot.
Projektiga luuakse Tartu ja Luunja valla koolide tugispetsialistide võrgustik, eesmärgiga teha
koostööd ja aidata kaasa hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisele ja toetamisele
üldhariduskoolides, muusika- ja spordikoolides, kaasamisele noortekeskuste tegevustesse jne.
Projekti kestus on september 2020 – september 2023.
OTSUS: Hariduskomisjon toetab eelnõud.
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3. Jooksvad küsimused
- digitaalne õpilaspilet;
- koolilaste bussiliinid;
- teepiirded Lähte Ühisgümnaasiumi juures – teha pöördumine Maanteeameti poole;
- andmekaitsespetsialisti määramine allasutustes;
- valla andmekaitsespetsialisti koostöö allasutustega;
- Lähte Noortekeskuse tegevus.

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/
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