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Aeg: 19.02.2019, algus kell 15.45, lõpp kell 17.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Jaanus Robi, Tõnu Kalja, Janika Lill,
Üllar Loks, Allar Aardevälja ja Jana Rosenthal.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp ja sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakorra projekt:
1. Tabivere lasteaia arengukava;
2. Tartu valla 2019. aasta eelarve;
3. Tabivere lasteaia hoolekogu ettepanek volikogule;
4. Jooksvad küsimused.
1. Tabivere lasteaia arengukava
Komisjon arutas Tabivere lasteaia arengukava ja ettepanekuid ei teinud.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
2. Tartu valla 2019. aasta eelarve
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate 2019. aasta eelarvest ja eelarvesse tehtud muudatustest.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
3. Tabivere lasteaia hoolekogu ettepanek volikogule
Hoolekogul esitada kirjalik ettepanek Tartu Vallavolikogule suurendamaks Tabivere Lasteaia
eelarves õppevahenditele ja inventarile mõeldud summasid, sest 2019. aastast tõuseb ka
lapsevanema poolt makstav lasteaia kohatasu. Ligikaudse arvutuse kohaselt oleks täiendav tulu
12 000 eurot. Lasteaiale oleks suureks abiks 6500 eurot, mille eest soetatakse vajalikke
vahendeid (sh talispordivahendid - suusad, saapad, uisud; jalgrattad, uued korralikud
saalivahendid-pallid, matid, rõngad jne) nii Tabiverre kui ka Maarja rühmadesse.
Lisaeelarve suurendamise vajadus põhjendatud läbi arengukava ja seda summat taotleb
hoolekogu reservfondist.
Vallavalitsus lisas Tabivere lasteaia eelarvesse 5000 eurot küsitud vahendite ostmiseks.
Hariduskomisjon pidas mõistlikuks saalivahendite soetamist.
4. Jooksvad küsimused
Lapsevanema avalduse arutelu (koolibussi transport).
Abivallavanem Tarmo Raudsepp selgitab antud olukorda.
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Komisjoni otsus: Uusi bussiliine juurde ei pane. Kui lapsevanem ei soovi panna oma last
lähimasse kooli ja soovib panna kuhugi mujale kooli, siis peab lapsevanem ise tagama
transpordi.
Seaduslikult peab omavalitsus tagama ühistranspordi kui lapse jalgsi koolitee on pikem kui 3
km.
Kui lapsevanemale lähim kooli ei sobi, siis järgmise kooli valik on lapsevanema enda kulul.
Kui kohalik omavalitsus pakub kooli teenust lapsevanema kodu juures, siis vallavalitsus eraldi
bussiliine ei pane käima, et tagada kooli teenust kodust kaugemal. Lapsevanemad kes soovivad
erandeid, peavad ise transpordi tagama.
Bussi sõiduaeg peab lastele olema mitte rohkem kui 45 minutit ja sellise bussiringiga läheb see
aeg üle ja tekib vastuolu seadusega.
- Kõrveküla kooli ehitus ja liikluslahendus.Vallavanem annab
planeeritavast liikluslahendusest.

täpsema ülevaate uuest

Järgmine koosolek 19.03.2019 kell 15.45 vallamajas.
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