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Aeg: 22.01.2019, algus kell 15.45, lõpp kell 17.15.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Janika Lill, Üllar Loks, Allar
Aardevälja ja Jana Rosenthal.
Puudus: Jaanus Robi.
Külalised: vallavanem Jarno Laur ja sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakorra projekt:
1. Tartu valla 2019. aasta eelarve I lugemine;
2. Noorsootööasutuse Maarja-Magdaleena Noortekeskuse asutamine;
3. Maarja-Magdaleena Noortekeskuse põhimäärus;
4. Noorsootööasutuse Tabivere Noortekeskuse asutamine;
5. Tabivere Noortekeskuse põhimäärus;
6. Tabivere Rahvamaja põhimäärus;
7. Jooksvad küsimused.
Lapsevanema avalduse arutelu.
Sotsiaalnõunik Jaana Puur selgitab antud olukorda ja annab ülevaate lapsevanemale pakutud
lahendusest.
Komisjon leiab, et vallavalistus on tubli töö teinud ja lapsevanemale selgitanud olukorda ning
pakkunud lahendusi.
1. Tartu valla 2019. aasta eelarve I lugemine
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate 2019. aasta eelarvest.
Jarno Laur: Eelmisel lugemisel olid veel koolidel eelmise aasta numbrid nii tulu kui kulu poole
pealt. Siis enne volikogu saame haridusjuhtidega kokku ja uutele numbritele otsa vaadata. Täna
on need numbrid punased.
Lasteaedade puhul on uued numbrid ja siin palju muutusi pole olnud. Seal kus on Raadi SA on
nii, et oleme selgeks teinud, et mis on sihtfinantseeringu osa ja mis on arve osa.
Moodulid lähevad investeeringutesse ehk ostame need moodulid ära.
Õpetajate palgaraha ja koolijuhtide palgaraha läbirääkimised toimuvad see nädal kui tulevad
numbrid ja koosistumine koolijuhtidega. Koolijuhtide poolt on ettepanek, et klassijuhataja tasu
määrata kõigile klassijuhatajatele ühtemoodi 150 eurot.
Investeeringud koolidesse:
- Tabivere Põhikooli projekt - läheb veebruaris hankesse;
- Kõrveküla Põhikooli ehitus - projekt kätte juulis, tänava ehitus ja parkla ehitus;
- Laeva Põhikooli staadion ja katus;
- Laeva lasteaia katus ja küttesüsteem;
- Lähte Ühisgümnaasiumi B korpuse remont;
- Maarja-Magdaleena Põhikooli akende plekid, välisvooder ja akna paled;
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Lähte spordihoone olemruumid.

Komisjon lõpetas 2019. aasta eelarve I lugemise.
2. Noorsootööasutuse Maarja-Magdaleena Noortekeskuse asutamine
3. Maarja-Magdaleena Noortekeskuse põhimäärus
4. Noorsootööasutuse Tabivere Noortekeskuse asutamine
5. Tabivere Noortekeskuse põhimäärus
6. Tabivere Rahvamaja põhimäärus
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõusid.
Noorsootöö on täna olemas Laevas, Tabiveres ja Maarja-Magdaleenas.
Laevas on noortekeskus iseseisev asutus, Tabiveres ja Maarjas on noorsootöö rahvamaja
koosseisus. Täna soovivad Tabivere ja Maarja noored iseseisva asutuse luua ja sellest tulenevalt
asutame need noortekeskused ja võtame vastu põhimäärused. Tabivere Rahvamaja põhimääruses
muutub selles osas, et noorsootöö läheb sealt välja.
Komisjon toetab eelnõusid esitatud kujul.
7. Jooksvad küsimused
- klassijuhataja tasud, õpetajate palgaraha ja koolijuhtide palgad.
Järgmine koosolek 19.02.2019 kell 15.45 vallamajas.
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