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Aeg: 19.021.2018, algus kell 15:30, lõpp kell 17:20.
Istungit juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Istungist võttis osa komisjoni liikmed Külli Suvi, Jana Rosenthal, Janika Lill, Jaanus Robi, Üllar
Loks ja Tõnu Kalja.
Puudus Allar Aardevälja.
Külalised:
Kõrveküla Põhikooli direktor Andres Jõgar;
vallavanem Jarno Laur;
finantsjuht Ulvi Viilvere;
sotsiaalnõunik Jaana Puur;
noorsootöötaja Liia Kass.
Päevakorra projekt:
1. Noortevolikogu põhimäärus;
2. Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus;
3. 2018. aasta Tartu valla eelarve;
4. Tartu valla põhimäärus;
5. Jooksvad küsimused.
1. Noortevolikogu põhimäärus
MTÜ Noored Toredate Mõtetega noorsootöötaja Liia Kass tutvustab noortevolikogu põhimäärust.
Liia Kass: Põhimäärust muudame sellepärast, et vald on nüüd suurem ja mõned asjad peab ära
muutma. Enne oli see Tartu valla põhine, siis nüüd tegime natuke üldisemaks, et kui on uued
valimised tulemas oktoobris, siis saavad liituda ka teiste piirkondade noored.
Külli Suvi: Kuidas te teiste piirkondade noori hakkate kaasama?
Liia Kass: Me hakkame otsima toetajaliikmeid erinevatest piirkondadest. Me oleme käinud läbi
ja tutvustanud ennast kõigis valla koolides.
Toimub arutelu noortevolikogu põhimääruse üle.
Komisjon otsustas: määrus samas sõnastuses vastu võtta.
2. Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate hetke olukorrast.
Jarno Laur: Tuleb kahte teemat paralleelselt vaadata. Üks on juurdeehituse teema ja teine on kool
kuni juurdeehituseni. Juurdeehituse teema on lahendatud nii, et meil on eelarvesse planeeritud
selleks aastaks 100 tuhat eurot. Me peaks hakkama saama nii, et meil on kõik ehitamise eelne
valmisolek olemas. Heal juhul jõuame aasta lõpus ehitushanke välja kuulutada. Kui kõik läheb
hästi, siis edasi on ehitus, mis kestab umbes 12 kuud.
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Lapsi tuleb ikkagi kooli kus meile uut maja ei veel ei ole. Seega peame arvestama sellel aastal ja
järgmise aasta kooliaasta alguses mingi vahevariandiga. Variante on kaalumisel erinevaid:
- kool kahes vahetuses;
- lisamoodulid;
- mingid muud ruumid (spordihoone ruumid).
Parim lahendus hetkel on panna lisamoodulid. Panustama peab ka spordihoone remonti, et põrand
saaks korda.
Eelarves on sees, et me võtame see aasta uued moodulid juurde. Moodulitesse tuleb kaks klassi ja
söögisaal koos abiruumidega.
Hetkel on võimalik saada üks selline komplekt mis oli mõeldud Tõrvandi algkooli laienduseks.
Lisaks sellele komplektile on eelarves sees spordikooli põranda korda tegemine ja mingi raha on
ettenähtud sanitaarruumide remontimiseks.
Janika Lill: Käivad juba läbirääkimised lisamoodulite toomiseks. Me ei tohi otselepingut sõlmida.
Jarno Laur: Need on niipalju odavad, et me saaksime need võtta lihtsustatud hankega.
Janika Lill: Kolm hinnapakkumist peate ikka võtma.
Jarno Laur: Ma ei oska öelda, Jüri Reinpõld tegeleb sellega.
Janika Lill: Ta on nii palju sellega eksinud, et ta ei tea hankeseadusest midagi.
Jarno Laur: Me ei taha pikka hanget teha, sest hind tuleks siis kõrgem. Meil on moodulid mis on
jäänud üle ja saades need moodulid kätte, me tegelikult lahendame enda probleemi ära nii, et saame
hinda alla. Meil on läbirääkimistega hankemenetlus.
Janika Lill: Ennem tuleb teha hange, alles siis läheb läbirääkimiste peale. Pärast oleme me süüdi,
et otsustasime teha otselepingu, mis on keelatud.
Jarno Laur: Me teeme seadusest nõutud hankemenetluse. Seadus annab teatud võimalustel ka
läbirääkimistega menetlusi pidada.
Janika Lill: Kuna on plaanis projekteerimise konkurss välja kuulutada?
Jarno Laur: Tahtsime veebruari lõpuks aga ei jõua. Peame jõudma 01. juuliks projekti lepingusse.
Ehitushange tuleb eraldi.
Pikem arutelu liikluskorralduse üle Kõrveküla kooli ja lasteaia territooriumil. Vallavalitsus on
antud teemal pidanud läbirääkimisi Maanteeametiga aga rahuldavat lahendust pole veel leitud.
Kell 16.40 lahkub koosolekult Üllar Loks.
3. 2018. aasta Tartu valla eelarve
Finantsjuht Ulvi Viilvere ja vallavanem Jarno Laur tutvustavad Tartu valla 2018. aasta eelarve
projekti.
Toimub pikem arutelu eelarve projekti üle.
Põhiteemad:
- MTÜ Lähte spordi ja tervisekeskuse (STK) toetused -antud teemal vastab vallavanem
volikogus.
- Saadjärve Looduskooli tegemised ja koduleht - vallavalitsus korraldab kokkusaamise Anu
Tsireliga.
- erinevad toetused;
- MTÜ-de ja seltside taotluste menetlemise kord;
- Tartu Valla Spordikooli laagrite raha taotlused;
- Tammistu rahvamaja ehitus;
- Jääaja Keskuse kohvikule rentniku leidmine ja tegevuse rahastamine - Jääaja Keskusele
eraldatavad summad hääletada volikogus eraldi läbi.
Kell 17.00 lahkuvad koosolekult Andres Jõgar ja Jana Rosenthal.
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4. Tartu valla põhimäärus
Jarno Laur: Teile on saadetud tutvumiseks toorik, et saada Teie käest sisendit. Meil on töörühm:
Eve Kallas, Tõnu Vesi, Martin Pedak, Üllar Loks, Jarno Laur ja Tarmo Raudsepp, kes ootavad
Teie ettepanekuid. Töörühma esimene koosolek oleks veebruari lõpus ja märtsi volikogus tahaks
tulla esimesele lugemisele ning aprillis teisele lugemisele ja kehtestamisele.
Põhilised teemad põhimääruses:
- saared;
- volikogu töökorraldus;
- valla tunnustused;
- sümboolika.
5. Jooksvad küsimused
- Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud Tabivere Põhikoolis riikliku järelevalve;
- Tartu Valla Spordikooli dokumentatsioon, hoolekogu ja töökorraldus – vallavalitsus
tegeleb antud teemaga ja annab komisjonile vastuse.

/digitaalselt allkirjastatud/
Külli Suvi
Hariduskomisjoni esimees
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