TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

16.04.2019 nr 4

Aeg: 16.04.2019, algus kell 15.45, lõpp kell 17.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Jaanus Robi, Tõnu Kalja, Janika Lill,
Allar Aardevälja ja Jana Rosenthal.
Puudus: Üllar Loks.
Külalised: vallavanem Jarno Laur ja sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakorra projekt:
1. Tartu valla Spordikooli põhimäärus;
2. Kaasava eelarve ülevaade ja soovitused;
3. Jooksvad küsimused.
1. Tartu valla Spordikooli põhimäärus
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Komisjon arutas Tartu Valla Muusikakooli põhimäärust ja tegi ettepaneku § 19 p 5 täiendada
lausega: võrdsete häälte puhul otsustab koosoleku juhataja hääl.
Janika Lill tõstatas üles teema – laste laagrite arvete esitamine ja tasumine. Probleem on selles, et
lapsevanematele ei esitata laagri osalise maksumuse eest arvet. Pole arvet mille alusel tasuda ja
vallal puudub kontroll kes on tasunud ja kes ei ole.
Janika Lill juhib tähelepanu, et vaatamata lubadusele ei ole spordikooli koduleht korda tehtud.
Kodulehelt pole võimalik leida vajalikke dokumente. Info liikumine on puudulik.
Arutati ka otsekorraldusega maksmise võimaluse loomist. Vallavalitsus tegeleb hetkel teemaga
ja mingist hetkest on seda lastevanematel võimalik kasutada.
Komisjon tundis huvi, et mis saab Tabivere ja Laeva sporditegevusest.
Vallavanem Jarno Laur selgitas, et Tabivere sorditegevus (Tabivere Rahvaspordiklubi) liitub
Tartu valla Spordikooliga aga Laevaga ei ole hetkel sellist plaani, kuna seal ei ole
struktuuriüksust ja spordi tegevus on kaetud huvitegevuse alt. Valla spordijuht tegeleb
rahvaspordiürituste korraldamisega (tali- ja suvemängud jms).
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul koos täiendusega.
2. Kaasava eelarve ülevaade ja soovitused
Ülevaate ja soovitused koostas Kristina Reinsalu. Kümme soovitust, mis kõik on rakendatavad.
Tähtsamad soovitused vallavanema arvates:
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-

Anda igale hääletajale kolm häält, et vald saaks rohkem signaale erinevate eelistust ja
probleemide kohta;
Lisada vähemalt üks avalik arutelu ideede üle;
Teavituse protsessi maksimaalne ära kasutamine erinevate võimalustega.

Komisjon toetab kaasava eelarve soovitusi.
3. Jooksvad küsimused
- Tartu valla äpp;
- infosüsteem ARNO;
- Ripsiku lasteaia personali komplekteerimine;
- Ripsiku lasteaia ehituse hetkeseis;
- Kõrveküla ehitus ja liikluslahenduse hetkeseis;
- Tabivere Põhikooli ehitus;
- Laeva Põhikooli katuse ehitus;
- Tammistu kultuurimaja hange;
- Tammistu raamatukogu tegemised;
- ülevaade käimasolevatest hangetest.
- saarevahi ametisse määramine.
Järgmine koosolek 14.05.2019 kell 15.45 vallamajas.
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