TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla

15.04.2020

Elektrooniline koosolek 15.04.2020
Komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Allar Aardevälja, Janika Lill, Jana Rosenthal, Üllar
Loks ja Jaanus Robi.
Päevakord:
1. „Tartu Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 4 „Noorte huvitegevuse ühingutele ja
erahuvikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine;
2. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 31“Tartu valla lasteaedades vanemate poolt
kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ muutmine;
3. Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord;
4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“
muutmine;
5. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele
spordikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine;
6. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2020-2023;
1. „Tartu Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 4 „Noorte huvitegevuse ühingutele ja
erahuvikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine
Allar Aardevälja: Olen sellisel kujul eelnõu vastu. Viirusega põhjustatud tegevuse seiskumine ei
kesta loodetavasti üle poole aasta, kuid toetusi hakatakse maksma 2022 (õiendis). Vahel on veel
üks aasta 2021 ja tegevused toimuvad arvatavalt ka 2020 teisel poolaastal.
Tõnu Kalja: Sooviks pisut olukorra selgitust, kas 2020 aastal erahuvikoolid ja ühingud jäävad
toetusest ilma ja kuidas see neid mõjutab? Noorte huvitegevuse ühingutele ja
erahuvikoolidele antakse toetust käesolevas määruses sätestatud korras alates 2021. aastast.
Täiendavate selgitusteni jään erapooletuks.
Hääletamise tulemus: 5 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu.
2. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 31“Tartu valla lasteaedades vanemate poolt
kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ muutmine
Hääletamise tulemus: Kõik poolt.
3. Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
Allar Aardevälja: Põhjalik muutus, mis vajab selgitamist mitmetes punktides. Seega soovitan
vastuvõtmise edasi lükata. Hetkel vastu.
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Hääletamise tulemus: 6 poolt, 1 vastu.
4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ muutmine
Hääletamise tulemus: Kõik poolt.
5. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele
spordikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine
Allar Aardevälja: Ei ole nõus. Olenevalt spordiklubist treenerid teevad omad tööd jätkuvalt,
juhendavad, õpetavad, saadavad ülesandeid-plaane. Lapsed teevad trenni vastavalt treenerite
treeningkavadele. Kriisiaeg ei kesta terve aasta (arvatavasti), vaid paar kuud.
Tõnu Kalja: Loodan, et see ei too kaasa spordikoolide lõppu. Samas arvestades momendi
olukorda, Olen poolt.
Hääletamise tulemus: 6 poolt, 1 vastu.
6. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2020-2023
Jalgpalliväljakut kasutatakse treening- ja võistlusbaasina peamiselt jalgpalliklubidele, aga ka
harrastajatele ning koolide spordiürituste ja kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel.
Tõnu Kalja: Valla koolimajadest liiga kaugel.
Staadion on rahvale avatud kasutamiseks, trennid ja õppetöö toimub graafiku alusel.
Tõnu Kalja: Enamasti on sellised kohad hõivatud spordiklubide poolt ja rahval väga kasutada ei
õnnestu.
Tööde kvaliteet peab vastama FIFA Quality standardile. Jalgpalliväljak on planeeritud rajada
Tartu valda Tartu linna külje all Raadi arenduspiirkonda. Täpsem asukoht selgub
detailplaneeringu ja projekteerimise käigus. Suurim partner projekti elluviimisel on Eesti
Jalgpalliliit. Jalgpalliliit saab panustada ka rahaliselt, kuid hetkel pole teada, kui suurte
vahenditega. Liit on juba praegu projekti toetanud know-how´ga. Partneriteks ootame erinevaid
klubisid, kes ei suuda rahaliselt oluliselt panustada, kuid on eluliselt huvitatud väljaku püsivast
kasutamisest nii treeninguteks kui võistluste läbiviimiseks.
Tõnu Kalja: Need partnerid väga raha alla panna ei taha, samas on väga huvitatud??? Mis kasu
vallaelanikul jalgpalliväljakust? Mina olen vastu.
Tõnu Kalja: Sooviksin infot ka Kõrveküla koolimaja ehituse kohta, kas kriis COVID 19 mõjutab
ka koolimaja valmimist?
Hääletamise tulemus: 5 poolt, 1 erapooletu, 1 vastu.
Hariduskomisjoni küsimus.
Vastab vallavanem Jarno Laur.
Soovime infot ka Kõrveküla koolimaja ehituse kohta, kas kriis COVID 19 mõjutab ka koolimaja
valmimist?

2

Vastus on kahes osas. Ühelt poolt on kriis kiirendanud ehitust, kuna saime anda vana koolimaja
ehitajale 23. mai asemel üle 14. aprillil. See lisab lootust, et valmimistähtaeg nihkub ettepoole
või jääb vähemalt esialgseks. Teiselt poolt on ehitaja esitanud meile teate kontrollimatuytest
asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustuste täitmist. Ma usun, et see kiri on esialgu
tehtud nö igaks juhuks. Aga tarneprobleemid võivad ka mingite kaupade või materjalide puhul
reaalselt tekkida (Itaalia keraamilised plaadid vmt). Hetkel on ehitus graafikus.
Mööbli hankes on riskid suuremad - mööbli teatud komponendid tulevad impordist või osa
tooteid ongi välismaised. Kuidas sellega täpselt on, näeme hanke avamisel.
Tervitustega,
Jarno

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Külli Suvi
Hariduskomisjoni esimees

Kadri Linamägi
Protokollija
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