TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla

20.10.2020

Elektrooniline koosolek
Koosolekust võtsid osa hariduskomisjoni liikmed Külli Suvi, Jana Rosenthal, Allar Aardevälja ja
Tõnu Kalja.
Ei osalenud Üllar Loks, Janika Lill ja Jaanus Robi.
E-koosoleku teade saadeti hariduskomisjoni liikmetele e-postiga reede, 09.10.2020.
Päevakord:
1. Tartu valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni projekti heakskiitmine ja avalikule
väljapanekule suunamine;
2. Eraüldhariduskooli toetus;
3. Jooksvad küsimused.
1. Tartu valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni projekti heakskiitmine ja avalikule
väljapanekule suunamine
Ettepanek komisjoni liikme Allar Aardevälja poolt: Haridusteemad on suures plaanis
kajastatud. Erinevate analüüside puhul puudub võimaluste "kastikestest" omavalitsuse rahastuse
suurendamine peaaegu igas loetelus. Välja on toodud eraldi tasuta koolitusi, projekte jne.
Spordivaldkonnas on nimistust puudu Tabivere mini-Arena ja pumptrack, Äksi tenniseväljak.
Eraldi on toodud välja Tabivere rattaaia BMX rada, mis on isegi jalgsi läbimatu!
Ettepanek: (või teha seda täiesti eraldiseisvalt volikogule) leida ressursid, et taastada BMX rada
2021 aasta kevadel ning samas leida vahendid raja ning rajaümbruse hoolduseks. Tartu vallas on
palju väga häid rattureid, kes seal harjutada ja treenida saaksid.
(nt. Kristen Kaur Aardevälja - 2020 Eesti meister, Oskar Kruus - II koht, Elis Maarja Aardevälja
- II koht, Andris Roland Saar - II koht, Janmar Reiljan – III koht jne.).
Ettepanek edastatud vallavanemale, majandus- ja arengukomisjoni esimeestele. Arengukava
koostajale Maido Punale.
Arvanus komisjoni liikme Tõnu Kaljalt: Tekstist leidsin küll sellise koha, millega päris nõus ei
ole.
Koolihariduse hetkeseisu võib Tartu vallas hinnata järgnevalt.
Tugevused: Vald on oma koolide eest pidevalt hoolt kandnud.
Kui vaadata Kõrveküla Põhikooli, siis on asjad oluliselt paremaks läinud paari viimase aasta
jooksul. Varasemal perioodil on probleeme eiratud.
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Ettepanek: Sõna “pidevalt” ära jätta.
Hääletamise tulemus:
Poolt 4, ei osalenud 3 .
2. Eraüldhariduskooli toetus
Komisjoni liikmed tutvusid eelnõuga. Küsimusi polnud.
Hääletamise tulemus:
Poolt 4, ei osalenud 3 .
OTSUS: Hariduskomisjon toetab eelnõud.
3. Jooksvaid küsimusi ei tekkinud.
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