TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla

21.02.2020
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Komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Allar Aardevälja, Janika Lill, Jana Rosenthal, Üllar
Loks ja Jaanus Robi.
Päevakord:
1. Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord;
2. Jooksvad küsimused.
1. Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord
OTSUS: Hariduskomisjon toetab eelnõud.
2. Jooksvad küsimused:
1. Komisjoni liikme Tõnu Kalja ettepanek:
Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse käigus, võtta maha kõik vanad kuused ja asendada puud
uutega. Visuaalselt ei ole need midagi ilusat ja üsna varsti tuleb neid asendada. Oluliselt parem
pilt oleks, istutada korraga uued puud. Haljastus võiks olla kooli juures ajakohasem.
Vastus/arvamus Janika Lillelt:
Tõnu Kalja ettepaneku osas oleksin isegi nõus, aga need asjad päris nii ei käi, et võtame vanad
puud lihtsalt maha ja asendame uutega. Eelnevalt tuleb teha puudele tervisliku seisundi
hindamine ja kui puudel kehvale välimusele vaatamata ohule viitavaid märke ei tuvastata
(murdumisohtlik, mädanik, seen, ulatuslik juure- ja/või tüvevigastus jne), siis nii kergekäeliselt
neid raiesse suunata ei lubata. Kõik raided ja asendusistutused tuleb teha vastavalt
haljastusprojektile. Ma pole ise seda haljastusprojekti näinud, seega ei oska kommenteerida, kas
kuuskede asendamine uutega on sinna sisse kirjutatud.
Vastus/ arvamus Allar Aardeväljalt:
Toetan otsust asendada vanad puud uutega (võib olla ka uus haljastuslahendus).
Vastus/ arvamus Jaanus Robilt, Üllar Loksilt, Külli Suvilt:
Mis puudutab Kõrveküla kooli kõrghaljastust, siis las sellega tegelevad vastavad spetsialistid.
Vastus vallaarhitektilt Egle Nõmmojalt:
Oleme kooli projektiga juba peaaegu 100% olemasolevast kõrghaljastusest maha võtnud. Iga puu
raie on tulnud suure kaalumise ja sellel järgnenud kodanike pahameele saatel. Valus oli ka endal
vaadata kogu seda raiet. Sest meil on tohutul hulgal lageda peale ehitatud maju, mille ümber
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puude kasvamine võtab palju aega. Raadile hakkame päikesevarje ehitama, et oleks lastehoiu
lastel kuskile varju minna, kuna kõrghaljastus puudub.
Ilmselt on vaja võtta maha ka Lasteaia tn äärne kuuskede rida (üraskid on kõvasti toimetanud) ja
siis jääbki ainult see staadioni äärne rida. Oleme seda puude mahavõtmist kaalunud kogu Kooli
planeerimisprotsessi ja projekteerimisprotsessi jooksul ja hetkel on ta kõigis dokumentides siiski
jäänud säilitatavaks. Seda eelkõige staadioni ja parkla-ala visuaalse eraldajana ja staadioni tuulte
varjuks.
Ma hetkel siiski peaks vajalikuks, et me selle puuderea säilitaksime seal staadioni ääres ja hea
kui Lasteaia tn äärsed kuusepuud ka esialgu alles jääks. Lisaks visuaalsele aspektile, on puudest
siiski ka mõningast päikesevarju.
2. Küsimus komisjoni liikmelt Jaanus Robilt:
Kuidas on läinud Laeva koolil, kas sisepinged on maha rahunenud ja kas laste arv on kasvanud
või kahanenud.
Vastus Külli Suvilt:
Minule teadaolevate andmete põhjal praegu lasteliikumist pole olnud. Aasta alul lahkus huvijuht.
Tänaseks on ka uus huvijuht tööle võetud.
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