TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla

08.12.2021

Aeg: 08.12.2021, algus kell 15.00, lõpp kell 18.15.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Janek Hoffmann.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Janek Hoffmann, Andres Kuusik, Agu Laas, Laura
Tamme, Piret Siivelt ja Anneli Kumar.
Puudus: Tea Pendla.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, vallasekretär Eve Kallas, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
Anne Aleksejev ja haridusspetsialist Kersti Kruus.
Päevakord:
1. Komisjoni liikmete ja -töö tutvustus;
2. Tartu valla haridusvõrgu ja investeeringute ülevaade;
3. Tartu valla 2022. aasta eelarve I lugemine;
4. Tartu valla 2021. aasta II lisaeelarve;
5. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord;
6. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja
volikokku;
7. Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule;
8. Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia ümberkorraldamine;
9. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu.
Kõik komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Komisjoni liikmete ja -töö tutvustus
Komisjoni liikmed tutvustavad ennast ja komisjoni esimees Janek Hoffmann tutvustab komisjoni
töökorraldust.
Komisjon võttis info teadmiseks.
2. Tartu valla haridusvõrgu ja investeeringute ülevaade
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate haridusvõrgu investeeringutest (lasteaiad, koolid ja
huvikoolid+ spordirajatised).
Eelmistel aastatel olid suured investeeringud koolimajadesse Tabiveres ja Kõrvekülas. Lähi
aastatel on suured investeeringud lasteaedadesse.
- valmib Raadil Ripskiku lasteaia teine hoone Nupsik (kuus rühma juurde);
- järgmine aasta valmib Maarja-Magdaleena uus lasteaiahoone (kolm rühma, hetkel kaks rühma
olemas);
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- järgmine aasta renoveeritakse Tabivere lasteaed (kaheksa rühma, hetkel viis rühma olemas);
- Lähte lasteaia juurdeehitus (kaks lisarühma);
- järgmise aasta lõpuks peab olema 12 uut lasteaiarühma;
- Raadi lastehoiu pinna rendileping lõpeb, vajalik leida uus pind lastehoiule;
- TERA tulemine, menetlustoimingutega on alustatud;
- Lähte Ühisgümnaasiumi projekteerimine ja juurdeehitus;
- Maarja Põhikooli õpilaskodu remont;
- Raadi hariduskeskuse rajamine;
- spordikool haldab kogu valla koolivõrgu sporditaristud (osaliselt juba toimunud);
- spordikooli jõusaali ja võimlemissaali juurdeehitus;
- Kõrveküla staadioni ehitus;
- Lähte staadioni ehitus koos uue koolimajaga;
- Lähte jääväljak;
- Raadi kunstmuruväljak.
Komisjon võttis info teadmiseks.
3. Tartu valla 2022. aasta eelarve I lugemine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Toimub eelarve põhjalik analüüs, kus komisjon võtab eelarve läbi haridusevaldkonna osas.
Tulud kasvavad 7% ja kulud kasvavad 11% ning põhitegevuse tulem 2,6 miljonit.
Toimub pikem arutelu ja komisjon liikmed esitasid omapoolseid ettepanekuid.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud koos parandusettepanekutega.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
4. Tartu valla 2021. aasta II lisaeelarve
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Ettepanek on:
- suurendada põhitegevuse tulusid summas 39 190 eurot;
- suurendada põhitegevuse kulusid summas 630 012 eurot;
- vähendada investeerimistegevuse eelarvet summas 782 600 eurot.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
5. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise
kord
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab eelnõud.
Kehtestada Tartu valla lasteaedades alates 01.01.2022 kohatasu määraks 8% Vabariigi Valitsuse
poolt töölepingu seaduse alusel kehtestatavast töötasu alammäärast.
Muudatused on, et lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel kalendrikuu jooksul mistahes põhjusel
on vanem kohustatud tasuma kohatasu 14 päeva eest.
Lisatud on § 5 - vanem ei pea tasuma kohatasu, kui eriolukorra tõttu on lasteaed või rühm ajutiselt
suletud rohkem kui 5 tööpäeva. Kohatasu maksmisel eelpool nimetatud perioodil võetakse aluseks
lapse lasteaias viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus.
Alates 1. jaanuarist 2022 Tartu vallas lasteaia kohatasu 52,32 eurot kuus.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
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6. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule ja volikokku
Komisjoni ettepanek ELVL volikokku: Nimetada Tartu valla esindajateks kohaliku
omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks liidu volikokku vallavanem Jarno Laur ja volikogu
esimees Vahur Poolak ja nende asendajateks vallavalitsuse liige Tarmo Raudsepp ja volikogu
aseesimees Martin Pedak.
Komisjoni ettepanek ELVL üldkoosolekule: Iga komisjon nimetab oma esindaja ja
hariduskomisjoni esindaja on Andres Kuusik.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
7. Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Komisjoni ettepanek: Nimetada Tartu valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule volikogu esimees Vahur Poolak ja asendusliikmeks volikogu aseesimees Martin
Pedak.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
8. Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia ümberkorraldamine
Jarno Laur: Selleks, et uuest õppeaastast ümberkorraldust teha, peab olema märtsiks 2022 otsus
tehtud. Otsust saab teha nii, et kõigepealt seda arutavad kohalikud hoolekogud ja
õpilasomavalitsus, siis saab minna otsuste juurde. Toiming oleks sama mis Maarja-Magdaleena
kooli ja lasteaia ühinemisel. Efekt võiks olla sisuline sünergia ja parem teenuse kvaliteet
(tugipersonal). Tekib sisuline uus kvaliteet. Volikokku peaks see eelnõu jõudma veebruaris. Kui
komisjon otsuse heaks kiidab, tuleb võtta kokku kohalik hoolekogu ja õpilasomavalitsus ning
minna kogukonnaga rääkima. Mis tulem sealt tuleb, seda hetkel ei tea. Aga see oleks ainuke viis
kuidas Laeva hariduselu toimivana hoida. Kogukond saab aru, et vanaviisi lihtsalt ei saa edasi
minna.
Toimub pikem arutelu teema üle.
Komisjoni ettepank: Toetada Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia ümberkorraldamist ühise
juhtimise alla.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
9. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu.
- haridusasutuste hoolekogud üle vaadata.

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Janek Hoffmann
Hariduskomisjoni esimees

Kadri Linamägi
Protokollija
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