TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla

20.01.2021

Aeg: 20.01.2021, algus kell 16.30, lõpp kell 18.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi
Protokollis: Kadri Linamägi
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Jana Rosenthal, Janika Lill ja
Üllar Loks
Puudusid: Allar Aardevälja ja Jaanus Robi
Külalised: Kõrveküla Põhikooli direktor Andres Jõgar, vallavanem Jarno Laur ja
sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev.
Päevakord:
1. Tartu valla 2021. aasta eelarve;
2. Maarja-Magdaleena kooli ühendamine lasteaiaga;
3. Ühtse digitaalse õpilaspileti kasutuselevõtt kõigis Tartu valla koolides;
4. Koolivõrgu korrastamise ja muutmise arutelu;
5. Õpetajate palgaraha koolides;
6. Väikeklasside moodustamise ja rahastamise alused;
7. Jooksvad küsimused
Kõik on päevakorra poolt.
1. Tartu valla 2021. aasta eelarve
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate Tartu valla 2021. aasta eelarvest.
Teemad mida arutati seoses eelarvega:
- Maarja-Magdaleena lasteaia ehitus ja haridusvõrgu korrastamine ning hallatavate majade
kasutuste ümberkorraldamine;
- Lähte lasteaia laiendamise planeerimine;
- Lähte Ühisgümnaasiumi maja ja õueala projekteerimine;
- Lähte Ühisgümnaasiumi IT vahendid;
- Raadi lasteaia laiendamine;
- Laeva lasteaia katuse remont;
- Laeva kergliiklustee;
- Kõrveküla Põhikooli kulude prognoosimine;
- Tabivere lasteaia projekteerimine.
Komisjon võttis info teadmiseks.
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2. Maarja-Magdaleena kooli ühendamine lasteaiaga
Tabivere Lasteaed on Tartu valla koolieelne lasteasutus, mis asub peamajaga Tabivere alevikus
ja filiaal on Maarja-Magdaleena külas. Maarja-Magdaleena külas on üks rühm lastele vanuses
kolm kuni seitse aastat ja teises rühmas on lapsed vanuses poolteist kuni kolm aastat.
Otstarbekas oleks ühendada Tabivere Lasteaia Maarja-Magdaleena külas asuvad rühmad kooliga
ja käsitleda tekkivat asutust kohaliku hariduskeskusena ning korraldada J. V. Veski nimeline
Maarja-Magdaleena Põhikool ümber põhikool-lasteaiaks, haridusasutuse edaspidine tegutsemise
vorm - koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.
Komisjon võttis info teadmiseks.
3. Ühtse digitaalse õpilaspileti kasutuselevõtt kõigis Tartu valla koolides
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev annab ülevaate hetkeseisust. Plaan on digitaalsele
kaardile peale panna bussitranspordi kasutamine ja raamatute laenutamine.
Kaarti on plaanis kasutusele võtta kõigis valla koolides korraga ja mõistlik aeg selleks oleks selle
aasta 01. septembrist. Tulevikus saab liita kaardiga veel vajalikke teenuseid. Ühe kaardi
maksusumus oleks 3.50 eurot.
Vallavalitsus tegeleb teemaga edasi.
4. Koolivõrgu korrastamise ja muutmise arutelu;
5. Õpetajate palgaraha koolides
Teemat tutvustab komisjonile Üllar Loks.
Suured koolid oma palgaraha arvelt peavad aitama väikeste koolide palgakulude katmise. Selle
kohta saab teha erinevaid arvutusi. Vajalik oli statistiku abi, et tekiks mingigi omavaheliste
seoste loomine. Seda nimetatakse hüperboolseks graafiliseks planeerimiseks. Selle tulemusena
suurte koolide kasud jagati laiali nii, et teised said ka midagi. Asja parandaks koolivõrgu
kompleksne ülevaatamine. Tuleks moodustada spetsialistidest komisjon, kes analüüsib ühtsete
meetodite järgi neid asju. Täna ei ole võimalik öelda milline on õige lahendus Laeva kooliga ja
Maarja-Magdaleena kooliga. Eesmärk oleks anda terves valla koolides konkurentsi võimelist
haridust.
Pikem arutelu Laeva Põhikooli teemal. Põhiprobleem III kooliastme väiksus (1 kuni 2 last
klassis), probleem õpetajate leidmisega ja nende koormuste väiksus. Selle tõttu kannatavad ka 1
kuni 6. klasside osa. Eesmärk oleks luua tugev esimese kuni kuuenda klassi osa. See lõpetaks ära
palgaraha ümbertõstmise, kuna see ei saa olla pikemas plaanis jätkusuutlik ja mõjub kõigile
koolidele halvasti. Läbi peab arutama kõik koolitüübid ja leidma igaühele oma eripära.
Eesmärgiks oleks ka luua Laeva külas hariduskeskus, kus kool ja lasteaed eksisteeriks koos.
Peaks arutama kuidas see terve mudel koos töötaks.
Komisjon poolt on arvamus, et koolivõrgu korrastamise teemaga peab edasi tegelema. Kaasata
ka vastavaid eksperte.
Vallavalitsus tegeleb teemaga edasi ja teeb vastavad analüüsid.
6. Väikeklasside moodustamise ja rahastamise alused
Teemat tutvustab komisjonile Üllar Loks.
Küsimus on püstitatud selleks, et seda probleemi tuleb jälgida vallas erinevates asutustes ja
registreerima seda, et milliseid lahendusi oleme leidnud. Kas on võimalik raha juurde saada ja
me saame aru seda, et seda teemat peab koguaeg jälgima ja võtma vastu otsuseid mis on meile
jõukohased ja mida see õpilaskontingent vajab. Kui me selle tegemata jätame, siis ülejäänud
õpilased kannatavad.
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Meil võiks olla ühtne poliitika selles mõttes, et neid tugiteenuseid tasustada ühte moodi. Välja
peab mõtlema süsteemi väikeste koolide tugiteenustele.
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