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Koosoleku algus 18.30, lõpp
Koosolek toimus MS Teams rakenduse vahendusel.
Osalesid: Vahur Poolak, Martin Pedak, Külli Vikat, Vahur Jurs, Helin Veetõusme, Ariana
Rooba, Elle Kaljurand, Üllar Loks, Janika Lill, Teet Lill, Liia Kass, Janek Hoffmann, Tõnu
Kalja, Vahur Kerge
Koosoleku juhatas strateegiakomisjoni esimees Vahur Poolak. Protokollis Endla Suvi
Kõik osalejad on päevakorra kinnitamise poolt.
Päevakord:
1. Tartu valla haridusvõrgu korrastamine.
Ettekandjad: Üllar Loks, Martin Pedak, Külli Vikat
2. Jooksvad küsimused ja ülevaade volikogu eelnõudest.
Ettekandja: Jarno Laur
1. Tartu valla haridusvõrgu korrastamine
Vahur Poolak juhatab sisse strateegiakomisjoni koosoleku, sõnades et ettekannet tuleks võtta kui
sissejuhatust väga tähtsasse teemasse, valdkonda, millesse tuleb suhtuda väga tõsiselt.
Haridusvaldkond on mitmetahuliselt tähtsal kohal. Eelarves läheb kõige rohkem raha
haridusvaldkonda.
Üllar Loks selgitab, et ennekõike esindab ta iseenda ja natuke ka hariduskomisjoni arvamust.
Probleemiks on ennekõike olukord, kus valla koolimajad ja õpilased ei asu õiges kohas. Puudub selge
pilt Raadi piirkonna kohta, kus on kõige rohkem lasteaialapsi ja õpilasi. Kõikide kohta andmed
puuduvad, sest sissekirjutus ja tegelik elukoht tihti ei kattu. Õnnetus on selles, et riik jagab õpetajate
palgaraha õppijate järgi. Juba 3 aastat on tulnud seda raha ümber jagada, sest muidu jääksid väikesed
koolid rahata. Puudus on pedagoogidest. Selle volikogu ameti ajal on päris hästi läbi viidud haridust
arendavaid projekte. Tabiveres ja kõrvekülas valmisid eelmisel aastal uued koolid. Kõrveküla sai uue
lasteaia Ripsik. Maarja-Magdaleenas on kõik valmis selleks, et tekiks uus hariduskeskus, mille nimeks
jääb J.V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool. Käimas on ettevalmistused Tabivere Lasteaia
renoveerimiseks. Puudus on lasteaiakohtadest Lähtel. Lasteaed on Raadi SA oma ja selle kulud ei
kajastu valla eelarves. Veel ei ole selge kuhu tahetakse uus lasteaiahoone ehitada. Lähte ÜG uue hoone
projekteerimise küsimuses on olnud 2 kokkusaamist. Eesmärk on, et Lähte õpilased saaksid samad
tingimused kui valla uutes koolides on õpilastele loodud. Laevas on pinda rohkem kui õpilastele vaja.
Peaksime hakkama mõtlema sellele, millist kooli ja kuhu me seda Raadil tahame. Osa Raadil lapsi
käib kooli Kõrvekülla, osa Tartu linna. Tuleb otsustada, milline kool sinna tuleb, kas põhikool või
põhikool koos gümnaasiumiga. Teada on, et Raadile tuleb ka erakool. Selles küsimuses on kindlasti
vaja läbi viia põhjalik analüüs.

Martin Pedak: Maarja-Magdaleenas on lasteaed funktsioonina olemas ja järjekord on väike, kuid
kohtade arv on piiratud. Lasteaia strateegiline lähenemine võiks olla selline, et vältida küsimusi, mis ei
lase piirkonnal kasvada. Kui noored pered ei saa endale lubada elamist linnas, siis Maarja-Magdaleena
pakuks päris head alternatiivi. Asukoht ei ole linnast kaugel ja korterite hinnad on suhteliselt madalad.
Lasteaia teema ongi see, mille kaudu juhitakse piirkonna arengut. Linna läheduses sellist probleemi ei
ole. Väiksema asustusega piirkondades on see aga väga oluline küsimus. Kui mõtleme lasteaia ja kooli
peale, siis tuleb mõelda nii, et see tooks piirkonda elanikke juurde. See aitab vähendada väiksemate
kohtade hääbumist. Kui kohapealt kaovad ära sellised funktsioonid nagu lasteaed ja kool, siis
lahkuvad inimesed ja koht hääbub. Eesmärk ei ole, et on lasteaia kohtade järjekord vaid et oleks kohti
soovijatele. Praeguse plaani kohaselt, millega liidetakse lasteaed kooliga, lahendatakse MaarjaMagdaleenas probleem lasteaiaga mõneks ajaks ära. Lähtel töö juba käib. Lähte lasteaia puhul oleks
mõistlik ilmselt suurendada olemasolevat hoonet, kui see on võimalik. Potentsiaalne probleem Lähtel
ongi maa-ala piiratus. Suuremat hoonet kinnistule ära ei mahuta. Laeva põhikool on jõudnud sinna
seisu, kus järgmisel aastal on vaja teha sellised olulised otsused nagu mis moodi edasi liigutakse.
Laeva arengu võimalusi tuleks vaadata tervikuna ja koos. On teada, et kõik Laeva õpilased ei käi
kohalikus koolis. Siin on küsimus teenuse kvaliteedis. Me ei saa lubada endale seda, et teenuse
kvaliteet ei sobi kõigile elanikele. Tuleb ära lahendada küsimus, miks kohalikud ei taha oma lapsi tuua
kohalikku kooli või lasteaeda. Vallavalitsus peaks otsima lahendusi sellistele muredele, ilma et
volikogu sellega peaks tegelema. Volikogu võiks anda sisendi põhikooli ja lasteaia probleemi
kiiremaks lahendamiseks. Linna poolel on teenusele soovijaid nii palju, et uus Ripsiku lasteaed on
juba täis ja tegeletakse selle laiendamisega, mis tooks juurde samapalju rühmi kui juba olemas on.
Tuleks mõelda koos arendajatega, kus on võimalik uute lasteaiakohtade jaoks leida ruume. Järjest
tekib juurde uusi arendusi, mis omakorda toovad kaasa uusi arendusi. Tänu sellele kasvab valla
elanike arv ning tänu maksuraha suurenemisele võime pakkuda juurde uusi teenuseid. Võimaliku uue
kooli rajamisele linna lähistele ei ole mõeldud sellele, et see kool peaks olema gümnaasium, kuid
arvestades võimalikku elanike juurdekasvu, siis Lähte ÜG jääb väheks. Isegi arvestades seda, et osa
lapsi läheb linna gümnaasiumisse, on see siiski koht, millele tuleks mõelda ning arvestades võimalikku
riigiabi, siis miks mitte arutada ka riigigümnaasiumi võimalusega.
Jarno Laur selgitab, et haridusvõrgu arendamise asjad on sellised, mida ei saa lühikese aja jooksul
teha. Murekohtadeks on, et meil puudub teadmine koolivõrgu kohta. On olemas Heiveli uuring, mis
annab väga hea teave nende piirkondade kohta, kus on toimunud stabiilsed arengud. Murekohtadeks
on Laeva ja Raadi. Me ei suuda adekvaatselt hinnata juurdekasvu tempot ja hulka, mida meile uued
elanikud linna lähipiirkonda toovad. Teine murekoht on ressurss, millega teha asju, mida me
planeerime teha. Aastatel 2018-2021 alustasime 15,5 miljonise tulubaasiga. 4 aastaga on see tõusnud
5,5 miljoni võrra. Koos elanike arvu kasvuga on kasvanud ka tulumaksu osa. See näitab, et ka
tulevikus on selline kasv arvestatav. Lasteaedadest saavad uued rühmad Maarja-Magdaleena, Raadi ja
Lähte. Tabiveres toimub lasteaiahoone rekonstrueerimine ja seoses sellega saab Tabivere lasteaed
järgmisel aastal ka juurde uued rühmad. Uus eelkooli seadus võib lõpetada antud ruumides Raadi
lastehoiuteenuse osutamise. Tuleb otsustada mida teha 8 rühma ümberpaigutamisega. Sellega ei ole
arvestatud üheski eelarvestrateegias. Koolivõrgus katavad Tabivere ja Kõrveküla uued koolid praegu
piirkondade vajadused. Lähtele läheme tegema moodsat kooli keskkonda kombineerides seda
olemasoleva klassikalise keskkonnaga. Maarja-Magdaleena stabiilne olukord võiks olla vähemalt
mõne aja jooksul rahuldav. Laevas tuleb teha möödapääsmatud otsused. Tuleb vaadata, kuidas saab
olukorda juhtimistasandil muuta. Tuleb rääkida kohaliku elanikkonnaga, et mõista mida tahetakse.
Raadile uue koolimaja ehitamist tuleks teha järkjärgult. Alustades algkooli avamisega, siis põhikool.
Gümnaasiumi ei peaks vald enda peale võtma.
Külli Vikat selgitab, et hariduskomisjon on mitu korda seda küsimust arutanud. Arengukomisjoniga
seda teemat koos ei ole arutatud. Laeva lapsed käivad tõesti Puurmanisse, Tartusse ja isegi Kõrvekülla
käib üks laps. Me tahaksime, et meie lapsed käiksid meie koolis. Ootame Laevas ka, et noori tuleks
juurde. Äkki oleks tore kui saaks korda need kolemajad. Võib-olla oleks siin võimalik ka üks maja

püsti panna, siis tuleks ka inimesi juurde. Vald võiks teha koostööd Valioga. Noori käib Jõgevalt
Valiosse tööle. Nii mõnedki oleksid huvitatud kohapeal elamisest.
Martin Pedak selgitab, et Maarja-Magdaleena näide oli teise suunitlusega. Kui vald pakub kvaliteetset
teenust. Sinna me ei ehita juurde elamispinda. 2009-2019 aasta numbrid näitavad, et laste arv Laevas
on 10 aasta jooksul vähenenud umbes kolmandiku võrra. Kas probleem on selles, et ei ole noori
peresid. Siin peame mõtlema, mida saame pakkuda. Võib-olla tõesti pakkuda kolemajas odavaid
elamispindu. Teine küsimus on uurida miks ja kus olemasolevad lapsed käivad. Tundub, et seda
probleemi on lihtsam lahendada.
Vahur Poolak lisab repliigi korras, et Maarja-Magdaleena puhul on näide, et üks ettevõtja tegi korda
ühe kolemaja – katus korda, uued aknad, sees seinad sirgeks. Siin tekkiski pudelikael, et noored pered
tulid, aga ei olnud pakkuda lasteaiakohti.
Jarno Laur lisab täienduseks, et kui minna sellele teele, et loome mingid munitsipaaleluruumid, siis
selle kulutatud raha arvelt jääb puudu võimekusest koolide-lasteaedade arendamises.
Martin Pedak avaldab arvamust, et kõigepealt võiks tegeleda nende kolemajade kaardistamisega ja siis
ärgitada omanikke neid elamuid korrastama.
Üllar Laur ütleb repliigina, et oli Tammistu kooli sulgemise juures ja ei arva, et Laevas samuti peaks
toimima. Võiks olla lasteaed ja 6.kl kool. Põhikooli osa peetakse Laevas väga kallilt üleval. Tähtis on
et lapsevanem tunneb, et kui tema laps läheb lasteaeda, siis on tal turvaline olla kuni 6. kl
lõpetamiseni.
Martin Pedak lisab, et tema lapsevanemana näeks ikka probleemi, et tegeleda tuleb lapse põhikooli
osaga. Vald peaks ära korraldama selle, et lapsevanem ei peaks muretsema selle üle, kuhu tema laps
peale 6. kl lõpetamist läheb. Siin peaks vald tagama lapsele võimaluse bussiga saada kooli ja tagasi.
Vahur Poolak küsib vallavanemalt, et milline on hetkel vallavalitsuse nägemus sellest, mida saaks ära
teha juhtimistasandilt, mida ümber korraldada.
Jarno Laur selgitab, et teada on mida praegu teha ei saa, so ei saa vähemalt praegu kehtiva
liitumislepingu järgi teha asutuse ümberkorraldust. Saab otsida sinna uut hingamist. Peab vaatama, et
ka täna olemasolevad lapsed leiaksid tee kohalikku kooli. Peale volikogu uue koosseisu valimisi on
volikogul palju rohkem vabadust oma otsuste tegemisel.
Vahur Poolak sõnab kokkuvõtteks, et ikka jõuame selleni, et mingil põhjusel on 20 last leidnud tee
Laevast eemale.
Külli Vikat lausub kokkuvõtteks, et külajutt asja on selline, et asutuse juhtimine ei ole asjakohane.
Vahur Poolak: Siit koorus välja teema, mis vajab vallavalitsuse suuremat tähelepanu. Vallavanem on
andnud lubaduse sellega tegeleda. Komisjoni liikmed võiksid kodus mõelda võimalike lahenduste
peale. Järgmine kord kui strateegiakomisjon teemat arutab võiks olla ideid nende kitsaskohtadele
lahenduste leidmiseks.
Martin Pedak teeb komisjoni liikmetele ettepaneku panna oma mõtted ja ideed kirja ja saata kas talle
või Vahur Poolakule.
Vahur Poolak täiendab, et oluline on ennekõike ideede rohkus. Tähtis on mitte ilma jääda kohalikust
teabest.

2. Jooksvad küsimused ja ülevaade vallavolikogu eelnõudest
Jarno Laur tutvustab lühidalt volikogule esitatavaid eelnõusid.

- Raadi lasteaia detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
lõpusirgel. Lasteaed saab juurde 6 uut rühma.

Projekteerimine on

- J.V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena põhikooli reorganiseerimine ja uue põhimääruse
kinnitamine. Tabivere Lasteaia põhimääruse muutmine. Põhimäärust muudetakse kuna ära
lähevad kaks Maarja-Magdaleenas asuvat rühma. Samuti vajab põhimäärus kaasajastamist.
- Nõusolekut projektis osalemiseks. Vallavalitsus loodab selles voorus esitada projekti kahe
objekti energiatõhususe parandamiseks. Üks projekt puudutab Laeva lasteaeda ja teine
vallamaja hoonet. Kui projekt toetust leiab, siis selle elluviimine jääb järgmiseks aastaks.
- Volikogult nõusoleku küsimine asenduskodu hooldusteenuse osutamiseks valla poolt.
Teema puudutab kuue alaealise lapsega peret. On oht et vald peab nende eestkostjana
tegutsema hakkama. Alternatiiviks oleks lapsed 1-2 kaupa saata üle Eesti erinevatesse
lastekodudesse, mis ei ole inimlik ega mõistlik. Vallavalitsus tahab volikogult luba , kui
vajadus peaks tekkima, osutada teenust valla poolt.
- Laeva – Valmaotsa kergliiklusteede aluste maade omandamine. Siin on üks lünk, kus ei ole
nõusolekut, Seal tuleb minna sundvalduse seadmise teed. Mõned omanikud annavad oma maa
tasuta, mõned tahavad saada üsna palju raha.
- Tammistu kergliiklustee rajamine. Siin on välja kujunenud hind 0,4 €/m2. Võimalus
omandada maa, et hiljem rajada kergliiklustee kortermajade juurest rahvamajani.
- Isikliku kasutusõiguse seadmine Kõrvekülas. Seoses uute tänavate ehitamisega Kõrvekülas,
tuleb ajutiselt tagada olemasolevatele kinnistutele juurdepääsud.
Järgmine strateegiakomisjoni koosolek toimub 8. aprillil algusega kell 18.00.

Vahur Poolak

Endla Suvi

Komisjoni esimees

Protokollija

