TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla

09.02.2022

Aeg: 09.02.2022, algus kell 15.30, lõpp kell 17.45.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Janek Hoffmann.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Janek Hoffmann, Andres Kuusik, Tea Pendla, Laura
Tamme, Piret Siivelt, Anneli Kumar ja Agu Laas.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, rahandusosakonna juhataja Ulvi Viilvere, vallasekretär Eve
Kallas, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev, Lähte Ühisgümnaasiumi direktor
Üllar Loks.
Päevakord:
1. Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia ümberkorraldamine;
2. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine;
3. Tartu valla haridusasutuste töötajate ja koolilõpetajate tunnustamine;
4. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu.
Kõik komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia ümberkorraldamine
Janek Hoffmann ja Anne Aleksejev annavad ülevaate ümberkorraldamise hetkeseisust.
Janek Hoffmann: Detsembris tuli ettepanek, et minna edasi teemaga Laeva Põhikooli ja Laeva
Lasteaia liitmine. Toimunud on mitu hoolekogu ja ka õpilasesindus on kokku saanud. Mina ise
olen käinud kolmel koosolekul. Koosolekutel on kõik poolt olnud, et liitmine toimuks. Liitmine
suurt muutust kaasa ei too. Muutus oleks vaid personali osas mis puudutab tugispetsialiste ja
juhtimist.
Komisjon arutab pikemalt eelnõu sisulist poolt ja teeb ettepaneku muuta eelnõu sõnastust.
Komisjoni ettepanek: Preambula osas välja jätta kolmas ja neljas lõik ja sõnastada järgmiselt –
Liitmine võimaldab vajadusel tarifitseeritud töötajaid rakendada lasteaias ja koolis.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
2. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine
Rahandusosakonna juhataja Ulvi Viilvere tutvustab eelnõud.
Põhitegevus tulud tulid juurde 865 tuhat, tulumaksu suurendati 12% kuna elanike arv suurenes.
Palgatõus on plaanitud 01. märtsist väljaarvatud miinimum palk ja õpetajad (riigipalk).
Hariduse valdkonna eelarve osas võetakse haridusasutuste eelarved üksikult läbi ja antakse
ülevaade kust on eelarvelisi vahendeid vähendatud või suurendatud.
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Piret Siivelt võtab üles palgatõusu teema ja ütleb, et koolijuhte pole sellest teavitatud ja nende
ootus on ikkagi palgatõus alates 01. jaanuarist. Tekib ebavõrdus asutuses kuna riigi poolt
makstav tõstetud õpetaja palk tuleb alates 01. jaanuarist. See on ebavõrdne, et juhid ja
abitöölised saavad palgatõusu alates 01. märtsist.
Ulvi Viilvere täpsustab tugispetsialistide palgatõusu teema ja saadab info komisjonile.
Toimub pikem arutelu palgatõusu teemal. Komisjon leiab, et see on valla haridusasutuste
töötajate ebavõrdne kohtlemine ja palgaraha tuleks eelarvest leida. Võimalus oleks asutuste
juhtidele anda luba oma eelarve vahenditest leida see raha. Oma inimesi tuleks väärtustada, mitte
nende pealt kokku hoida. Ühe asutuse piireks peaks olema võrdne kohtlemine. Komisjon ei toeta
eelarve eelnõud ja annab majanduskomisjonile selle teema lahendamiseks, et leida vajalik
palgaraha palgatõusuks alates 01. jaanuarist kõigis valla haridusasutustes. Komisjon seega toetab
eelnõud tingimusel, et haridusasutuste personalikulusid ei kärbita.
Komisjoni ettepanek: Hariduskomisjon toetab eelnõud eeldusel, et 2022. aasta eelarve II
lugemise raames plaanitud personalikulude kärbet haridusasutustes ei toimu.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
3. Tartu valla haridusasutuste töötajate ja koolilõpetajate tunnustamine
Komisjon arutab antud teemat kuidas ja millisel moel tunnustada Tartu valla haridusasutuste
töötajaid ja koolilõpetajaid.
Hetkel sellist korda ei ole, on teada et asutuste sees tunnustatakse õpetajaid ja on tunnustatud
töötajaid vabariigi aastapäeval. Tahaks saada komisjoni liikmetelet ettepanekuid kuidas
omavalitsus võiks edasi minna. Kuidas me väärtustame ja tunnustame haridusasutuste töötajaid.
Komisjoni liikmed jagavad omavahel arvamusi olemas olevate tunnustuste kohta ja mida võiks
muuta.
Lepitakse kokku, et kui tuleb komisjoni liikmetelt konkreetseid ettepanekuid, siis need saata
komisjoni esimehele. Kindlasti peab ka analüüsima milliseid rahalisi kulutusi see vallale kaasa
toob. Hiljemalt aprilli volikogus kehtestada tunnustamise statuut.
Komisjon võttis info teadmiseks.
4. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu
- haridusspetsialisti teema;
- ajutise haridusalase töörühma moodustamise teema.
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