TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

09.03.2022

Hariduskomisjoni, kogukonna- ja kultuurikomisjoni ühiskoosolek
Aeg: 09.03.2022, algus kell 16.00, lõpp kell 19.00.
Koosolekut juhatas: hariduskomisjoni esimees Janek Hoffmann.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa hariduskomisjoni liikmed: Janek Hoffmann, Andres Kuusik, Tea Pendla,
Laura Tamme, Piret Siivelt, Anneli Kumar ja Agu Laas.
Koosolekust võtsid osa kogukonna- ja kultuurikomisjoni liikmed: Aune Sepp, Külli Suvi,
Veronika Täpsi, Meelis Villems, Meeli Kruus, Jaanika Kreela ja Mariann Vink.
Külalised: arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp, majandusosakonna juhataja Kadi Kukk,
vallasekretär Eve Kallas ja kultuuritööspetsialist Karita Tilk ja sotsiaal- ja haridusosakonna
juhataja Anne Aleksejev.
Päevakord:
1. Ühiste kavatsuste protokolli ja koostöölepingu ülesütlemine;
2. Tartu Vallavolikogu 27.06.2019 määruse nr 19 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ muutmine;
3. Kohustuste võtmisega nõustumine „Lähte lasteaia juurdeehitus“;
4. Lastehoiu ruumide rendihanke korraldamine Raadi ja Kõrveküla piirkonda;
5. LEADER meetme tegevuspiirkonda kuulumise määramine;
6. Tartu valla aasta- ning valdkonnapõhiste tunnustusavalduste andmise kord;
7. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu.
Kõik komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Ühiste kavatsuste protokolli ja koostöölepingu ülesütlemine
Arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Ettepanek on üles öelda Tartu valla ja Venemaa Föderatsiooni Vologda oblasti Šeksna rajooni
administratsiooni vahel 2012. aastal sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll otseste partnerlussuhete
rajamiseks ning koostööleping kaubandus-majandussuhete ja teaduslik-tehnilise, sotsiaal- ning
kultuurialase koostöö kohta.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
2. Tartu Vallavolikogu 27.06.2019 määruse nr 19 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“
muutmine
Majandusosakonna juhataja Kadi Kukk tutvustab eelnõud.
Loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 kohaselt korraldab kohalik omavalitsus koerte ja vajaduse
korral teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamist. Loomatauditõrje seadus tunnistati alates 1.
detsembrist 2021 kehtetuks. Samal kuupäeval jõustus veterinaarseadus, mille § 32 lõike 4 kohaselt
korraldab koerte ja vajaduse korral teiste lemmikloomade kohta arvestuse pidamist kohalik
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omavalitsus. Veterinaarseaduse § 32 lõike 1 kohaselt korraldab koera ja kassi pidaja looma
identifitseerimise, § 29 lõike 1 kohaselt on looma identifitseerimise viisid looma märgistamine,
kirjeldamine ja kuuluvuse määramine. Koera ja kassi märgistamiseks kasutatakse eelkõige
elektroonset identifitseerimisvahendit, milleks on mikrokiip. Veterinaarseadus ei kehtesta üldist
nõuet märgistada koer ja kass elektroonse identifitseerimisvahendiga, vaid selle nõude
kehtestamine on jäetud kohalike omavalitsuste otsustada.
2021. aastal sattus Tartu vallast varjupaika 103 kassi ja 23 koera. Kassidest tagastati omanikule 3
ning uue kodu leidis 40 kassi. Varjupaika sattunud koertest tagastati omanikule 20 looma ning 3
leidis uue kodu.
Sellest lähtuvalt tehakse määrusesse järgmised muudatused:
1) Lisaks eeskirjale tuleb koerte ja kasside ning muude lemmikloomade pidamisel lähtuda
loomakaitseseadusest, veterinaarseadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest
õigusaktidest.
2) Tartu valla haldusterritooriumil peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel
on unikaalne kood. Muude lemmikloomade märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.
3) Tartu valla haldusterritooriumi peetav koer ja kass tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3
kuu jooksul koera või kassi sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema koera ja kassi
omandamise või valdusse saamise päevast, kui koer või kass ei ole märgistatud mikrokiibiga.
Komisjonis toimub pikem arutelu koera, kassi või mõne muu lemmiklooma registrisse kandmise
teemal.
Looma omanikule on kiibistamine ja looma registrisse (Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti
lemmikloomaregister) kandmine tasuline (kiip ja paigaldamine ca 20 euri, lemmiklooma
registrisse kandmine 11,50). Lemmikloomaregistris LLR looma registreerimine on omanikule
tasuta.
Komisjoni ettepanek: Tartu vallal ühineda Lemmikloomaregistriga LLR.
Komisjoni ettepanek: Jääta muutma § 4 lg 1 ja § 5 ning kohustus inimesele registreerida oma
lemmikloom Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistris mis on tasuline, vaid
inimesel on võimalik registreerida omal valikul valitud registris.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
Janek Hoffmann taandab ennast punkti hääletuselt ja koosolekut juhatab selle punkti juures Andres
Kuusik.
3. Kohustuste võtmisega nõustumine „Lähte lasteaia juurdeehitus“
Arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Tartu valla poolt asutatud Raadi Sihtasutus viib läbi hanget „Lähte lasteaia juurdeehitus“. Hanke
tulemusena ehitatakse olemasolevale lasteaia hoone ühekorruselistele osadele peale teine korrus.
Ehitusprojekt hõlmab uusehitustena rajatavat juurdeehitust suletud netopinnaga 271 m².
Lasteaiahoone juurdeehituse ehitamiseks ja sisustamiseks on Raadi Sihtasutusel vajalik võtta
laenu. Laenulimiidi suuruseks on kuni 580 000 eurot.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
4. Lastehoiu ruumide rendihanke korraldamine Raadi ja Kõrveküla piirkonda
Arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Raadi Sihtasutuse poolt AS-ga Merko Ehitus Eesti sõlmitud rendileping Kõrveküla Lasteaia
Päikeseratas Raadi lapsehoiu ruumide kasutamiseks lõpeb 31.12.2023.
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Hetkel kuulub Raadi lapsehoid Kõrveküla lasteaia „Päikeseratas“ alla. Lapsehoius on 8 24lapselist rühma vanuses 1,5-3 aastat. Igas rühmas on 3 lapsehoidjat. Lapsehoiu toitlustusteenus on
riigihanke kaudu sisse tellitud.
Igal aastal lisandub Tartu valda ~220 last. Kõrveküla ja Tila piirkondade lõpuni arendamisel
sündide arv suureneb veelgi. Sellega seoses on vajalik lapsehoiuteenuse pakkumise jätkumine neis
piirkondades. See tähendab 12-rühmalist lapsehoidu Tila küla ja Vahi aleviku piirkonda ning 4rühmalist lapsehoidu Kõrvekülla. Tila küla ja Vahi piirkonna lapsehoid on planeeritud toimima
eraldiseisva allasutusena. 12-rühmalise lapsehoiu ruumidesse kuulub täismõõdus köök
toitlustamiseks ning aiaga piiratud õueala. 4-rühmalise lapsehoiu mahtu kuulub õueala,
toitlustusteenus tellitakse sisse läbi hanke või lahendataks lähedal asuvate haridusasutuste
köökidega. Mõlema lapsehoiu teenus jääb Tartu Vallavalitsuse alla. Majanduslikult soodsamatel
tingimustel uute rendipindade leidmiseks on otstarbekas läbi viia 2-osaline hange rendiperioodiga
10 kuni 15 aastat.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud koos ettepanekuga, et rendile võetavaid ruume oleks
võimalik kasutada teenuse osutamiseks koolieelse lasteasutuse (s.o lasteaia) või lapsehoiu vormis.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
5. LEADER meetme tegevuspiirkonda kuulumise määramine
Seoses Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi 2023-2027 käivitumisel
LEADER-meetmest toetuste taotlemisel ning selleks vajalike arengudokumentide koostamises
osalemiseks on vajalik määratleda, millisesse mittetulundusühingu korraldatavasse LEADER
tegevuspiirkonda vald kuulub. Seoses 2017. aastal toimunud haldusreformiga on Tartu vald jäänud
kuuluma kahte piirkonda: Jõgevamaa Koostöökoja LEADER ning Tartumaa Arendusseltsi
LEADER tegevuspiirkonda. Ettepanek on määrata Tartu vald täielikult kuuluma Tartumaa
Arendusseltsi LEADER tegevuspiirkonda alates LEADER perioodi 2023-2027 rakendamisest ja
lõpetada osalemine liikmena Jõgevamaa Koostöökojas peale Eesti maaelu arengukava 2014–2020
LEADER programmi lõppemist.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
6. Tartu valla aasta- ning valdkonnapõhiste tunnustusavalduste andmise kord
Komisjon arutab antud teemat kuidas ja millisel moel tunnustada Tartu valla haridusasutuste
töötajaid ja koolilõpetajaid. Selle arutelu eesmärk on kaasata tunnustamise süsteemi ka teised
valdkonnad ja need ära määratleda, et kes oleks need inimesed keda Tartu vald võiks tunnustada
ja millisel üritusel seda teha võiks.
Hariduskomisjoni ning kogukonna ja kultuurikomisjoni ettepanekud tunnustamiseks Tartu vallas:
Volikogu otsusel tunnustada
1) Aukodanik
2) Teenetemärgi saaja / elutöö auhind
Vallavalitsuse otsusel tunnustada
HARIDUSVALDKONNA TUNNUSTAMINE
Õpilaste tunnustamine
1. Tunnustus gümnaasiumi lõpetajale kes on Tartu valla elanik antakse rahaline
preemia:
1) 200 eurot, kui õpilane lõpetab hõbemedaliga;
2) 300 eurot, kui õpilane lõpetab kuldmedaliga.
2. Tunnustus vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele
Haridustöötajate tunnustamine
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1. Aunimetus Aasta lasteaiaõpetaja
2. Aunimetus Aasta lasteaiatöötaja
3. Aunimetus Aasta noorõpetaja
4. Aunimetus Aasta klassiõpetaja
5. Aunimetus Aasta aineõpetaja
6. Aunimetus Aasta tugispetsialist
7. Aunimetus Aasta huvihariduse õpetaja
8. Aunimetus Aasta hariduse sõber
9. Aunimetus Aasta hariduse tegu
10. Aunimetus Aasta koolitöötaja
11. Aunimetus Aasta klassijuhataja
12. Aunimetus Aasta õppeasutuse juht
KULTUURIVALDKONNA JA KOGUKONDADE TUNNUSTAMINE
1. Aunimetus Aasta kultuuri edendaja
2. Aunimetus Aasta kogukonna edendaja
3. Aunimetus Aasta kultuuri tegu
4. Aunimetus Aasta kultuuri sõber
5. Aunimetus Aasta kogukond
6. Aunimetus Aasta vabaühendus
SPORT
1. Aasta noor naissportlane
2. Aasta noor meessportlane
3. Aasta naissportlane
4. Aasta meessportlane
5. Aasta spordi tegu
6. Aasta treener
7. Aasta spordi hing
8. Aasta võistkond
9. Aasta veteransportlane / seeniorsportlane
10. Aasta harrastussportlane
11. Aasta spordiklubi
12. Aasta sportlik asutus
NOORTE VALDKOND
1. Aasta noorsootöö tegija ja edendaja
2. Aasta noore tegu
3. Aasta noortesõbralik tegu
Tunnustusega kaasnev meene ja tänukiri antakse üle vallavalitsuse poolt korraldataval sündmusel.
Antud teema arutelu jätkub järgmisel komisjoni koosolekul.
7. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu
- Ukraina põgenike teema.

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Janek Hoffmann
Hariduskomisjoni esimees

Kadri Linamägi
Protokollija
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