TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL NR 5
Kõrveküla

13.04.2022

Aeg: 13.04.2022, algus kell 15.30, lõpp kell 18.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Janek Hoffmann.
Protokollis: Kadrin Krabbi.
Koosolekust võtsid osa hariduskomisjoni liikmed: Janek Hoffmann, Anneli Kumar, Andres
Kuusik, Tea Pendla, Piret Siivelt, Laura Tamme.
Puudus: Agu Laas.
Kutsutud: sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev, Laeva Põhikooli direktor Tiina Luige,
arendusnõunik Tõnis Tõnissoo.

Päevakord:

1. Laeva Põhikooli põhimäärus (volikogu)
2. Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord
3. Haridusalase töörühma esimeste koosolekute kokkuvõte
4. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu.

Hariduskomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.

1. Laeva Põhikooli põhimäärus
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab eelnõud.
Tartu Vallavolikogu tegi 16.02.2022 otsuse nr 11 liita Laeva põhikool ja Laeva lasteaed.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 kohaselt peab koolil olema põhimäärus, milles

sätestatakse mh kooli asukoht ja tegutsemiskohad, kooli tegutsemise vorm ning õppe ja
kasvatuse korraldus koolis, sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase. Vajadus uue
põhimääruse järele on tingitud kooli tegutsemise vormi muutusest – põhikool muutub ühe
asutusena tegutsevaks põhikooliks ja koolieelseks lasteasutuseks.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud koos ettepanekutega lisada kooli asukoha juurde
tänava nimetus Aeru tee 1 ning märkida struktuuriüksuste, põhikool ja lasteaed, juurde
asukoha aadressid.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.

2. Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord
1) Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab eelnõud.
Komisjon arutab edasi teemat, kuidas ja millisel moel tunnustada Tartu valla haridusasutuste
töötajaid ja koolilõpetajaid ning teeb omapoolsed ettepanekud.

Vallavalitsuse otsusel tunnustada:
HARIDUSVALDKONNA TUNNUSTUSAVALDUSED
1. Gümnaasiumi lõpetajale, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu vallas,
antakse preemia:
a. 200 eurot gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga;
b. 300 eurot gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga;
2. Üldhariduskoolide ja huvikoolide parimate õpilaste tunnustamine
3. Aasta kooliõpetaja- aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil toetanud lapse/laste
arengut koolis või huvikoolis.
4. Aasta lasteaiaõpetaja- aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil toetanud laste
arengut.
5. Aasta koolitöötaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa kooli
või huvikooli arengule ja uutele ideedele.
6. Aasta lasteaiatöötaja - aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa
lasteaia arengule ja uutele ideedele.
7. Aasta haridustegu - aunimetus antakse isikule või asutusele, kes on silmapaistval viisil
panustanud haridusvaldkonda.
8. Aasta noorõpetaja - aunimetus antakse kuni 30 aastasele isikule, kellel on kõrgharidus ja
töötanud kuni 3 aastat Tartu valla haridusasutuses.
KULTUURI- JA KOGUKONDADE TUNNUSTUSAVALDUSED
(tunnustamine EV aastapäeva raames)
1. Aasta kogukonna või kultuuri edendaja- aunimetus antakse isikule või kollektiivile
kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kogukonna ja kultuuriväärtuste loomisele,
hoidmisele ja edasikandmisele;
2. Aasta kultuuritegu - aunimetus antakse isikule või asutusele, kes on silmapaistval viisil
panustanud haridusvaldkonda.
3. Aasta noor talent- aunimetus antakse isikule, kes on silma paistnud loominguga.
4. Kaunim kodu

SPORDIVALDKONNA TUNNUSTUSAVALDUSED
1. Aasta noorsportlane -aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal
märkimisväärseid tulemusi spordis.
2. Aasta naissportlane-aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal
märkimisväärseid tulemusi spordis.
3. Aasta meessportlane -aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal
märkimisväärseid tulemusi spordis.
4. Aasta treener-aunimetus antakse isikule, kelle juhendamisel on saavutanud sportlased või
võistkonnad eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.
5. Aasta sporditegu -aunimetus antakse isikule, kes on suure pühendumusega Tartu valla
spordielu arendamisse panustanud.
6. Aasta võistkond-aunimetus antakse võistkonnale, kes on saavutanud eelneval aastal
märkimisväärseid tulemusi spordis.
7. Aasta harrastussportlane.
SOTSIAALVALDKONNA TUNNUSTUSAVALDUSED
(tunnustamine EV aastapäeva raames)
Aasta sotsiaalvaldkonna tegu- - aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on
toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse.
NOORTEVALDKONNA TUNNUSTUSAVALDUSED
(tunnustamine noortepäeval augustis)
Aasta noortevaldkonna tegu- aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral
panustanud valla noorsootöö edendamisse.
ETTEVÕTLUSVALDKONNA TUNNUSTUSAVALDUSED
(tunnustamine EV aastapäeva raames)
Aasta ettevõtlustegu

Valdkondlike tunnustusavalduste statuudid kinnitab vallavalitsus. Tunnustusavaldusi ei pea
andma igal aastal.

2) Hariduskomisjoni liige Piret Siivelt esitas omapoolsed ettepanekud Tartu valla
aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise korra kohta kirjalikult.
Ettepanekud olid järgmised:
HARIDUSVALDKONNA TUNNUSTAMINE
Tunnustamise aluseks on haridusasutuste juhtkonna ettepanekud.
Õpilaste tunnustamine
1. Tunnustus koolilõpetajatele, Gümnaasiumi lõpetajale kes on registreeritud Tartu valla
elanik, antakse rahaline preemia:
1) 200 eurot, kui õpilane lõpetab hõbemedaliga;
2) 300 eurot, kui õpilane lõpetab kuldmedaliga.
2. Tartu valla põhikooli kiitusega lõpetanule antakse rahaline preemia 100 eurot;
Tartu valla huvikooli põhiõppe kiitusega lõpetanule antakse rahaline preemia 100
eurot;

Kutsekeskharidusõppe kiitusega lõpetanule, kes on registreeritud Tartu valla elanik,
antakse rahaline preemia 100 eurot.
3. Tunnustus rahvusvahelistel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel edukalt Tartu valla
koole esindanud õpilastele
a. rahaline preemia 100-300 eurot
4. Tunnustus rahvusvahelistel võistlustel edukalt esinenud noortele
a. rahaline preemia 100-300 eurot
5. Eduka esinemise eest rahvusvahelisel või vabariiklikul erialakonkursil või võistlusel
rahaline preemia
1) 1. – 6. koht rahvusvahelisel erialakonkursil / või võistlusel 100 eurot;
2) 1. – 3. koht vabariiklikul erialakonkursil / või võistlusel 50 eurot.
Haridustöötajate tunnustamine
Tunnustamise aluseks on valla hariduskomisjoni, haridusasutuste juhtkondade ja hoolekogude
ettepanekud.
KULTUURIVALDKONNA JA KOGUKONDADE TUNNUSTAMINE
1. Aunimetus Aasta kultuuri sõber
2. Kaunim kodu
SPORDIVALDKONNA TUNNUSTAMINE
1. Aasta veteransportlane seeniorsportlane
aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi
spordis
2. Aasta sportlik asutus
NOORTEVALDKONNA TUNNUSTAMINE
1. Aasta noorsootöö tegija edendaja
antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral panustanud valla
noorsootöö edendamisse
2. Aasta noore tegu
aunimetus antakse 7-26 aastasele noorele, kes on oma tegevusega vallas silma paistnud
haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas
3. Aasta noortesõbralik tegu
aunimetus antakse ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt
panustatud noorsootöö arendamisse
SOTSIAALVALDKONNA TUNNUSTAMINE
1. Aasta vabatahtlik
aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või muul
viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse
2. Aasta terviseedendaja
aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustatud
eriliselt terviseedendusse vallas
3. Aasta sotsiaaltöö edendaja
aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud
eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;
ETTEVÕTLUSVALDKONNA TUNNUSTAMINE
1. Aasta ettevõte

aunimetus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele, kes on panustanud
kogukonna ja valla arengusse
2. Aasta arendusprojekt
aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud
viimase kahe aasta jooksul
Tunnustusega kaasnev meene ja tänukiri antakse üle vallavalitsuse poolt korraldataval
sündmusel.
Arutelu jätkub järgmisel komisjoni koosolekul.

3. Haridusalase töörühma esimeste koosolekute kokkuvõte
Leiti, et töörühma koosolekud on äärmiselt vajalikud ja nendega võiks jätkata. Kokkuvõtteid
teha ei jõutud, aga sellega jätkatakse järgmistel koosolekutel .

4. Jooksvad küsimused ja info
-

-

hariduskomisjon teeb ettepaneku jätkata kevadist õpilaste tunnustamise traditsiooni
ning lisaks kutsuda ka õpetajaid, üritusele kutsutud õpetajate tunnustamise osas
komisjon selget seisukohta ei võtnud. Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev
arvas, et õpetajate tunnustamisüritus võiks olla õpetajate päeval.
alanud on Tartu valla arengukava koostamine.
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