TARTU VALLAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla

11.05.2022

Aeg: 11.05.2022, algus kell 15.30, lõpp kell 17.30.
Koosolekut juhatas: hariduskomisjoni aseesimees Andres Kuusik.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa hariduskomisjoni liikmed: Andres Kuusik, Laura Tamme, Piret Siivelt,
Anneli Kumar ja Agu Laas.
Puudusid: Janek Hoffmann ja Tea Pendla.
Külaline: arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp, Ene Liivamägi.
Päevakord:
1. Tartu valla 2022-2030 arengukava arengueesmärkide ideekorje;
2. Gümnaasiumi medaliga lõpetaja preemia andmise kord;
3. Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord;
4. Nova komisjoni moodustamine, põhimäärus, komisjoni esimehe- ja aseesimehe valimine ning
komisjoni koosseisu kinnitamine;
5. Haridusalase töörühma esimeste koosolekute kokkuvõte;
6. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu.
Kõik komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Tartu valla 2022-2030 arengukava arengueesmärkide ideekorje
Tarmo Raudsepp: Vallavalitsus on alustanud uue arengukava koostamise protsessi. See peab olema
kinnitatud 15. oktoobriks. Vallavalitsusel on see mõte, et alustada seda protsessi kohe volikogus.
Vallavalitsus tahab teha esimese ideekorje ja suundade paika panemise volikoguga, et saada kohest
volikogu sisendit ning mis asju peetakse oluliseks ja millele rohkem rõhku panna. Ettepanek on siis teha
esimene ideekorje peale 18.05. volikogu istungit.
Komisjonide poole pealt tahaks sisulisemaid ettepanekuid juunikuu koosolekutelt. Vallavalitsus
moodustab ka valdkondlikud töörühmad.
Komisjon võtab info teadmiseks.
2. Gümnaasiumi medaliga lõpetaja preemia andmise kord
Määruse eesmärk on väärtustada üld- ja kutsekeskhariduse omandamisel õpilaste tehtud tublit tööd.
Preemia võivad saada õpilased, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu vallas. Preemia võivad
saada ka need õpilased, kes ei ela vallas, kuid lõpetavad Lähte Ühisgümnaasiumi.
Komisjoni ettepanekud: Otsustati toetada eelnõud tingimusel, et viiakse sisse järgmised parandused:
1) Suurendada preemiaid hõbemedalistile 200 euro asemel 300 eurot ning kuldmedalistile 300
euro asemel 500 eurot;
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2) Lisaks gümnaasiumilõpetajatele premeerida ka kutsekeskharidusasutuste kiitusega lõpetajaid,
nende preemiasumma oleks võrdne hõbemedalistidega (300 eurot);
3) Rakendussätete punkt 3-s lisada vallale dokumentide esitamise tähtaeg 1 kuu peale lõpetamist.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
3. Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord
Määruse eesmärk on väärtustada valdkondade põhiselt Tartu valla elanike või Tartu vallas töötavate
inimeste edukat ja tulemuslikku tööd nii oma kutsealal kui vabatahtlikus tegevuses.
Määrusega reguleeritakse kuue erineva valdkonna tunnustamist: haridus ja huviharidus, kultuur ja
kogukond, spordivaldkond, sotsiaalvaldkond, noorte valdkond ja ettevõtlusvaldkond.
Komisjoni ettepanekud: Otsustati toetada eelnõud tingimusel, et viiakse sisse järgmised
parandused:
1) Lisada haridusvaldkonna tunnustusavalduste hulka Aasta tugispetsialist – aunimetus antakse
isikule, kes on koolis, huvikoolis või lasteaias, silmapaistval viisil aidanud kaasa laste ja õpilaste
arengule;
2) Parandada § 2. lõikes 7 sõnastust, kustutades ära sõna „vähemalt“;
3) Lisada § 8. tunnustusavalduste andmise korda lõige 6: Vallavalitsusel on õigus käesolevas
määruses nimetatud tunnustusavaldusi anda välja samas kategoorias ka mitu;
4) Lisada õiendisse täiendus et määruse eesmärk on väärtustada valdkondade põhiselt Tartu valla
elanike või Tartu vallas töötavate inimeste edukat ja tulemuslikku tööd;
5) Õiendis hariduse ja huvihariduse punkti all kustutada tekst „kus parimale õpilasele kingitakse
tänukiri ja meene“, sest see on juba reguleeritud määruse § 1 lõikes 2.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
Piret Siivelt kirjutas kirja kõigile valla koolide direktoritele, haridusspetsialistile ja sotsiaal- ja
haridusosakonna juhatajale, et vallavalitsusele teha ettepanek, et maikuus toimuvale parimate
õpilaste vastuvõtule peaks kutsuma ka õpetajad. Peale Maarja-Magdaleena kooli direktori pole
keegi sellele vastanud ega reageerinud ning vallavalitsuse poolne seisukoht puudub.
4. Nova komisjoni moodustamine, põhimäärus, komisjoni esimehe- ja aseesimehe valimine
ning komisjoni koosseisu kinnitamine
Komisjon otsustas nimetatud eelnõud mitte toetada. Idee on huvitav, kuid volikogu komisjon ei
ole selle teostamiseks sobiv vorm. Ettepanek on soovitada eelnõus käsitletud projekt ellu viia
vallavalitsuse töörühma vormis.
Komisjon võtab info teadmiseks.
5. Haridusalase töörühma esimeste koosolekute kokkuvõte
Arutati võimalust luua projektifond haridusalaste projektide elluviimiseks. Esialgsed ideed on
järgmised:
• Fondi eesmärk on toetada õppekava täitmisele ja arendamisele, haridustöötajate
professionaalsele arengule ning asutuste ja erinevate huvigruppide vahelisele koostööle
suunatud projekte;
• Fondi suurus võiks esialgu hinnanguliselt olla 30 000 eurot aastas;
• Fondist toetuse taotlemine võiks toimuda 2-3 korda aastas konkursi alusel;
• Võimalik võiks olla toetust taotleda kahes kategoorias: ühe klassi või rühma tegevuste
tarbeks väiksemad summad, koostööprojektide tarbeks suuremad summad;
• Ühe asutuse kohta võiks olla paigas maksimaalne võimalik taotletav summa, et piirata
ühe asutuse soleerimist taotlemisel;
2

•

Suuremad tegevused, mida toetada selle fondiga võiksid kuuluda alljärgnevate hulka:
o Ühisüritused, väljasõidud, õppereisid;
o Ühiskoolitused, konverentsi või valdkondliku seminari korraldamine;
o Erinevaid huvigruppe ühendavad projektid (lapsevanemad vs õpilased vs õpetajad
vs tugitöötajad jne);
o Projektikirjutamise toetus / omaosaluse katmine.

Komisjon arutab teemat järgmisel koosolekul edasi, et anda sisend vallavalitsusele.
6. Jooksvad küsimused ja vaba arutelu
- Kõrveküla kooli staadioni ehitus;
- Lähte jääväljaku ehitus;
- Maarja-Magdaleena lasteaia ehitus;
- Ukraina põgenike teema vallas.

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Andres Kuusik
Hariduskomisjoni aseesimees

Kadri Linamägi
Protokollija
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