Tartu Vallavolikogu Kogukonna-ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr.2/11.02.2022.a.
Tartu vallamajas, Kõrvekülas, Haava 6.
Algus kl. 16.00
Kohal komisjoni liikmed: V. Täpsi, K. Suvi, A. Sepp, M. Kruus, J. Kreela
Puudusid: Mariann Vink, Meelis Villems
Külalisena: Anne Aleksejev, Kersti Kruus, Jarno Laur.
Päevakord, koosoleku käik:
1. Haridusspetsialisti Kersti Kruus´i – tutvustamine.
Tartu valla uus haridus-ja noorsootööspetsialist Kersti Kruus tutvustab end ning komisjoni liikmed
saavad oma küsimustele vastused. Soovime head koostööd ning jõudu uuele spetsialistile.
2. Sots.toetuste muutmine – Anne Aleksejev annab ülevaate muudetava määruse osas,
põhjustest ning vajadustest.
Komisjoni liikmed on nõus toetama volikogusse minevat eelnõud, 5 poolthäält.
3. Küttetoetuste muutmine—Anne Aleksejev tutvustab uut küttetoetuste eelnõud, selgitab
toetussummade suurendamise põhjusi ning määruses muutmisele minevat teksti.
Komisjoni liikmed on nõus toetama volikogusse minevat eelnõud, 5 poolthäält.
4. Hoolekogude liikmete nimetamine haridusasutustesse: komisjoni esimees tutvustab
eelnõuna valla koolide ja lasteaedade Hoolekogudesse nimetatavate volikogu liikmete
nimekirja. Kõik komisjoni liikmed on nõus toetama volikogu poolt valitavaid volinikke:
Kõrveküla Põhikool-- Egle Nõmmoja
Lähte Ühisgümnaasium-- Agu Laas
Tabivere Põhikool-- Veronika Täpsi
Maarja- Magdaleena Põhikool-- Vahur Poolak
Laeva Põhikool, Laeva Lasteaed—Janek Hoffmann
Kõrveküla Lasteaed—Meeli Kruus
Lähte Lasteaed—Valeeri Rubeika
Raadi Lasteaed – Marike Adamka
Tabivere Lasteaed—Aune Sepp
Tartu valla Muusikakool—Anneli Kumar
Tabivere Huvikool—Laura Tamme
Tartu valla Spordikool—Alo Ainumäe
Hääletamisel 5 poolthäält.

5. Maa munitsipaalomandisse andmine Piirissaares ja Väänikvere külas. Eelnõud tutvustab ja
põhjendab vajadust Aune Sepp.
Hääletamisel 5 poolthäält.
6. Vallavara omandamine, Tabivere vana pumbamaja kinnistu Emajõe Veevärgilt.
Eelnõud tutvustab ja esitab põhjendused Aune Sepp.
Eelnõuga nõus kõik kohalolijad, 5 komisjoni liiget.
7. Laeva lasteaia ja kooli liitmine. Anne Aleksejev ja Kersti Kruus annavad ülevaate kooli ja
lasteaia ühendamise hetkeseisust. Asutuste liitmise vajadust ja kasulikkust kiidavad heaks ka
kõik kohalolijad, hääletamisel nõus eelnõuga 5 komisjoni liiget.
8. Jooksvad küsimused:
• Vallavanem Jarno Laur selgitab valla 2022.a. eelarve kinnitamise otsust edasi lükata
veebruarikuu volikogusse: läbirääkimised suuremate investeeringute teostamisest alles
käivad ning mitmed pooliolevad teemad tahavad veel selgeksvaidlemist.
• Jarno Laur tutvustab Tabivere Lasteaia renoveerimise hetkeseisu- projekt on ekspertiisis,
tehtud on eelarves palju kärpeid, kuna ehitushinnad on väga kõrged ning palju ressurssi
kulub ka asenduspindadele.
• Elektri-ja küttetoetuste avaldusi hakkab sotsiaalosakond vastu võtma 17. Jaanuaril kõigis
valla teeninduspunktides.
• Probleemi on tõstatanud Laevas elav spordiveteran Ago Vooremäe, et on ebaselge, keda
kutsutakse erinevatele võistlustele, tema soovib osa võtta kabevõistlustest. Laeva
Raamatukogus kohtusid vestlusringis Külli Suvi, Markus Jõgi ning Ago Vooremäe. Lepiti
kokku, et võistluste korral annab Markus Jõgi infot ning kutsub Ago Vooremäe Laeva kooli
võistlustele kohtunikuks.
• Komisjoni liikmed leppisid kokku, et koosoleku kutsele tuleb tagasisidet anda, et kutse on
käes ning anda teada, kui koosolekul ei ole võimalik osaleda.
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