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Linnavolikogu IX koosseis moodustas alatised komisjonid 14. novembril 2017. Hariduskomisjoni 

tegevusvaldkonnaks määrati hariduse, laste- ja noorsootöö jm küsimused.

 
Komisjoni esimees oli 20. veebruarini 2020 Triin Anette Kaasik ja aseesimees Toomas 

Jürgenstein, siis valiti komisjoni esimeheks Piret Uluots ja aseesimeheks Vladimir Šokman.

 
Hariduskomisjon pidas aruandeperioodil 12 koosolekut, sealhulgas 2 koosolekut e-posti teel ja 4 

koosolekut videosillas. Kokku on toimunud 36 koosolekut.

 
Komisjoni liikmed ja osavõtt koosolekutest:

 
Komisjoni liikmed Esitas komisjoni Koosolekuid/

osalenud

Ene Ergma Reformierakond 36/32

Laura Danilas Reformierakond 36/34

Andrus Punt Reformierakond 36/35

Jüri Sasi Reformierakond 36/34

Tamara Hristoforova Reformierakond 36/35

 Krõõt Kiviste

(alates 20.02.20)

Reformierakond 9/8

Gaabriel Tavits

(alates 20.02.20)

SDE 10/4

Piret Uluots SDE 36/30

 Vladimir Šokman

(alates 20.02.20) 

Keskerakond 10/8

 Jelena Frunze Keskerakond 36/32

 Anneli Kannus

(alates 20.02.20)

Isamaa 10/9

Indrek Särg

(alates 16.05.19)

EKRE 17/9

 Lenno Pärnjõe EKRE 36/28

Jüri Ginter

(alates 16.05.19)

VL Tartu Heaks 17/17

 Margot Fjuk VL Tartu Eest 36/36

Triin Anette Kaasik

(11.10.18-20.02.20)

Reformierakond 14/13

Toomas Jürgenstein

(15.03.19-20.02.20)

SDE 9/9

Inna Usmanova

(14.11.17-20.02.20)

Keskerakond 26/26

Tiiu Laan

(14.11.17-20.02.20)

Isamaa 26/24

 

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2017111400005


 
Hariduskomisjon arutas 13 otsuse ja 14 määruse eelnõu. Komisjon oli juhtiv 6 otsuse ja 10 

määruse eelnõu menetlemises. Koosolekutel arutati 7 informatsioonilist punkti.

 
Olulisemad teemad

 
Lasteaiatasu. Valimisliit Tartu Heaks tegi 2019. aasta detsembris ettepaneku siduda 

lasteaiatasu lahti alampalgast. Komisjon eelnõu ei toetanud, arvestades linna eesmärki tagada 

võrdne kohtlemine nii munitsipaal- kui eralasteaias ning kindlustada lasteaiaõpetajatele 

konkurentsivõimelised palgad. Juunis 2020 otsustas komisjon toetada linnavalitsuse eelnõu, 

mis langetas lasteaiatasu määra 14 protsendile alampalgast.

Lasteaia Midrimaa ja lasteaia Rõõmupesa ning lasteaia Karoliine ja lasteaia Sass liitmine. 

Komisjonis rõhutati, et ühtne juhtimine muudab asutuste majandamise ja igapäevatöö 

tõhusamaks, samuti on suuremates lasteaedades mitmekesisemad võimalused pakkuda rohkem 

vajalikke tugiteenuseid.

Tagasivaade lasteaedade reformile. Komisjonile anti põhjalik ülevaade Tartu lasteaiareformi 

sisust, tulemustest ja lasteaiateenuse tuleviku väljavaadetest. Komisjoni liikmed avaldasid 

haridusosakonnale tunnustust väga hea analüüsi ja ettekande eest.

Komisjon külastas Tartu Aleksander Puškini Kooli ning sai ülevaate Eesti keele õppest Tartu 

haridusasutustes, kus õpivad muu emakeelega lapsed.

Lastehoiuruumide üürilepingute pikendamine. Komisjon toetas Ilmatsalu 3a ja Vasara 50 

äriruumide üürilepingute pikendamist Meelespea ja Rukkilille lastehoiu ning Pääsupesa 

lasteaia asenduspinna tarbeks.

Covid-19 viiruse levikuga seotud probleemid laste- ja haridusasutustes. Komisjonile tutvustati 

haridusasutustes koroonaviiruse leviku tõkestamist, linna saadetud juhiseid, asutuste 

sulgemise õiguslikke aluseid, koolide valmisolekut õppetööd ümber korraldada jm küsimusi. 

Komisjoni liikmed tõid esile, et eelkõige on vaja väga täpseid käitumisjuhiseid lasteasutuste 

töötajatele, et nad teaksid oma õigusi ja kohustusi. Komisjon tutvus küsitluse "Erahuviharidus 

ja -tegevus eriolukorra ajal" tulemustega. Septembris anti komisjonile ülevaade kooliaasta 

algusest ning koolide ja lasteaedade tegevuse korraldamisest Covid-19 viiruse leviku 

tingimustes.

Salme 1a kinnistu omandamine Karlova kooli tarbeks. Komisjonile selgitati hoone ostuks 

ülikooliga peetud läbirääkimisi ja hinna kujunemist, Karlova kooli ruumisprobleeme, õpilaste 

arvu muutumist ning hoones planeeritava remondi ja muinsuskaitsetingimustega seotud 

küsimusi.

Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

avalikustamine. Lähemalt tutvustati komisjonile üldplaneeringus kavandatud haridusasutuste 

maa-alasid.

Tartu linna 2020. aasta lisaeelarve ja 2021. aasta eelarve, Tartu linna eelarvestrateegia 

aastateks 2021-2024. Komisjonile tutvustati lähemalt haridusvaldkonna investeeringuid ning 

koolivõrgu rekonstrueerimise kavas toimunud muudatusi ja nende põhjuseid.

Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein ja Tartu Lasteaia Meelespea rekonstrueerimise 

projektis osalemiseks.

Informatsioon noortevaldkonna toetustest 2020. aasta linnaeelarves ja noorsootöö valdkonna 

toetuste andmise korra muudatused.

Tartu Linna Noortevolikogu valimise korra muutmine. Komisjon toetas noortevolikogult 

tulnud ettepanekut laiendada noortevolikokku kandideerijate ja hääletajate sihtrühma nii, et 

valimistel saaksid osaleda ka need noored, kes ei ole küll Tartusse sisse kirjutatud, kuid kes 

õpivad Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. 

2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus. Komisjon tegi ettepaneku, et 

hindamiskomisjonis peaks olema ka volikogu esindajad.

Hariduskomisjoni esindajad on osalenud mitmete konkursikomisjonide töös. Noorsootöö 

valdkonna 2020. aasta projekti- ja programmitoetuste komisjoni nimetati Vladimir Šokman, 

2021. aasta komisjoni Jelena Frunze. Õpetaja elutöö konkursi hindamiskomisjoni nimetati Jüri 

Sasi. 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetuse hindamiskomisjoni nimetati Laura 



Sasi. 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetuse hindamiskomisjoni nimetati Laura 

Danilas.
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