TARTU VALLA SPORDIKOOLI
HOOLEKOGU
PROTOKOLL
Lähte

20.11.2019 nr 2

Aeg: 20.11.2019, algus kell 17.00, lõpp kell 19.15.
Koosolekut juhatas: hoolekogu esimees Eve Tammet kuni uue hoolekogu esimehe valimiseni.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Alo Ainomäe, Helena Rõzova, Aune Tamm, Eve
Tammet, Kaupo Kaasik, Ille Kukk ja Tõnis Edela.
Puudus: Iivi Kaljuvee .
Kutsustud külalised: spordikooli direktor Agu Laas, majandusjuhataja Valeeri Rubeika ja
abivallavanem Tarmo Raudsepp.
Päevakord:
1. Uue spordikooli direktori ja majandusjuhata tutvustus;
2. Spordikooli hoolekogu esimehe valimine;
3. Jõulupeod;
4. Suvelaagri korraldamine;
5. Parimate sportlaste tänuõhtu;
6. Spordikooli eelarve;
7. Spordikooli õppemaks;
8. Jooksvad küsimused.
Hoolekogu esimees Eve Tammet tutvustab päevakorda.
1. Uue spordikooli ja majandusdirektori tutvustus
Uus spordikooli direktor on ametisse määratud 24.10.2019 ja uus majandusjuhataja on ametisse
määratud 18.11.2019.
Spordikooli direktor Agu Laas ja majandusjuhataja Valeeri Rubeika tutvustavad ennast ja oma
tuleviku plaane hoolekogule.
2. Spordikooli hoolekogu esimehe valimine
Praegune hoolekogu esimees Eve Tammet anna ülevaate hoolekogu tegevusest ja põhjustest miks
ta lahkub hoolekogu esimehe ametikohalt ning teeb ettepaneku uue hoolekogu esimehe valimiseks.
Tehakse ettepanek valida komisjoni esimeheks Kaupo Kaasik.
Poolt 6 komisjoni liiget.
OTSUSTATI: Tartu Valla Spordikooli hoolekogu esimees on Kaupo Kaasik.
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3. Jõulupeod
Jõulupidude toimumise arutelu.
OTSUSTATI: Kooli poolt tehakse jõulupakid ja jõulupidu toimub Kõrvekülas 11.12.2019
algusega kell 12.00. Lähtel toimumise aeg lepitakse eraldi kokku.
4. Suvelaagri korraldamine
Spordikooli direktor teeb ettepaneku laagri toimumise ajaks 20.-25.07.2019 Lähtel. Komisjon
arutab ettepanekut ja toetab laagri toimumist sellel perioodil.
OTSUSTATI: Suvelaager toimub 20.-25.07.2019 esmaspäevast neljapäevani. Lapsel on laagris
ka omaosaluse maksmise kohustus.
5. Parimate sportlaste tänuõhtu
Üritus on planeeritud toimumisega maikuus 2020.
Iga treener esitab tulemuste põhjal vanuserühmade parimad.
Ille Kukk teeb ettepaneku, et tunnustada ka neid kes on hästi aktiivsed trennis käijad.
Komisjon otsustab määrata ära kriteeriumid. Enne üritust panna toimumise info ka vallalehte.
Komisjoni ettepanek, et vald tunnustaks tublisid valla lapsi, kes on saavutanud häid tulemusi
spordis. Info parimate sportlaste esitamiseks panna ka vallalehte.
OTSUSTATI: Välja töötada spordikooli kriteeriumid
väljatöötamise kohustus panna direktorile koos treeneritega.
Vallal tunnustada valla tublisid sportlasi.

tunnustamiseks.

Kriteeriumite

6. Spordikooli eelarve
2020. aasta eelarve on sama mis 2019. aasta eelarve.
Eelarve selgitusi annab abivallavanem Tarmo Raudsepp. Võimalus on veel sättida eelarvet natuke.
Staadioni korrashoid on pandud spordikoolile ja Alo Ainomäe tunneb huvi kas selleks
korrashoiuks raha ka on eelarves.
Abivallavanema selgitus kohaselt staadioni hoolduse lisaraha eelarves hetkel ei ole. Eelarves on
arvestatud staadioni niitmine ja kevadine hooldustöö. Jooksuraja peale minevaid kulusid ei ole
eelarves arvestatud.
7. Spordikooli õppemaks
16.06.2018 hoolekogu koosoleku protokollis nr 1 on juba tehtud ettepanek, et õppemaks ühes kuus
oleks:
üks laps – 15 eurot;
kaks last – 25 eurot;
kolm last – 30 eurot.
OTSUSTATI: Kehtestada 2020 õppeaastast (alates septembrist) spordikooli õppemaksuks 15
eurot ühe lapse pealt, 25 eurot kui käib kaks last ja 30 eurot kui käib kolm last.
Õppemaksust vabastamist mitte teha. Kui selleks on vajadus, siis lapsevanem peab pöörduma
vallavalitsuse poole vabastuse saamiseks.
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8. Jooksvad küsimused
- liuväli Lähtel;
- lastevanemate üldkoosolek;
Kui on määratud koosoleku toimumise aeg, siis teha sellest teavitamine lastevanematele
läbi treenerite ja vallalehe.
- spordikooli lõpetamise avaldus;
- terviseuuring sportlastele;
- spordihoone rakendamine;
- laste sünnipäevade korraldamine;
- spordikooli kasutamise vabade aegade info kodulehele.

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Kaupo Kaasik
Hoolekogu komisjoni esimees

Kadri Linamägi
Protokollija
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