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Aeg: 13.02.2018, algus kell 17.00, lõpp kell 21.35
Koosolekut juhatas: majanduskomisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Elle Kaljurand
Komisjoni 9 liikmest olid kohal 7 liiget: Valentina Aman, Vahur Jurs, Elle Kaljurand, Anneli
Kumar, Aigar Lepp, Arvi Lossmann ja Vahur Poolak. Puudusid Janika Lill ja Sirje Simmo.
Külalistena võtsid koosolekust osa ja said ka sõna Jarno Laur, Martin Pedak, Tarmo Raudsepp,
Ulvi Viilvere.
Esimees Vahur Poolak avas istungi ja tutvustas päevakorda.
1. Hinnangu andmine Volikogu eelnõudele.
2. Tartu Valla 2018 aasta eelarve eelnõu menetlemine.
3. Jooksvad küsimused.
Päevakorra kinnitamine pandi hääletusele.
7 komisjoni liiget olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
1. Hinnangu andmine Volikogu otsusele
1.1 Vallavara otsustuskorras võõrandamine (vee- ja kanalisatsioonirajatised AS-le Tartu
Veevärk )
Vallavanem tutvustas eelnõud, mille juurest puudusid aga lisad. Seega puudus täpne ülevaade
investeeringu objektidest ja ka varadest. Ka praegu opereerib eelnõus toodud objektidel Tartu
Veevärk AS. Seega on neil huvi need objektid enda omandisse saada, et teha investeeringuid ja
saada toetust fondidest.
Otsustati:
Majanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule: eelistada tasuta võõrandamist, mille eelduseks
on määrusele lisatud varade nimekiri ning investeeringu objektide nimekiri ja tähtajad.
Hääletati: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
1.2 Projekti omafinantseeringu tasumine (SA Eesti Agrenska fond)
Vallavanem tutvustas projekti sisu, milleks Agrenska fond küsib ka Tartu Vallalt toetust.
Kuna antud fondi tegevus toimub meie vallas, siis on see ka meie valla kodanike jaoks vajalik
ettevõtmine. Tehti ettepanekuid summa suuruse kohta: a) Elle Kaljurand 10%
omafinantseeringu summast, so 7782 eurot; b) Anneli Kumar 5000,00 eurot; c) Arvi
Lossmann 0,00 eurot. 1.vooru hääletuse tulemus: variant a) 3 häält; variant b) 3 häält; variant
c) 1 hääl. Kuna variandid a ja b said võrdselt hääli, siis korraldati uus voor. Teise voolu
tulemus: a) 3 häält; b) 4 häält.
Otsustati:
Majanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule: toetada eelnõu vastuvõtmist ja nõustuda Tartu
Valla omaosaluse tasumisega 5000,00 eurot.

1.3 Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Vallavanem tutvustas eelnõu sisu.
Otsustati:
Majanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule: määrus antud kujul ja vormis vastu võtta.
Hääletati: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
1.4 MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmelisuse lõpetamine
Abivallavanem tutvustas eelnõu sisu. Praegu kuulub sellesse MTÜ-sse Tabivere piirkond.
Kuna Tartu Vallal on selline spetsialist endal olemas, siis puudub vajadus seda valdkonda
dubleerida. Vastavalt MTÜ põhikirjale maksta siiski 2018 a lõpuni aastamaks summas
1917,35 eurot.
Otsustati:
Majanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule: määrus samas sõnastuses vastu võtta.
Hääletati: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
1.5 Reklaamimaksu kehtetuks tunnistamine
Vallavanem tutvustas eelnõud. Ühise arutelu käigus jõuti arusaamisele, et sellise maksu
kogumine ei ole vajalik. Pigem toetada kohalikke ettevõtjaid, et nad saaksid paremini oma
teenuseid reklaamida.
Otsustati:
Majanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule: määrus samas sõnastuses vastu võtta.
Hääletati: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
1.6 Projekti omafinantseeringu tasumine (Tabivere Sotsiaalkeskus)
Abivallavanem tutvustas eelnõud. Omafinantseeringu osa kulu eelarvesse ilmneb alles 2019a.
aga taotlusele on vaja Volikogu kinnitust.
Otsustati:
Majanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule: määrus samas sõnastuses vastu võtta.
Hääletati: 6 poolt, 1 vastu ja erapooletuid ei olnud.
1.7 Tartu valla põhimäärus
Vallavanem jagas informatsiooni põhimääruse muutmise protsessi kohta. Informatsioon võeti
teadmiseks. Ettepanekuid on võimalik teha Vallavalitsusele 2018a veebruarikuu lõpuni.
2. Tartu Valla 2018 aasta eelarve eelnõu menetlemine
Vallavanem tutvustas Tartu Valla 2018 aasta eelarve projekti muudatuste veergu. Ulvi Viilvere
andis mõningate summade kohta täpsustusi.
Maamaks jääb 2018 a piirkonniti erinevaks, ühtlustatakse 2019 aastal. Selle õppeaasta jooksul
ei muutu ka lasteaedade kohatasud. Kohatasud vaadatakse üle enne uue õppeaasta algust, 2018a
septembriks. Koolide ja lasteaedade pedagoogide tasud tõusevad alates 01.01.2018. Kõikide
teiste valla eelarvest tasu saavate töötajate ja ametnike töötasud tõusevad vahemikus 6-10%
alates 01.03.2018.a Valentina Aman palus selgitus hõljukite teemal. Uue hõljuki soetab
Maakonna transpordikeskus, mitte Tartu vald. Vana hõljuk jääb esialgu alles Tartu Valla varade

koosseisu. Edasine omandisuhe vajab veel täpsemat arutelu. Nõustuti Vallavanema
ettepanekuga viia avalik kord ja julgeolek majandamiskulude alt summa 33000,00 eur
investeeringute reale. Majandamiskuludesse jääb ainult Tabivere Depoo hoone aasta rent.
Majanduskomisjoni ettepanekud 2018a eelarve projekti muutmiseks:
2.1 Lisada Maarja- Magdaleena rahvamaja personalikuludesse 500,00 eur. Vajadus
abidirigendi tööle võtmiseks 0,5 kohaga. Hääletus: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
2.2
Lisada
Tabivere
rahvamaja
majandamiskuludesse
3500,00
eurot
ventilatsioonisüsteemi korrastamiseks. Lisatingimuseks on, et Vallavalitsus kaardistab kogu
valla asutuste hoolduslepingud. Nende puudumisel leida parimad pakkujad ja sõlmida vajalikud
hoolduslepingud. Hääletus: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
2.3 Toetada Arengukomisjoni ettepanekut vähendada SA Jääajakeskusele põhivara
soetamiseks antavat sihtfinantseeringut 120 000,00 euro võrra. Jätta see summa reservi.
Hääletus: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
2.4 Tabivere muuseumi majandamiskulude summa 2900,00 eurot vajab täpsustamist.
2.5 Alaealiste komisjonid lõpetasid tegevuse, eelarvest välja. Hääletus: 7 poolt, vastu ja
erapooletuid ei ole.
2.6 Ei leidnud eelarve projektist Tabivere Sotsiaalkeskuse PKT projekti
omafinantseeringu summat. Abivallavanem teeb selle selgeks enne eelarve vastuvõtmist.
2.7 V. Poolak informeeris osavõtjaid S.Simmo e-kirjaga saadetud ettepanekutkoduteenuse osutamise vajalikkusest Tartu Vallas. Vallavanem tegi ettepaneku esmalt
ühtlustada hooldajate toetused, seejärel välja töötada koduteenuse osutamise kord. Ettepanek
Sotsiaalkomisjonile nõustada Vallavalitsust koduteenuse pakkumiseks vajaliku korra välja
töötamisel. Hääletus: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.
2.8 Toetada Arengukomisjoni ettepanekut lisada investeeringutesse Kõrveküla
Spordihoone põranda ja olmeruumide remondiks 190 000,00eurot ning suusaradade
hoolduseks vajaliku investeeringu tegemiseks 33000,00 eurot. Hääletus: 7 poolt, vastu ja
erapooletuid ei ole.
2.9 Piirissaarel Valla omaosalusega objektidel ( depoohoone, veehüdrandid) osaluse
tasumine vajab veel täpsustamist.
Otsustati:
Majanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule: 2018a eelarve põhi- ja investeeringute osa
etteantud kujul ja mahus, koos kõikide parandustega, vastu võtta.
Hääletati: 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
3. Jooksvad küsimused
Tulevad arutamisele järgmisel koosolekul, mis toimub 14.03.2018 a Laevas.
Koosolek lõpetati.
(allkirjastatud digitaalselt)
Vahur Poolak
Komisjoni esimees

Elle Kaljurand
protokollija

