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Aeg: 23.01.2019, algus kell 17.00, lõpp kell 21.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni aseesimees Sirje Simmo.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Sirje Simmo, Vahur Jurs, Janika Lill, Aigar Lepp, Elle
Kaljurand, Arvi Lossmann, Anneli Kumar ja Valentina Aman.
Puudus: Vahur Poolak.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp, vallasekretär Eve Kallas ja
finantsjuht Ulvi Viilvere.
Sirje Simmo tutvustab päevakorda ja esimene punkt on arutelu punkt.
Päevakord:
1. Tutvumine vallale kuuluva ettevõtte, Tartu Valla Kommunaal OÜ majandustegevuse ning
eelarve sisu ja struktuuriga;
2. Teehoiukava arutelu;
3. Volikogu eelnõud:
3.1. Halduslepingu sõlmimine Tartu Valla Kommunaal OÜ-ga;
3.2. Preemia maksmine vallavanemale ja abivallavanemale;
3.3. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Kaluri tee, Valgma tee, Jõeääre);
3.4. Tartu valla finantsjuhtimise kord;
3.5. Projektis osalemine (Piirissaare põhjakanal);
3.6. Sisekontrolli ametikoha loomine;
3.7. Noortekeskuste asutamine (Tabivere ja Maarja-Magdaleena);
3.8. Eelarve I lugemise lõpetamine;
4. Jooksvad küsimused.
1. Tutvumine vallale kuuluva ettevõtte Tartu Valla Kommunaal OÜ majandustegevuse
ning eelarve sisu ja struktuuriga
Aigar Lepp tutvustab Tartu Valla Kommunaal OÜ majandustegevust ning eelarvet.
Toimub pikem arutelu antud teemal ja Tartu Valla Kommunaali esitatud materjalid on lisatud
protokollile.
Palju küsimusi tekitas 2019. aasta hinnakiri.
Komisjon otsustas, et Jääaja Keskusel esitada lahti seletatud eelarve 2018 ja 2019 perioodi
kohta. Eelarve esitada komisjonile 13.02.2019.
Poolt 6, erapooletu 2 ja 1 komisjoni liige ei hääletanud.
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Komisjon otsustas, et lahti seletatud 2019. aasta eelarve prognoos (aluseks võtta uued hinnad)
esitada Tartu Valla Kommunaalil uuesti komisjonile 13.02.2019. Eelarve tegemisel aluseks
võtta, et haldusleping sõlmitakse.
Poolt 6, erapooletu 2 ja 1 komisjoni liige ei hääletanud.
2. Teehoiukava arutelu
Tarmo Raudsepp tutvustab teehoiukava.
Vallavalitsus kinnitab selle dokumendi ja läheb eelarve juurde kui eelarve on kinnitatud. See on
informatiivne dokument. Hetkel saab teha veel ettepanekuid ja muudatusi.
3. Volikogu eelnõud
3.1 Halduslepingu sõlmimine Tartu Valla Kommunaal OÜ-ga
Elle Kaljurand ja Aigar Lepp lahkuvad koosolekult.
Sirje Simmo: Mis meid kaitseb hinnatõusu eest?
Jarno Laur: Meil on tegelikult seatud selle lepingu maht sõltuvusse volikogu poolt kinnitatud
eelarvega.
Vahur Jurs: Järgmisel aastal mitte tulla meie juurde samaväärse hinnatõusuga.
Anneli Kumar: Kas Tartu Valla Kommunaal korraldab või teeb ise? Sõnastusest seda välja ei loe,
et teeb ka ise.
Arutelu tulemusena lisada lepingusse p 2 sõna hooldamine.
Poolt 6 komisjoni liiget.
Komisjoni ettepanek: Toetada halduslepingu eelnõud koos muudatusega.
Poolt 5, erapooletu 1 komisjoni liige.
Elle Kaljurand ja Aigar Lepp tulvad koosolekule tagasi.
3.2. Preemia maksmine vallavanemale ja abivallavanemale
Komisjon esitab kolm ettepanekut.
Vahur Jursi ettepanek: Maksta ühe kuupalga ulatuses.
Poolt 1 komisjoni liige.
Sirje Simmo ettepanek: Maksta poole kuupalga ulatuses.
Poolt 2 komisjoni liige.
Janika Lille ettepanek: Maksta vallavanemale ühe kuupalga ulatuses ja abivallavanemale poole
kuupalga ulatuses.
Poolt 5 komisjoni liige.
Komisjoni ettepanek: Maksta vallavanemale ühe kuupalga ulatuses ja abivallavanemale poole
kuupalga ulatuses.
3.3. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Kaluri tee, Valgma tee, Jõeääre)
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõusid esitatud kujul.
Poolt 8 komisjoni liige.
3.4. Tartu valla finantsjuhtimise kord
Ulvi Viilvere tutvustab eelnõud.
Sirje Simmo ettepanek: Esitada reservfondi aruanne volikogule kord kvartalis.
Poolt 8 komisjoni liige.
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Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud koos muudatusega.
Poolt 8 komisjoni liige.
3.5. Projektis osalemine (Piirissaare põhjakanal)
Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Komisjoni ettepanek: Toetada esitatud eelnõud.
Poolt 8 komisjoni liige.
3.6. Sisekontrolli ametikoha loomine
Janika Lill: KOKS’is on sees, et volikogu ülesanne on korraldada sisekontrollisüsteemi. See on
volikogu ülesanne.
Jarno Laur: Efektiivse organisatsiooni juhtimise seisukohalt sisekontroll on vajalik.
Revisjonikomisjon ei ole võimeline seda kõike ise tegema. Tegemise viise on kaks. On võimalik
võtta sisekontrolör tööle või osta teenus sisse. Minu seisukoht on, et teenuse sisseostmine on
efektiivsem. Sisekontrolli inimene ei suuda olla kompetentne kõigis valdkondades.
Sirje Simmo ettepanek: Osta teenus sisse ja lisada volikogu reale üks rida juurde kuhu panna
32 000 eurot raha teenuse osutamiseks. Raha võtta arenduskulude rea pealt.
Poolt 3 komisjoni liige.
Janika Lille ettepanek: Toetada esitatud eelnõud.
Poolt 1 komisjoni liige.
Anneli Kumari ettepank: Panna rahasummaks 22 000 eurot.
Poolt 4 komisjoni liige.
Komisjoni ettepanek: Osta teenus sisse ja lisada eelarve rida koos summaga 22 000 eurot.
3.7. Noortekeskuste asutamine (Tabivere ja Maarja-Magdaleena)
Jarno Laur: Eelnõud on koostatud selleks, et noortekeskused saaks tegutseda omades ka vastutust
ja lähtudes noorsootöötajate endi ettepanekutest. Tabiveres jäävad noored rahvamaja ruumidesse
edasi tegutsema aga Maarja-Magdaleena noored tahame viia valla omandis olevasse korterisse mis
on tühi.
Anneli Kunari ettepanek: Võtta kooskõlastus teistelt majaelanikelt kes seal elavad.
Vallavalitsus lubab rääkida maja ühistuga enne volikogu istungit.
Jarno Laur: me kooskõlastame majaelanikega noortekeskuse toimimise ajad selliselt, et
võimalikult vähe häiriks sealseid elanikke. Juhin tähelepanu, et selles püstakus juba tegutseb kaks
avalikku asutust – perearst ja apteek.
Sirje Simmo: Toetada noortekeskuste asutamist Tabiveres ja Maarja-Magdaleenas.
Poolt 7, erapooletu 1 komisjoni liige.
Komisjoni ettepanek: Toetada esitatud eelnõusid.
3.8. Eelarve I lugemise lõpetamine
Jarno Laur annab ülevaate eelarvest ja sisse viidud muudatustest.
Muudatused on sisse viidud lähtudes arengu- ja majanduskomisjonide ettepanekutest.
Vahur Jurs teeb ettepaneku, et liisingu bussidel peaks olema kasutuskord, kuhu bussi kasutaja
annab allkirja juhendiga tutvumise kohta.
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Jarno Laur: Vallavalitsus määrab vastutajad bussidele ja lisab ka volitaud isikud. Hetkel pannakse
nimekirja kokku ja rendifirma saab siis neid volitada.
Komisjoni ettepanek: Lugeda eelarve I lugemine lõpetatuks.
Poolt 8 komisjoni liiget.
Juhtivkomisjoni ettepanek: Eelarve ettepanekute tegemise tähtaeg 10.02.2019. Kui volikogu
lõpetab I lugemise siis saab veel teha ettepanekuid. Ettepanekud peavad olema tasakaalus.
Poolt 8 komisjoni liiget.

04.02.2019 Piirissaare teemaline koosolek kell 17.00 vallamajas.
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