TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

14.11.2018

Aeg: 14.11.2018, algus kell 17.00, lõpp kell 21.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak (saabus kell 17.16).
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Vahur Poolak, Sirje Simmo (saabus kell 17.33), Vahur
Jurs, Janika Lill, Aigar Lepp, Elle Kaljurand, Arvi Lossmann ja Anneli Kumar.
Puudus: Valentina Aman.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, sotsiaalnõunik Jaana Puur, vallasekretär Eve Kallas, finantsjuht
Ulvi Viilvere ja Birgit Lõhmus.
Komisjoni aseesimees Arvo Lossmann tutvustab päevakorda ja palub teha ettepanekuid
päevakorra muutmiseks või täiendamiseks.
Janika Lill teeb ettepaneku, et esimesena võiks esitada oma esitluse Tabivere Sotsiaalkeskuse
juhataja Birgit Lõhmus.
Poolt 6 komisjoni liiget.
Päevakorra projekt:
1. Ülevaade Tartu valla allasutuste 2019. aasta eelarveprojektidest. Hinnangute ja ettepanekute
kujundamine:
1.1 Tabivere Sotsiaalkeskuse juhataja ettekanne;
2. Hinnangu andmine volikogu eelnõudele:
2.1 Isikliku kasutusõiguse seadmine (RMK taotlus);
2.2 Tartu valla maamaksu määra kehtestamine 2019. aastaks;
2.3 Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord;
2.4 Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad;
2.5 Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord
ja Tartu Vallavolikogu 18.11.2015 otsuse nr 91 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemate
poolt kaetava osa ja toidukulu maksmine” kehtetuks tunnistamine;
2.6 Laeva, Piirissaare, Tabivere ja Tartu vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine;
2.7 Halduslepingu sõlmimine Tartu Valla Kommunaal OÜ-ga Tartu valla kohalike teede hoolduse
korraldamise ülesande täitmise volitamiseks;
2.8 Tartu vallavara eeskiri.
3. Ülevaade Tartu maakonna arengustrateegiast (informatiivne).
4. Jooksvad küsimused.
1. Ülevaade Tartu valla allasutuste 2019. aasta eelarveprojektidest. Hinnangute ja ettepanekute
kujundamine.
1.1 Tabivere Sotsiaalkeskuse juhataja ettekanne
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Birgit Lõhmus tutvustab Tabivere Sotsiaalkeskuse tegemisi ja muutusi mis on asutuses ettevõetud
ning kutsub komisjoni liikmeid lahkesti külla. Annab ka ülevaate 2019. aasta planeeritavast
eelarvest.
Komisjon otsustab, et sotsiaaltranspordi teemal tuleb teha kunagi põhjalikum arutelu.
2. Hinnangu andmine volikogu eelnõudele:
2.1 Isikliku kasutusõiguse seadmine (RMK taotlus)
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Tartu vallas asuvat Elistvere loomaparki haldab Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev
riigitulundusasutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Keskus on kasutanud ning kasutab ka
käesoleval ajal osa Tartu valla munitsipaalomandis olevast Parkla kinnistust loomapargi
külastajate parklana. RMK esitas Tartu Vallavalitsusele taotluse, milles tehakse ettepanek sõlmida
leping Parkla kinnistu tasuta kasutamiseks. Taotlust põhjendatakse asjaoluga, et käesoleval ajal on
parkla ala kaetud killustiku ja kruusa seguga, mis on kuival ajal tolmune ja märjal ajal porine ning
mis kandub külastuskeskusesse. Samuti ei ole antud pinnale võimalik teha parkimiskorralduslikke
tähiseid. Eelnõus annab vallavalitsus Parkla kinnistu RMK-le isiklik kasutusõigus kümneks
aastaks ja isiklik kasutusõigus on tasuta. Isikliku kasutusõiguse lõppemisel antakse parkla
üleandmise hetkel olevas seisus tasuta üle Tartu vallale.
Majanduskomisjoni ettepanek: Toetada eelnõud esitatud kujul.
Poolt 8 komisjoni liige.
2.2 Tartu valla maamaksu määra kehtestamine 2019. aastaks
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Komisjoni koosolekul toimus arutelu maksu erinevate protsentide üle.
Arvi Lossmanni tegi ettepaneku: muuta eelnõus protsendid vastavalt elamumaa 2,5 ja
põllumajandusmaa 2.
Vahur Jurs tegi ettepaneku: elamumaa 2,5 ja põllumajandusmaa 1,5.
Anneli Kumar tegi ettepaneku: elamumaa 2 ja põllumajandusmaa 1,5.
Aigar Lepp tegi ettepaneku: elamumaa 2,4 ja põllumajandusmaa 1,5.
Komisjoni esimees pani 4 erinevat ettepanekut hääletusele. Enne hääletuse toimumist võttis Arvi
Lossman enda ettepaneku tagasi.
Vahuri Jursi tehtud ettepaneku poolt hääletas 3 komisjoni liiget ja vastu oli 5 komisjoni liiget.
Aigar Lepa tehtud ettepaneku poolt hääletas 4 komisjoni liiget, vastu oli 1 komisjoni liige ja 3
komisjoni liiget jäid erapooletuks.
Anneli Kumari ettepaneku poolt hääletas 1 komisjoni liige, 1 komisjoni liige oli vastu ja 6
komisjoni liiget jäid erapooletuks.
Komisjoni esimees pani uuesti hääletusele kaks enim poolthääli saanud ettepanekut.
Aigar Lepa tehtud ettepaneku poolt hääletas 7 komisjoni liiget ja Vahur Jurisi ettepaneku poolt
hääletas 1 komisjoni liige.
Majanduskomisjoni ettepanek: Teha volikogule ettepanek kehtestada uuteks maamaksu
määradeks elamumaa puhul 2,4% ja põllumajandusmaa puhul 1,5%.
2.3 Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord
Jarno Laur selgitas: Määruse eelnõu eesmärk on korrastada, kuidas me toetame oma noorte ja laste
tegevust, kes ei käi meie spordikoolis. Me läheme korrastatud süsteemile üle. Toetuse saamiseks
peaks olema treeneril kutsekvalifikatsioon. Tegu on nn pearahaga. Taotlemine on elektroonilises
vormis.
Komisjoni esimees paneb hääletusele korra § 4 lg 1 muutmise .
Muutmise ettepaneku poolt hääletab 7 komisjoni liiget ja 1 jääb erapooletuks.
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Majanduskomisjoni ettepanek: Teha volikogule ettepanek muuta korra § 4 lg-s 1
vanusevahemikku 7-19 ning uus vanusevahemik võiks olla 5-19.
2.4 Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad
Jarno Laur tutvustas eelnõud ja selgitas, mis on määruse eelnõus planeeritud summade taga.
Janika Lill: Sügava puudega isiku puhul vahet ei ole kas tegu on laps või täiskasvanu. Kas seal ei
peaks toetuse suurus olema 100 eurot?
Sirje Simmo: Sotsiaaltransport. Kas sellel piirmäärasid ei ole?
Jarno Laur: Sotsiaaltranspordil on väga rakse seada piirmäärasid, sest olenemata piirmäärast peab
isik saama abi näiteks dialüüsi viimine jne.
Majanduskomisjoni ettepanek: Toetada eelnõud vastavate selgituste saamisel.
2.5 Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise
kord ja Tartu Vallavolikogu 18.11.2015 otsuse nr 91 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel
vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu maksmine” kehtetuks tunnistamine
Jarno Laur tutvustas eelnõud. Hariduskomisjon on teinud muudatused eelnõus.
Elle Kaljurand: Alampalgaga ei oleks mõistlik siduda, vaid võiks olla kindel summa.
Jarno Laur: See lasteaia kohatasu summa ei ole nii suur, pigem hirmutab protsent.
Vahur Poolak: Kas me tekitame barjääri, et me ei saa last lubada, et teda on kallis lasteaeda panna?
Jarno Laur: Kui perel on raske majanduslik olukord, siis on võimalik vabastada kohatasu
tasumisest.
Komisjoni esimees pani hääletusele hariduskomisjoni poolt tehtud muudatusettepanekute
toetamise.
Muudatusettepanekute toetamise poolt hääletas 6 komisjoni liiget, 1 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks.
Majanduskomisjoni ettepanek: Toetada hariduskomisjoni poolt tehtud muudatusettepanekuid.
2.6 Laeva, Piirissaare, Tabivere ja Tartu vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine
Komisjoni esimees tutvustas eelnõud ja küsis, kas kellelgi on muudatusettepanekuid.
Komisjoni esimees pani eelnõu toetamise hääletusele.
Toetamise poolt hääletas 8 komisjoni liiget.
Majanduskomisjoni ettepanek: Toetada ettevalmistatud eelnõud.
2.7 Halduslepingu sõlmimine Tartu Valla Kommunaal OÜ-ga Tartu valla kohalike teede
hoolduse korraldamise ülesande täitmise volitamiseks
Päevakorra punkti arutelul ja hääletusel ei osale ning lahkuvad komisjoni koosolekult Aigar Lepp
ja Elle Kaljurand.
Jarno Laur tutvustab eelnõud. Kogu teede hooldusega tegeleb Tartu Valla Kommunaal. Sama
loogika lausel nagu me andsime Maarja-Magdaleena kalmistu haldamise kogudusele, annaks me
nüüd teede hoolduse Tartu Valla Kommunaalile. Lepingu järgi oleks Tartu Valla Kommunaal töö
teostaja ja ka vastutaja.
Vahur Poolak: Tegelikkuses me võime selle eest vastutavaks määrata ükskõik kelle aga süüdi on
ikka vallavalitsus. Kuidas saaks korraldada asja nii, et me oleks oma tegevustes võimalikult
efektiivsed? Kui me korraldame teehoolet, peaks me saama kõige parema hinna ja kvaliteedi suhte.
Jarno Laur: Meie eesmärk on, et meil oleks tagatud teede hooldus ja selle korraldamine. Need
osad, mida kommunaal teha saab, teeb ta ise. Ülejäänud osas korraldab kommunaal vastavad
hanked.
Vahur Poolak: Kas me teame, et äkki keegi osutaks näiteks odavamalt teenust?
Jarno Laur: Täna on teada lume lükkamise varasemad hinnad ja näiteks maanteeamet hangib
lumelükkamist kilomeetri põhise hinnaga, mitte enam tunnihinnaga. Kui võtta kilomeetri hinnad,
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siis üks ring lumelükkamist maksaks ca 10 000 eurot. Võrreldes eelmise hooaja hindu kommunaali
hindadega, siis meil on hea hinnaga teenus.
Janika Lill: Kui palju läheb halduskoormust valla töötajatelt ära?
Jarno Laur: Läbi mitme filtri on aeg ja info muutumine.
Vahur Poolak: Kui homme selle osakud müüme?
Eve Kallas: Valla omandis oleva ettevõtte võõrandamise otsustab volikogu.
Jarno Laur: Lepingusse võiks panna punkti, vallal on õigus leping üles öelda kui ühing väljub valla
omandist.
Ettepaneku lisamise poolt hääletas 6 komisjoni liiget.
Komisjoni esimees pani hääletusele lepingu tähtaja 4 aastat.
Ettepaneku poolt hääletas 6 komisjoni liiget.
Vahur Poolak: Kuidas on vallavalitsuse enda tunnetus, et kõik on nii nagu peab.
Ettepanek: Vallavalitsusel kõrvaldada näpukad ja edastada hinnakiri.
Vahur Jurs: Arengukomisjon toetas lepingu sõlmimist.
Majanduskomisjoni otsus: Majanduskomisjon on teinud täiendava infopäringu ja kujundab oma
arvamuse info laekumisel.
2.8 Tartu vallavara eeskiri
Komisjon jätkas eelnõu lugemist ja pani hääletusele muudatusettepanekud.
Hääletusel pandi ettepanek jätta välja § 21 lg 2.
Ettepaneku poolt hääletas 8 komisjoni liiget.
Hääletusel pandi ettepanek jätta välja § 34 lg 2.
Ettepaneku poolt hääletas 8 komisjoni liiget.
Ettepanek muuta § 35 lg 1 ja § lg 2 lisades sõna vähemusosalusega.
Ettepaneku poolt hääletas 8 komisjoni liiget.
Ettepanek muuta § 36 lg 1 lisades sõna enamusosalusega.
Ettepaneku poolt hääletas 8 komisjoni liiget.
Komisjoni esimees pani hääletusele kogu eelnõu koos muudatustega.
Eelnõu poolt hääletas 8 komisjoni liiget.
Majanduskomisjoni ettepanek: Toetada eelnõud koos muudatusettepanekutega.
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