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MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla
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Aeg: 19.09.2018, algus kell 16.00, lõpp kell 19.15.
Koosolekut juhatas: komisjoni aseesimees Sirje Simmo.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Sirje Simmo, Vahur Jurs, Janika Lill, Aigar Lepp, Elle
Kaljurand, Valentina Aman ja Anneli Kumar.
Puudusid Vahur Poolak ja Arvi Lossmann.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp, finantsjuht Ulvi Viilvere,
vallasekretär Eve Kallas ja arengukomisjoni esimees Martin Pedak.
Sirje Simmo tutvustab päevakorda ja palub teha ettepanekuid päevakorra muutmiseks või
täiendamiseks.
Komisjon teeb ettepaneku lisada päevakorra esimeseks punktiks eelarvestrateegia.
Komisjoni aseesimees paneb hääletusele päevakorra.
Päevakorra kinnitamise poolt hääletas 5 komisjoni liiget.
Päevakorra projekt:
1. Eelarvestrateegia;
2. Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu valla eelarve koostamisel;
3. Tartu valla 2018. aasta I lisaeelarve;
4. Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord;
5. Halduslepingu sõlmimine Maarja-Magdaleena kalmistu haldamiseks;
6. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega;
7. Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse tegevuse lõpetamine;
8. Vallavara soetamine ( Lubjamäe tee);
9. Vallavara soetamine (Vedu-Pulga tee);
10. Vallavara võõrandamine;
11. Teehoiukava;
12. Investeering Vesneri ühisveevärki;
13. Jooksvad küsimused.
Komisjoni liige Elle Kaljurand saabus koosolekule 16.03 ja komisjoni liige Anneli Kumar
saabus 16.05.
1. Eelarvestrateegia
Vallavanem Jarno Laur tutvustab Tartu valla eelarvestrateegiat. Tänaseks on eelarvestrateegia
tabel läbi vaadatud ja objektidele ka summad lisatud.
Piirissaare objektid
Valentina Aman: Miks ei ole Piirissaare objektide investeeringud nimeliselt ära toodud?
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Pakkumise Piirissaare objektide kohta tegin:
- Piirissaare palvemaja taastamine
- Piirisaare Saare küla kalda kindlustus
- Piirisaare põhja kanali süvendamine
- Piirissaare Saare külas ranna rekonstrueerimine
- Tooni ja Saare külade vahelise tee välisvalgustus

2019 – 100 000 eurot
2020 – 150 000 eurot
2020 – 100 000 eurot
2019 – 90 000 eurot
2019 – 50 000 eurot

Jarno Laur: Vallavalitsuse ettepanek on, et meil oleks Piirissaare investeeringud 370 tuhandega
eraldi välja toodud (sh oleks põhja kanal).
Valentina Aman: Kui summat ei saa panna siis tuleks objekt ikkagi panna.
Sirje Simmo: Kas ma saan õigesti aru, et summaliselt on need asjad sees?
Valentina Aman: Ei ole ka summaliselt sees. Pakkumine oli 600-700 tuhat aga sees on 370 tuhat.
Elle Kaljurand: Volikogu pole ju otsustanud kas kõiki neid objekte tehakse. Seega ei saa neid
tabelisse kirjutada. Tabelisse sai kirjutatud need objektid, mis olid ühinemislepingus kirjas.
Jarno Laur: Täna on see kindlus, et 370 tuhat on Piirissaare objektide jaoks olemas.
Põhimõtteline otsus mida peab volikogu langetama on see, kas selles eelarvestrateegia nelja aasta
perioodis me teeme Piirissaarde oluliselt rohkem investeeringuid kui 370 tuhat või jääme ikkagi
selle numbri juure mis on liitumislepingus.
Ettepanek: Lisada eelarvestrateegiasse Piirissaare viis prioriteetset objekti aga summat ei muuda.
Objektid mida lisada on:
1) Ühiskondliku hoone rekonstrueerimine (Piirissaare palvemaja taastamine);
2) Piirisaare Saare küla kalda kindlustus;
3) Piirisaare põhja kanali süvendamine;
4) Piirissaare Saare külas ranna rekonstrueerimine;
5) Tooni ja Saare külade vahelise tee välisvalgustus.
Hääletati: 6 poolt ja 1 erapooletu.
Kõrveküla Põhikooli spordihoone ehitus
Janika Lill: Lisada Kõrvekooli Põhikooli summa juurde ka spordihoone väljaehitus ja kui tehakse
ehitushange ning selgub, et summa ületab eelarve, siis saab hanke mahtu vähendada.
Ettepanek: Lisada täiendus Kõrvekooli Põhikooli summa juurde selgitusena sulgudes (sh
spordihoone).
Hääletati: 6 poolt ja 1 vastu.
Majanduskomisjoni ettepanek: Eelarvestrateegia koos kahe parandusega suunata volikogule
kinnitamiseks.
Hääletati: 7 poolt.
2. Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu valla eelarve koostamisel
Vallavanem Jarno Laur tutvustab määruse eelnõud ja selgitab kaasava eelarve rakendamist.
Kaasava eelarve menetluse rakendamise eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama
vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni
uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.
Ettepanek on teha määrus üheks aastaks. Siis saab üle vaadata kas muuta põhimõtteid või minna
samaga edasi.
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Ettepanek: Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt VOLISe keskkonnas ja elektroonilise
hääletuse võimalus luuakse täiendavalt kõigis valla teenuskeskustes.
Hääletati: 7 poolt.
Anneli Kumari ettepanek: Kaasava eelarve osa suurus on 50 000 ja maksimaalne projekti summa
on 30 000.
Hääletati: 2 poolt.
Elle Kaljurandi ettepanek: Kaasava eelarve osa suurus on 30 000.
Hääletati: 2 poolt.
Vahur Jursi ettepanek: Kaasava eelarve osa suurus on 30 000 ja maksimaalne projekti summa on
20 000.
Hääletati: 5 poolt.
Ettepanek: Kaasava eelarve osa suurus on 30 000 ja maksimaalne projekti summa on 20 000.
Majanduskomisjoni ettepanek: Kaasava eelarve eelnõu suunata volikogule kinnitamiseks koos
tehtud parandustega.
Hääletati: 7 poolt.
3. Tartu valla 2018. aasta I lisaeelarve
Vallavanem Jarno Laur ja finantsjuht Ulvi Viilvere tutvustavad määruse eelnõud ja annavad
põhjaliku ülevaate lisaeelarve sisulisest poolest.
Majanduskomisjoni ettepanek: Tartu valla 2018. aasta I lisaeelarve eelarve eelnõu suunata
volikogule kinnitamiseks.
Hääletati: 7 poolt.
4. Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
Eve Kallas: Tulevad juurde vormdokumendid koos andmesüsteemiga SPOKU. Vajadusel valla
töötaja abistab kodanikul taotlust esitada.
Ettepanek § 3 lg 1 teha täiendus: Taotlus esitatakse vallavalitsusele toetuste taotlemise ja
menetlemise infosüsteemi kaudu Tartu valla kodulehel http://www.tartuvald.ee või elektrooniliselt
teenuskeskustes.
Hääletati: 7 poolt.
Ettepanek § 2 lg 1 teha täiendus: Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada
mittetulundusühingud ja sihtasutused (v.a Tartu valla konsolideerimisgruppi kuuluvad juriidilised
isikud).
Hääletati: 7 poolt.
Ettepanek: Vallavalitsusel vaadata määrus üle ja lisada määrusesse üldine punkt, et määrus ei
kehti Tartu valla konsolideerimisgruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele.
Hääletati: 7 poolt.
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Majanduskomisjoni ettepanek: Määruse eelnõu suunata volikogule kinnitamiseks.
Hääletati: 7 poolt.
5. Halduslepingu sõlmimine Maarja-Magdaleena kalmistu haldamiseks
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Majanduskomisjoni ettepanek: Otsuse eelnõu suunata volikogule kinnitamiseks.
Hääletati: 7 poolt.
6. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Majanduskomisjoni ettepanek: Otsuse eelnõu suunata volikogule kinnitamiseks.
Hääletati: 6 poolt, 1 komisjoni liige ei viibinud hääletamise ajal ruumis.
7. Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse tegevuse lõpetamine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Majanduskomisjoni ettepanek: Otsuse eelnõu suunata volikogule kinnitamiseks.
Hääletati: 6 poolt, 1 komisjoni liige ei viibinud hääletamise ajal ruumis.
8. Vallavara soetamine ( Lubjamäe tee)
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Majanduskomisjoni ettepanek: Otsuse eelnõu suunata volikogule kinnitamiseks.
Hääletati: 6 poolt, 1 komisjoni liige ei viibinud hääletamise ajal ruumis.
9. Vallavara soetamine (Vedu-Pulga tee)
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Majanduskomisjoni ettepanek: Otsuse eelnõu suunata volikogule kinnitamiseks.
Hääletati: 6 poolt, 1 komisjoni liige ei viibinud hääletamise ajal ruumis.
10. Vallavara võõrandamine
Vallavalitsus võtab eelnõu tagasi ja arutelu ei toimu.
11. Teehoiukava (arutamise teema)
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab veel tegemisel teehoiukava dokumenti.
Toimub arutelu kriteeriumite määramise üle ja valikute tegemiste aluste üle.
Teehoiukava saata volikogu liikmetele tutvumiseks ja ettepanekud teehoiukava osas esitada
kirjalikult Tarmo Raudsepp’ale. Tähtaeg 01.10.2018.
Ettepanek vallavalitsusele: Panna paika lokaalsed lumelükkajad ja maksta neile valmidustasu.
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12. Investeering Vesneri ühisveevärki (arutamise teema)
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab investeeringut Vesneri ühisveevärki.
Ettepanek vallavalitsusele: Kaasata rohkem majapidamisi, et valla osalus oleks alla poole ja ei
ületaks 20 000 eurot.
Hääletati: 7 poolt.
13. Jooksvad küsimused
- Elistvere loomapargi parkla
Ettepanek: Anda parkla tasuta kasutamisõigus 10 aastaks.
Hääletati: 6 poolt, 1 erapooletu.
- MTÜ Piirissaare Saare küla Ühingu avaldus vallavalitsusele, et anda rendile maatükid katastri
nimetusega „Peenra“, „Ilinisoo“ ja „Suitsu“, mis asuvad Saare küla ümbruses Piirissaarel. Rendi
periood oleks 50 aastat.
Ettepanek: Teha uus vallavara kasutamise kord ja peale uue korra kehtestamist teema juurde
tagasi tulla.
Hääletati: 7 poolt.
- Martin Pedak tutvustab otsuse eelnõud „Vallavalitsusele ülesande andmine“, mis seab Tartu
Vallavalitsusele ülesande kutsuda tagasi SA Saadjärve nõukogu liikmed Aivar Soop, Tarmo
Aruoja, Helin Veetõusmäe, Madis Rembel ja määrata uued nõukogu liikmed.

Kadri Linamägi
Protokollija

Sirje Simmo
Majanduskomisjoni aseesimees
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