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Juhataja Marike Adamka tutvustab päevakorda:
1. Tartu valla põhimäärus

Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
1. Tartu valla põhimäärus
Arutluse käigus selgus, et muudatusi, mida tuleks põhimääruses teha on väga palju.
Sotsiaalkomisjon jäi oma eelmisel koosolekul tehtud otsuse juurde, et vana Tartu valla
põhimäärus oli sobilikum. Paranduste tegemiseks võib võtta veel kõrvale Tartu linna
põhimääruse, mis on konkreetne ja üheselt mõistetav. Arutlusel olev põhimäärus on
suures osas liiga detailne ning esineb kordusi. Palju esineb erinevat sõnastust ühe sama
mõtte väljendamisel, mille tulemusena on põhimääruse tekst kunstlikult mahukaks
venitatud. Põhimäärus ei peaks õpetama volikogu liikmeid, kuidas hääletada ning

protokollijale protokollide koostamist. Alljärgnevalt mõned ettepanekud põhimääruse
parendamiseks.

Ettepanekud:
1. Võimalusel võtta aluseks vana Tartu valla põhimäärus ja sinna teha muudatused,
mida soovitakse lisada.
2. Kogu põhimääruse tekst peaks olema konkreetsem. Palju on kasutatud kordusi.
Näiteks: vallavolikogu, siis on volikogu, siis jälle vallavolikogu. Piisab sõnast
volikogu ja kõik saavad aru, millega tegemist. (vallavolikogu esimees,
vallavolikogu istungi protokoll, istungi protokoll – esineb mitmes erinevas
variandis).
3. § 5 ja § 6 panna kokku. Valla lipu ja vapi kasutamine.
Muuta sõnastust lihtsamaks, lühemaks.
Näiteks: § 5. Lippu kasutatakse Tartu valla pidupäevadel ja tähtsündmustel. Tartu
valla elanikel on õigus heisata valla lipp perekondlike sündmuste ja tähtpäevade
puhul. Tartu vallas tegutsevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel on õigus heisata
valla lipp oma ürituste ja tähtpäevade puhul. Valla lipu heiskamise teistel juhtudel
otsustab vallavalitsus.
4. Kogu § 9 liiga põhjalik kirjeldus. § 9 lg (1) pole oluline, et eestlus oleks esimesena
loetelus.
lg (3), kas mõni otsus võib olla vastu võetud ilma häälte enamuseta ja otsust ei
säilitata? (tundub mittevajalik). Toetame summa asendamist sõnaga väärikas ja lg
(8) sõnastust „valla lehes“, lehe nimetus pole vajalik.
5. § 10 liiga detailne, samas piirab osadel puhkudel kõiki võimalusi. Tänu andmise
mõtet kordavad punktid. Lg (2) p1 mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele…..
p4 ……vallale kasu ja /või tunnustust toonud tegevuse eest. Ettepanek on kokku
tõsta erinevate punkide kirjeldus, kus mõte on sama.
6. § 11 lg (1) p 3 jätta välja. Selliselt teostamatu. Kes suudab jälgida kõiki lõpetajaid,
kes on ise või kelle vanemad on alalised Tartu valla elanikud? Nii gümnaasiumi, kui
ka kõrgkoolide lõpetajaid on igal aastal igas vanuses ning erinevates riikides.
7. § 14 lg (10) piisab esimesest lausest.
8. § 18 lg (1) jätta välja, pole vajalik.
9. § 23 lg (3) võiks muuta 16. aastaselt.
10. § 27 lg (7) jätta välja, lg (6) on kõik öeldud.

11. § 28 lg (2) kuupäev ja kellaaeg vale ning vastuolus lg 8-ga.
Volikogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kuus. Vajadusel kutsutakse volikogu
istung kokku sagedamini. Juulis ja augustis üldreeglina istungeid ei toimu.
12. § 32 lg (3) jätta välja.
13. § 37 lg (5) jätta välja. Soovi korral saab volikogu liige end taandada.
14. § 38 lg (5) eespool juba olemas. Lg (8) milleks see vajalik. Hääletuse tulemus on
ametlikult kinnituse saanud ja registreeritud (dokumenteeritud?).
15. § 40 lg (3) Kas peab lahkuma? ( Palun vaadake, mis ütleb seadus)
16. § 42 Alljärgnevalt näide lühemast sõnastusest.
Volikogu istungid protokollitakse. Protokollid avalikustatakse valla veebilehel
hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast volikogu istungi toimumist. Volikogu liikmel
on õigus teha protokolli kohta märkusi viie päeva jooksul pärast protokolli
avalikustamist. Märkused lisatakse protokollile.
Peaks piisama, sest protokolli koostamisel on eraldi nõuded olemas.
17. § 43 lg (3) … kuulub kuni 9 liiget. Lg (6) Kas ajutistele komisjonidele hakatakse
kah maksma või on siin sõna alaliste puudu? Räägitakse alalistest ja ajutistest
komisjonidest, siis alalistest komisjonidest ja lõpuks juba lihtsalt komisjonidest...
18. Palun teha kokkvõtlikumalt § 49 lg (9)-(15)
19. § 52 lg (3) volikogus on juba kokku lepitud 5 tööpäeva
20. § 55 palun kokkuvõtlikumalt
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