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Aeg: 11.12.2018, algus kell 15.45, lõpp kell 17.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Janika Lill, Üllar Loks, Allar
Aardevälja, Jaanus Robi ja Jana Rosenthal.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, finantsjuht Ulvi Viilvere ja Kõrveküla raamatukogu direktor
Hele Ellermaa.
Päevakorra projekt:
1. Raamatukogude põhimäärused (Elistvere, Kõrveküla, Laeva, Lähte, Maarja-Magdaleena,
Piirissaare, Tabivere, Tammistu, Vedu, Äksi);
2. Tartu valla 2018. aasta II lisaeelarve;
3. Tartu valla 2019. aasta eelarve I lugemine;
4. Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas arengukava;
5. Tabivere huvikooli uus põhimäärus ja vana kehtetuks tunnistamine;
6. Jooksvad küsimused.
1. Raamatukogude põhimäärused (Elistvere, Kõrveküla, Laeva, Lähte, MaarjaMagdaleena, Piirissaare, Tabivere, Tammistu, Vedu, Äksi)
Kõrveküla Raamatukogu direktor Hele Ellermaa tutvustab määruste eelnõusid.
Määruste eesmärk on ühtlustada kõikide valla raamatukogude põhimäärused.
Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel kehtestada ja kinnitad eriteenuste loetelu ja tasu suurused.
Komisjon toetab eelnõusid esitatud kujul.
2. Tartu valla 2018. aasta II lisaeelarve
Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate lisaeelarvest ja annab selgitusi komisjoni liikmetele.
Arutelu menetleja ametikoha vajalikkuse üle.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
3. Tartu valla 2019. aasta eelarve I lugemine
Finantsjuht Ulvi Viilvere ja vallavanem Jarno Laur annavad selgitusi komisjoni liikmetele valla
2019. aasta eelarve kohta.
Enamus summad, mis allasutuse juhid küsisid on hetkel sees. Mõned summad on ühtlustatud.
Koolide eelarve numbrid on kõik eelmise aasta omad, sest pole veel tulnud riigi rahasid. Enne
eelarve II lugemist saame täpsemad numbrid.
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Pikem arutelu ruumide rendi osas Jääaja Keskusele.
Vallavanem Jarno Laur annab selgitusi ja pakub võimalikud lahenduse variandid. Kuna Jääaja
Keskus ei pea poodi, raamatukogu, muuseumi ja loodavat noortekeskust, siis vallavalitsus peab
tasuma nende ruumide rendi. Otsekulud on täna üle 15 000 eurot aastas.
Probleeme tekitab see, et vald on rendilepingu sõlminud poega aga hoonestusõigus on Jääaja
Keskusele tehtud.
Vallavalitsus kaalub hoonestusõiguse muutmist.
Komisjoni liikmete ettepanek: Vallavalitsusel teha otsus, mis on vallale soodsam.
Komisjoni ettepanek: Vaadata läbi mõlemad versioonid kui hoone tagasi võtta millised oleks
kulud siis ja kui jääks see sisse sellisel kujul.
Ulvi Viilvere: Eelarvesse on sisse viidud lasteaia uued tasu määrad, mis volikogu vastu võttis.
Kultuurimajade ja spordiasutuste ruumide rendist arvestatud tulud. Hooldekodu hindasid peaks
ikkagi korrigeerima, kuna tulusid laekub ikkagi vähe. Seoses juubelilaulupeoga on mõeldud
rahaline kate ka kollektiivide riietuse jaoks.
Laeva kergliiklustee teema.
Jarno Laur: Teehoiukavas on see tee tärniga sees, kuna sinna üritame saada projektiraha juurde.
Isegi kui me sinna 300 000 eurot paneme, ei tule sellega välja. Vajalik on ka saada kooskõlastus
maaomanikelt.
Jarno Laur: Liitumisläbirääkimise teemadest on Laeva poolt eelarves sees Laeva Põhikooli
katuse vahetamine, Laeva Lasteaia katuse vahetamine ja küttesüsteemi rekonstrueerimine.
Vallavalitsus tuleb ettepanekuga muuta liitumislepingut ehk perearstikeskuse soojustamine ja
küttesüsteemi rekonstrueerimine. Ettepanek on perearstikeksus tuua endisesse vallamaja
ruumidesse. Liitumislepingust jääb praegu ainukesena õhku kergliiklustee. Kõik muud asjad
saavad tehtud.
Külli Suvi: Selle sõnumi viimine kogukonnale on oluline, et mis plaanid on Laeva
kergliiklusteega. Kirjutada sellest teemast ka valla lehes.
4. Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas arengukava
Lasteaia direktor Jana Rosenthal tutvustab lasteaia arengukava aastateks 2019 – 2021.
Peamised suunad:
- lasteaia 50 aasta juubeli tähistamine;
- liitumine programmiga „Roheline kool;
- luua logopeediline tasandusrühm.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
5. Tabivere huvikooli uus põhimäärus ja vana kehtetuks tunnistamine
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
6. Jooksvad küsimused
Laeva Põhikooli teema - vallavalitsus annab kogukonnale selgitusi antud teema kohta.
Valla lehes teemade kajastamine.
Laeva endise vallamaja kasutamine ja rekonstrueerimine.
Valla spordikorraldus 2019. aastal.
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