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Aeg: 16.05.2018, algus kell 16:00, lõpp kell 17:20.
Koosolek toimus koos arengukomisjoniga.
Koosolekut juhatas: arengukomisjoni esimees Martin Pedak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa hariduskomisjoni liikmed Külli Suvi, Jana Rosenthal, Janika Lill, Jaanus
Robi, Üllar Loks ja Allar Aardevälja ning arengukomisjoni liikmed Martin Pedak, Vahur Jurs, Alo
Ainomäe, Mart Toots, Aigar Lepp, Janek Hoffmann ja Jiři Tintěra.
Puudus Tõnu Kalja.
Külalised: Kõrveküla Põhikooli direktor Andres Jõgar; vallavanem Jarno Laur, vallasekretär Eve
Kallas, sotsiaalnõunik Jaana Puur, planeeringute spetsialist Egle Nõmmoja ja maakorraldaja Tõnis
Tõnissoo.
Päevakorra projekt:
1. Tartu valla põhimäärus;
2. Laenu võtmine;
3. Informatsioonilised teemad:
- Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse ideekonkurssi tingimused.
1. Tartu valla põhimäärus
Vallavanem Jarno Laur ja vallasekretär Eve Kallas tutvustavad kahte põhimääruse varianti.
Üks variant on endise Laeva valla põhimääruse baasil tehtud. On väga detailne ja põhjalik
Teine variant on Tartu linna põhimääruse baasil. See variant on lühike ja konkreetne.
Jarno Laur: Põhimäärus on ettevalmistatud praegu kahes versioonis. Põhjus selleks on, et
volikogu oma eelmisel istungil otsustas võtta aluseks endise Laeva valla põhimääruse.
Laeva põhimäärus eristub oma põhjalikkusega. Võimalikult palju on üritatud ära reguleerida ja ka
seda mis on kuskil mujal seaduses kirjas. Selle baasil on siis tehtud kaasajastatud pikk põhimääruse
variant. Selle pluss ja ka miinus on samal ajal see, et ta on detailne. On üritatud kõik situatsioonid
ära reguleerida. See võib olla hea aga samas paneb teistsugused kokkuleppe võimalused lukku.
Teine versioon mis on stiililt võimalikult lakooniline ja räägib ainult nendest asjadest mida seaduse
tasandil ei reguleerita, vaid peab ise selle reguleerima. Selle võrra on põhimääruse variant lühem
ja jätab erandlikes olukordades ruumi otsustamiseks. Põhimääruse baasiks on Tartu linna uus
põhimäärus.
Eve Kallas: Põhimääruse headus tuleb välja sellest kui vähe peab teda muutma kui muutub seadus.
Sellepärast esindab minu jaoks Tartu linna baasil tehtud põhimäärus seda mis seal peaks olema.
See on paindlik, üldsõnaline ja annab palju võimalusi. Laeva põhimääruse baasil tehtud variandis
on hästi palju lahti kirjutatud ehk sellist asja mis on juba seaduses olema.
Vahur Jurs: Ettepaneku võtta aluseks endise Laeva valla põhimäärus tegi majanduskomisjon. Ja
selle põhjuseks oli, et Tartu valla põhimäärus on liiga üldsõnaline ja Laeva oma on väga detailne.
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Nüüd on suur töö ära tehtud ja olema jälle samas kohas. See tarkus oleks võinud varem olla, et nii
detailset põhimäärust meil vaja ei ole. Kuidas see konsensus saavutatakse, et kõik on rahul. Seda
läbi arutada, et see oleks volikoguks valmis ei jõua.
Martin Pedak: Kui kellelgi on ettepanekuid, siis tuleks need saata vallasekretär Eve Kallasele ja
neid tuleks arutada majanduskomisjonis, mis on määratud juhtivkomisjoniks ja peab tegema
lõpliku otsuse.
Otsustati: sobib lühem põhimääruse verisoon.
Poolt 6 hariduskomisjoni liiget ja 7 arengukomisjoni liiget.
2. Laenu võtmine
Eelnõud tutvustab vallavanem Jarno Laur:
Tartu valla 2018. aasta eelarves on planeeritud finantseerida tehtavaid investeeringuid osaliselt
laenuga. Investeeringuid teeb Tartu vald järgmistele objektidele: Tabivere Põhikooli
rekonstrueerimine, Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus, valla teede renoveerimine, mänguväljaku
rajamine Vahi piirkonda, veevarustus, tänavavalgustus, Kõrveküla Spordihoone, Tammistu
kultuurimaja, Lähte Ühisgümnaasiumi B-korpuse investeeringud, suusaradade hooldustehnika,
paadisilla renoveerimine, kergliiklusteed Vahi piirkonnas ja Laeva piirkonnas. Soetatakse
vallavara: koolidele transpordivahendid, Tabivere päästedepoo ja ostetakse maid.
Laenu võetakse kuni 410 000 eurot valla 2018. aasta eelarves ette nähtud, laenuga finantseeritavate
investeeringute tegemiseks. Laenu võetakse viieks aastaks, tagasimaksega alates 2019. aasta
eelarveaastast. Laen võetakse välja vastavalt investeeringute tegeliku rahastamise vajadusele.
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul.
Poolt 6 hariduskomisjoni liiget ja 7 arengukomisjoni liiget.
3. Kõrveküla Põhikooli juurdeehituse ideekonkurssi tingimused
Tõnis Tõnissoo annab ülevaate ideekonkurssi hetkeseisust ja tingimustest.
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