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Aeg: 18.06.2019, algus kell 15.45, lõpp kell 17.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Jaanus Robi, Tõnu Kalja, Allar
Aardevälja, Janika Lill ja Üllar Loks.
Puudus Jana Rosenthal.
Külalised: vallavanem Jarno Laur ja sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakord:
1. Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord;
2. Kõrveküla Põhikooli arengukava 2019-2021 kinnitamine;
3. Tartu Vallavolikogu otsuse „Kõrveküla Põhikooli arengukava aastateks 2015-2019
kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine;
4. Laeva Lasteaia arengukava 2019-2022 kinnitamine;
5. Koerte ja kasside pidamise eeskiri;
6. Tartu valla 2019. aasta I lisaeelarve;
7. Jooksvad küsimused.
1. Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise
kord
Külli Suvi: § 14 õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Siin peaks
vallavalitsusele tegema ettepaneku, et nad jälgiksid, et need õpilased kes on Lähte kooli
spordiklassi tulnud, et nendelt ei võetaks õppetasu.
Jaana Puur: Samas § 14 on lause, et õppetasust vabastuse saab anda vallavalitsus.
Kui laps tuleb teisest vallast Lähte Ühisgümnaasiumi õppima spordiklassi, siis koolidirektor teeb
avalduse 10. oktoobriks ja siis saab ka vabastust taotleda. Probleem nagu puudub.
Spordikooli direktor peab hoidma dokumentatsiooni nii korras, et ta saab esitada vallavalitsusele
vabastused. Tehakse vallavalitsuse korraldus vabastada need õpilased.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
2. Kõrveküla Põhikooli arengukava 2019-2021 kinnitamine
Sotsiaalnõunik Jaana Puur annab ülevaate arengukavast.
Komisjon toetab Kõrveküla Põhikooli arengukava vastuvõtmist ja suunab volikogule
kinnitamiseks.
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3. Tartu Vallavolikogu otsuse „Kõrveküla Põhikooli arengukava aastateks 2015-2019
kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
4. Laeva Lasteaia arengukava 2019-2022 kinnitamine
Sotsiaalnõunik Jaana Puur annab ülevaate arengukavast.
Komisjon toetab Laeva Lasteaia arengukava vastuvõtmist ja suunab volikogule kinnitamiseks.
5. Koerte ja kasside pidamise eeskiri
§ 3 lõige 1 - Tartu valla haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud mikrokiibiga,
millel on unikaalne kood. Muude lemmikloomade, eelkõige kasside, märgistamine mikrokiibiga
on soovituslik.
Pikema arutelu teemal, et panna kohustuslikuks ka kasside märgistamine mikrokiibiga.
Arutelu tulemusena komisjon eelnõu muudatuse ettepanekut ei tee.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
6. Tartu valla 2019. aasta I lisaeelarve
Vallavanem Jarno Laur annab sisulise ülevaate Tartu valla 2019. aasta I lisaeelarvest.
Ettepank on kinnitada Tartu valla 2019. aasta 1. lisaeelarve alljärgnevalt:
(1) Suurendada põhitegevuse tulusid summas 23 547 eurot;
(2) Suurendada põhitegevuse kulusid summas 11 377 eurot;
(3) Suurendada investeerimistegevuse eelarvet summas (-) 12 140 eurot.
Jarno Laur: Muudatused on omajagu suured. Tulude pool suureneb igasuguste projektide arvelt.
Sealt see 23 547 eurot tuleb. Ülejäänud paigutused on sellised, kus me oleme kulusid
ümbertõstnud või investeeringuid ümbertõstnud. Seda üldist summat katsunud hoida. Välja
toodud on ka reservfondi eraldised. Neid on kokku summas umbes 27 500 eurot millest 10 000
eurot on saarevahile ATV ost. Suuremad muutused on investeerimistegevuses. Põhivara
soetuseks saadav sihtfinantseering on kokku suurenenud 370 000 eurot. Põhiline allikas on EASlt saadav Tabivere tööstusala projekt mis muidu oli kavandatud kahe aasta peale aga me saame
selle töö sellel aastal tehtud. Juurde on tulnud terviseradade toetus Kultuuriministeeriumilt.
Toetust saame ka Piirissaare kanali kaevamise. Antavad sihtfinantseeringud on need mis majast
välja lähevad. Ära jääb Kõrveküla Lasteaia mooduli ostmine. Maarja-Magdaleena kogudus tahab
pastoraadi majja panna tsentraalkütet. See maksab neil umbes 85 000, 35 000 on nad saanud
toetust, 20 000 suudavad nad ise panna ja palunud valda toetada 30 000-ga. Kas me seda anname
või mitte on volikogu otsustada. Veevarustuse sihtfinantseering on 80 000. Sihtfinantseeringud
kokkuvõttes 45 000 võrra suurenevad. Suureneb ka põhivara müük 70 611 euro võrra. Siis tulude
baasilt peaks tegema põhivara soetusi ja renoveerimisi kokku 408 477 eurot. Kallinemised on
vallamaja katuse remont 62 349 eurot. Kergliiklusteed on 30 000 euro võrra kallimaks läinud.
Tänavavalgustus on ka läinud 15 000 eurot kallimaks. Tammistu rahvamaja rekonstrueerimine
läks kallimaks 28 800 eurot.
Lähte kooli B korpuse remont kallimaks 20 000 eurot. Laeva kooli katus kallines 5000 euro
võrra.
Katte allikad on sellised, et Laeva lasteaia katuse ja küttesüsteemi remondi lükkame järgimisele
aastale. Järgmisele aastale läheb ka Lähte spordikooli tüdrukute WC-de remont. Võtame natuke
raha maha teemaade soetamiselt. Piirissaare põhjakanali rekonstrueerimine 53 400 euro võrra
läks odavamaks. Piirissaare generaatorid 10 000 läheb maha. Veevarustuse pealt 25 000 saame
ümber suunata. Teedelt saame natuke maha võtta. Aga suured teede hanked on veel tegemata.
Kokkuvõtvalt peame juurde raha panema 12 140 eurot.
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7. Jooksvad küsimused
- toetatud tegevuse raames muru niitmine;
- Tabivere Põhikooli ehituse hange;
- haridusvõrgu uuring;
- WC paigutamine Laeva kalmistule.
Järgmine koosolek 13.08.2019 kell 15.45 vallamajas.
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