TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

12.05.2020

Elektrooniline koosolek läbi Microsoft Teams’i.
Aeg: 12.05.2020, algus kell 16.30, lõpp kell 17.40.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Virtuaalselt osalesid komisjoni liikmed: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Aigar Lepp, Elle Kaljurand,
Janika Lill ja Anneli Kumar.
Ei osalenud: Valentina Aman, Sirje Simmo ja Arvi Lossmann.
Virtuaalselt osalesid külalised: volikogu esimees Üllar Loks, vallavanem Jarno Laur,
abivallavanem Tarmo Raudsepp, vallasekretär Eve Kallas ja finantsjuht Ulvi Viilvere.
Komisjoni esimees Vahur Poolak paneb päevakorra hääletusele.
1. Ülevaade olukorrast - eelarve, meetmed, tegevusplaani korrigeerimine;
2. Jooksvad küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Ülevaade olukorrast - eelarve, meetmed, tegevusplaani korrigeerimine
Jarno Laur: Hetkel on selgemaks saanud see mis puudutab riigipoolset abipaketti. See koosneb
kolmest komponendist: 400 tuhat teedele on juurde tulnud, tulumaksu laekumise vähenemise
kompenseerimiseks ja täiendavate kulude kompenseerimiseks on 270 tuhat ja 630 tuhat on uutele
investeeringutele. Kokku umbes 1,3 miljonit, mis on riigipoolt saadud. Me ei ole täpsustanud
kuidas seda 630 tuhandet kätte saada ilma, et see tekitaks muresid. Riigi poolt tuleb selle kohta
täpsem juhis.
Tulumaksu saime aprillis vähem kuskil 67 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta aprillikuuga.
Saatsime allasutustele välja kirja ettepanekute tegemiseks ja mõtleme ka ise millised on need
võimalused, et täna kokku hoida. Allasutused on valdavalt tagasisidet andnud. Hetkel oleme 540
tuhande juures, mida on võimalik kokku hoida.
Tasapisi toimub ka teenuste taastamine. Lasteaia teenus taastub, avatakse järjest rühmasid. Toimub
asendustööde tegemine ja toidupakkide jagamine. Täna jagatakse pakke umbes 520 inimesele.
Maikuuga lõppeb toidupakkide jagamine ära. Eelmine nädal jagasime välja 10 000 maski umbes
1000 valla elanikule. Raamatukogud on alustanud kontaktivaba laenutusega. Noortekeskused
alustavad järgmine nädal soovitusega, et võimalikult palju olla õues. Piirissaare on avatud.
Tabivere Sotsiaalkeskuses on tunnistatud kõik elanikud terveks. Koolidel on distantsõppe
jätkamine. Vallavalitsus ise enam kodukontoris ei ole vaid kõik on tööl aga uksed on avatud ainult
vastuvõtu päevadel.
Pikem arutelu teede ja hangete osas.
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2. Jooksvad küsimused
- AS Dentese esindaja Tiit Sarapuu avaldus Saviveere kinnistu ostmiseks;
Komisjoni ettepanek volikogule: Müüa Saviveere kinnistu otsustuskorras 30 000 euroga.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
- Kooli tänava teema;
- prügikonteinerid Kõrvekülas.
Järgine elektrooniline komisjoni koosolek toimub 26.05.2020 kell 16.30.
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