TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

14.04.2020

Elektrooniline koosolek läbi Microsoft Teams’i.
Aeg: 14.04.2020, algus kell 16.30, lõpp kell 19.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Virtuaalselt osalesid komisjoni liikmed: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Aigar Lepp, Elle Kaljurand,
Janika Lill, Anneli Kumar ja Sirje Simmo.
Ei osalenud: Valentina Aman ja Arvi Lossmann.
Virtuaalselt osalesid külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp,
vallasekretär Eve Kallas ja finantsjuht Ulvi Viilvere.
Komisjoni esimees Vahur Poolak paneb päevakorra hääletusele.
1. Hinnangu andmine volikogu eelnõudele:
1.1. „Tartu Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 4 „Noorte huvitegevuse ühingutele ja
erahuvikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine;
1.2. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 31“Tartu valla lasteaedades vanemate poolt
kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ muutmine;
1.3. Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord;
1.4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“
muutmine;
1.5. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele
spordikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine;
1.6. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2020-2023;
1.7. Hankemenetluse korraldamiseks loa andmine;
1.8. Vallavara omandamine (Maramaa-Lähte kergliiklustee);
1.9. Vallavara omandamine (Äksi-Lähte kergliiklustee).
2. Hinnangu andmine hetkeseisule - ohud ja võimalused eelarves. Tegevuskava korrigeerimine.
3. Jooksvad küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Volikogu eelnõud:
1.1. „Tartu Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 4 „Noorte huvitegevuse ühingutele ja
erahuvikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
§ 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele antakse toetust käesolevas määruses
sätestatud korras alates 2021. aastast.
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Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
1.2. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 31“Tartu valla lasteaedades vanemate poolt
kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ muutmine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
§ 3 täiendatakse 4. lõikega järgmises sõnastuses:
Kui lapsevanemal on kolm või enam last, kes kasutavad kohta Tartu valla lasteaias, siis kolmanda
ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Nimetatud erisuse rakendamiseks peab üks
lapsevanem ja tema kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel
Tartu vallas ühel aadressil.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
1.3. Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
Vallasekretär Eve Kallas tutvustab eelnõud.
Mittetulundustegevuse toetuste andmise kord reguleerib Tartu valla eelarvevahenditest
mittetulundustegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuste andmist,
järelevalve teostamist ja aruandlust. Tartu valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna
arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja
veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse alast ennetustööd.
Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks ja taotlus esitatakse
vallavalitsusele toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu. Taotluste
hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni. Komisjon moodustatakse vallavalitsuse
protokollilise otsusega. Taotlusi hinnatakse alljärgnevate hindamiskriteeriumite alusel viie palli
punktisüsteemis.
Seoses eriolukorra kehtestamisega hädaolukorra seaduse alusel võib vallavalitsus kuni eriolukorra
väljakuulutamise hetkeni vastava kalendriaasta välja maksmata jäänud toetust vähendada või jätta
välja maksmata.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
1.4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ muutmine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” (RT
IV, 03.10.2019, 5) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
Hädaolukorra seaduse alusel välja kuulutatud eriolukorra kehtivuse ajal ning ühe kuu jooksul peale
eriolukorra lõppu võib sissetulekust sõltuvat toetust määrata üksi elavale isikule või perekonnale,
kelle kõigi liikmete sissetulek toetuse taotlemisele eelneval kuul on väiksem kui riiklikult
kehtestatud toimetuleku kolmekordne määr pereliikme kohta ja määrus rakendub alates 1. maist
2020.
Sotsiaalkomisjoni ettepankekud on, et ühe kuu asemel panna kahe kuu jooksul peale eriolukorra
lõppu ja rakendada muudatust alates 01. aprillist 2020.
Kõik osalevad komisjoni liikmed toetavad eelnõud koos sotsiaalkomisjoni ettepanekutega.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
1.5. Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele
spordikoolidele toetuse andmise kord“ muutmine
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Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Täiendatakse määrust uue paragrahviga 101 järgmises sõnastuses:
Toetuse vähendamine või maksmata jätmine seoses eriolukorra kehtestamisega
(1) Seoses eriolukorra kehtestamisega hädaolukorra seaduse alusel võib vallavalitsus kuni
eriolukorra väljakuulutamise hetkeni vastava kalendriaasta välja maksmata jäänud toetust
vähendada või jätta välja maksmata.
(2) Otsus toetuse vähendamise või välja maksmata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse
korraldusena.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
1.6. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2020-2023
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Esitada Tartumaa arengustrateegia 2020-2023 tegevuskavasse järgmine projekt:
Kunstmurukattega jalgpalliväljak Tartu vallas. Tegevuse eesmärk on luua harrastus-, tervise- ja
tippspordiga tegelemiseks vajalikud tingimused tagades sporditegevuse arengu koostöös ja
sünergias teiste valdkondadega – ettevõtlus, turism, haridus, sotsiaalvaldkond, rahvatervis.
600 000 eurot. Tartu valla ja partnerite omafinantseering 390 000 eurot.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
1.7. Hankemenetluse korraldamiseks loa andmine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Õigusakti vastuvõtmine annab aluse korraldada hange Maarja-Magdaleena lasteaia hoone
projekteerimiseks Maarja-Magdaleena kooli territooriumile.
Tartu valla 2020 aasta eelarves on ettenähtud 100 000 eurot Maarja-Magdaleena lasteaia ühe
rühma toomiseks Maarja-Magdaleena koolimajja. Eelarve on planeeritud indikatiivse
hinnapakkumise baasil. Peale eelarve vastuvõtmist on tutvutud võimalike täpsemalt lasteaia
ruumidega Maarja-Magdaleena Põhikooli hoones ja spetsialistid on soovitanud projekteerida uus
hoone kooli territooriumile. Eelarve vahendid planeeriti aga olemasoleva koolihoone ruumide
remontimiseks.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
1.8. Vallavara omandamine (Maramaa-Lähte kergliiklustee)
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Tartu Vallavalitsus on sõlminud maaomanikega lepingu, milles on sätestatud Tartu Vallavalitsuse
kohustus Maramaa-Lähte kergtee maaüksused välja osta. Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse üheks ülesandeks korraldada teede korrashoidu.
Samuti sätestab ehitusseadustik, et tee korrashoiu eest vastutab teeomanik. Arvestades
omandatavate maaüksuste kasutatavust piiramata isikute ringi poolt ning omavalitsusüksuse
kohustust tagada teede korrashoid, on maade omandamine vallale otstarbekas.
Tartu Vallavalitsus on Maramaa-Lähte kergliiklustee aluste maaüksuste omanikele teinud
ettepaneku maaüksuse võõrandamiseks Tartu vallale maksumusega 0,30 eurot ruutmeeter.
Maramaa-Lähte kergtee aluseid maid on enam kui käesolevas otsuses näidatud, kuid paljud
maaomanikud ei ole reageerinud valla ettepanekutele või on läbirääkimised pooleli.
6 komisjoni liiget poolt, 1 vastu.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
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1.9. Vallavara omandamine (Äksi-Lähte kergliiklustee)
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Maanteeamet rekonstrueeris riigimaantee ohutumaks muutmise eesmärgil riigitee 39 TartuJõgeva-Aravete maantee ja riigitee 22215 Lammiku-Lähte tee ristmiku. Seoses sellega tõsteti teise
asukohta ka lõik Äksi-Lähte kergliiklusteed. Rekonstrueerimise eelselt leppisid Maanteeamet ja
Tartu Vallavalitsus kokku, et tee rekonstrueerimise tööd teostab ja sellega seotud kulud kannab
Maanteeamet, ning et kõik enne rekonstrueerimistöid Tartu vallale kuuluvad teed, sh
rekonstrueeritavale alal paiknev Äksi-Lähte kergliiklustee lõik, jäävad valla omandisse.
Praeguseks on Maanteeameti poolt tööd teostatud. Kuivõrd Sojamaa tee 2 kinnisasjast eraldatud
katastriüksusel 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee L8 paikneb vallale kuuluv avalikult kasutatav
kergliiklustee, tegi Maanteeamet Tartu Vallavalitsusele ettepaneku omandada see kinnisasi riigilt
tasuta Tartu vallale.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul.
2. Hinnangu andmine hetkeseisule - ohud ja võimalused eelarves. Tegevuskava
korrigeerimine
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate hetke olukorrast.
Olukord ei ole hetkel kiita, eriti kui vaadata Tabivere Sotsiaalkeskuses puhkenud viirusepuhangut.
Haigestus ka asutuse juhataja ja pidi jääma koju. Koju pidid jääma ka kõik töötajad ja seoses
sellega tuli töö seal ümber korraldada. Appi tulid Tartu Ülikooli kliinikumi personal, kes siis
mehitasid meeskonna. Tööle oleme võtnud lepingu alusel 30 uut inimest. Järgmine nädal hakkavad
kliinikumi töötajad seal lõpetama ja annavad töö üle ajutiselt tööle võetud personalile, kes on
saanud vastava väljaõppe.
Uus teenus mida pakume Lähte kooli õpilaskodus lastele keda saab paigutada sinna kelle vanemad
on koroonaviirusega haiglas. Teenus on 24/7 ja hetkel seda teenust vaja ei ole läinud.
Osutame edasi sotsiaalteenuseid, mis on hetkel kasvutrendis.
Koolilõuna toetust jagatakse hetkel umbes 150 perele, viiakse koju toiduaineid.
Osutame jätkuvalt koduteenust, kus viime inimestele koju toitu, kes ei saa ise poes käia.
Eelarve poolt meil mingid kulud suurenevad, hetkel täpset seisu ei tea. Suur kulu on
isikukaitsevahendid.
Majanduskomisjon teeb volikogule ettepaneku: Loobuda eriolukorra kehtimise ajaks nii
komisjoni liikmete kui ka volikogu liikmete tasudest ja kehtima hakkaks alates 01. aprillist.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Jarno Laur annab ka ülevaate vallavalitsuse töötajate ja allasutuste töötajate töökoormustest ja
tööde tegemistest.
Hetkel on mingi osa töötajaid saanud palga vähendamise teated. Vähendus on hetkel 20 protsenti.
Hetkel on peatatud isikliku sõiduauto kulude maksmine.
Janika Lill juhib tähelepanu, et jätkuvalt on probleem kommunikatsiooniga ehk inimestele ei
selgitata piisavalt olukorda ega anta piisavalt selgitusi. Mitte delegeerida selliste teadete edastamist
allapoole vaid sellised teated peaks edastama allasutusejuht ise.
3. Jooksvad küsimused
- Maarja-Magdaleenas ruumi rentimine kus teenust oleks võimalik osutada
Teha vallavalitsusele konkreetne taotlus ja täpsustada oma soove.
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-

Südamekodu projekt;
personalikulud;
kodukontorite töötajate palgad üle vaadata.

Järgine elektrooniline komisjoni koosolek toimub 28.04.2020 kell 16.30.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
Kadri Linamägi
Protokollija

Vahur Poolak
Majanduskomisjoni esimees
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