TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

15.01.2020

Aeg: 15.01.2020, algus kell 16.00, lõpp kell 19.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Aigar Lepp, Arvi
Lossmann, Elle Kaljurand ja Janika Lill.
Puudusid: Anneli Kumar ja Valentina Aman.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp, arendusspetsialist Maido
Puna, Sirje Simmo, finantsjuht Ulvi Viilvere ja URBACT programmi projektipartnerid
Prantsusmaalt Nicolas Castet ja Christophe Gouache.
Komisjoni esimees Vahur Poolak paneb päevakorra hääletusele.
1. Ülevaade URBACT programmi tööst;
2. Tartu valla 2020. aasta eelarve;
3. Jooksvad küsimused.
Poolt 5 komisjoni liiget.
1. Ülevaade URBACT programmi tööst
13-16.01.2020 külastavad URBACT programmi raames Tartu valda Nicolas Castet ja Christophe
Gouache Prantsusmaalt. Külaskäigu raames külastatakse erinevaid Tartu valla piirkondi.
Tartu vald osaleb URBACT programmis. URBACT on Euroopa territoriaalse koostöö
programm, mille viimases voorus valiti rahastamiseks 80-st projektist 23 võrgustikku. Tartu vald
on projektis üks kaheksast partnerist koos Agen´i ja Saint-Quentin´i linnaga Prantsusmaal, Cento
linnaga Itaalias, Santa Maria de Feira linnaga Portugalis, Hradec Kralové linnaga Tšehhis,
Dinslaken´i linnaga Saksamaal ja Bistrita linnaga Rumeenias.
URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja
linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning
võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järeleproovitud
väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal. Tartu valla eesmärk on jagada oma kogemust
kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste ning nende kaudu vallakodanike kaasamise
teemadel.
Komisjon võttis info teadmiseks.
2. Tartu valla 2020. aasta eelarve
Vallavanem Jarno Laur ja finantsjuht Ulvi Viilvere annavad selgitusi 2020. aasta eelarve kohta
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Teemad mida arutati põhjalikumalt:
- Kõrveküla lasteaia ja Raadi lastehoiu toiduraha ja õppemaks;
- Raadi lastehoiu tulevik;
- Tabivere hooldekodu tasude tõstmine;
- rahvamajade tulud ja kulud;
- töötamise toetamine riigieelarve abi projekt;
Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel leida võimalus töötamise toetamise projekti jätkamiseks.
Täita ära eelarve rida nr 52.
Poolt 6 komisjoni liiget.
-

Laeva sotsiaalmaja ülalpidamise kulud;

Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel esitada lahti kirjutatuna Laeva sotsiaalmaja ülalpidamise
kulud.
-

transporditeenus (hõljuk);
üüri- ja renditulu;
kohalike maardlate tulu ja vee-erikasutus;
põhitegevuse tulud (tulumaks);
valitsussektori teenused (vallavolikogu ja vallavalitsus);
auditid;
koolitused;
vallavalitsuse administreerimiskulude ülekulu 2019. aastal;

Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel
administreerimiskulude ülekulu.
-

esitada

selgitus

mis

tekitas

2019.

aastal

eelarve täitmise, koostamis ja menetlemise programmi soetamine (täna olemas kaks
pakkumist);
reservfondi eraldised;
valla teed, tänavad, jooksev remont, haljastus;
majanduse ja halduse töötajate palgatõus;
vallavalitsuse ametnike ja teenistujate palgafond;

Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel esitada personali kulude tabel (palgafondi kasv, palga
tõus).
-

palgatõusuks arvestatud vahendid;
preemiate maksmine aastal 2020 (ka allasutused);
lisatasud;

Komisjoni ettepanek: Teha eraldi preemiate, palkade ja lisatasude maksmise koosolek
(vallavalitus ja allasutuste juhid).
-

tasuline koduhoolduse teenus ja sotsiaaltransport;
Tuuliku 11 akende vahetus;
Tabivere rahvamaja remont;
Tabivere rahvamaja kohviku ja majutuse teema;
Laeva rahvamaja juhataja 1,0 ametikoha loomine;
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-

Mõisapõllu planeering;
lasteaedade rahastamine;
noortekeskused (tegevus ja personal).

3. Jooksvad küsimused
- Kõrveküla Põhikooli ehitus ja vallavanema kohtumine hoolekoguga;
- Kõrveküla spordihoone kalkulatsioon;
- riigipoolt rahastatav õendusteenus hooldekodus.
Järgine komisjoni koosolek toimub 28.01.2020 kell 16.00 vallamajas.
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