TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

28.01.2020

Aeg: 29.01.2020, algus kell 16.00, lõpp kell 21.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Aigar Lepp, Arvi
Lossmann, Elle Kaljurand, Janika Lill, Anneli Kumar ja Valentina Aman.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp, Sirje Simmo, finantsjuht
Ulvi Viilvere ja vallasekretär Eve Kallas.
Komisjoni esimees Vahur Poolak paneb päevakorra hääletusele.
1. Hinnangu andmine volikogu eelnõudele:
1.1. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine;
1.2. Hankemenetluse korraldamine;
1.3. Liitumine linna rattaringluse süsteemiga;
1.4. Tartu valla 2020 aasta eelarve;
2. Jooksvad küsimused.
Poolt 5 komisjoni liiget.
Koosolekule saabuvad Anneli Kumar ja Aigar Lepp.
1. Hinnangu andmine volikogu eelnõudele
1.1. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Tartumaa kultuuristrateegia 2025 on valdkondlik arengudokument ja kuulub teise lisana
Tartumaa arengustrateegia 2040 juurde.
Tartumaa kultuuristrateegia lähtub maakondlikust arengustrateegiast, mille üheks eesmärgiks on
määratleda kultuurivaldkonna prioriteedid maakonnas ja leppida kokku kultuurikorralduse
põhimõtetes. Strateegia koostamise ajendi tingis asjaolu, et Tartumaa arengustrateegias 2040 on
kultuuri käsitletud koos turismiga ning äärmiselt minimaalselt, mis ei anna piisavalt ainest
arendustegevusteks ja ei paku lahendusi, kuidas maakond saaks olla võrdne partner Tartu linnale
Euroopa kultuuripealinna 2024 tegevustes. Tartumaa kultuuristrateegia koostamise peamine
eesmärk on tõsta Tartumaa omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024
tiitliga kaasnevaid võimalusi maksimaalselt omavalitsuste ning maakonna kultuuri ja
loomemajanduse arendamiseks.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud esitatud kujul.
Poolt 6 komisjoni liiget.
Üks komisjoni liige ei hääletanud.
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Koosolekule saabub Vahur Jurs.
1.2. Hankemenetluse korraldamine
Abivallavanem tutvustab eelnõud.
AS Emajõe Veevärk esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2018. aasta
keskkonnaprogrammi taotlusvooru taotluse “Tabivere aleviku Pargi tn ja Aia tn piirkonna
veemajandusprojekt“. Projekti eesmärgiks on tagada Tabivere aleviku Aia tänava ja Pargi tänava
piirkonna kinnistutele nõuetekohane joogiveevarustus ja kvaliteet ning tekkiva reovee
nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Ehitustöödega planeeritakse alustada 2020. aasta
veebruaris.
Pargi tn ja Aia tn piirkonna veemajandusprojekti raames tagatakse nimetatud piirkonna
kinnistutele nõuetekohane veevarustus ja kanalisatsioon, kuid lahendamata on Pargi tn sadevete
kanaliseerimine. Sadevee trassid on mõistlik paigaldada samasse kaevikusse vee- ja
kanalisatsioonitrassidega, seega on otstarbekas teha kõik ehitustööd samaaegselt. Tööde
tegemiseks tuleb korraldada hange ehitaja leidmiseks.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud esitatud kujul.
Poolt 8 komisjoni liiget.
1.3. Liitumine linna rattaringluse süsteemiga
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Toimub pikem arutelu rattaringluse süsteemis osalemisega Tartu Linnavalitsus projektis „Tartu
rattaringlus“. Teemaks olid asukohad ja maksumus.
Hääletati ettepanekuid, et
- ei liituks Tartu linnas toimiva avaliku rattaringlussüsteemiga;
Poolt 1 komisjoni liige.
-

liituks Tartu linnas toimiva avaliku rattaringlussüsteemiga kui tuleb kaks infoposti (kaks
asukohta);
Poolt 4 komisjoni liiget.

-

liituks Tartu linnas toimiva avaliku rattaringlussüsteemiga kui tuleb kolm infoposti (kolm
asukohta);
Poolt 3 komisjoni liiget.

Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud, et rajada rataste seisukohad kahte asukohta (Kaupmehe
tn 2 Raadil ja Kõrvekülas Pärna tn 6) igal juhul ja kolmandat asukohta toetada ainult siis, kui see
tuleb Lähtele.
Poolt 7, vastu 1 komisjoni liiget.
1.4. Tartu valla 2020 aasta eelarve
Vallavanem Jarno Laur ja finantsjuht Ulvi Viilvere tutvustavad Tartu valla 2020. aasta eelarvet.
Teemad mida arutati põhjalikumalt:
- hariduskulud riigi vaates;
- tasandusfondi toetused;
- koolijuhtide palgad;
- õpetajate palgad;
- koolide eelarved;
- koolide majanduskulud;
- ettepanek vähendada (rida 865) Tabivere PK kütte ja soojusenergia kulu;
(eelarve tabelis tehti parandus)
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- tugipersonal;
- koolitoit;
- koolikokkade ja köögitöötajate palgad;
Komisjoni ettepanek: Ühtlustada haridusasutuste kokkade ja köögitöötajate palgad.
Vallavalitsus räägib läbi koolijuhtidega ja teeb eelarves vastavad parandused.
Poolt 7 komisjoni liiget.
Üks komisjoni liige ei hääletanud.
- Lähte ÜG ja Maarja-Magdaleena PK õpilaskodud;
- töötamise toetamine;
- Tabivere hooldekodu ja päevakeskus;
- Laeva sotsiaalmaja ülalpidamise kulud;
- Ripsiku toiduraha laekumine;
- Tabivere lasteaia õppemaks;
- Tabivere rahvamajas asuva kohviku rentimine ja kulud seoses sellega;
Komisjoni ettepanek: Tabivere rahvamaja eelarve inventari realt maha võtta 5000 eurot.
Poolt 7 ja vastu 1 komisjoni liige.
- investeeringud;
- kaasav eelarve;
- investeeringud Piirissaarele;
Vahur Jurs teavitab komisjoni arengukomisjoni ettepanekust, et lisada eelarvetabelisse rida
investeeringute alla, kus oleks sees Kõrveküla PK spordihoone, mis siis annaks võimaluse
peale uue koolimaja valmimist alustada spordihoone ehitust. Raha leida laenu võttes.
Komisjonis toimub pikem arutelu teema üle.
Komisjoni ettepanek: Anda vallavalitsusele ülesanne koostada eelnõu loa saamiseks
Kõrveküla spordihoone projekteerimise hanke ja ehituse korraldamiseks.
Poolt 6 ja erapooletu 1 komisjoni liige.
Üks komisjoni liige ei hääletanud.
Komisjoni ettepanek: Lisada eelarvetabelisse lisa rida investeeringute alla Kõrveküla PK
spordihoone ja panna summa 100 000 eurot.
Poolt 8 komisjoni liiget.
Vallavanem vastab Sirje Simmo esitatud küsimustele.
Komisjoni ettepanek: Vähendada Tabivere PK majapidamiskulusid 30 000 euro võrra.
Poolt 8 komisjoni liiget.
- Lähtele planeeritav jääväljaku projekteerimine;
- lasteaia rühmaruumide ehitamine Maarja-Magdaleena PK ruumidesse;
- Maarja-Magdaleena PK kanalisatsiooni ventilatsiooni teema;
- finantskulud - arvelduskrediit;
Komisjon paneb hääletusele vallavalitsuse ettepaneku: Võtta arvelduskrediiti kuni
300 000 eurot.
Poolt 8 komisjoni liiget.
-

2021. aasta kaasava eelarve summa.
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Hääletati ettepanekuid, et
- 2021. aasta kaasava eelarve summa panna 30 000 eurot
Poolt 5 komisjoni liiget.
- 2021. aasta kaasava eelarve summa panna 40 000 eurot
Poolt 2, vastu 1 ja erapooletu 3 komisjoni liiget.
Komisjoni ettepanek: Panna 2021. aasta kaasava eelarve summaks 30 000 eurot.
Komisjoni ettepanek: Vastu võtta Tartu valla 2020. aasta eelarve tingimusel, et õigete
numbritega tabel saadetakse komisjonile ja volikogu liikmetele 29.01.2020.
Poolt 7 ja vastu 1 komisjoni liige.
2. Jooksvad küsimused
- VOLIS’e komisjoni ettepanek;
- MTÜ’de taotluste tabel 2019. aasta kohta.
Järgine komisjoni koosolek toimub 18.02.2020 kell 17.00 Lähte ÜG ruumides.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
Kadri Linamägi
Protokollija

Vahur Poolak
Majanduskomisjoni esimees
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