Tartu valla Arengukomisjoni koosoleku nr
33 protokoll
Asukoht: Kõrvekülas
Kuupäev: 20.01.2020, Algus kell 15:00 Lõpp kell 18:02

Koosolekut juhatas: Martin Pedak
Protokollis: Estrit Aasma
Osalesid komisjoni liikmed: Vahur Jurs, Alo Ainomäe, Janek Hoffmann, Aigar Lepp.
Puudusid: Mart Toots, Jiri Tintera
Kutsutud külalised: Tarmo Raudsepp, Ulvi Viilvere, Eve Kallas, Kadi Kukk.
Juhataja avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Häälteenamusega (poolt 5, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, hääletamata jättis 0) vastu võetud
järgmine päevakord:
1. Tartu valla 2020. aasta eelarve
2. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
3. Esindajate määramine Tartu valla haridusasutuste hoolekogudesse
4. Liitumine Tartu linna rattaringluse süsteemiga
5. Amme Park OÜ pöördumine
Otsused ja eriarvamused
1. Päevakorrapunkt: Tartu valla 2020. aasta eelarve
U. Viilvere andis ülevaate eelarve muudatustest ja kuludest.
Lisaks arutleti teemadel, mis puudutavad uuele raamatupidamisprogrammile üleminekut.
Vaadati üle personalikulud - töötasud (eraldi allasutuste täpsed personalikulud peavad olema
eelarvest samuti näha). Vallavalitsusele anti ülesanne vaadata üle kulud seoses jäätmetega.
Istungile saabus K. Kukk (kell 15:50), et selgitada jäätmeinfo rida eelarves.
M. Pedak tegi ettepaneku, et vallavalitsus, allasutused ja valla osalusega ettevõtted võiks kulude
optimeerimiseks korraldada ühishankeid näiteks uute autode, kaubikute ja väikebusside
soetamiseks.
Tehti ettepanek raamatukogudele ning noortekeskustele kokkuvõtvate eelarveridade lisamise,
mis aitab paremini
T. Raudsepp andis ülevaate Tabivere Rahvamaja poolt laekunud ideest (kohvik). M. Pedak tegi
ettepaneku teha kaks eraldi kalkulatsiooni - esiteks rahvamaja vajadused ja teiseks rahvamaja
visioonid. Visioonid esialgu eelarvest välja jätta.
M. Pedak teeb ettepaneku lisada eelarvesse täiendav investeering Kõrveküla kooli võimla näol.
Hinnangulise maksumusega 2,5 milj. eurot. Katteallikana tulud või laen. A. Ainomäe pooldab
lisarea lisamist, kuid mitte maksumust.
Otsus:
Komisjon toetab täiendustega eelnõu.
Poolt: 4, Vastu: 1, Erapooletuid: ei ole
17:55 lahkus koosolekult Alo Ainomäe

Kuna eelarve eelnõu punkt võttis planeeritust rohkem aega, siis jõuab komisjon sellel
koosolekul veel tutvuda ühe punktiga - rattaringlus. Teisi teemasid arutatakse järgmistel
koosolekutel.
2. Päevakorrapunkt: Liitumine Tartu linna rattaringluse süsteemiga
T. Raudsepp andis infot, et plaanis on paigaldada 3 rattaringluse kohta Tartu valda (Kaupmehe
tn Coop, Kõrveküla, ERM). Plaanis ei ole kõiki laenutuspunkte välja ehitada korraga.
Arengukomisjon põhimõtteliselt toetab valla liitumist linna rattaringlusega. Samas tuleb vallal
silmas pidada, et Tartu linn on märkinud, et soovib tulevikus rattaringlust eraomaniku
opereerida anda. Hetkel on vallavalitsuse ettepanek lihtsalt sihtfinantseerimine, kuid M. Pedak
soovitab tagada valla tehtavate investeeringute säilimise ka tulevikus ning selles osas leping
linnaga üle vaadata. Iga aasta eelarves peaksid kajastuma vaid sellel aastal rajatavad punktide
kulud/investeeringud.
Otsus:
Komisjon võtab info teadmiseks.
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