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Koosoleku algus 18.30, lõpp
Koosolekul kohapeal osalesid: Vahur Poolak, Martin Pedak, Janek Hoffmann, Helin
Veetõusme, Aivar Soop, Janika Lill, Teet Lill.
Veebi kaudu MS Teams rakenduse vahendusel osalesid: Jaanus Robi, Külli Suvi, Elle
Kaljurand, Üllar Loks, Vahur Kerge, Mart Toots, Marike Adamka.
Koosolekut juhatas strateegiakomisjoni esimees Vahur Poolak. Protokollis Endla Suvi
Kõik osalejad on päevakorra kinnitamise poolt.
Päevakord
1. Jäätmehoolduseeskirja muutmine.
Ettekandja keskkonnaspetsialist Kadi Kukk
2. Geoloogilised uuringud Kobratus.
3. Jooksvad küsimused ja ülevaade volikogu eelnõudest.
- Jäätmelepingu sõlmimine;
- Tartu valla 2020. aasta 2. lisaeelarve.
1. Jäätmehoolduseeskirja muutmine
Kadi Kukk selgitab komisjonile, miks on vaja muuta Tartu valla kehtivat
jäätmehoolduseeskirja. Järgmisel aastal lõpeb Tabivere piirkonna jäätmeveo hanke periood,
Laeva piirkonnas lõpeb periood 2022. aasta suvel. Uuest hankest jääb välja Piirissaare.
Segaolmejäätmete kogumine on kohustuslik kõigile. Kortermajadel peab olema ka paberi ja
papikonteiner, 2023. aastast muutub kortermajadele kohustuslikuks biolagunevate jäätmete
kogumine. Eramajadel on biolagunevate jäätmete kogumine vabatahtlik. Biolagunevate
jäätmete veotihedus peaks olema 1 kord nädala, et vältida konteinerite haisema minekut.
Täpsustatakse avalike pakendite konteinerite kasutust. Plaanitakse korraldada suurjäätmete
kogumisringe. Võimalik on hõlmata korraldatud jäätmeveoga ka lehtede ja muru kogumine ja
ära vedu.
Vahur Poolak: Millises mahus kulutusi võib see vallale kaasa tuua?
Kadi Kukk: Hanke maksumust ei ole võimalik ette planeerida, see selgub hanke koostamisel.
Üldiselt hangete maksumus ei ole aastatega odavamaks läinud. Oluline on et inimesed
hakkaksid rohkem jäätmeid sorteerima. Vedajal on õigus jätta segaolmejäätmete konteiner
tühjendamata, kui see sisaldab keelatud jäätmeid. Eramajadel ei pea olema eraldi
biolagunevate
jäätmete
konteinerit
kui
jäätmed
komposteeritakse,
kuid
jäätmehoolduseeskirjaga antakse neile võimalus soetada selleks vajalik konteiner.

Haljastusjäätmetele on vallas sügiseti konteinerid, mida tühjendatakse tasuta. See on
inimestele mugavusteenus ja võiks olla tasuline. See on lisateenus, mis ei ole kohustuslik.
Uue jäätmehoolduseeskirja eelnõu seletuskirjas on põhjendused iga paragrahvi kohta välja
toodud.
Uus jäätmehoolduseeskirja eelnõu kiideti komisjoni liikmete poolt heaks.
2. Geoloogilised uuringud Kobratus
Kadi Kukk tutvustab vallavalitsuse korralduse eelnõud. Mantrum OÜ on esitanud taotluse
geoloogilise uuringu läbiviimiseks Kobratu külas olemasoleva karjääri kõrval asuvale maale.
Vallavalitsus ei ole nõus nõusolekut andma, kuna üldplaneeringuga ei ole sellele maale ette
nähtud karjääri rajamist. Piirkonnas on piisavalt karjääre. Kui praegusega samas mahus
kaevandada, siis jätkub kruusa ja liivavarusid rohkem kui 10. aastaks.
2 komisjoni liiget ei hääleta.
Komisjoni seisukoht: geoloogilisteks uuringuteks luba mitte anda.
3. Jooksvad küsimused ja ülevaade vallavolikogu eelnõudest
- Jäätmelepingu sõlmimine
Kadi Kukk: 01. jaanuaril lõpeb jäätmejaama kasutamise leping Tartu linnaga. Vallal oli leping
ühe jäätmejaama kasutamiseks. Tartu linn enam ühe jäätmejaama kasutamiseks lepingut ei
tee. Leping peab sisaldama kahe jäätmejaama kasutamist. Leping tuleb üheks aastaks ning
selle orienteeruv maksumus on 20500 eurot. Leping tuleb igal juhul sõlmida, see on seadusest
tulenev nõue.
- Tartu valla 2020. aasta 2. lisaeelarve
Vallavanem Jarno Laur tutvustab komisjonile valla 2. lisaeelarvet. Tulude poolt on
vähendatud teenuste osas, mida enam ei osutata. Näiteks seoses hooldekodu tegevuse
lõpetamisega ei saada tasu hooldekodu hooldusteenuse eest. On vähenenud lasteaia ja
huvitegevuse tulude osa. Tasu ei võeta aja eest, millal teenuse osutamine on peatunud.
Kulude osas suurenemine planeeritust suurem. Osa on tingitud eelnevalt kulude ennatlikust
vähendamisest. Osa kuludest on ümber tõstetud investeeringute alt tegevuskulude alla, kuna
need oma olemuselt ei sobitu väikese mahu tõttu investeeringuteks.
Näiteks 30 000
likvideerimiseks.

eurot

kulus

Maarja-Magdaleena

kalmistu

taga

asuva

prügimäe

Hariduskulud teistele omavalitsustele on üle prognoositud. Vähendatud on Tabivere Põhikooli
investeeringute osa ja suurendatud tegevuskulusid. See puudutab Tabivere Põhikooli
mööbliga varustamise küsimust. Sellel aastal on mööbli eest tasumata, osapooled ei ole
omavahel saanud küsimust ära lahendatud. Kulu kandub järgmisse aastasse. Eelarves
planeeritud laen on pangast välja võetud. Vähemalt 752 000 eurot peab minema üle järgmisse
aastasse. Tulumaksu koos maamaksuga on hetkel laekunud 10,58 miljonit eurot, kuid üks kuu
on veel ees.

Kui vald tahab säilitada heakorda vallas senisel tasemel, siis kulu selleks aastas on umbes 1
miljon.
- Lasteaia Päikeseratas põhimäärus
Lasteasutuse tegevuse aluseks on asutuse põhimäärus. Senine põhimäärus aastast 2008 on
aegunud, seadused on muutunud.
- Sotsiaaltranspordi osutamise leping
Jarno Laur: Tartu vald soovib osaleda pilootprojektis, millega kohustus osutada
sotsiaaltranspordi teenust volitatakse ühistranspordikeskusele. Pilootprojekt kestab 26 kuud
ning projekti kuludest katab 85% riik ja 15% kuludest jääb valla kanda. Praegu üritasid seda
teenust osutada 3 koduhooldustöötajat oma töö kõrvalt, kuid nii ei ole võimalik täita kõiki
abivajajate soove. Kuna selle hanke tulemused alles selgusid, siis esitame selle eelnõu
vallavolikogule jaanuaris.
- Nõmmeringi tänavate soetamise otsuse muutmine
Jarno Laur: Siin on aia rajamisega tehtud arvestuslik viga. Pakkumist on küsitud 50 m
lühemale aiale. Tuleb võtta uus pakkumine.
- Vallavara omandamine
Jarno Laur: Toimub maade ümberkorraldamine ning selle käigus mõõdetakse tee maade seast
eraldi välja. Tee antakse tasuta vallale üle.
- Tila küla detailplaneeringu muutmine
Jarno Laur: Algselt oli arendaja poolt planeeritud kinnistule 8 korterelamut, kuid nüüd tuleb
nende asemele 8 ridaelamut. Kuna detailplaneeringus on ära määratletud miinimum- ja
maksimumkõrgused, siis ridaelamud ei ulatu miinimumkõrguseni. Arendaja ettepanek on
detailplaneeringus muuta hoonestuse miinimumkõrgust. Vallavalitsus toetab arendaja
ettepanekut.
- Omafinantseeringu suurendamine
Jarno Laur: Jäime ilma Maarja-Magdaleena ÜVK rekonstrueerimise projekti rahast.
Veebruaris peaks avanema KIK-is uus taotlusvoor, kuid praeguse omaosalusega, mis on 35%
me kindlasti rahastust ei saa. Omafinantseeringu 35% ei anna projektile ühtegi lisapunkti. Iga
omaosaluse suurendamine 5% võrra annab 1 lisapunkti. Täiendavalt on võimalik saada 4
lisapunkti, mis tähendaks omaosaluse suurendamist 55%-ni. Nüüd on arutelu koht, milleni me
oleme nõus omaosalust suurendama, et selle projektiga edasi minna. Maarja-Magdaleena
torustikud ja puhasti on vanad ja amortiseerunud.
Vahur Poolak: Järgmine strateegiakomisjoni koosolek toimub 11. jaanuaril 2021 algusega kell
18.30.
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