TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

19.01.2021

Aeg: 19.01.2021, algus kell 16.30, lõpp kell 21.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Osalesid: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Valentina Aman, Janika Lill, Elle Kaljurand ja Anneli Kumar.
Puudusid: Aigar Lepp, Arvi Lossmann ja Sirje Simmo.
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. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks (sotsiaaltransport);
1.2. Loa andmine hoonestusõiguse seadmiseks;
1.3. Omafinantseeringu tagamine (Maarja-Magdaleena trassid);
1.4. Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemine;
2. Jooksvad küsimused.
Poolt kõik komisjoni liikmed.
1. Hinnangu andmine volikogu eelnõudele
1.1. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks (sotsiaaltransport)
Teemat tutvustas sotsiaaltranspordi projektijuht Aarne Suits.
Eelnõu on vajalik selleks, et vallaelanikud saaks kasutada MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse
korraldatavat sotsiaaltranspordi teenust. Teenuse eesmärk laiemalt on, et vabastada
sotsiaaltöötajad transpordi teenuse osutamisest ja seda teenust hakkaks ikkagi osutama
transporditeenusele keskendunud firma. Teenus jõuaks ka laiema sihtgrupini ja oleks vabariigi
piires ühetaoline.
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on ette valmistanud Euroopa Sotsiaalfondi meetme
"Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja
toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad
hoolekandeteenused" projekti "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" raames
sotsiaaltransporditeenuse osutamise. Nimetatud teenuse osutamiseks Tartu valla elanikele
sõlmitakse mittetulundusühinguga haldusleping, mille kohaselt ühing hakkab osutama
sotsiaalhoolekande seaduse alusel kohaliku omavalitsuse pädevuses olevat sotsiaalteenust. See on
kahe aastane projekt.
Valla omaosalus projektis on 15% vastavalt veomahule. Prognoositud on 2000 kilomeetrit kuus,
mille maksumus oleks 800 eurot kuus. Kogu perioodi maksumus oleks 19 000 eurot.
Kliendiomaosalus on: valla piires 3 eurot kord; maakonna piires 5 eurot kord ja vabariigi piires 30
eurot kord. Tasumise võimalused on: klient tasub 100%; 50% on vabastatud; kliendi eest tasub
vald. Kliendiomaosalus on projektiväline raha ja läheb otse vedajale.
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Kliendisisend ehk kliendi andmed tulevad IT süsteemi kohalikust omavalitsusest, kus seda teeb
volitatud sotsiaaltöötaja.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
1.2. Loa andmine hoonestusõiguse seadmiseks
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Otsuse vastuvõtmine on vajalik selleks, et võimaldada AS-l Emajõe Veevärk tegutseda veeettevõtjana Laeva külas.
Tartu valla õiguseellane Laeva vald seadis 29.06.2007 sõlmitud asjaõiguslepingu alusel valla
munitsipaalomandis olevale kinnistule Puhasti ja kinnistule Pumpla hoonestusõiguse AS Emajõe
Veevärk kasuks 10-ks aastaks alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Arvestades
nimetatud tähtaega, on hoonestusõigus käesolevaks ajaks lõppenud. Ülalnimetatud kinnistutel
asuvaid rajatisi kasutab AS Emajõe Veevärk elanikele veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste
osutamiseks.
AS Emajõe Veevärk esitas Tartu vallale ettepaneku võõrandada eelpool nimetatud kinnistud ASile Emajõe Veevärk. Aktsiaseltsi hinnangul on temal kinnistute omanikuna lihtsam kinnistuid
majandada, sh teostada rajatistele uuendamisinvesteeringuid. Seega on ettepanek lubada Tartu
Vallavalitsusel seada Tartu vallas Laeva külas asuvale, valla munitsipaalomandis olevale Puhasti
ja Pumpla kinnistule tasuta hoonestusõigus AS Emajõe Veevärk kasuks kuni 31.12.2032.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
1.3. Omafinantseeringu tagamine (Maarja-Magdaleena trassid)
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja
tingimused“ alusel on käesoleval ajal avatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi taotlusvoor. Veemajanduse programmi eesmärk
on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.
AS Emajõe Veevärk kavatseb KIK-i veemajanduse programmi taotlusvooru esitada projekti
„Maarja-Magdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine“.
Ettepanek on tagada Maarja-Magdaleena vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise
projekti omaosaluse rahastamine summas kuni 636 346 eurot, sh kuni 318 173 eurot 2022. aastal
ja kuni 318 173 eurot 2023. aastal, tingimusel et projekti omaosaluse eest emiteeritakse Tartu
vallale aktsiaid AS Emajõe Veevärk aktsionäride lepingus näidatud tingimustel.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 5 komisjoni liiget, 1 erapooletu.
1.4. Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemine
Vallavanem Jarno Laur ja finantsjuht Ulvi Viilvere tutvustavad Tartu valla 2021. aasta eelarvet.
Komisjon lepib eelnevalt kokku millist tööfaili kasutatakse eelarve läbitöötamiseks.
Riigieelarve toetuse osa ei ole veel eelarves, aluseks on hetkel võetus baastase, mis oli enne
koroona lisaeelarvet.
Põhitegevuse tulud kokku on 20 267 376 eurot, mis on 2% rohkem kui möödunud aastal.
Põhitegevuse kulude pool on kasvanud rohkem ja on 17 800 000 eurot ja on 4% rohkem kui
möödunud aastal. Palgatõusu planeeritud ei ole. Palgakulud kasvavad kuna tekib juurde ameteid.
Lähteülesanne asutustele oli selline, et põhitegevuse kulude puhul jääda minimaalse kasvu juurde
ja täiendavad asjad mida tahetakse soetada, peavad olema eraldi põhjendatud. Neid asju mida on
taotletud ja põhjendatud ikkagi on ja neid saabki vaadata eraldi asutuste kaupa.
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Investeeringuid on planeeritud 6 795 965 eurot. See tähendab, et saame ära teha Kõrveküla
spordihoone ja juurde kooli staadioni, teedeehitused, Tabivere lasteaia projekteerimine, MaarjaMagdaleena lasteaia ehitamine, Laeva lasteaia küttesüsteemi ja katuse rekonstrueerimine, Lähtele
sajuvee süsteemide rajamine, jääväljaku ehitus, Lähte ÜG juurdeehituse projekteerimine,
spordihoone akustika parandamine, mänguväljakute ehitus, kaasavaeelarve projektid, teemaade
soetamised, terviseradade programm, Raadi jalgpalliväljak, generaatorite soetamine, tänava
valgustused. Sihtfinantseeringuteks on planeerinud umbes 600 tuhat eurot. Hetkel on vaja leida
kate ligi 3 miljonile eurole.
Peale vallavanema eelarve tutvustust toimub eelarve põhjalik analüüs, kus komisjon võtab eelarve
läbi rida realt ja iga asutus eraldi.
Komisjon teeb omapoolsed tähelepanekud, mis ka kajastatakse eelarves.
Komisjoni ettepanek: Lugeda Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemine lõpetatuks.
Ettepanekuid Tartu valla 2021. aasta eelarve projekti kohta saab esitada kuni 7. veebruarini 2021.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Järgmine komisjoni koosolek toimub 17.02.2021 kell 16.30.
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