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PROTOKOLL NR 2
Kõrveküla
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Aeg: 22.02.2021, algus kell 14.00, lõpp kell 15.30.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Teet Lill.
Protokollis Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Teet Lill, Elle Kaljurand ja Arvi Lossmann.
Külalised vallasekretär Eve Kallas, kultuuritööspetsialist Karita Tilk ja vallavanem Jarno Laur.
Päevakord:
1. Tegevustoetuste ülevaade;
2. Ühinemislepingu täitmise aruanne hetkeseisuga;
3. SA Raadi kontrollakt;
4. Jooksvad küsimused.
Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Tegevustoetuste ülevaade
Kultuuritööspetsialist Karita Tilk annab ülevaate 2020. aasta tegevustoetustest.
Mittetulunduslikuks tegevuseks esitati perioodiks 2020. aastal 56 taotlust, neist kuus lükati tagasi
ja 50 taotlust rahuldati. Kokku summas 74 651 eurot ja peale tagasi maksmist jäi summaks 66 045
eurot.
Tegevustoetused
Toetati 29 MTÜ-d ja seltsingut kogusummas 49 800. Tagasi lükati kaks MTÜ SJ Jõud ja Tabivere
Rattaspordiklubi taotlused. Summa 2594 eurot maksti tagasi seoses ürituste mittetoimumisega.
Projekti toetused
Toetati nelja projekti kogusummas 3336 eurot. Üks projekt jäi ära ja üks teostus osaliselt ning
tagasi maksti 2630 eurot. Tagasilükatud projekte ei olnud.
Sündmuste toetus
Toetati 17 sündmust kogusummas 21 515 eurot. Tagasi lükati neli taotlust: MTÜ SK Jõud, Katrin
Siska, Raadi Paadiralli ja MTÜ Tartu Suusaklubi. Ära jäi kolm sündmust ja tagasi maksti 2900
eurot. Osaliselt jäi ära üks sündmus ja tagasi maksti 481 eurot.
Toetuste aruanded tuli esitada 31. jaanuariks 2021 ja hetkel on viiel taotlejal esitamata.
Tegevustoetuste valdkonnas on esitamata MTÜ Peipsimaa Turism, Seltsing Antiikhõbe ja MTÜ
Raadi Rallirada. Kõigiga on ühendist võetud ja pikendatud aruande esitamise tähtaega. MTÜ
Peipsimaa Turism ei ole ainukesena vastust andnud ja ei ole reageerinud meeldetuletustele.
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Sündmuste puhul on aruanne esitamata kahel isikul ja ka nendele on antud pikendust.
Komisjon võtab info teadmiseks.
2. Ühinemislepingu täitmise aruanne hetkeseisuga
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate ühinemislepingu täitmise hetkeseisust.
Endine Tartu vald:
- Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus – tehtud;
- Raadi Lasteaed Ripsik – tehtud;
- Kõrveküla spordihoone – saab sellel aastal valmis;
- Tammistu kultuurimaja – tehtud;
- Tartu valla teed, tänavad, haljasala – pidev töö.
Endine Piirissaare vald
- Põhjakanal – tehtud;
- avalik-ühiskondlik hoone – tehtud;
- välisvalgustus, elekter – tehtud reki ulatuses, hange tehtud, et lisada valgustus sadamast poeni ja
vallamajani;
- üldine heakord, võsa puhastamine – pidev töö;
- väikelaeva soetus – väikelaeva sai Piirissaar teise programmi kaudu.
Endine Laeva vald
- Laeva Põhikooli katus – tehtud;
- Põhikooli spordiväljak – poolenisti tehtud;
- Lasteaed-külakeskuse küttesüsteem – tegemisel;
- Laeva-Valmaotsa kergliiklustee – tegemisel;
- perearstikeskuse soojustamine – perearstikeskusele on tehtud ettepanek kolida asenduspinnale
endisesse vallamajja, mis on soojustatud.
Komisjon võtab info teadmiseks.
3. SA Raadi kontrollakt
Revisjonikomisjoni esimees Teet Lill tutvustab kontrollakti sisu.
Toimub pikem arutelu teema üle. Komisjon teeb mõned korrektuurid akti.
Komisjon esitab vallavalitsusele ja SA Raadi nõukogule korrigeeritud kontrollakti.
4. Jooksvad küsimused
- vallavalitsuse ja allasutuste inventuuri läbiviimine;
- eelarve täitmine;
- sotsisaalkorterite teema;
- hangete teema.
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