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Koosoleku algus 18.30, lõpp
Koosolekul kohapeal osalesid: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Aigar Lepp, Martin Pedak, Janek
Hoffmann, Tõnu Kalja, Kalev Kurs, Janika Lill, Elle Kaljurand.
Veebi kaudu MA Teams rakenduse vahendusel osalesid: Enn Trumm, Marike Adamka, Helin
Veetõusme, Ariana Rooba, Varmo Veski, Aune Sepp, Külli Vikat.
Koosoleku juhatas sisse strateegiakomisjoni aseesimees Martin Pedak ja protokollis Endla
Suvi.
Hiljem võttis koosoleku juhatamise üle strateegiakomisjoni esimees Vahur Poolak.
Kõik osalejad on päevakorra kinnitamise poolt.
Päevakord:
1. J.V.Veski nim. Maarja-Magdaleena Põhikooli ühendamine lasteaiaga.
Ettekandja vallavanem Jarno Laur
2. Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
Ettekandja keskkonnaspetsialist Kadi Kukk
3. Jooksvad küsimused ja ülevaade volikogu eelnõudest.
- Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemine;
- Kalmistute eeskiri;
- Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks (sotsiaaltransport);
- Omafinantseeringu tagamine (Maarja-Magdaleena trassid);
- Maade munitsipaliseerimine;
- Maade munitsipaliseerimine;
- Loa andmine hoonestusõiguse seadmiseks;
- Jäätmehoolduseeskiri.
Martin Pedak teeb ettepaneku alustada jäätmekäitlust ja keskkonda puudutavate teemadega
kuna siis saab keskkonnaspetsialist ära minna.
1. Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Kadi Kukk selgitab komisjonile, et MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on teinud Tartu
vallale ettepaneku ühinemiseks. Mõte on selles, et ühingu liikmena saab vald mitmed
ülesanded, näiteks projektide ja eeskirjade koostamine, MTÜ-le üle anda. Praegu on MTÜ-s
liikmeid 12, kuid eesmärk on koondada rohkem omavalitsusi kokku. Praegu tegutseb iga
omavalitsus omaette ja paljudele küsimustele lähenetakse erinevalt. Nii on lihtsam kujundada
ühtseid seisukohti ja KOV-ide huvide eest seista. Maksumus aastas kujuneb elanike arvult ja
arvestatakse tervet valda. Sellel aastal oleks maksumus 85 senti ühe inimese kohta. Selle raha

eest saab vald kogu planeerimise poole – eeskirjad, jäätmekava, hanked. Valla esindaja kuulub
MTÜ nõukokku ja nii saab vald kaasa rääkida organisatsiooni toimimises.
Martin Pedak täiendas, et valla strateegiakomisjoni eesmärgiks ongi selliste teemade arutamine.
Hetkel ei pea midagi otsustama. Komisjon võtab selle endale kodutööks ja tutvub teemaga
rohkem.
Kadi Kukk lisas, et on põhimõtteline küsimus, kas selle teemaga minna edasi või mitte. Kui
kõike katsuda ise teha, siis näiteks jäätmehoolduskava koostada laskmine maksab ka üsna suure
summa. Kui see tehakse MTÜ poolt, siis lihtsustab see valla ametniku tööd.
Kalev Kurs avaldas arvamust, et on igati mõistlik KOV-ide koostöövorme rakendada.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjoni ettepanek on antud teemaga edasi minna ja vormida see
eelnõuks.
H. V jättis hääletamata, teised koosolekust osavõtjad olid ettepanekuga nõus.
Volikogu eelnõud:
1. Jäätmehoolduseeskiri
Kadi Kukk selgitas, et jäätmehoolduseeskirja muutmise mõte on selles, et Tabivere piirkonnas
tuleb teha uus hange. Eeskirja eelnõu on läbinud kooskõlastamise ettenähtud ametkondades.
Ametites muudatusettepanekuid eelnõule ei tehtud. Eeskirjaga täpsustatakse tähtaegu kus ja
millal mingi asi toimuma hakkab. Kaugem eesmärk on, et vallas praegu oleva kolme piirkonna
asemel oleks ainult üks. Kõik muudatused ei hakka korraga toimima vaid selles järjekorras
kuidas hanked toimunud on. Eelmisel komisjoni koosolekul sai jäätmehoolduseeskirja
tutvustatud põhjalikumalt.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjon võttis info jäätmehoolduseeskirja kohta teadmiseks.
2. Kalmistute eeskiri
Kadi Kukk selgitas, et kalmistu kasutamise eeskirja koostamise nõu tuleneb seadusest, Endisel
Laeva vallal oli vana eeskiri, Tabiveres uuem ja Tartu vallal puudus eeskiri. Koostöös
kalmistuvahtidega on ette valmistatud ühtne eeskiri. Praegu kasutatakse hauaplatse erinevates
piirkondades väga erinevalt. Eesmärgiks on ühtlustada hauaplatside kasutamise kord.
Eeskirjaga reguleeritakse ühtlasi kasutamata hauaplatside uuesti kasutusse võtmine. Kirja on
pandud ka kalmistute üldisemad regulatsioonid. Eeskiri on läbinud avaliku väljapaneku ning
sellele on esitatud ka mõningaid ettepanekuid.
Kadi Kukk vastas komisjoni liikmete täpsustatavatele küsimustele.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjon võttis info kalmistute eeskirja kohta teadmiseks.
2. J.V.Veski nim. Maarja-Magdaleena Põhikooli ühendamine lasteaiaga
Jarno Laur selgitas, et Maarja-Magdaleena külas tegutseb kaks haridusasutust Tabivere lasteaed
ja Maarja-Magdaleena põhikool. Eelnõuga nähakse ette kahe asutuse liitmine üheks
haridusasutuseks, mis hakkab tegutsema kahe seaduse alusel. Eelnõule on lisatud ka kooli uue
põhimääruse eelnõu, kuhu on lisatud lasteaeda puudutav osa. Kooli nime muutma ei hakata,
kuid kooli ja lasteaia ühendamise otsus peab olema vastu võetud kuus kuud enne uue õppeaasta
algust. Lasteaia vanem rühm on juba kolinud koolimajja vastvalminud ruumidesse. Kui kõik

laabub plaani kohaselt, siis selle aasta jooksul peaks kooli kinnistule püsti saama ka uus lasteaia
hoone. Asutused on kavandatava muudatusega kursis. Kuna otsus tuleb vastu võtta märtsikuu
jooksul, siis on aega seda eelnõud arutada ka Maarja-Magdaleenas kohapeal.
H. V jättis hääletamata, teised koosolekust osavõtjad olid ettepanekuga nõus.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjoni seisukoht on toetada vallavolikogu otsuse eelnõud.
3. Jooksvad küsimused ja ülevaade vallavolikogu eelnõudest
3. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks (sotsiaaltransport);
Jarno Laur selgitab, et detsembrikuu komisjoni koosolekul sai seda teemat arutatud, kuid siis ei
olnud hanke tulemused veel teada. Tegemist on pilootprojektiga, millel rahastamise allikaid on
kolm. Sotsiaalfond osaleb projekti ajal projektis 85%, 15% jääb omavalitsuse kanda, millest
arvutatakse maha inimese omaosalus, mis on olenevalt kaugusest 5, 10 või 15 eurot. Hankes
hangib vald kilomeetreid, millele on kehtestatud oma hind. Hanke maksimaalne kilometraaž
ühes kuus on 7500 km. Sellele lisanduvad veel IT-lahenduse ja korralduse kulud. IT-lahendus
on ühistranspordikeskuse oma, kuid see antakse hanke võitja kasutusse.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjon võttis info halduslepingu sõlmimise kohta teadmiseks.
4. Omafinantseeringu tagamine (Maarja-Magdaleena trassid)
Jarno Laur selgitab, et eelmisel komisjoni koosolekul sai põhjalikumalt räägitud MaarjaMagdaleena küla trasside rekonstrueerimise vajadusest ja miks oleks vaja suurendada taotluses
omaosalust.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjon võttis info omafinantseeringu tagamise kohta teadmiseks.
5. Maade munitsipaliseerimine
Tarmo Raudsepp selgitas, et koostatud on kaks eelnõud sellepärast, et 177 katastriüksust on
jätkuvalt riigi omandis ja riik tahaks need vallale üle anda ning vald on ka nõus need
munitsipaalomandisse võtma. Nende maatükkide suhtes on Maa-ametiga läbirääkimised
toimunud. Kolm kinnistut on veel jagamata. Nende puhul eraldatakse kinnistust tee koridorid.
Katastriüksuste üleandmisega vallale kulusid ei kaasne.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjon võttis info riigi omandis olevate maaüksuste
munitsipaalomandisse võtmise kohta teadmiseks.
6. Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemine
Jarno Laur selgitab, et hetkel on numbrid eelarvesse kantud eelmise aasta lõpu seisuga. Jaanuari
lõpuks peaksid tabelitesse saama tegelikud numbrid. Investeeringuteks on planeeritud 6,5
miljonit eurot. Suuremad investeeringud on Kõrveküla Põhikooli spordihoone ja staadion,
Maarja-Magdaleena lasteaia hoone ning investeeringud teedesse.
Vahur Poolak: Strateegiakomisjon võttis info teadmiseks.
Järgmine strateegiakomisjoni koosolek toimub 16. veebruaril 2021 algusega kell 18.30.
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