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1. Tartumaa noorsportlaste huvitegevuse rahastamise venimisest;
2. Maksmata dotatsioonist Piirissaare kauplusele;
3. Jooksvad küsimused.
Revisjonikomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Tartumaa noorsportlaste huvitegevuse rahastamise venimisest
Aivar Soop: Revisjonikomisjonile on tulnud mitmed kirjad huvitegevuse rahastamise kohta.
Spordiliidust tahetakse ühtlustada kogu Tartu maakonna linna klubides käivate laste rahastamise
süsteemi. Teema on ka, et teised omavalitsused maksavad 230 ja paluks siis selgitust kuidas Tartu
vallas see süsteem toimub ja kas võiks mõelda tulevikus ka seda, et võrdselt teiste omavalitsustega
võiks arvlemine olla.
Tarmo Raudsepp: Juriidilise poole pealt on meil kõik korras. Tartu valla määrus ütleb, et raha
eraldus tehakse kahe kuu jooksul peale eelarve vastu võtmist ja sellest on ka kinni peetud aga olen
nõus, et sisuliselt see süsteem on natuke halb. Taotlused esitavad klubid meile 01. novembriks.
Peale eelarve vastu võtmist vallavalitsus laseb teha klubidel kinnitamiste ringi. Kõigepealt
kinnitavad klubid, et lapsed käivad ja siis kinnitavad lapsevanemad. See võtab omaja ja see ring
on liiga pikk. Nüüd on Tartu Omavalitsuste Liidus kokkulepitud, et tehakse töögrupp ja vaadata
kuidas seda rahastamist teha paremaks (protsessi pikkuse teema ja ühtse süsteemi kasutusele
võtmine). Tartu linn ja Tartu vald kasutavad SPOKU süsteemi taotluste menetlemiseks ja
kinnitamiseks. Eesmärk on, et kõigil tuleks ühesugune arveldamise süsteem. Eesmärk oleks ka
see, et laste eest makstav tasu oleks kõigis maakonna omavalitsustes ühesugune.
Aivar Soop: Klubidel on probleem ka selles, et klubid töötavad esimese kvartali ilma rahata, see
makse tuli praegu alles neljas aprill. Kas siin on mingit võimalust seda protsessi kiirendada?
Tarmo Raudsepp: Spordivaldkond ei ole ainuke valdkond kus on see sama mure. Täna on see nii
üles ehitatud, et kõiki selliseid otsuseid tehakse peale eelarve vastuvõtmist. Tartu vallas võetakse
eelarve vastu veebruaris-märtsis. Variante oleks siis kaks: võtta eelarve detsembris vastu aga seda
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otsustab volikogu ja teine oleks, et tuua need kulud eraldi välja eelarvestrateegias, et oleks mingi
alus neid jaanuaris maksta.
Komisjoni soovitus, et järgmisel pearaha maksmisel võik see protsess kiirem olla ja kasutada seda
varianti, et pearaha välja maksmine eraldi välja tuua eelarvestrateegias, et saaks selle kiiremini
aasta alguses välja maksta.
2. Maksmata dotatsioonist Piirissaare kauplusele
Aivar Soop: Lepingus on dotatsiooni maksmise tähtaeg 18.03 aga poe pidaja kirjutas mulle 29.03
ja väidab, et on maksmata. See probleem on koguaeg, et maksmisega hilinetakse. Milles on
probleem?
Tarmo Raudsepp: Täpselt ei tea. Süsteem on selline, et poe pidaja esitab arve, sellele peab peale
minema kinnitus ja siis kantakse raha üle. Peaks vaatama kuidas arved on esitatud.
Komisjoni ettepanek on kokku leppida poe pidajaga, et kui ta esitab arve, siis peale arve esitamist
14 päeva jooksul kantakse raha üle. See tagaks, et poe pidajal on ka ühtne arusaam arve tasumise
süsteemist. Ühesõnaga maha istuda poe pidajaga ja ühtsetes reeglites kokku leppida. Vaadata ka
üle õpilasmalevlaste poolt kahjustatud mööbli eest tasumine 500 euro ulatuses.
3. Jooksvad küsimused
- Viinapruuli tänava dokumentatsioon – vallavalitsusel esitada selle asjaga seotud kõik
dokumentatsioon komisjonile;
- teehoiukava ja hanked;
- Laeva kruusakarjääri tasuta kasutusse andmine Tartu Valla Kommunaalile – eesmärk saame väga
soodsalt materjali, komisjon tahab teada mis on need mõõdikud mis siis ütlevad, et sealt saame
võrreldes teistega soodsamalt materjali;
- Piirissaare tankla;
- Tila küla, Ermi tn 9/11/13 maaüksustele planeeritud arendustegevused ja nende seaduslikkuse
materjalid saata õiguskantslerile hinnangu saamiseks;
- vallavara vahetamine (Pöialpoisi tn 8 kinnistu Kõrveküla ja Vahtra 4 kinnistu Lähtel vahetuse
seaduslikkuse materjalid saata õiguskantslerile hinnangu saamiseks;
- huvide deklaratsioonid.
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