TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

13.01.2022

Aeg: 13.01.2022, algus kell 15.00, lõpp kell 16.50.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Jurs.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Osalesid: Vahur Jurs, Elle Kaljurand, Alo Ainomäe, Valeeri Rubeika ja Rein Haak.
Puudusid Priit Kirss ja Aigar Lepp.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp, vallasekretär Eve
Kallas, jurist Tõnu Vesi ja finantsjuht Ulvi Viilvere.
Päevakord:
1. Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ muutmine;
2. Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 „Tartu Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine;
3. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ muutmine;
4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine;
5. Kaasfinantseeringu tagamine;
6. Vallavara omandamine;
7. Hüvitise maksmine kasutamata puhkuse eest;
8. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine;
9. Jooksvad küsimused.
1. Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ muutmine
Jurist Tõnu Vesi tutvustab eelnõud.
Tartu valla põhimääruse muudatused võib jagada kaheks. Esmalt tuuakse sisse salajane
elektrooniline hääletamine isiku valimiste puhul. Seni on volikogu infosüsteemi laialdaselt
kasutatud mitte salajaseks elektrooniliseks hääletamiseks. Samas selline hääletamise võimalus
loob paindlikkuse ja võimaldab volikogu tööd korraldada erinevates situatsioonides. Kuna
elektroonilist hääletamist on edukalt kasutatud juba kaks aastat, siis nüüd salajase elektroonilise
hääletamise võimaldamine ei ole midagi uut.
Täiesti uus osa põhimääruses on volikogu eestseisus. Samas on volikogu eestseisus vajalik
laialdasemaks kaasamiseks ning mõningatel eelnõudel ei saagi olla juhtivkomisjoni. Ka need
eelnõud peaks vaatama läbi. Selle võimaluse loob eestseisus.
Arengu- ja planeerimiskomisjon on teinud ettepaneku moodustada ajutine komisjon põhimääruse
muutmiseks.
Komisjoni ettepanek: Moodustada ajutine komisjon põhimääruse muutmiseks.
Poolt 4, vastu 0, erapooletu 1 komisjoni liige.
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2. Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 „Tartu Vallavalitsuse
palgajuhend“ muutmine
Jurist Tõnu Vesi tutvustab eelnõud.
Tartu vallas on kasutusel astmestik, mis on seotud vallavanema palgaga ja loob võimaluse hinnata
töötajaid ning maksta neile väärilist palka. Kuna palgad on Eestis hetkel suures muutumises, siis
on vajalik muuta ka palgaastmestiku. Antud eelnõu muutus seisneb selles, et astmestiku palka
suurendatakse 5 % võrra.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 4, vastu 1, erapooletu 0 komisjoni liige.
3. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ muutmine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Muudetakse tugiisiku teenuse määramine tähtajatult tähtajalisele. See on tingitud asjaolust, et
puudega inimese olukord on muutuv ja vajab pidevat jälgimist. Lisaks Sotsiaalkindlustusamet
määrab lapsele enamasti puude tähtajaliselt.
Eemaldatakse tasuta teenuse tundide piirmäära. See on tingitud asjaolust, et puudega laste tugiisiku
teenust vajatakse rohkem, kui 700 tundi aastas.
Sissetulekust sõltuva toetuse piirmäära tõstetakse kolme poolekordseks toimetulekupiiriks.
Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale
inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks, vastavate aastate riigieelarvete
seadustest nähtuvalt on 2021. ja 2022. aastal toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna
esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2021. ja 2022.
aastal 180 eurot kuus.
Lisatakse sissetulekust mitte sõltuv toetuse meede mis on mõeldud erakorralisteks eluasemega
seotud kulude katmiseks.
Muudetakse küttetoetuse maksmise piirmäära kolmekordsest toimetulekupiirist (450) kolme ja
poole kordsele toimetulekupiirile (525). Kahekesi elavate pensionäride puhul oli enne piirmääraks
810 eurot ning piirmäärade muutmisega tõuseb see 945 eurole. Aastal 2021 taotles küttetoetust
kokku 72 inimest. Negatiivse otsuse sai 30 inimest ja nende pension jäi vahemikku 450,78 kuni
808. Keskmine negatiivsete vastuste saajate pension oli 485,34.
Muudetakse puudega isiku küttetoetuse piirmäära kahekordselt (300) kahe ja poole kordseks
(375).
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 5 komisjoni liiget.
4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Eelnõu vastuvõtmine on vajalik selleks, et parandada eakate, majanduslikus kitsikuses olevate
ning puuetega isikute olukorda, samuti abistada neid, kellel on ootamatult tekkinud vajadus katta
üle jõu käivaid väljaminekuid.
Aastal 2021 taotles 9 inimest hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimist. Hapnikuravi
hapnikukontsentraatoriga vajavad kroonilise hingamispuudulikkusega patsiendid
Ühe hapnikukontsentraatori elektri tarbimine on kuni 288kW kuus. Seni kompenseeris Tartu
Vallavalitsus hapniku tootmiseks vajaliku elektri maksumust 50 euroga kvartalis. Seoses
elektrihinna tõusuga on vajalik toetuse piirmäära tõstmine. Võttes elektrihinna maksumuseks 0,13
eurot kW on hapnikukontsentraatori elektritarbimise maksumuseks keskmiselt 37,44 eurot kuus
ehk 112,32 eurot kvartalis.
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Küttetoetuse määr seni oli 165 eurot leibkonna kohta aastas. Seoses küttepuude kallinemisega on
vajalik toetuse määra tõstmine.
Kehtestatakse maksimaalne määr uue toetuse – muude erakorraliste kulutuste hüvitamine –
andmiseks.
Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku tõsta hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimise määr
100 euroni kvartalis. Majanduskomisjon toetab seda ettepanekut.
Komisjoni ettepank: Toetada sotsiaalkomisjoni ettepanekut (määruse § 1 p 6 ) ja teeb ettepaneku
tõsta küttetoetus kuni 250 eurot leibkonna kohta aastas (määruse § 2 p 6).
Poolt 5 komisjoni liiget.
5. Kaasfinantseeringu tagamine
Arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Vabariigi Valitsus kinnitas 10.12.2020 korraldusega nr 439 „Riigiteede teehoiukava 2021–2030“,
milles on uus meede „ Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine“. Meetme eesmärk
on riigiteede taristu kvaliteedi tõstmine, et luua võrdsed liikumisvõimalused erinevatele liiklejatele
ja soodustada ning võimaldada säästlike liikumisviiside kasutamist. Vastavalt Tartu Vallavalitsuse
ettepanekule kinnitas Transpordiamet riigimaantee nr 3 km 122,2-126,4 vahelisel lõigul
Kõrveküla - Aovere kergliiklustee 2023. aastal realiseeritavate objektide nimekirja.
Nähtuvalt Transpordiameti kirjast oodatakse vallalt Kõrveküla-Aovere kergliiklustee rajamiseks
kaasrahastust 322 500 eurot. Valla ja Transpordiameti vaheline koostöö Kõrveküla-Aovere
kergtee rajamisel korraldatakse sõlmitava lepingu alusel. Lepingus sätestatakse mh hangete
tegemise ja ehitustööde korraldamise kord ning kohustuste jaotus poolte vahel. Kergliiklustee
hooldus peale selle valmimist jääb valla kanda.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 5 komisjoni liiget.
6. Vallavara omandamine
Arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp tutvustab eelnõud.
Tuuleveski põik 2 maaüksusel oli Tartu vallale kuuluv pumbamaja, mis võõrandati tasuta Emajõe
Veevärgile puurkaevu ja pumbamaja ehitamiseks. Tänaseks on ehitatud puurkaev koos
pumbamajaga Tuuleveski põik 2 kinnistule. Emajõe Veevärgil varasid Tuuleveski põik 2 kinnistul
ei ole ning seoses sellega võõrandatakse Tuuleveski põik 2 kinnistu tasuta Tartu vallale. Kinnistu
kinnistusraamatusse kandmisega seotud kulud ning tehinguga kaasnevad notaritasud kannab Tartu
vald.
Rääkida ühistuga, et ümber tõsta osa pesukuivatusreste.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 5 komisjoni liiget.
Tarmo Raudsepp lahkub koosolekult.
7. Hüvitise maksmine kasutamata puhkuse eest
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
Otsuse vastuvõtmise aluseks on asjaolu, et Tarmo Raudsepp ei jätka uues vallavalitsuses palgalise
abivallavanemana-valitsuse liikmena. Seetõttu tuleb kasutamata jäänud puhkus kompenseerida.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 4, vastu 0, erapooletu 1 komisjoni liige.
8. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine
Vallavanem Jarno Laur tutvustab eelnõud.
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Eelarvet ei võeta sellel volikogu istungil vastu kuna on puudu osa rahast, siis põhjalikuma
ettekande saab teha veebruarikuu komisjonis.
Vallavanem annab eelarve hetkeseisust ülevaate: koolide eelarved ja õpetajate palgaraha, eelarve
ettepanekud, investeeringute hanked, Tabivere lasteaia rekonstrueerimine, lepingus olevad
objektid, kergliiklusteede projekteerimised, põhitegevuse kulude kärpimine ja põhitegevuse tulude
suurendamine.
Majanduskomisjoni suunis on allasutuste juhtidele, et vaadata üle oma eelarved ja leida kokkuhoiu
kohad.
Komisjon võtab info teadmiseks.
Järgmine koosolek toimub 10.02.2022.
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Vahur Jurs
Majanduskomisjoni esimees
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