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Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste 
veoteenuse riigihanke korraldamiseks

 

 
 
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, kohaliku omavalitsuse 
finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ja Tartu linnavara eeskirja § 51 lg 2, Tartu Linnavolikogu
 
o t s u s t a b:
 
1. Lubada linnavalitsusel korraldada riigihange Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veoteenuse osutaja 
leidmiseks perioodil september 2020 kuni juuni 2025.
 
2. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgnevast päevast.
 
 
Esimees  
   
 

Esitab:
 

linnavalitsus, 03.03.2020 istungi protokoll nr 14

Ettekandja:
 

Raimond Tamm

 
 



   

Õiend
Tartu Linnavolikogu Otsuse "Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli 

õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks" juurde
 
Ilmatsalu Põhikool liisib täna kahte 29-kohalist bussi kooli õpilaste ja Ilmatsalu lasteaia laste 
veoks. Ühe bussi liisinguleping lõpeb 2020. aasta suvel ja teisel 2021. aastal. Selleks et tagada 
Ilmatsalu kooli õpilastele turvaline koolitee, tuleb leida õpilastele veoteenuse osutaja järgmiseks 
viieks õppeaastaks.
 
Õpilaste transpordiks vajatakse koolibusse, mis viivad põhikooli õpilased (ca 136 last, neist ca 94 
õpilast Märja suunalt ja ca 42 õpilast Vorbuse suunalt) Ilmatsalu kooli iga koolipäeva hommikul 
kella 8:35-ks ja toovad pärast tunde ca kell 13:15, 14:15 ja 15:10 õpilased tagasi koju. Peale 
koolipäeva lõppu on sõitjaid Tartu ja Vorbuse suunal rohkem kui hommikul, sest hommikul 
toovad vanemad lapsi ise kooli ja pärastlõunast bussi kasutavad paljud lapsed linna trennidesse 
minekuks.
 
Koolibussi teenust vajatakse aastatel 2020 - 2025 kooliperioodidel septembrist kuni juunini. 
Eeldatav hanke maksumus on 370 000 eurot koos käibemaksuga.
 

____________
 
Majanduskomisjoni protokoll nr 35:
 
Otsustati:
1.1. teha linnavalitsusele ettepanek hankeperioodi lühendada;
1.2. suunata eelnõu volikokku ja toetada selle vastuvõtmist.
 
Rahanduskomisjoni protokoll nr 28:
 
Otsustati:
3.1. teha linnavalitsusele ettepanek korraldada riigihange kolmeks aastaks;
3.2. toetada otsuse vastuvõtmist volikogus
(poolt kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed).
 
 
 


