Tartu Valla arengukomisjoni
koosoleku protokoll

Kõrveküla

09.jaan. 2018 nr. 2

Aeg: algus kell 16.00, lõpp kell 19.24.
Koosolekut juhatas: arengukomisjoni esimees Martin Pedak
Protokollis: Vahur Jurs.
Koosolekust võttis osa 6 komisjoni liiget, puudus 1 liige (komisjoni liikmete ja külaliste
registreerimisleht lisatud protokollile).
Esimees Martin Pedak avas istungi ja tutvustas päevakorda.
Päevakord:
1. Tartu valla 2018. aasta eelarve tutvustus (Jarno Laur).
2. Oluliste projektide hetkeseis ja järgmised sammud (Jarno Laur, Riivo Leiten)
a. Kõrveküla kool
b. Vahi lasteaed
3. Koostamisel olevad DPd, ülevaade ja hetkeseis (Riivo Leiten)
4. Üldplaneeringu ja arengukavade ajakavad (Jarno Laur)
5. Ülevaade valla osalusega/omanduses ettevõttetest, sihtasutustest jt asutustest (Jarno Laur)
a. tegevusvaldkond, nõukogud, juhatus
6. 2017 lõpetamata/tegemata jäänud teed ja tänavad (Aigar Lepp)
7. Komisjoni saabunud ja suunatud pöördumised (Martin Pedak)
8. Komisjoni töökorraldus (Martin Pedak)
a. Vastutusvaldkond, töökorraldus
b. Korralised koosolekud volikogu istungile eelneva/sama nädala ….päeval
c. Töökord seoses vallavalitsuse, valla asutuste ja ettevõtetega
9. Kohapeal algatatud küsimused.
Kuna osa ettekandjaid hilines siis, muudeti päevakorra punktide arutamise järjekorda vastavalt
vajadusele. Aja puudusel aruakse osasid teemasid järgmisel koosolekul.
1. Koostamisel olevad DPd, ülevaade ja hetkeseis (Riivo Leiten)
Riivo Leiten’ i teemakohane ettekanne. Info võeti teadmiseks. Küsiti küsimusi saadi vastuseid.
Tehti ettepanek, et Riivo Leiten saadab ülevaate detilplaaneringute kohta (nimekirjad-plaanid)
komisjoni esimehele, kes edastab need komisjoni liikmetele.
Otsustati:
Teha ettepanek vallavalitsusele, et suunata Vahi aleviku, Tila küla ja Kõrveküla detailplaneeringud
enne lepingute sõlmimist hinnangu andmiseks arengukomisjoni. Otsus võeti vastu ühehäälselt.
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2. Tartu valla 2018. aasta eelarve tutvustus (Jarno Laur)
J. Laur tutvustas eelarvet. Info võeti teadmiseks. Küsiti küsimusi ja saadi vastuseid.
3. Oluliste projektide hetkeseis ja järgmised sammud (Jarno Laur, Riivo Leiten)
a. Kõrveküla kool
R. Leiten tutvustas võimalike uusi eskiise. Kuna kokkuvõtvad lähteandmed saabusid alles
vahetult enne koosolekut, siis pole kokkuvõtvat analüüsi ruumide jaoks veel tehtud. Küsiti
küsimusi ja saadi vastuseid. Teemat arutatakse järgmisel koosolekul edsi.
b. Vahi lasteaed
J. Laur tutvustas olukorda. Saadi ülevaade hetkeolukorrast. Küsiti küsimusi ja saadi vastuseid.
4. Üldplaneeringu ja arengukavade ajakavad (Jarno Laur)
Tuleb ettekandmisele järgmisel koosolekul.
5. Ülevaade valla osalusega/omanduses ettevõttetest, sihtasutustest jt asutustest (Jarno Laur)
a. Tegevusvaldkond, nõukogud, juhatus
Tuleb ettekandmisele järgmine koosolek.
6. 2017 lõpetamata/tegemata jäänud teed ja tänavad (Aigar Lepp)
Tuleb ettekandmisele järgmine koosolek.
7. Komisjoni saabunud ja suunatud pöördumised (Martin Pedak)
a. Kõrveküla, hariduse tn. tolmuvaba kate
Tee korrastamine lisatakse vallavalitsuse poolt esitatud 2018 eelarve ettepanekule.
b. Pärna allee ja Kaupmehe kortermajade piirkonna mänguväljak
Mänguväljaku rajamine kajastub vallavalitsuse poolt esitatud 2018 eelarve ettepanekus.
Pöördumistele vastatakse vastavalt kokkulepitud korrale - valla sekretäri poolt komisjonide
esimeeste ja vallavalitsuse nimel.
8. Komisjoni töökorraldus (Martin Pedak)
Komisjoni esimees tutvustas teemat lühidalt ja saadab kokkuvõtva info komisjoni liikmetele.
Otsustati:
Arengukomisjoni korralised koosolekud toimuvad edaspidid volikogu istungile eelneva nädala
esmaspäeval kell 16:00 volikogu saalis. Otsus võeti vastu ühehäälselt.
9. Kohapeal algatatud küsimused.
Küsimusi polnud.
Järgmine koosolek 15. jaanuar 2018. a. kl. 16.00 Kõrvekülas, vallamajas volikogu istungite saalis.

Martin Pedak
Komisjoni esimees

Vahur Jurs
Protokollis
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