Tartu valla arengukomisjoni
koosoleku protokoll

Kõrveküla

12.dets. 2017 nr. 1

Aeg: algus kell 17:00, lõpp kell 19.20.
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.
2.
3.
4.

Tutvustamine
Kõrveküla kooli ehituse eskiisi(de) ülevaatus ja seisukoht
Teised olulised projektid
Vaba arutelu. Järgmise koosoleku aeg ja koht

1. Tutvustamine
Koosolekul osalejad tutvustasid end lühidalt.
2. Kõrveküla kooli ehituse eskiisi(de) ülevaatus ja seisukoht
Martin Pedak rääkis kokkuvõtvalt Kõrveküla koolis toimunud koosolekust ja seal kujunenud
seisukohtadest.
Arutleti teema üle.
Otsustati:
1. Täpsustada lähteülesannet kaasates erinevaid huvigruppe: põhikool, muusikakool,
raamatukogu, spordihoone.
2. Täpsustada olemasoleva maaküttesüsteemi seisukorda ja hinnata selle kasutamise
võimalusi tulevikus. Näiteks: jahutus- ja või küttesüsteemi osana.
3. Koostada detailplaneering kogu krundi kohta.
4. Mitte planeerida krundile lasteaiaga seotud hooneid.
5. Planeerimise juures kaasata aegsasti arhitektuuribürood.
6. Planeerida kooli juurdeehituse tegevused nii, et see valmiks hiljemalt 1. sept. 2019.a.
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3. Teised olulised projektid
3.1. Raadi lasteaed
Eve Kallas selgitas hetkeolukorda ehituse planeerimisel.
Arutleti teema üle.
Otsustati:
1. uurida olemasoleva projekti laiendamise võimalusi selliselt, et saaks kaotada lastehoiu Raadil
ja moodulid Kõrveküla lasteaias.
3.2. Koostootmisjaam
Riivo Leiten tutvustas Kõrveküla tööstusparki planeeritava koostootmisjaama teemat.
Arutleti teema üle.
3.3. Vahi alevikus Vahi tänava pikendusel ning Circle-K tankla taga asuvate kinnistute vee ja
kanalisatsiooni probleem ning Vahi tänava pikenduse (lõigus Nurme tn – Aruküla tee) seisukord
ning asfalteerimine.
Martin Pedak tutvustas olukorda. Piirkonna elanikud ootavad vastuseid edasiste konkreetsete
sammude kohta.
Jarno Laur soovitas 2018a eelarvesse lisada vastavad eraldised ning lubas täpsustada AS Tartu
Veevärgi ajalisi plaane seoses väljastatud ehituslubade realiseerimisega.
3.4 Pihlaka arenduse kanalisatsiooni mure.
Aigar Lepp tutvustas teemat. Küsiti küsimusi ja saadi vastuseid.
Otsustati:
1. uurida kui palju maksab puuduoleva trassi ehitus.
4. Vaba arutelu. Järgmise koosoleku aeg ja koht
Tartu valla üldplaneering ja ÜVK arengukava tuleb arutusele järgmisel koosolekul.
Järgmine korraline koosolek toimub 9. jaanuaril Kõrvekülas, vallamaja volikogu saalis.
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