Tartu Valla arengukomisjoni
koosoleku protokoll
Kõrveküla.

24.sept. 2018 nr. 13

Aeg: algus kell 16.00, lõpp 19:14
Koosolekut juhatas: arengukomisjoni esimees Martin Pedak
Protokollis: Vahur Jurs.
Koosolekust võttis osa 7 komisjoni liiget, (komisjoni liikmete ja külaliste registreerimisleht lisatud
protokollile).
Esimees Martin Pedak avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Päevakord:
Eelnõud:
1. VV (3) Tartu valla 2018. aasta I lisaeelarve (J. Laur);
2. VV (1) Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu valla eelarve koostamisel (J.
Laur);
3. VV (2) Tartu valla arengukava aastateks 2018-2030 (J. Laur);
4. VV (21) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõud (J. Laur);
Info:
5.
6.
7.
8.

Informatsioon seoses Vahi tn (M. Pedak)
Teehoiukava tabel. (T. Raudsepp)
Elistvere loomapargi juures olev vallale kuuluv parkla. (T. Raudsepp)
Piirissaarelt Saare külast on tulnud ettepanek munitsipaalmaade kasutusse andmiseks
sibulakasvatuseks. (T. Raudsepp)
9. Vesneris ühisveevärgi laiendamine. (T. Raudsepp)
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Otsused ja liikmete eriarvamused:
1. „VV (3) Tartu valla 2018. aasta I lisaeelarve;“
J. Laur tutvustab lisaeelarvet. Küsitakse küsimusi ja saadakse vastuseid. Info võetakse
teadmiseks.
Otsustati:
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
Otsus võeti vastu ühehäälselt (7)

2. „VV (1) Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu valla eelarve koostamisel;“
J. Laur tutvustab teemat. Arutelu aluseks võeti majanduskomisjoni ettepanekutega
eelnõu. Arutelu summade ning võiduprojektide arvu üle. A. Ainomäe avaldas arvamust,
et suuremad piirkonnad hääletavad nn „oma“ projektide poolt ning väiksemate
kogukondade projektid ei pruugi toetust leida. J. Laur selgitas linna näitel, et Annelinn
pole ühtegi projekti saanud linna kaasavast eelarvest, kuigi on suurim asum. Üheks
põhjuseks võib olla kindla kogukonna ja kogukonna tunnetuse puudumine suuremates
asumites.
Otsustati:
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
Otsus võeti vastu häältega 6 poolt, 1 vastu (A. Ainomäe)
3. „VV (2) Tartu valla arengukava aastateks 2018-2030“;
J. Laur tutvustab arengukavale laekunud ettepanekuid. Täpsustavaid küsimusi esitatakse
laekunud ettepanekute kohta, mis on failina lisatud volikogu eelnõule. Kas on ja kuidas
on ettepanekutega arvestatud. Saadakse vastuseid. Arutelu mõnede ettepanekute üle,
mida lahendatakse üldplaneeringu käigus.
Otsustati:
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
Otsus võeti vastu ühehäälselt (7)

4. „VV (21) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõud“;
J. Laur tutvustab teemat ja juhib tähelepanu, et tuleb teha Vabariigi Valitsuse eelnõusse
muudatusettepanek ning markeerida ka Tartu Vallavolikogu esimene sellesisuline otsus.
Info võetakse teadmiseks.
5. „Informatsioon seoses Vahi tn“
M. Pedak tutvustab teemat. Osaleti Tartu linnas toimunud koosolekul Vahi tn. teemal.
Saadi infot, et kui linnal puuduvad võimalused Vahi tn (lõigus Aruküla tee - Vahi tee)
rekonstrueerimiseks teeb vallavalitsus linnale ettepaneku ehitada tänavat kahes osas. Vald
osaleb varasema kokkuleppe alusel kergliiklustee ja valgustuse rajamisel tee valla poolsel
küljel. Info võeti teadmiseks.
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6. „Teehoiukava tabel.„
T. Raudsepp tutvustab teemat. Peatutakse küsimusel kuidas seada eelistusi teehoiukava
teostamise järjekorra juures. Arutletakse erinevate varianti üle. Leitakse, et kriteeriumid
kujunevad välja ajaga ning alguses tuleb igat projekti eraldi hinnata. Info võetakse
teadmiseks.
M. Toots lahkus 18:22
7. „Elistvere loomapargi juures olev vallale kuuluv parkla.“
T. Raudsepp tutvustab teemat. Elistvere loomapark sooviks parandada olemasolevat
avalikku parklat, kuid projektitoetuste eelduseks on parkla-ala ametlik kasutus
loomapargi poolt. Maa kuulub aga vallale ning hetkel ei ole kasutuskord ametlikult
reguleeritud. Saadakse infot ja otsustatakse teha ettepanek vallavalitsusele anda maa-ala
loomapargile tasuta avalikku kasutusse 10. aastaks.
Otsustati:
Komisjon otsustas toetada parkla andmist tasuta avalikuks kasutamiseks kuni 10ks
aastaks Elistvere loomapargile parkla-ala korrastamiseks.
Otsus võeti vastu ühehäälselt (6)
8. „Piirissaarelt Saare külast on tulnud ettepanek munitsipaalmaade kasutusse
andmiseks sibulakasvatuseks.“
T. Raudsepp tutvustab teemat. Arutatakse, et esialgu võiks jääda nii nagu praegu seis on,
seniks kuni saab olema rohkem infot teema kohta.
9. „Vesneris ühisveevärgi laiendamine.“
T. Raudsepp tutvustab teemat. Toetatakse majanduskomisjoni ettepanekut osaleda
projektis poole ulatuses, kuid mitte rohkem, kui 18000.- EUR eeldusel, et kaasatakse
ühinema rohkem kohalikke elanikke kogukonna poolt.
Koosolek lõppes 19:14

Martin Pedak
Komisjoni esimees

Vahur Jurs
Protokollis
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