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Aeg: 13.08.2018, algus kell 18.00, lõpp kell 19.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Ariana Rooba, Madis Rembel, Helin
Veetõusme ja Külli Vikat.
Puudusid: Vahur Kerge ja Kalev Kurs.
Külalised: sotsiaalnõunik Jaana Puur ja arendusspetsialist Maido Puna.
Päevakorra projekt:
1. Tartu valla arengukava ja eelarvestrateegia;
2. Kohapeal algatatud küsimused.
Maido Puna annab ülevaate arengukava koostamise protsessist.
Ettepanekuid saab arengukava kohta teha kahe nädala jooksul kui arengukava on avalikul arutelul.
Pärast tehakse koondtabel esitatud ettepanekutega ja põhjendatud vastustega, kas on ettepanekuid
arvestatud või ei.
Jaana Puur teeb ülevaate eelarvestrateegiast.
On kolm väga suurt objekti:
- Raadi lasteaia ehitamine;
- Tabivere Põhikooli ehitamine;
- Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus.
Täna on meil laenu umbes 35%, sellel aastal laenu juurde ei võeta. Järgmisel kahel aastal võetakse
laenu nii, et me jääks 50% piirile ja siis hakkaks tagasi maksma. Eelarve peaks iga aasta kasvama
12%. Põhitulu tuleb tulumaksust ja maamaksust.
Suurenemine tuleb ka kaupade ja teenuste müügist (õppemaksud, lasteaiakoha maksud,
hooldekodu maksud). Tasandus- ja toetusfond tuleb meile riigi poolt.
Investeeringud on veel:
- Tammistu rahvamaja rekonstrueerimine;
- Tartu valla muusikakooli hoone;
- Kõrveküla spordihoone;
- Lähte rahvamaja soetus;
- Muuseumi tee läbimurre koostöös linnaga;
- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine;
- Vahi tänava rekonstrueerimine (koostöös linnaga);
- Teede rekonstrueerimine;
- Palalinna terviserajad;
- Mänguväljakud;
- Tabivere Tuuliku 11 multihoone rekonstrueerimine;
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- Laeva lasteaed-vallamaja ümber kohandamine.
Eelarvestrateegia juures on seletuskiri.
Probleemiks on riigiabi andmine SA Saadjärvele. Selle aastaga on summa täis ning kaks aastat ei
tohiks midagi anda.
Jaana Puur annab ülevaate sotsiaalpindade hetkeseisust.
Komisjon leiab, et arengukava tutvustavad koosolekute info peab olema üleval valla kodulehel,
valla FB, teenuste keskustes ja raamatukogudes paberkandjal. Infot tuleb levitada oma külas,
kogukonnas. Teated panna üles kogukonna põhiselt kortermajade uste peale, poodi jms.
ETTEPANEK: volikogu liikmete aktiivne osavõtt arengukava koosolekute toimumise info
levitamisel ja oma valijate/kogukonna teavitamisel ja kaasamisel koosolekutele.
2. Kohapeal algatatud küsimused
- Bussiliiklus vallas, mida korraldab vald abi vajavatele üksikutele inimestele poes, apteegis,
vallamajas ning arsti juures käimiseks. Sotsiaalnõunik Jaana Puur kinnitas, et bussiliiklus toimib
ka edaspidi.
- Tabivere hooldekodu olukord.
Sotsiaalnõunik Jaana Puur selgitas, et olukord on paranenud. On võetud pakkumine põrandate
remontimiseks ning töödega alustatakse esimesel võimalusel. Veel on valmis saanud üks toetatud
elamisega korter.
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