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Aeg: 13.08.2018, algus kell 15.45, lõpp kell 17.45.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Janika Lill, Üllar Loks, Allar
Aardevälja ja Jaanus Robi.
Puudus: Jana Rosenthal.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, sotsiaalnõunik Jaana Puur, vallasekretär Eve Kallas,
arendusspetsialist Maido Puna.
Päevakorra projekt:
1. Tartu valla arengukava ja eelarvestrateegi;
2. Jooksvad küsimused.
1. Tartu valla arengukava ja eelarvestrateegia
Maido Puna: Seadusest tulenevalt peab 15. oktoobriks olema kinnitatud valla arengukava.
Arengukava peab olema ka üleval avalikuks aruteluks ja ettepanekute tegemiseks. Kui
neljapäeval volikogu lõpetab I lugemise, siis saab arengukava üles panna avalikule arutelule. See
peab üleval olema minimaalselt kaks nädalat. Plaanis on ka käia mõnes piirkonnas kohapeal
arengukava tutvustamas. Ajakava veel täpsustub. Oli kuus erineva valdkonna töörühma, kes kõik
on oma sisendi andnud. Kõigepealt tegin lühianalüüsi, siis strateegia ja tegevusplaani. Kui
avaliku arutelu käigus tuleb ettepankuid, siis need kogutakse kokku ja tehakse koondtabel koos
põhjendatud vastustega kas ettepanekut arvestatakse või ei.
Komisjon arutas arengukavas hariduse, noorsootöö ja huvihariduse osa. Tehti mõned täpsustused
sõnastuse osas ja mõningad täiendused. Arendusspetsialisti poolt viidi sõnastuse ja täienduste
osas parandused sisse.
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate eelarvestrateegiast.
Kavatseme investeerida 15,5 miljonit.
Suuremad investeeringud:
- Raadi lasteaed;
- Tabivere Põhikool;
- Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus;
- 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);
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- Teede rekonstrueerimine;
- Palalinna terviserajad;
- Mänguväljakud;
- Tabivere Tuuliku 11 multihoone rekonstrueerimine.
Põhiline sissetulek vallal on tulumaks. Arvestatud on 12% aastas. Kaks viimast aastat strateegias
on 10%.
Me peame saama Laeva poolt sisendi kuidas kool-lasteaed kombinatsioon edasi toimib ja mis
saab endise vallamajaga. Lisame eelarvestrateegiasse Laeva multifunktsionaalse maja (lasteaed,
kooli söökla, raamatukogu, post ja lisada perearstikeskus).
Seletuskirja lisada ka väiksemad investeeringud, mis plaanitakse teha Laeva ja Piirissaare
piirkonnas.
Komisjoni liige Janika Lill’e ja vallavanema Jarno Lauri pikem diskussioon advokaadibüroo
Triniti õiguslikku arvamuse kohta riigiabi andmisel SA Saadjärvele.
Janika Lill’e ettepanek: Eelarvestrateegiast välja võtta SA Saadjärvele määratud 65 000 eurot
aastal 2019 ja 2020, kuna maksmiseks puudub õiguslik alus. Saavad 65 000 eurot aastas alates
2021.
3. Jooksvad küsimused
- Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus;
- Lähte Spordi- ja Tervisekeskus MTÜ-le antavad stipendiumid.
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