Tartu valla Arengukomisjoni koosoleku nr
48 protokoll
Asukoht: Kõrveküla ja Teams
Kuupäev: 15.02.2021, Algus kell 15:00 Lõpp kell 19:02

Koosolekut juhatas: Martin Pedak
Protokollis: Estrit Aasma
Osalesid komisjoni liikmed: Vahur Jurs (Teams), Alo Ainomäe, Janek Hoffmann, Aigar Lepp,
Jiri Tintera, Mart Toots (Teams)
Kutsutud külalised: Jarno Laur, Tarmo Raudsepp, Rait Pihelgas (Teams), Kadi Kukk
Koosoleku p ä e v a k o r d:
1. Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
2. Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute toetamise kord“
muutmine
3. Loa andmine Lõhmuse kruusakarjääri tasuta kasutusse andmiseks
4. Projektis „Laeva Väänikvere 8 hoone energiatõhususe parandamine“ osalemine
5. Projektis „Maarja-Magdaleena liginullenergia lasteaiahoone ehitamine“ osalemine
6. Tartu valla 2021. aasta eelarve
7. J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli ümberkorraldamine
8. Piirissaare tankla
9. Tammistu kergliiklustee maa ostmine
10. Laeva kergliiklustee
11. Järgmine koosolek
Otsused ja eriarvamused.
1. Päevakorrapunt: Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus
Aruteluga alustati: 15.02.2021 15:04
Ettekandjad: Kadi Kukk, Rait Pihelgas
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse esindaja Rait Pihelgas tutvustas MTÜd ja selle aasta
suuremaid plaane. Hetkel, pärast reformi, ei kuulu MTÜsse ühtegi Tartumaa omavalitsust.
Kadi Kukk selgitas, et liikmelisus annab Tartu Vallale võimaluse kasutada MTÜ teenuseid
hangete korraldamiseks.
J. Laur vastas eitavalt M. Pedaku küsimusele, kas Tartumaa Omavalitsuste Liidus või teiste
Tartumaa omavalitsustega on sarnast teemat arutatud.

Ettepanek: uurida TOL liikmetelt, millised on nende plaanid jäätmekäitluse osas. Kas on plaan
liituda Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega või on plaan hoopis mingi muu organisatsiooniga
liituda?

Otsus:
Komisjon võtab info teadmiseks ja toetab üldiselt eelnõu vastuvõtmist.
Poolt: 6, Vastu: ei ole, Erapooletuid: 1

2. Päevakorrapunkt: Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 „Korteriühistute
toetamise kord“ muutmine
Aruteluga alustati: 15.02.2021 15:54
Ettekandja: Kadi Kukk
Kadi Kukk selgitas, et kehtiva korra sõnastus ei toeta nimetatud rajatiste korrastamist ning
samuti on vallavalitsusel soov ärgitada korteriühistuid ühiselt probleeme lahendama.
Arutleti parima sõnastuse üle selle saavutamiseks.
J. Laur ettepanek: § 2 lõige 3 punktis 2. 4500 eurot ühistaotluse kohta.
J. Tintera tegi ettepaneku sõnastuses eraldi mitte välja tuua korrastamist vaid jätkata sõnaga
„ehitamine“, mis katab ka korrastamist ning ka lammutamist.
M. Pedak tegi ettepaneku lisada määruse lisale täpsustus, et ehitamise all mõeldakse
ehitusseadustikus sätestatut.

Otsus:
Komisjon toetab täiendustega eelnõud.
Poolt: 7, Vastu: ei ole, Erapooletuid: ei ole

3. Päevakorrapunkt: Loa andmine Lõhmuse kruusakarjääri tasuta kasutusse andmiseks
Aruteluga alustati: 15.02.2021 16:20
Ettekandja: Kadi Kukk
M. Pedak ja A. Lepp taandasid ennast arutelult ning lahkusid ruumist, koosolekut asus juhatama
aseesimees V. Jurs.
Kadi Kukk andis teada, et praeguse Lõhmuse kruusakarjääri kasutaja leping lõppeb 31.03.2021.
Ettepanek on anda karjäär tasuta kasutusse Tartu Valla Kommunaalile.
Komisjoni liikmed arutlesid erinevate tingimuste üle.

Otsus:
Komisjon toetab eelnõud.
Poolt: 4, Vastu: 1, Erapooletuid: ei ole

M. Pedak ja A. Lepp liitusid uuesti koosolekuga.

4. Päevakorrapunkt: Projektis „Laeva Väänikvere 8 hoone energiatõhususe parandamine“
osalemine
Aruteluga alustati: 15.02.2021 16:42
Ettekandja: Jarno Laur
Ettekandja selgitas, et projektiga minnakse uuesti raha taotlema kuna eelmine kord ei pääsenud
projekt toetust saavate projektide nimekirja.
Tarmo Raudsepp: Taotluse esitamise tähtaeg on 5.aprill 2021.

Otsus:
Komisjon toetab eelnõud.
Poolt: 7, Vastu: ei ole, Erapooletuid: ei ole

5. Päevakorrapunkt: Projektis „Maarja-Magdaleena liginullenergia lasteaiahoone
ehitamine“ osalemine
Aruteluga alustati: 15.02.2021 16:51
Ettekandja: Tarmo Raudsepp
A. Ainomägi selgitas, et tema meelest ei ole eelarves ega strateegias sellise hoone rajamist.
Vallavanem selgitas, et Maarja-Magdaleena hariduskeskus on märgitud.
Komisjoni liikmed arutasid lasteaiahoone ehitamise vajadust.
Arutlusel oli Tartu vallas olevate lasteaiakohtade nõudlus ning lasteaedade võimekus tagada
valla sissekirjutusega lastele lasteaiakoht.
J. Laur selgitas, et Maarja-Magdaleenasse lasteaia rajamine ei välista Lähte piirkonnas
lasteaiakohtade nõudluse probleemi lahendamist. Lähtega juba tegeletakse, kuid hoone
rajamine saab toimuma järgmisel aastal.

Otsus:
Komisjon toetab eelnõud.
Poolt: 6, Vastu: 1, Erapooletuid: ei ole

6. Päevakorrapunkt: Tartu valla 2021. aasta eelarve
Aruteluga alustati: 15.02.2021 17:25
Ettekandja: Jarno Laur
Jarno Laur andis ülevaate, et eelarvesse laekus 26 ettepanekut. Arutati kõiki
muudatusettepanekuid ning vallavalitsuse seisukohti. Nii nõuetele vastavaid kui ka
mittevastavaid.

A. Ainomäe ei toeta eelarves Maarja-Magdaleena lasteaiahoone rajamiseks raha eraldamist.

Otsus:
Komisjon toetab eelnõud.
Poolt: 6, Vastu: 1, Erapooletuid: ei ole

7. Päevakorrapunkt: J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli ümberkorraldamine
Aruteluga alustati: 15.02.2021 18:15
18:15 lahkus Alo Ainomäe
Ettekandja: Jarno Laur
Martin Pedak juhtis tähelepanu, et kooli uus põhimäärus on veel täiendamisel, kuid ka see tuleks
vastu võtta koos kooli ümberkorraldamise otsusega.

Otsus:
Komisjon toetab eelnõud.
Poolt: 6 Vastu: ei ole, Erapooletuid: ei ole

8. Päevakorrapunkt: Infopunkt: Piirissaare tankla
Aruteluga alustati: 15.02.2021 18:23
Ettekandja: Tarmo Raudsepp

Tanklat haldav ettevõte soovib tankla haldamisest loobuda. Haldaja soovib, et vald tankla ära
ostaks. Tankla on rajatud Väikesaarte programmi raames ning küsitav 20 tuhat eurot on olnud
projektis osalemise omaosalus. Tankla haldamine ei tasu ära. Praegune kütusetarnija Tartu
vallale on Tartu Terminal, kes on nõus saarel tankla majandamise üle võtma, kuid ei ole nõus
mainitud hinnaga soetama mahuteid ning mõõteseadmeid. Haldaja leidmiseks on vaja
korraldada konkurss.
Arutelu käigus leiti, et vallal ei ole mõistlik mahuteid ning seadmeid sellise hinnaga soetada.
Pigem korraldada konkurss uue haldaja leidmiseks ning vajadusel haldaja seadmetega.
Vallavalitsusel uurida võimelikelt pakkujatelt tingimusi.
18:33 Vahur Jurs lahkus koosolekult.

Otsus:
Komisjon võtab info teadmiseks.

9. Päevakorrapunkt: Infopunkt: Tammistu kergliiklustee maa ostmine
Aruteluga alustati: 15.02.2021 18:40
Ettekandja: Tarmo Raudsepp
Arutleti kergliiklustee rajamise võimaluste ja vajalikkuse üle.
A. Lepp märkis, et alustama peaks bussipeatuse ja rahvamaja vahelise lõigu valgustusest,
mida on võimalik rajada soodsamalt.
Kell 18:52 lahkus koosolekult Janek Hoffmann.

Otsus:
Komisjon võtab info teadmiseks.

10. Päevakorrapunkt: Infopunkt: Ettepanek Laeva kergliiklustee rajamiseks
Ettekandja: Tarmo Raudsepp
Valla elanikud on andnud nõusoleku maa vallale andmiseks, selleks, et vald pindaks üle ühe
valla omandis oleva kruusatee. Kulu umbes 7000 eurot. (230 meetrit).

Otsus:
Komisjon võtab info teadmiseks.

11. Päevakorrapunkt: Järgmine koosolek
Aruteluga alustati: 15.02.2021 18:58
Arendajad soovivad kokku saada arengukomisjoni liikmetega.
19:00 lahkusid Jarno Laur ja Tarmo Raudsepp.
Arendajatega komisjoni koosolek toimub 18.02.2021 kell 15:00-17:00

Otsus:
Komisjon võtab info teadmiseks.

Koosolek lõppes: 15.02.2021 kell 19:02

/Protokollile kirjutavad alla juhataja(d) ja protokollija(d)/

