Tartu Vallavolikogu Kogukonna-ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr.3/15.02.2022.a.
Koosolek korraldatud elektrooniliselt:
7. veebr. saadetud koosoleku päevakorra küsimused komisjoni liikmetele:
1. 2022.a. eelarve II lugemine
2. Laeva lasteaia ja kooli ümberkorraldamine.
3. LEADER meetme tegevuspiirkonda kuulumise määramine.
4. Nõusoleku andmine kinnisvarade võõrandamiseks: Hanepoolse, Ia, Voldi tee 11.
5. Tartu valla asustusjaotuse muutmine.
6. Keskkonnalubade taotlused kaevandamiseks.
Komisjoniliikmete elektrooniliste vastuste põhjal kujundatud otsused:
Seisukohavõtt komisjonile saabunud hr. I. Kuusi infokirjas osas.
Küsimused, info.
Koosoleku küsimustele vastas 6 komisjoni liiget, ei vastanud Meelis Villems.
1. 2022.a. eelarve II lugemine: eelnõud toetab 6 liiget.
2. Laeva lasteaia ja kooli ümberkorraldamine: eelnõud toetab 6 liiget.
Komisjoni liikmed kiidavad toimingute protsessi, korraldatud rahvakoosolekut ning on rahul,
et vallavalitsus selgitas rahvale haridusasutuste ühinemise käiku. Ka Laeva elanikkond on
nõus lasteaia ja kooli ühinemisega.
3. LEADER meetme tegevuspiirkonda kuulumise määramine: eelnõud toetab 6 liiget.
4. Nõusoleku andmine kinnisvarade võõrandamiseks: eelnõud toetab 6 liiget.
5. Tartu valla asustusjaotuse muutmine: eelnõuga nõus 6 liiget.
6. Keskkonnalubade taotlused kaevandamiseks: kuna infot on komisjonile laekunud väga vähe,
siis komisjon jääb hetkel erapooletuks ning soovib täiendavat informatsiooni ja põhjendust
vallavalitsuselt.
Päevakorravälised teemad:
Hr. Imre Kuus´i kiri komisjonile saabus 7. veebruaril, teemaks valguskaabli paigaldamine valla
erinevatesse küladesse ja ettevõtetesse, MKM toetusmeetme väljatöötamine.
Hr. Imre Kuus leiab, et vallavalitsus on MKM-i poolt ettevalmistatavast toetusmeetmest välja jätnud
enamuse endise Laeva valla küladest ning ka Tabivere ja Koogi asunduste majapidamised. Tema 10
aasta ettevalmistatud tegevused on seega ära nullitud.
Kõik Kogukonna-ja kultuurikomisjoni liikmed said samal päeval selle kirja tutvumiseks ning arvamuse
avaldamiseks.
Pöördusime ka valla arendusnõuniku Tõnis Tõnissoo poole selgituse saamiseks, et milliste
kriteeriumite ja eelistuste põhjal toetusmeetmest osa saavaid külasid, ettevõtteid ning majapidamisi
valiti.
Hr. Tõnissoo vastas 10. veebruaril ning selgitas teemaks oleva protsessi käiku.

Vastuskirjas annab Tõnissoo ülevaate Tartu valla sisendist lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeetme
väljatöötamise jaoks. Arendusnõunik toob välja, et MKM palus valdadel välja valida asustusüksused,
kus kiire internetiühenduse rajamine on antud perioodil kõige vajalikum, mitte esmajärjekorras
võimalik. Tõnis Tõnissoo konsulteeris selles küsimuses MKM-i pädeva ametniku Raigo Ilinguga.
Tõnissoo edastas komisjonile protsessi metoodika, mille põhjal valik oli tehtud:
1) Hetkel covid-19 põhjustatud olukorras on isolatsioonide, koduõppe ja kodukontorite
tingimustes hädavajadus kiire interneti järele oluliselt kasvanud. Sellest tulenevalt on vallas
prioriteetseks sihtgrupiks õpilased ja tööealised inimesed.
2) Võttes aluseks MKM esitatud statistikas kajastatud kuni 18.a. elanike koguarvu ning
majapidamisi vastavas külas, saadi järjestada vajaduspõhisus. (Arendusnõuniku kogu valiku
arvestused ja külade reastamine oli esitatud eraldi tabelina).
Eelistatud on kõige suurema kasusaajate hulgaga asustusüksused.
Sellekohase valiku kiitis heaks Tartu Vallavalitsus oma istungil 12.01.2022.a. ning
Vallavalitsuse otsuse tulemused esitas arendusnõunik MKM-ile.
Komisjoni nimel on saadetud vastuskiri hr. Imre Kuus´le ning edastatud ka arendusnõuniku
selgituskiri.
Veronika Täpsi edastas, et Tartu valla Urbact/Active Citizens tegevusgrupp on jõudnud tegevuskavani
ja oodatakse ka meie komisjonilt sisendit. Veronika tegeleb teemaga Tugevad kohalikud kogukonnad.
Plaanime arutada seda järgneval koosolekul (võimalusel veebis).
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