TARTU VALLAVOLIKOGU
TARTU VALLA JA PÕLTSAMAA VALLA VAHELISE PIIRI MUUTMISE
ETTEVALMISTUSKOMISJON

PROTOKOLL
Kõrveküla
Tartu valla ja Põltsamaa valla
majanduskomisjoni ühiskoosolek

28.03.2022
vahelise

piiri

muutmise

ettevalmistuskomisjoni

ja

Aeg: 28.03.2022, algus kell 16.00, lõpp kell 17.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise
ettevalmistuskomisjoni liikmed: Vahur Poolak, Karmen Kukk, Mareh Kalda, Aigar Lepp, Kalev
Kurs ja Priit Allas.
Puudus Külli Suvi.
Koosolekust võtsid osa majanduskomisjonikomisjoni liikmed: Vahur Jurs, Priit Kirss, Elle
Kaljurand, Rein Haak, Valeeri Rubeika ja Aigar Lepp.
Puudus: Alo Ainomäe.
Kutsud külalised: vallavanem Jarno Laur, arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp, sotsiaalja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev ja rahandusosakonna juhataja Ulvi Viilvere.
Päevakord:
1. Puurmani piirkonna eelarveline arutelu;
2. Jooksvad küsimused.
Vahur Poolak: Koosolekul käsitletakse ootusi Puurmani piirkonna rahvalt võimaliku liitumisega
seoses mis võiks Tartu vallale neil olla ja jõuaksime arusaamisele kas me oleme neile ootustele
ka võimelised vastama. Seepärast oleks tarvis arusaamist siin koos majanduskomisjoniga ühise
laua taga saavutada. Ennekõike see, et oleme varasemalt ühiskoosolekul Puurmanis kokku
leppinud sealsete komisjoni esindajatega, et me teeme aprillikuus nendega ühise koosoleku.
Ulvi Viilvere annab ülevaate eelarve seisust koos laenude ja investeeringutega.
Põhjalikumad teemad:
- lossi rent;
- investeeringud;
- ÜVK;
- laenud;
- liitumislepingu objektid;
- tulud 1 477 918 ja kulud 1 264 683;
- õpetajate palgad;
- Tartu valla laenuvõimekus;
- teenuskeskus Puurmanis.
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Esmatähtis investeeringute poole pealt oleks Puurmanile loss ja tamm.
Vahur Poolak: Kui me ei ole võimelised adekvaatselt andma hinnangut, kas ja kui palju neist
vajalikest investeeringutest lähiaastatel ellu oleks võimalik viia, siis võib juhtuda, et nelja aasta
pärast järjekordse eelarvestrateegia koostamisel paneme me Puurmani kandi inimesed taas
samasse olukorda, kus nad praegu on? Ilmselt olukorras kus me peame hakkama panustama
Raadile uue kooli ja muu ehitamiseks, mis meil paratamatult ees seisab, tuleb meil selleks ajaks
mujalt investeeringutega tagasi hoida. Isegi, kui lähiaastatel õnnestub esmatähtsate
investeeringutena väljatoodud lossi ja tammi osas asjad selleks puhuks korda saada, siis natuke
pikemas perspektiivis, sel hetkel, kui Raadile fokusseerime, tekitame Puurmani kandi elanikele
jälle sama olukorra, kus nad tunnevad ennast olevat praegu, et kõik investeeringud suunatakse
kuhugi mujale, suuremasse keskusesse. Kui m täna teame sealsete inimeste ootusi numbrite
keeles, siis selles mõttes on pilt selge ja arusaav, et ennekõike ei tohi me anda neile vale signaali,
et kuidas kõik muutub pärast piiride liigutamist väga heaks. Tulevaste volikogu ja vallavalitsuse
koosseisude mureks ei tohiks meie poolt pärandina jääda see, et oleme kusagile tekitanud
piirkonna kus elanikud tunnevad ennast halvasti lihtsalt sellepärast, et meie ei ole mõelnud
adekvaatselt läbi, kas meie omavalitsusena suudame vastata nende ootustele.
Komisjon otsustab minna läbirääkimistega edasi ja läbirääkimistel esitada seisukohta, et kõiki
asju kindlasti ära teha ei saa ja inimeste ootusi ei või asjatult kõrgele seada. Eelarvestrateegiale ei
ole võimalik lähima kolme aasta jooksul midagi lisada. Kui ühinemine läheb hääletusele, siis
oleks esmaoluline, et Puurmani elanikud saaks lähtuda õigest informatsioonist selles osas.
Komisjonide üldine seisukoht on, et hästi avatult, konstruktiivselt, otsekoheselt ja ausalt tuleks
kõigist teemakohastest detailidest rääkida.
Lepitakse kokku, et järgmine ühiskoosolek koos Põltsamaa valla komisjoniga toimub 13.04.2022
Puurmanis.
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