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Koosoleku kutsed saadeti alljärgneva tekstiga :

Edastan haldusreformi Vaba aja töörühma liikmetele Laeva, Puhja , Tähtvere ja Tartu valla
ühinemislepingu projekti. Palun lugege läbi ja vajadusel tehke ettepanekuid ühinemislepingu
korrigeerimiseks. Koosoleku kokkukutsumine läheb väga kiireks aga vajadusel võime selle aja
leida. Arvamuse ühinemislepingu kohta palun esitada enne 29.augustit 2016 aadressile
vallavanem@laeva.ee
Lugupidamisega
Koit Prants
Laeva vallavanem
Vaba aja töörühma juht
Kutsed saadeti alljärgnevatele komisjoni liikmetele:
Koit Prants, Kaja Raid, Mai Luiga, Külli Pann, Rein Lellep, Ele Sonn, Karmen Kukk, Kristiina Viks,
Kristina Ermel.
Päevakord:
1. Haldusreformi Vaba aja töörühma liikmetele Laeva, Puhja , Tähtvere ja Tartu valla

ühinemislepingu projekti.
2. Saabusid alljärgnevad ettepanekud ühinemislepingu korrigeerimiseks:

4.6. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Tartu vald. Tartu linn
5.1. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle lepinguosalise
territooriumil ja ulatuses, kus nad olid kehtestatud, kui nad ei ole vastuolus käesoleva
lepinguga. ( kas jätta välja, kordab Lepingu p.13.1.?)
5.4. Valla haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste
kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei ole vastuolus
käesoleva lepinguga. (Kas jätta välja, kordab Lepingu p.13.1.)
5.5. Oluliste arengudokumentide ‒ Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve
vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste
arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud selles ulatuses, kus nad ei ole
vastuolus käesoleva lepinguga. (jätta välja, kordab Lepingu p.13.1.) Oluliste

arengudokumentide
ettevalmistamisega
alustatakse
ettevalmistusperioodil 1 .
Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakavas (Lisa 4) määratakse tegevused ja vastutajad
konkreetsete tähtaegadega.
6.2 Vallavolikogu alalised komisjonid moodustatakse printsiibil, mis võimaldab vähemalt
1 komisjoni liikme osalemise Puhja, Laeva, Tähtvere ja Tartu valla territooriumilt.
6.6. Tartu linna kui piirkonna tõmbekeskusesse luuakse teenuskeskus. koos
juhtimiskeskusega.
7.2.5. Olemasolevad huviringid koolide, kultuurimajade ja Ilmatsalu huvikeskuse juures
(huvikeskuste ja noortekeskuste juures) jätkavad tegutsemist ning huvitegevuse läbiviimisel
toetatakse jätkuvalt seltsingute ja MTÜ-de tegevusi.
7.2.5. Olemasolevad huviringid koolide ja kultuurimajade juures jätkavad tegutsemist ning
huvitegevuse läbiviimisel toetatakse jätkuvalt seltsingute ja MTÜ-de tegevusi.
7.2.5. Olemasolevad huviringid koolide, kultuurimajade ja Ilmatsalu huvikeskuse juures
jätkavad tegutsemist ning huvitegevuse läbiviimisel toetatakse jätkuvalt huviringide
juhendajaid ning toetatakse seltsingute ja MTÜ-de tegevusi.
7.4.1 Lepinguosaliste eesmärk on tegusa kultuurielu toetamine ja tugeva kogukonnatunde
loomine ning hoidmine.???
7.4.1 Lepinguosaliste eesmärk on tegusa kultuurielu toetamine ja tugeva kogukonnatunde
loomine ning hoidmine kõikides praegustes kultuuri-, spordi- ja huvikeskustes.

7.4.2. Säilitatakse välja kujunenud spordiasutuste võrk elukoha lähedal - Ilmatsalu võimla,
Laeva spordihoone, Kõrveküla spordihall, Spordikool Lähtel, Puhja spordihall. Säilitatakse
välja kujunenud raamatukogude võrk Laevas, Puhjas, Ilmatsalus, Kõrvekülas, Lähtel,
Tammistus, Äksis, Vedu ….
Kas kultuurimajadest saavad Valla kultuurimaja filiaalid?
Säilitatakse välja kujunenud spordiasutuste võrk elukoha lähedal - Tartu valla
Kultuurikeskuse Laeva Seltsimaja, Puhja Seltsimaja...
Kultuuri- ja sporditegevus jätkub ja seda püütakse arendada (õige on arendatakse) enam
süsteemselt ja terviklikult kandes tänased parimad praktikad üle Valla teistele piirkondadele.
Valdkonna juhtimisse kaasatakse kultuuri- ja spordikeskuste juhte ja valdkonnaaktiviste.
7.4.3. Ühinemine võimaldab paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja
sporditegevusi, toetada prioriteetseid sündmusi Valla erinevates piirkondades. Jätkatakse
traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste, ürituste läbiviimist ja toetamist.
7.4.6. Jätkatakse kohalikku elu arendavate kodanikeühenduste tegevuse ja projektide
omaosaluste toetamist.
1

Ettevalmistusperioodina käsitletakse perioodi, mis jääb lepingu heakskiitmise (eeldatav aeg detsember 2016)
ja ühendvalla moodustamise (oktoober 2017) vahele.

7.5.1. Koolitranspordisüsteem kujundatakse nii, et see tagaks? (õige on tagab?) mugavad
ühendused lasteaedade ja põhikoolidega ning rahuldavad ühendused gümnaasiumi ja
huvikoolidega.
7.6.2. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning haljastus ja
heakord. Kas matkaradade hooldus Ilmatsalus kuulub haljastuse alla ? , matka- ja
terviseradade korrashoid.
11.4. Lepingut saab muuta Valla volikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega. ( kordab punkti
6.3. Kas on vajalik korrata ?)

3. Saabusid ettepanekud ühinemislepingu seletuskirja korrigeerimiseks:

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus
Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tähtvere valla ühinemisel tekkiv uus omavalitsus
moodustab loogilise ja hoomatava (õige on ühtse) (omavalitsus ja hoomatav?) territoriaalse
terviku, kus on tasakaalus inimasustus, tööstuspiirkonnad, põllumaad ja loodusalad.
Ühinemine võimaldab tagada kogu piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse
juhtimise. Emajõgi muutub ca 50 km ulatuses ühe valla siseveekoguks??? (Emajõgi ei kuulu
omavaltsustele, ei saa muutuda valla siseveekoguks). Emajõgi, Alam-Pedja looduskaitseala,
sood ja rabad, jõeluhad, Vooremaa maastikud ja Saadjärv moodustavad tervikliku
loodusturismi sihtkoha ja loodava Geopargi tuumikala. Ühise territoriaalse planeerimisega
tagatakse piirkonna ühtlane areng.
Ühinevate valdade tõmbekeskuseks on Tartu linn. Ühinemisel tekib 12 500+ elanikuga
omavalitsus, millel on head eeldused majanduslikuks toimetulekuks ja kaasaegse juhtimise
rakendamiseks. Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti,
suuremas omavalitsuses on võimalik osutada rohkem erinevaid teenuseid. Tekib võimalus
palgata uute valdkondade spetsialiste ning osta sisse ühekordset tipp-kompetentsi. Teenuste
kättesaadavuse tagamiseks on kavandatud lisaks olemasolevatele vallakeskustele
teenuskeskus ja juhtimiskeskus Tartu linnas.
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