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PÄEVAKORD:
Siniküla küla probleemid

KUULATI:
Siniküla elanike poolt tõstatati üles alljärgnevad probleemid, millele soovitakse leida valla
kaudu lahendusi.
Tuletõrje tiik ja heakord
Anita Savolainen- Tiigile on vaja teha aed ümber, nii on ta ohtlik lastele ja ka purjus
inimestele.
Tiigi ümber olevat maad oleme meie siiani hooldanud, aga see on vallamaa. Ja niitmiseks on
vaja tehnikat ning kütust. Samuti on seal maapind juurikaid täis, oma tehnikat ma ei ole nõus
seal lõhkuma.
Joel Aas - Vald peaks seal tihedamini niitmas käima, mitte 2 korda suve jooksul. Möödunud
aastal Pavel teeääri niitis 2 korda ja kogu lugu.
Anita Savolainen – Täpselt samamoodi on see kuuride tagune. Lõkkeplatsi juurde aetakse
üks rada sisse ja kõik, aga ülejäänu? Kui kuskilt tuli lahti läheb, siis ei aita see teerada
midagi.
Elviire Villa- Praegu veel on olemas MTÜ Siniküla Arenguselts, kes on Tartumaa
Arendusseltsi liige. Minu poolt on kolme aasta liikmemaks Tartumaa Arendusseltsile ära
makstud, kuid nii ei saa jätkata. Kas ollakse üldse huvitatud sellest, et Siniküla Arenguselts
oleks olemas? Juhul kui keegi hakkaks seltsiga tegelema, siis saaks seltsi nimel kirjutada
projekte LEADER programmi rahastuse saamiseks, näiteks kasvõi murutraktori peale.

Endel Sõster- Ma ei tea mis murutraktor see Laeva vallal on, mis niidab kuus ainult 7 ha,
selle võiks käsitsi ka niita. Tegelikult on murutraktor ikka muru niitmiseks, sellega ikka heina
ei niideta.
Koit Prants- Siin tuleb ikka rohkem niita, kahest korrast muidugi ei aita. Kas lahendame selle
vallas ise või ostame teenuse sisse, see jääb meie mureks. Niita tuleb vastavalt vajadusele.
Siniküla tee 11 maja
Tiina Zirnask- Mis saab selle majaga? See on tõsine probleem, ahjud vajuvad ära. Ise
tegemisest ei ole ma praegu huvitatud, sest ümberringi on valla ruumid. Vald peab midagi
ette võtma.
Elviire Villa- Küsin praegu siinviibijate käest, kas seda klubiruumi on Siniküla rahvale vaja?
Anita Savolainen – Siiamaani pole teda vaja läinud, mõned korrad on siin sünnipäevi peetud.
Selle võiks maha müüa või ükskõik mida teha.
Elviire Villa- Kui seda klubiruumi siin poleks, kas siis te sellest puudust ei hakka tundma?
Hääled – Ei. Ei tunne.
Elviire Villa- et vallal oleks kindlustunne, siis hääletaksime selle klubiruumi vajalikkuse ka
läbi. Teid on siin kohal praegu 15, palun andke käega märku, kes on selle poolt, et vald võib
selle ära võõrandada?
Poolt 12, vastu -1, erapooletu- 2
Kaido Põdersoo- Teen ettepaneku, et see raha, mis müügist tuleb, see tuleb Sinikülale
eraldada.
Elviire Villa- Me ei ütle siin seda kohe, et müüme maha. Järgmiseks volikoguks vallavalitsus
valmistab materjali ette, mida selle klubiruumiga kavatsetakse teha. Järgmiseks volikoguks
on selgus olemas.
Anita Savolainen – Meie majas ( Siniküla tee 5) on probleem tühjade korteritega. Samuti on
meil probleem korteriühistu loomisega, me ei saa sellega hakkama.
Elviire Villa – Vaat sinna vald ei saa sekkuda, sest tegemist on eraomandiga. Vallavalitsus
saab tegeleda ainult selle majaga, kus me praegu oleme, siin (Siniküla tee 11) on vallale
kuuluvad ruumid ja korterid.
Soovitan teil kahe maja peale ärksamad inimesed kokku võtta ja hakata korteriühistut looma.
Korteriühistu juhatus saab siis hakata arutama, mida vaja teha. Vald võib teid aidata
juriidilise nõustamisega, et luua korteriühistu..
Vesi
Anita Savolainen – Kraanist tulev vesi otseses mõttes haiseb. Kui sa pesumasinas valget pesu
pesed, siis see on pärast hall.
Tiit Sangla- Veeproovid on tehtud ja raua sisaldus on praegu piiri peal. Ja see raud annabki
seda halli värvi. Siin tuleb pumbamajja panna rauaeraldusfilter vahele. Praegu on see raud
piiri peal ja kahjulik ta ei ole.
Anita Savolainen- Kas sina jooksid seda vett, kui sa kraani keerad lahti ja see pahvakas seda
mädamuna haisu sulle näkku lööb? Mina küll ei taha seda juua, ega nägu pesta. See vesi
otseses mõttes haiseb ja see ei ole tänavune probleem.
Pilpaküla vesi
Tiit Sangla- Kui vedada uus trass siit majade juurest, siis tuleks selle pikkuseks 1,5 km.
Teisel pool teed oleva kaevu juures ei anna kaitsetsoon 30 m välja. Uus trass maksaks kuskil
23 000 eurot.
Trassi veame igale soovijale värava juurde, edasi peab elanik ise vedama ja majja sisse viima.
Palju on neid elanikke, kes tahavad sinna vett saada?
Kohapeal olijatest oli sooviavaldajaid 4.

Koit Prants- Kõigepealt tuleb korjata soovijate käest allkirjad, siis lahendada kaevu juurde
maa ostmise küsimus ja siis veame veetrassi.
Saun
Vana saun on täielikult amortiseerunud, seda ei saa kasutada ja pole ka mõtet remontida.
Käidi välja mõte muretseda Sinikülla torusaun.
Kaido Põdersoo pakkus välja, et toob kohale autosauna ja vaatab palju saunalisi on.
Elviire Villa ütles, et soovijaid võib viia ka Laeva spordihoone sauna.
Koosolekul osalejatest oli sauna soovijaid 6 inimest.
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