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Kiilli Suvi (saabus 17.35) ning arengu- ja keskkonnandunik
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2. Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tiihtvere
3. Info

valla iihinemisleping.

Laeva valla arengukava 2012-2025 arengukava arutelu
Kadi Kukk selgitab arengukava koostamise p6him6tteid.
1.

Koit Prants:

Arengukava

ei vdta jiirgmise volikogu p[evakorda, vaid hiljem koos

eelarvestrateegiaga.

Kadi Kukk: Koos iihinemisega tuleb arengukavasse lisada 5 objekti, mis on meile olulised

.

Ulvi Viilvere: Eile saabus rahandusministeeriumist kiri

soovitustega uue strateegia
koostamiseks. 2016. a eelarvestrateegia v6iks hSlmata 5 eelseisvat aastat (2017-2021), siis ei
peaks 2017. aasta 15. oktoobriks uut strateegiat tegema. Uuendama peaks vaid 2015 ia2016
aasta andmeid. Samuti oleks mSistlik strateegias kavandada investeeringud, mis saavad olema
hiljem tihinemislepingus. Kui tihinemislepingus on 2018. a kohta investeering, mida
arengukavas v6i eelarvestrateegias ei ole, ei saa selle projekti jaoks enne iihinenud valdade
arengukava vastuv6tmist toetust taotleda. 2017 . aastal makstakse vdljaY+ (75 000.-) summast,
2018. a% (150 000.-) ja20l9 % (75 000.-) summast. See ttihendab, et strateegia tuleb iimber
teha,

Tiina Maibach-Laugmaa: Lugesin, et 3 aastaks jiiflvad k6ik teenistujad todle, mis mdte siis
sellel iihinemisel on?

Kadi Kukk: Kui ma ei saa sama triddgnis eelnevalt tegin vaid antakse tiiiendavad v6i

uued

tootilesanded, siis vdib taotleda koondamist.
Koit Prants: Lasteaed-kiilakeskuse ki.ittestisteemi renoveerimiseks KIK-st kindlasti raha ei
eraldata, kuna meil laste arv nii viiike. Langenud on ka kiituse hinnad. Praegu on hakatud
hinnapakkumiste kiisimise eest tasu kiisima.
Nadeida Niklus: Miks kooli osas osad summad puuduvad?
Kadi Kukk: Puuduvad veel osade objektide remondi kulude arvestused.
Tiina Maibach-Laugmaa: Kas lasteaia kiittesiisteem peab vastu?
Arvo Pennonen: Staadioni renoveerimiseks on planeeritud 50 000 eurot. TAS-s peaks olema
avatud voor, et toetust kiisida.
Kadi Kukk: Enne tuleb teha korda maaktittesiisteem, siis saaks renoveerida staadioni.
Koit Prants: Maakiittesiisteem on liiga kdrgele paigutatud ja sellepiirast kevadel maa nii oelda
miingib.
Arvo Pennonen: Maakiittesiisteem on projekteeritud liiga ltihike, selle m6ju on tunda ka talvel
ruumides.
Tiina Maibach-Laugmaa: Millal tehakse kergliiklustee valmis? Kergliikustee on ttihtis
turvalisuse mdttes, kuna inimesed ei kanna helkureid.
Koit Prants: See on planeeritud ehitada rihinemistoetusest.
NadeZda Niklus: Kooli kSrvalhoone on viiga viletsas seisus, tuleks kindlasti teha palkide
vahetamine, kuna osad palgid on mtidanenud.
Kadi Kukk: Arengukava teksti on see sisse kirjutatud.
Arvo Pennonen: Kas selle hoone remonti ei saaks siduda 6ues6ppe klassi loomisega, siis saaks
KIK-lt raha taotleda. Kindlasti panna arengukava tabelisse, seda vaja toetuse taotluse jaoks.
Peab olema kirjas ka kooli arengukavas.
Ulvi Viilvere: Vaja kindlasti vdtta hinnapakkunine, umbes ei saa panna.
Tiina Maibach-Laugmaa: Kas kooli puukuuri ei saa kasutada? Kaugel Palupdhja tee
tegemine?
Ulvi Viilvere: Mis saab perearstikeskusest, mis aastasse lisada?
Arvo Pennonen: See t<j<i vaja k[iku lasta2017, kuna k6ik eelt<i<id tehtud, projekt olemas.
Kergliiklustee projekti tellime 2017 ja ehitama hakkame 2018.
Koit Prants: Perearstikeskuse renoveerimiseks toetust ei saa.
Arvo Pennonen: Vdib-olla saaks kui 4 vallapeale teeks tervisekeskuse. Kui maja soojustame,
siis kulub maja ki.itmiseks ka viihem raha.
Karmen Kukk. Kas on keegi teinud statistikat palju kaib valla elanike siin perearstikeskuses
vastuv6tul?
Tiina Maibch-Laugmaa: Kas k6ik ruumid on kasutuses perearstikeskuses?
Koit Prants: Me peame siiilitama perearstikeskuse, sest seda on vaja valla elanikele. Kui me
ei soojusta maja, siis vdib perearst l6petada siin tegevuse.
Tiina Maibch-Laugmaa: Ma arvan, et need objektid, mis jiiiivad meil alustamata, v6ib-olla
jilAda tegemata ka iihisvallas.
Tiina Maibach-Laugmaa: Vaatasin teist valdade investeeringuid, need on viiga suured.
Koit Prants: Me jiiiime reaalsuse piiridesse.
Tiina Maibach-Laugmaa: Uues volikogus vdib olla ainult tiks inimene meie vallast, me jiiiime
iiiiremaaks ja ei saa hiljem tihtegi investeeringut.
Koi Parts: Seepiirast peabki kdik olema arengukavas sees. Kuigi iihinemislepingus on kirjas,
et kui 2/3 soovib arengukava muuta, siis on see vdimalik. Kui PKT lahti liiheb, siis k6ik tee
ehituse hinnad tdusevad.
Arvo Pennonen: Kooli maaktite aastal 2020, kui vaid vastu peaks.
Virve Tamm: Raamatukogu ootab ka ju 20 aastat. Aga viiline hiilgus pole ju k6ige tiihtsam.
Ulvi Viilvere: Voliko gus tuleb kindlasti muudatusettepanekuid.

Arvo pennonen: Meil olemas eskiis kooli kolmnurga muutmiseks, meil ju puudub kiilakeskus.
V6iks selle siduda koolimaja aidaga. Maal puudub rakendus'
Otsustati:

l.

2017 renoveerida perearstikeskus;
2. 2017 tellida kergliiklustee proj ekt;
3 . 2Ol8 alustada kergliiklustee ehitusega.

2.Laevavalla, Puhja valla, Tartu valla ja Tiihtvere valla tihinemisleping'

Koit Prants: K6ik on lepinguga tutvunud ning niitid ootame parandusettepanekuid'
juhtriihma'
Kadi Kukk: praegu kOige p*..n aeg ettepanekute tegemiseks, et neid suunata
Tiina Maibch-Laog-ul, iit in. keJkus iuleb siis K6rveki.illa, aga teenuste keskus tuleb ikka
Tartusse. Mis saab vallavanematest?
Koit prants: Vallavanemad koondatakse iihinemislepingus kajastatud korras.
Tiina Maibch-Laugmaa: Kultuurimajas <ieldi, et vallavanemad jtiiivad abivallavanemateks.

Arvo Pennonen: Kas on arutatud juhtimise struktuuri?
Koit Prants: See on meil ttili6unaks komisjonis.
Tiina Maibach-Laugmaa: Piirisaare vald pidi ju tulema ka iihisvalda'
Kadi Kukk: piirissa^ire vald tegi ettepaneku Tartu vallale ja peab tegema ka teistele valdadele.
Koit Prants: Piirissaar v6iks jiiAda riikliku staatusega vallaks.
Virve Tamm: Kui oleks ilma Tartu vallata'
Koit prants: Elanike arv ei anna viilja. ootame, mis otsus tuleb riigikohtust Varuli biiroo
kirjale.
Arvo Pennonen: Korval Tabivere vald on jiiiinud ka i.iksinda.
Tiina Maibach-Laugmaa: Pole ju hiiid ntiiteid liitumislepingute kohta'
Kadi Kukk: Saue rild, Pti-r, OVI, t"n"t erinevad niiited, mis probleemid, kuidas asetsevad
teenuskeskused.

Koit Prants: KOik oleneb volikogudest, ei suuda ette ennustada, paneme

sisse oma parimad

mdtted.

Kadi Kukk: Meil on see hirm, et meilt voetakse k6ik ara ja meile midagi ei jaa, siis suured
kardavade, et peavad kdik v[ikestele andma. Tegelikult kui on suur iihisvald, siis arvestatakse
ikka terve valla territooriumiga.

asutused tira ei kao, jdtvad koolid, lasteaiad ja
Tartu
perearstikeskused. pi[em ptiiiaml kasutada teiste valdade peremaid vdimalusi, ntiiteks
valla muusikakooli frliaaliloomine meil. K6ik oleneb sellest palju meil on lapsi.
Kadi Kukk: Ootame enne volikogu parandusettepanekuid'
Arvo Pennonen: Peati.ikk 8 tekitas erimeelsusi. Punkt 8'5' koondamishi.ivitis 3 kuuPalga

Koit Prants: Lepingus ori ki4ur, et

ulatuses. Kelle ettepanek see on?
Kadi Kukk: See on algusest Peale.

Arvo Pennonen: Kui inimene on olnud aasta ametis ja teine niiiteks 20 aastat, siis oleks
kasutada
ebav6rdne maksta molemale 3 kuu hiivitis. Kompensatsiooni maksmisel tuleks
proportsioone. See vdiks olla parandusettepanek
Arvo Pennonen: Kuna uus pohimiilirus tuleb ja kes teevad?
Koit Prants : Vallasekretiirid teevad.
Tiina Maibach-Laugmaa: Kas meil tuleb veel iihinemiskoosolekuid?

Kadi Kukk: Stigisel tuleb.
Arvo Pennonen: Hiiiris veel punkt 6.4.,
tiipsusega.

Koit Prants: Kolm
muudetud.

kas ei peaks olema tiipsustatud niiiteks ktila v6i aleviku

on seda
viiiksemat valda on soovinud teenuskeskust Tartusse, aga tiina

Tiina Maibach-Laugmaa: Kui teenuskeskus Tartus nii nagu lubati, siis saan parima teenindus
ja valida parima spetsialisti.
Koit Prants: Tartu valla p6himdte on, et teenused saad kdik kohapealt. Saad pd<irduda k6igi
liituvate valdade spetsialistide poole.
Karmen Kukk: Peaksime siiski fikseerima keskuse asukoha ttipselt.
Arvo Pennonen: Punkt 4.6. on ka veel liibiriiiikimiste koht. Juriidiline aadress v6ib olla
Kdrvekiila. P6hilised teenused peaks olema Tartus kiittesaadavad. Uhinemislepingus peaks
olema viilja joonistatud struktuur kus teenistuskohad niiidatud, kes kellele allub. Kes kureerib
haridust ja kes niiiteks kultuuri.
Otsustati:
Laevavalla, Puhja valla, Tartu valla ja Tiihtvere valla iihinemisleping suunata volikogusse.

3.

Info

Vallavanem tutvustab investeeringute seisu.
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