VILJANDI VALLAVOLIKOGU
ALATISE EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Viljandi

17.09.2019 nr 1-7/20

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.50.
Juhatas: Kalevi Kaur.
Protokollis: vallakantselei spetsialist Ülle Riiner.
Osalesid: komisjoni liikmed Kalevi Kaur, Medi Meikar, Tarmo Türk, Joel Mandri, Tarmo Arak,
Mati Toomsalu ja vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mare Pariis.
Puudus: Loit Kivistik, Juhan Änilane, Jaan Lukas.
Kutsutud: vallavolikogu esimees Kaupo Kase, vallavanem Alar Karu, abivallavanem Rein
Anton, finantsnõunik Tiina Jaksi.
Kalevi Kaur avas koosoleku ja tutvustas päevakorda. Kokkuleppel vallavolikogu alatise
sotsiaalkomisjoni esimehega võivad eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku arutelul osaleda
ka sotsiaalkomisjoni liikmed.
PÄEVAKORD:
1. Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 2025“ muutmine, II lugemine
2. Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastuvõtmine, II lugemine
3. Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord, II lugemine
4. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Viljandi valla avalike teede nimekirja lisamine
5. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 33, Viiratsi alevik võõrandamine
6. Sepa tee päikeseelektrijaama detailplaneeringu algatamine
Päevakorrapunkt 1
Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 2025“ muutmine, II lugemine
Kuulati Kalevi Kauri – Viljandi Vallavalitsus on esitanud vallavolikogu istungile II lugemisele
Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 20192025“ lisa 2, mis on kohandatud perioodile 2019-2013.
Kuulati – Rein Anton tutvustas Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025 tegevuskava II
lugemiseks esitatud muudatusettepanekuid. Kõik muudatusettepanekud vaadati ja arutati läbi ühe
kaupa.
Toimus arutelu ja esitati küsimusi erinevate muudatusettepanekute osas. Selgitusi andsid Kaupo
Kase, Alar Karu, Rein Anton ja Tiina Jaksi.
Kuulati – Rein Anton tutvustas Viljandi valla arengukava tegevuskavasse 2019-2023 sisseviidud
muudatusi. Kõik tegevuskavasse sisseviidud muudatused vaadati läbi ühekaupa.

Toimus arutelu tegevuskava punkti 4.5.18 „Saarepeedi Kooli tehnoloogia- ja tööõpetuse klassi
ehitamine“ osas. Ühise arutelu tulemusel leiti, et tegevuskavasse võiks tegevus minna ilma
konkreetsete numbriteta ja enne tegevuse elluviimist oleks vaja elluviimise pool läbi kalkuleerida
(tuleviku perspektiivis on vaja leppida kokku kooli tulevik) ja tuua välja konkreetsed numbrid:
täpsustada õpilaste arv ja vajalikud ruutmeetrid.
Toimus arutelu tegevuskava punkti 4.5.24 „Kolga-Jaani Raamatukogu ruumilahenduse
projekteerimine ja rekonstrueerimine“ osas. Ühise arutelu tulemusel tehti ettepanek täpsustada
tegevuskava punkti 4.5.24 sõnastust, asendades sõnad „Kolga-Jaani Raamatukogu“ sõnadega
„Kolga-Jaani Teenuskeskuse (Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani) “.
Otsustati:
1) Eelarve- ja majanduskomisjon teeb ettepaneku täpsustada volikogu ajaks konkreetsed
numbrid arengukava tegevuskava punkti 4.5.18 „Saarepeedi Kooli tehnoloogia- ja tööõpetuse
klassi ehitamine“ osas“:
- vallavalitsuse majandusvaldkonnal vajalike ruutmeetrite osas;
- vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikul õpilaste arvu osas.
2) Eelarve- ja majanduskomisjon teeb ettepaneku täpsustada arengukava tegevuskava punkti
4.5.24 sõnastust asendades sõnad „Kolga-Jaani Raamatukogu“ sõnadega „Kolga-Jaani
Teenuskeskuse“.
3) Komisjon toetas esitatud eelnõud koos ettepanekus nimetatud täpsustusega.
Kaupo Kase lahkus komisjoni koosolekult kell 16.55.
Päevakorrapunkt 2
Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastuvõtmine, II lugemine
Kuulati – Tiina Jaksi tutvustas Viljandi valla eelarvestrateegiat ja investeeringute tabelis tehtud
muudatusi.
Toimus arutelu ja esitati küsimusi investeeringute tabelis olevate erinevate objektide osas.
Selgitusi andsid Alar Karu ja Tiina Jaksi.
Otsustati: komisjon toetas esitatud eelnõud.
Päevakorrapunkt 3
Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord, II lugemine
Kalevi Kaur: kas kaasava eelarve menetlemise korra osas on ettepanekuid ja arvamusi?
Alar Karu tutvustas vallavolikogu liikme poolt esitatud ettepanekut määruse § 3 lõike 2 kohta ja
selgitas vallavalitsuse seisukohta.
Toimus arutelu.
Otsustati: komisjon toetas esitatud eelnõud.
Päevakorrapunkt 4
Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Viljandi valla avalike teede nimekirja lisamine
Kuulati Kalevi Kauri – määrata avalikuks kasutamiseks Viljandi vallas Taganurga külas asuv
Köstri tee. Viljandi vallas Taganurga külas asuv tee läbib 7 kinnistut ja on pikkusega ca 1250
meetrit. Nimetatud tee on juurdepääsuks 7 majapidamise teenindamiseks. Viljandi Vallavalitsus

näeb kõnealust teed avalikult kasutatava teena ning teeb ettepaneku lisada Köstri tee Viljandi
valla avalike teede nimekirja.
Küsimusi esitatud eelnõule ei olnud.
Otsustati: komisjon toetas esitatud eelnõud.
Päevakorrapunkt 5
Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 33, Viiratsi alevik võõrandamine
Kuulati Kalevi Kauri – Viljandi Vallavalitsusele esitati avaldus nõusolek saamiseks Viiratsi
alevikus Heina tn 33 asuva hoonestusõigusega koormatud kinnistu omandamiseks ostueesõiguse
korras. Kinnistule on püstitatud üksikelamu, millele on antud kasutusluba. Hoonestusõiguse tasu
osas hoonestajal võlgnevusi ei ole.
Küsimusi esitatud eelnõule ei olnud.
Otsustati: komisjon toetas esitatud eelnõud.
Kaupo Kase naases koosolekule kell 17.40.
Päevakorrapunkt 6
Sepa tee päikeseelektrijaama detailplaneeringu algatamine
Kuulati Kalevi Kauri – algatada üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava
detailplaneeringu koostamine Viljandi vallas Pinska külas Sepa tee 5, Sepa tee 9, Sepa tee 11 ja
Tõrva katastriüksustel. Detailplaneeringuala suurus on ligikaudu 5,5 ha.
Detailplaneeringu algataja soovib taotletava planeeringuala maakasutuse muuta tootmismaaks ja
luua sellega eeldused vallavalitsuse korraldustega nimetatud katastriüksustele rajatud
päikeseelektrijaamadele antud ajutiste kasutuslubade asemel alaliste kasutuslubade
väljastamiseks.
Küsimusi esitatud eelnõule ei olnud.
Otsustati: komisjon toetas esitatud eelnõud.
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