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Aeg: 07.01.2019, algus kell 16.00, lõpp kell 20.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Vahur Poolak, Sirje Simmo, Vahur Jurs, Janika Lill,
Aigar Lepp, Elle Kaljurand, Arvi Lossmann, Anneli Kumar ja Valentina Aman.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp, vallasekretär Eve Kallas ja
finantsjuht Ulvi Viilvere.
1. Tartu valla 2019. aasta eelarve
2019. aasta eelarve esimene arutelu toimus majanduskomisjonis 12.12.2018 ja tänasel
koosolekul jätkub 2019. aasta eelarve arutelu.
Vallavanem Jarno Laur tutvustab 2019. aasta eelarvet ja jätkab kultuuri ürituste juurest.
Reservist juurde tõstetud 124 tuhat. Eelmise aasta kulu jäi 120 tuhande juurde. Arvestame ka
laulupeo aastat ja muud selle üritusega kaasnevaid kulutusi. Uus eelarve oleks 145 tuhat, mis
jaguneks 70 tuhat ühingutele antud toetused ja 75 tuhat oma korraldatavad üritused. Oma ürituste
puhul on tavapärased asjad (Vabariigi aastapäev, jaanituled, jõuluüritused jms) aga ka laulupeo
tule viimine vallas.
Raamatukogud
Äksi raamatukogu majanduskulu kasv ehk ruumi rent Jääaja Keskuselt. 15 tuhat on
kommunaalkulud otse (küte, vesi jms). Teised raamatukogud sama baasiga. Väike kasv on
olnud.
Tammistu raamatukogu läheb renoveerimisele.
Pikem arutelu Jääaja Keskuselt ruumide rentimise teemal.
Roheline maja 691 m2. Saadjärve kontor on 67 m2, üldkasutatav pind umbes 39 m2 ja kõik
ülejäänu on kas meie või kellegi teise käes ehk looduskooli ruumid 221 m2, muuseum 117 m2,
raamatukogu 80,5 m2 ja kontor 66,75 m2, külakeskus 41 m2, üldkasutatavad ruumid 40 m2,
kauplus 124 m2.
Kultuurimajad
Laeva Kultuurimajas on muutus see, et noorte asjad on lahku löödud. Käsitleb koosseisu mis on
kultuurimaja juhataja 0,5 ametikohta ja perenaine 1,0 ametikohta. Ringijuhte on vastavalt
vajadusele. Plaan on teha põranda remonti umbes 5000 eest. Inventarina tahab saada uusi laudu.
Maarja-Magdaleena kultuurimaja. Tööl kaks inimest, juhataja ja ringid sealhulgas segakoor,
dirigent ja abidirigent. Neil on ka põranda remondi jätk. Kultuurimajas on 8 ringi.
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Tabivere kultuurimaja. Kulusid rohkem juures. Personal on juhataja, perenaine, koristaja, ringid,
helitehnik. Vaja on üle vaadata majandamiskulu. Täna on arvestatud 13 tuhat alumise fuajee
remondiks. Kuna kool tuleb sisse niikaua kui nende maja ehitatakse, siis seda põrandat pole
mõtet hetkel teha. Remonti hakkame tegema kui kool oma majja tagasi läinud. Ventilatsiooni
investeeriti eelmisel aastal 6000 eurot aga tulemus on kasin.
Inventarist on taotlus täna 9000, mis koosneb 5100 ekraan, 2400 rulood ja 1500 projektor. Kui
nad tahavad kino teha, siis seda raha nad peavad taotlema kino programmist.
Komisjoni ettepanek: Maha võtta inventari raha 9000, mis on mõeldud kino näitamiseks.
Martin Pedak: Kas laulupeo kulu võiks eraldi reana välja tuua?
Jarno Laur: Teeme eraldi rea ja paneme sellele kindla tunnuse (eraldi ürituse rida tantsu- ja
laulupidu).
Jääaja Keskus ja Tabivere Muuseum.
Jääaeg antud toetused on 65 tuhat ja Tabivere 4760. Tabiveres on elektriküte ja majandamise
kulud 2900.
Elle Kaljurand: Kas vallavalitsus kui järelevaataja on saanud SA Saadjärve eelarve projekti?
Jarno Laur: Nõukogu on saanud ja mina olen seda näinud.
Elle Kaljurand: Kas kolm rida või rohkem?
Jarno Laur: Natuke rohkem aga ütleks, et sellega tuleb veel tööd teha.
Kuna komisjonil ei ole Jääaja Keskuse poolt esitatud lahti kirjutatud ridadega eelarvet, siis täna
jäetakse see rida arutamisel vahele.
Valla ajaleht ja veebileht 46 tuhat.
Janika Lill: Paneme raamatukogudesse, et laiali kannet ei teeks.
Jarno Laur: Mina jätaks kojukande alles ja ületrüki võiks ära jätta. 500-600 eksi on ületrükk.
Arutelu reklaami kohta ajalehes.
Komisjoni ettepanek: Suurendada reklaami müüki ja reklaam tasuliseks.
Jarno Laur: Panime 500 eurot reklaami tuluks. Me peame tegema tasude hinnakirja. Tiraaži
teeme väiksemaks.
Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel kehtestada vallalehes reklaamile hinnakiri.
Religioon
Meil on palju kirikuid aga raha anname vähestele.
Maarja-Magdaleena kirikule me ei anna aga maksame renti ruumide eest. Toetus Äksi kirikule
4600 ja 5000 on Piirissaare palvemaja taastamiseks annetatud raha. See annetatud raha seisab
siin rea peal, kui me ei tarvita seda, siis läheb järgmisse aastasse edasi kuni teda läheb ükskord
vaja.
Valentina Aman: Piirissaare eelarves olid väiksed summad, et pidada teenistusi kalmistutel.
Ulvi Viilvere: See on kalmistute eelarves arvestatud. Seal on need summad olemas.
Kultuuri haldus (kultuurispetsialist)
11 tuhat ning see on uus tegevusala mis enne oli sotsiaalosakonna all.
Haridus
Sirje Simmo: Meile pidi lisaandmed saadetama, et palju on personalikulud (töötajad, mis
ametikohad).
Ulvi Viilvere: Vaatame koos üle.
Jarno Laur: Hariduse puhul on see teema, et riigipoolsed numbrid on täna punased ehk riigi
eraldis ei ole veel teada. Mille tõttu on riigiraha jaotus eelmise aasta tasemel mis puudutab koole.
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Lasteaedade puhul on kulus võetud aluseks uued palgad. Siit ka põhjus miks mõnel pool
palgafond hüppeliselt suureneb.
Kõrveküla lasteaed
Tavapärased kulud. Jääb sisse see remont, kui lapsed lähevad välja.
Lähte lasteaed
Taotleb juurde erapedagoogi ja tugiisikut.
Pesupesemine toimub ühishankena.
Laeva lasteaed
Vajadus remondile 7000.
Raadi Lasteaed Ripsik on esitanud prognoositavad kulud.
Tabivere Lasteaed koos Maarjaga-Magdaleenaga on 29 töötajat.
Lasteaedade üldpõhimõte on, et abiõpetajatele suurem palgatõus ja kõik rühmad kust lapsed
lähevad välja, tehakse remont. Igal pool ühte moodi.
Koolid
Kõrveküla Põhikool kasvab ilmselt kolme klassi komplekti võrra. Kooli probleem on, et ruumi ei
ole ikkagi ja peame rentima mooduleid. Sellel läheb praegu 195 000 aastas. Mis me teeme selle
ühe aastaga. Saame minna ehitushankesse sügisel ja maja saab heal juhul valmis 2020 sügisel.
Täna on teema selles, et me peame ostma või rentima üheks aastaks mooduleid.
Komisjoni on seisukohal, et moodulid tuleks välja osta ja mitte rentida.
Laeva Põhikool
Teeme kõige pealt staadioni ja küttesüsteemi korda.
Tabivere Põhikool
Tuleb uus maja.
Maarja-Magdaleena Põhikool
Juures majanduskulu. 12 tuhat akende raha investeeringuteks. Suuremad mured: fassaad,
välisvooder ja aknad.
Lähte Ühisgümnaasium
Eelmise aasta tase. Kooli 60. aastapäeva tähistamine.
Lähte spordihoones on tualettruumides vajalik teha remont.
Arvlemised, teised OV
Arvlemised on praegu jäänud eelmise aasta eelarve tasemele.
Muusikakool
6,7 % on personali kulu tõus.
Pikem arutelu muusikalkooli õpetajate tasude üle.
Komisjoni ettepanek: Ühtlustada tunni tasud Tabivere Huvikooliga.
Noorte huviharidus ja huvitegevus
Riigilt tulnud 240 tuhat. Sellega saame toetada erinevaid asju.
Tabivere Huvikool
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Samal tasemel mis eelmine aasta. Üks direktor ja lepingulised õpetajad.
Kooli transport
109 tuhat reaalne kulu eelmine aasta. See aasta 75 tuhat kuna on tasuta transport.
Koolitoit
Õpilaskodud
Lähte ÜG õpilaskodu – planeeritav kohatasu hinnatõus septembrist.
Maarja õpilaskodu – 3 inimest tööl.
Eelarve II lugemise paiku tuleb hariduses juurde riigirahade jaotus.
Sotsiaalne kaitse
Täna on inimesed teada ja vajadused teada. Nende uute kordadega mis volikogu vastu võttis
jõuamegi numbrini üks miljon 216 tuhat.
Päevakeskus mis on projekti põhine 6 töökohta.
Sirje Simmo: Erihoolekanne on 10 klienti tegevusjuhendajale ja PKT on seitse klienti enne oli
viis. Vaadake need asjad üle.
Ulvi Viilvere: Eelarvesse on pandud 4 tegevusjuhendajat + 0,5 juhatajat ja abiline.
Sirje Simmo: Vaadake see üle koos spetsialistiga.
Jarno Laur: Pikaajalist kaitstud tööteenust täna ei ole meil lootust jätkata.
Komisjoni liikmed soovivad saada ka materjale põhjustest miks seda teenust enam ei ole.
Sirje Simmo: Võime juurde küsida töötamise toetamist. Seal on pearaha küll kolm korda
väiksem aga asi seegi. Täna peaks hakkama korraldama hanget niitmise osas mis on Tabivere ja
Maarja piirkonnas. Seda teenust võiks Tabivere Sotsiaalkeskusest tellida.
Komisjoni ettepanek: Vallavalitsus vaatab üle isikliku sõiduauto kompensatsiooni määrad, et
neid mitte tõsta.
Jarno Laur: Sõidukulud jäävad 2018. aasta tasemele.
Sirje Simmo: Kas oleks lootust, et hooldekodul ära vahetada aknad?
Jarno Laur: Hetkel ehitame mitut objekti ja praegu ei saa seda plaani võtta.
Tarmo Raudsepp: Hetkel ootame selleks ühest meetmest raha.
Investeerimistegevus
330 tuhat on ühinemistoetus. Tabivere tööstusala EAS poolt toetus 360 tuhat. Piirissaare kanal
sellele reale tekib eelduslikult 50 tuhat. Tabivere kooli meede 1,25 miljonit ja Kõrveküla kooli
riielarve eraldis on 300 tuhat. Kokku 2,24 miljonit.
Anname raha välja ka Raadi lasteaed (lasteaia trassid, teed, parklad).
Hajaasustuse programm
Mõte on suurendada summat 60 tuhandeni kuna kuiv suvi tõi kaevu probleemi ehk vajaduse teha
puurkaevusid.
Võimalik panna 180 tuhat taristusse. Summad jaguneks 60-60-60. Riik peab aga otsustama kas ta
panustab sellise summa.
Plaanitud 100 tuhande eest põhivara müüki.
4,6 miljonit on kokku investeeringuid.
Puudu on väikesed asjad nagu Agrenska osalus, Raadi koerte väljaku investeering, maade ost on
väljas, moodulite ost.
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Valentina Aman: Piirissaare avaliku hoone summaks panna tabelis 75 tuhat ja see 10 tuhande
eest osta generaatoreid.
Jarno Laur: Piirissaare avaliku hoone summa 85 tuhat võtame 75 tuhande peale ja 10 tuhat
paneme generaatorite peale.
Komisjoni ettepanek: Piirissaare avaliku hoone summa 85 tuhat võtta 75 tuhande peale ja 10
tuhat panna generaatorite ostu peale.
Jarno Laur: Me teeme täiendatud eelarve eelnõu ja saadame komisjonile uuesti laiali.
Lähte noortele maja soetamise ja asukoha arutelu.
Vahur Jurs: Kõik saavad aru, et ruumi on vaja ja vaidluse koht on kas ruum on kooli juures või
koolis eemal. Siit saab kõik alguse. Kui me otsustame, et ruum on kooli juures siis on vaja
midagi ehitada ja ühendada olemasoleva majaga ja kui maja asukoht on külas siis tuleb see pind
külas osta. See hind on hetkel mõistlik selle maja kohta.
Vahur Poolak: Selgitaks need tagamaad välja.
Jarno Laur: Võtame ehitusekspertiisi ja vaatame kas majal on tõsiseid vigasid.
2. Jooksvaid küsimused
Vahur Poolak: Me peaks järgmisel koosolekul tegelema kindlasti ka teehoiukavaga. Võimalik, et
suhtleme sel teemal enne veel ka meilitsi. Usun, et ka arengukomisjonilt väärt sisendit tuleb.
Jarno Laur: Selleks ajaks tuleb tänase arutelu baasil eelarve täiendatud eelnõu.
23.01.2019 koosolek kell 17.00 vallamajas.
04.02.2019 Piirissaare teemaline koosolek kell 17.00 vallamajas.
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