TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

28.04.2020

Elektrooniline koosolek läbi Microsoft Teams’i.
Aeg: 28.04.2020, algus kell 16.30, lõpp kell 18.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Virtuaalselt osalesid komisjoni liikmed: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Aigar Lepp, Elle Kaljurand,
Janika Lill, Anneli Kumar, Sirje Simmo ja Arvi Lossmann.
Ei osalenud: Valentina Aman.
Virtuaalselt osalesid külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp,
vallasekretär Eve Kallas ja finantsjuht Ulvi Viilvere.
Komisjoni esimees Vahur Poolak paneb päevakorra hääletusele.
1. Ülevaade olukorrast – eelarve, meetmed, edasine tegevusplaan;
2. Jooksvad küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Ülevaade olukorrast – eelarve, meetmed, edasine tegevusplaan
Jarno Laur: Hetkel on tõrge olnud lasteaedadega, kuna lasteaedadele tehtud ettepank koormust
vähendada tõi kaas mittemõistmise ja olen pidanud läbirääkimisi Eesti Haridustöötajate Liidu
juhatuse esimees Reemo Voltriga ja jõudnud sellise arusaamiseni, et koormuse vähendamise
ettepank on igati legitiimne, juhul kui me anname võimaluse valida asendustöid, et säilitada
täiskoormus. Oleme teinud võimalikuks osaleda neljas erivaldkonnas asendustöödel. Kõik ikkagi
mõtlevad kaasa kuidas sellest olukorrast välja tulla. Tulubaasile mingi mõju sellel kriisil ikkagi
on ja see ei ole positiivne. Täna tuli meile lisaeelarve jaotis millega jagati 130 miljonit üle Eesti
omavalitsuste vahel ja meie saime 1 miljon ja 305 635 eurot. See tundub palju aga sisemine
jaotus on, et teedele saame kulutada 400 tuhat, investeeringuteks 630 tuhat ja otseste kulude
stabiliseerimiseks on 272 tuhat. Me oleme otsustanud lasteaiakohtasu vabastuse, mis on 41 tuhat
üks kuu ja kaks kuud lähevad meil kaduma ehk 82, 5 tuhat. Isikukaitsevahendeid oleme ostnud
35 tuhande eest ja neid kulusid tuleb veel juurdegi. Tabiveres oleme seda kriitilist olukorda
sotsiaalkeskuses likvideerinud erineval moel ehk see raha ongi juba otseste kulude peale ära
kulunud. Kõik mis on tulubaasi muutused, tuleb meil endal need hoobid vastu võtta.
Vahur Poolak: Kui suureks meil see lõpuks miinus jääb?
Jarno Laur: Lihtsad asjad saab ära arvutada. Palju meil jääb saamata raha lasteaedadelt,
huvikoolidelt, õpilaskodudelt, see jääb kuskile 80-90 tuhande juurde. Siis asjad mida me ostame
on selge, keeruliseks läheb nende asjadega mis puudutavad Tabivere Sotsiaalkeskust. Riik jagas
seda raha elanike arvu järgi.
Vahur Poolak: Vaatamata riigi antud rahast võime öelda, et miljon on meil puudu?

1

Jarno Laur: Tänane eelarve täitmine kolme kuu baasilt ei näita veel midagi. Kui me võtame, et
kümnendik meie tulud prognoositust vähenevad, siis on puudu 1 miljon 200 tuhat.
Majanduskulusid saab hakata maha võtma ja paljud kultuuriüritused jäävad ära (jaanituled jms).
Me vaatame üle ka allasutuste töökoormused ehk teeme siseauditi töökoormuste kohta, kuna on
selgunud, et on inimesi, kes töötavad mitmes kohas lisaks Tartu vallas olevale täiskoormusele ja
asendustöid soovitakse teha nädalavahetusel kuna tööajal pole aega. Võib olla see audit annab
meile võimaluse kokku tõmmata. Investeeringu poolt loodame jälle, et mõned hanked lähevad
odavamaks ja siis saame vaadata edasi kuidas teha.
Elle Kaljurand: Lisarahas oli teedele päris suur summa. Kas need on uued teed või midagi
muud? Kas seal midagi ümber mängida saab?
Jarno Laur: Teoreetiliselt ei ole välistatud aga kogu see summa ja esialgne teede summa peab
minema teedele ehk meil on kokku 400 tuhat pluss teine 400 tuhat, mis peab igal juhul teedele
kuluma sest see on antud sihtotstarbega. Me saame vangerdada mõne oma tulubaasi pealt tehtava
tee investeeringuga.
Vahur Jurs: Kas meie plaan mis meil on teede korrashoiu kohta ja ehituseks, kas see on uuesti
läbi vaadatud?
Jarno Laur: Praegu lähme selle kinnitatud teehoiukava järgi.
Vahur Poolak: Kuidas olukord palgakärbetega on? Kas me peame kusagil jäädavalt kärpima või
jäävad kärped siiski ajutiseks?
Jarno Laur: Tegelikult hetkel ei oska sellele vastata. Selleks vastamiseks peaks teadma mida
meie tulud teevad. Selge on see, et seda miljonilist kärbet ilma palkade kallale minemata ei saa
teha.
Vahur Poolak: Kärpeid tuleb teha ja neid taluda. Palju meile need hetkelised kärped võitu
annavad?
Jarno Laur: Lasteaednike palga kärbe annaks ühe kuu lasteaia tasude summa.
Vahur Poolak: Lasteaedades on praegu valverühmad avatud aga kuna me kõik lasteaednikud
saame tööle saata?
Jarno Laur: See peaks tulema järk järgult nagu kõik need leevendusmeetmed on. Täna on
soovitus, et üle kümne lapse rühmas ei oleks. Eks see mõne nädalaga taastub.
Janika Lill: Paljud lasteaednikud olid siis nõus asendustööga?
Jarno Laur: See tähtaeg kuna peab teadma andma oma valikust, ei ole veel tulnud. Hetkel on
usinalt ennast kirja pandud asendustöödeks.
Sirje Simmo: Kuidas on inimesed aru saanud, et kui pikalt nad siis töötama peavad päevas, et ära
katta palgavähendus?
Jarno Laur: Teade on inimestele läinud nii, selleks, et säiliks palk peab säilima koormus ehk
õpetajatel 35 tundi nädalas ja teistel 40 tundi nädalas. Seda võib kombineerida, näiteks töö
valverühmas nii palju tunde ja ülejäänud haljastuses. Lisatöö miinimumi maht peaks olema neli
päeva kuus, vähemalt üks päev nädalas.
Sirje Simmo: Aga need kes ei võta asendustööd vaid võtavad palgavähenduse, et need ei pea
midagi tegema?
Jarno Laur: Nemad saavad olla ühe päeva nädalas kodus.
Janika Lill: Kuna nad reaalselt hakkavad haljastus töid tegema?
Jarno Laur: Nii pea kui ilm lubab võib töödega pihta hakata.
Elle Kaljurand: Aga teised allasutused?
Jarno Laur: Nemad on olnud nõus palgavähendamisega mis on 20 protsenti.
Sirje Simmo: Mis hetkest on plaan vaadata otsa ülejäänud töötajate palgafondile?
Jarno Laur: Siis kui hakkame lisaeelarvet tegema ja on teada mis see kärbe peab olema.
Vahur Jurs: Allasutuste juhid ise peaks kohapeal tööd ära tegema ja nägema seda, kas annab
kokku hoida või ei anna. Kui leitakse võimalus kokku hoida, see näitab selle juhi kvaliteeti ja kui
tullakse asjalike ettepanekutega oleks väga tervitatav.
Jarno Laur: Me tahame ise ka aru saada kus meil on üledimensioneeritud kohti, kui allasutuse
juht teeb koostööd, siis saame sellega me ise ka hakkama ilma, et peaks võtma väljast auditi.
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Vahur Jurs: Kui tõstetakse kisa, et meil on eelarveline asutus ja meie kulusid ei kärbi, siis
asutuse juht ei tee koostööd. Tegelikkuses peaks olema need juhid ühes paadis, et saada aru, et
on vaja ettepanekuid teha.
Jarno Laur: Valdav enamus õnneks mõtleb kaasa. Kõigis valdkondades mõttetöö ikkagi käib.
Anneli Kumar: Kas ei võiks olla valla oma reservfond, mida ei puututa ja ongi tõsiseks kriisi
olukorraks kasutamiseks?
Jarno Laur: Meil ei ole võimekust sellist stabiliseerimise reservi koguda ja ei ole ka mõtet. Kui
me suudame põhitegevuse kulud adekvaatselt hinnata ja tuludega kokku viia, siis me oleme hästi
hakkama saanud. Meie stabiilsuse fond on põhitegevuse tulem ehk mis ei ole meil väike. See on
see asi mille arvelt me saaksime ka langevate tulude arvelt samal tasemel kulutada. Täna on see,
et me oleme võtnud endale päris palju investeerimise kohustusi. Meie põhitegevuse tulem on
meie stabiliseerimise reserv.
Vahur Poolak: Meil on vaja otsustada allasutuste sisevaatega tööhõive kohta ja ressursi
kasutamisega. Mitte kasutada sisseostetud auditi abi, vaid teha seda koostöös allasutuste
juhtidega.
Sirje Simmo: Anda ülesanne allasutuste juhtidele, et millised on miinimum ressursid mida nad
vajaks, et saada keskmine kvaliteet.
Janika Lill: Tugispetsialiste teenust ei tohiks vähendada.
Jarno Laur: See ongi see valla boonus mida vald oma rahadega toetab. Paraku nende
valdkondadega on nii, et ilmasjata ühtegi ametikohta tehtud ei ole, ikka on olnud nende järgi
mingi vajadus.
Sirje Simmo: Laseme allasutuste juhtidel teha oma visiooni ja siis hakkame vaatama edasi.
Jarno Laur: See oleks õige, kuna täna on kõik vastutus üksi vallavalitsuse kanda. Kui on
allasutuse juhil selge ülesanne välja tulla oma ideedega, siis ta ei saa seda ignoreerida.
Anneli Kumar: Pigem tuleks mõelda, et kas me saaksime mõne asja ehitamise/korda tegemise
lükata mõne aasta edasi ehk pigem selline valik kui, et me inimeste kallale lähme.
Jarno Laur: Muidugi tuleb ka sealt vaadata ja on variant midagi sealt ära jätta. Kahe koolimaja
ehitamist enam ära jätta ei saa sest töö juba käib. Me saame ära jätta midagi mida me pole veel
alustanud. Eks siis tuleb need otsused teha.
Ettepanek vallavalitsusele: Lisada edaspidi hangete kriteeriumitesse tööjõumaksude tasumise
osakaal nii peatöö- kui ka alltöövõtjate kohta.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Ettepank vallavalitsusele: Leida koostöös allasutuste juhtidega võimalik miinimum
ressursikasutus programm tagamaks teenuste kvaliteeti keskmisel tasemel. Sama nõue kehtib ka
vallavalitsuse kohta.
Tähtajaks oleks 12.05.2020.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on poolt.
Majanduskomisjon tegi eelmine koosolek volikogule ettepaneku: Loobuda eriolukorra kehtimise
ajaks nii komisjoni liikmete kui ka volikogu liikmete tasudest ja kehtima hakkaks alates 01.
aprillist.
Täiendus tehtud ettepanekule: Komisjoni liikmete ja volikogu liikmete tasudest loobuda selle
aasta lõpuni.
Poolt 7 komisjoni liiget ja 1 erapooletu.
2. Jooksvad küsimused
- teedeehituse teostamine Valla Kommunaalil;
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- tolmutõrje;
- küsitluse korraldamine koolides;
- majandusaasta aruanne;
- koolide ehituse hetkeseis.
Järgmine elektrooniline komisjoni koosolek toimub 12.05.2020 kell 16.30.
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