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31.03.2020

Elektrooniline koosolek läbi Microsoft Teams’i.
Aeg: 31.03.2020, 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 ja Sirje Simmo.
Ei osalenud: Valentina Aman ja Arvi Lossmann.
Virtuaalselt osalesid külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp,
vallasekretär Eve Kallas ja finantsjuht Ulvi Viilvere.
Komisjoni esimees Vahur Poolak paneb päevakorra hääletusele.
1. Hinnangu andmine hetkeseisule - ohud ja võimalused eelarves;
2. Tegevuskava ja edasised sammud;
3. Jooksvad küsimused.
Kõik komisjoni liikmed on nõus.
1. Hinnangu andmine hetkeseisule - ohud ja võimalused eelarves
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate olukorrast
Jarno Laur: Asjad mis on vaja teha, on tehtud ja kuhu me lähe kuu aja pärast pole teada. Hetkel on
valla tegutsemine selline, et see mis eriolukorraga seonduvalt tuleb teha ehk kõik distantsõpped,
sotsiaal poole toimimine. Tuleb ka mõelda, et võib-olla tuleb meil vajadus pakkuda majutuse
võimalust ja järelvalve teenust lastele kelle vanemad on haigestunud. Täna on teemasid päris palju,
millega vald on sunnitud tegelema aga samm sammult me sellega tegelema. Hetkel
sotsiaalteenused toimivad aga mure on see, et meil ei ole isikukaitsevahendeid piisvalt. Hetkel on
mure ka vanadekoduga aga katsume sellega ka hakkama saama. Kõik mis on täna pooleli, on töös
(kahe koolimaja ehitus, mööbli hanked, Tabivere tunnel). Need asjad mida me oleme plaaninud
ehitama hakata ja mida me veel ei ole alustanud, siis mõte on selline, et me valmistame ette hanked
ja mingil sobival ajahetkel paneme hanked üles ja vaatame tulemuse pealt mis juhtub.
Majanduskulude pealt tekib hetkel juba säästu, samas on tekkinud ettenägematud kulud ka
(isikukaitsevahendid, desovahendid).
Otsime ka vahendeid palgavahendite säästmiseks. Asutused on saanud ülesande mõelda välja
kuidas kärpida nende inimeste tasusid, kes täna ei saa tööd teha. Hetkel on see olukord kehv kuna
paljud ametid saavad riigilt raha või kelle palka osaliselt toetab riik (lasteaia õpetajad,
keskraamatukogu töötajad, treenerid) ehk kõik need kes saavad raha palgana arvestatavas summas
on suhteliselt ära turvatud, järgi jäävad väikese palgalised abipersonal, kelle pealt sääst oleks väga
väike. Seega palgavahendite kokkuhoiu teemaga peame veel tegelema. Reedel on küll allasutused
saanud vallavalitsuse korralduse töötasustamise korraldamine eriolukorra tingimustes, kus on
otsus vähendada töötasu kuni 30 % kolmeks kuuks, kuid mitte alla 584 euro kuus täistööajaga
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töötamisel. Täna on antud riigi poolt juhised, et mitte palkasid kärpida. Arvatavasti me aprillikuus
kellelgi palkasid ei vähenda, kuna ebaselgus on nii suur.
Palkade osas on plaan selline, et kasutame ära kaks aprillikuu esimest nädalat ja asutuse kaupa
juhid peavad andma vastuse, mis on nende ressursid kust saaks midagi kokku tõmmata. Kui need
on ülevaadatud, siis on meil võimalik veel täiendavalt teavitada inimesi palga langusest ja teha
muudatused alates maist.
Tartu Valla Kommunaali juht Aigar Lepp annab ülevaate asutuse valmisolekust kriisi olukorras ja
tööde prioritiseerimisest.
Komisjon võtab info teadmiseks ja otsustavad, et sellel teemal teha kahe nädala pärast uus
koosolek.
2. Tegevuskava ja edasised sammud
Komisjoni ettepanekud vallavalitsusele edasiseks tegevuseks:
- vallavalitsusel korrasta kommunikatsioon, et välja läheks ühtne sõnum palkade
vähendamise osas kõikidele allasutuste töötajatele;
- aprilli teisel nädalal selgitada allasutuste võimalusi palkade vähendamise osas ja muud
kokkuhoiu kohad allasutuste kaupa;
- vallavalitsuse alustada hankemenetlust kõigi seni plaanis olevate investeeringutega;
- rakendada palkade muudatust alates 01.05.2020;
- otsustada investeeringute elluviimine, kui on täpsustunud prognoosid ning
investeeringute tegelikud maksumused.
Kõik virtuaalselt osalevad komisjoni liikmed on ettepankutega nõus.
3. Jooksvad küsimused
- kontakteeruda kõigi volikogu liikmetega, et kontrollida nende valmisolekut elektrooniliseks
volikogu istungiks 23.04.2020.
Järgine elektrooniline komisjoni koosolek toimub 14.04.2020 või vajadusel varem.
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