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Koosoleku juhataja tutvustas väljasaadetud päevakorda:
1. Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine“ (pelletite ostmine) eelnõu – Ene Orgusaar
2. Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine“ (talihooldus) eelnõu - Ene Orgusaar
3. Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla noortevolikogu asutamine“ eelnõu - Dmitri
Okatov
4. Tapa Vallavolikogu määruse „ Tapa valla noortevolikogu põhimäärus“ eelnõu – Dmitri
Okatov
5. Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2019. aasta lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu –
Mati Kanarik
6. Info
1.
Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine“ (pelletite ostmine) eelnõu
Eelnõu tutvustas hankespetsialist Ene Orgusaar. 2015. aastal ehitati Lehtse Kultuurimaja, Jäneda
Kooli ja Jäneda Spordihoone katlamajad ümber pelletikütele. Varasemalt olid kasutusel
õlikatlad, kuid muutuse tingis puiduhakke baasil oleva kütuse tunduvalt odavam hind
tänapäeval kui vedelkütusel. Sellest tulenevalt on Tapa Vallavalitsus korraldanud hankeid
pelletite ostmiseks. Viimasele hankele lisandus Vajangu Põhikooli katlamaja, mis viidi
pelletiküttele üle 2017. aasta sügisel. Halduskoormuse vähendamiseks ning järjepideva teenuse
tagamiseks on mõistlik hange viia läbi kolmeks aastaks, mille tulemusel sõlmitakse
raamlepingud teatud arvu pakkujatega, kelle vahel viiakse läbi valitud perioodideks
minikonkursid. Hankelepingu eeldatav maksumus eelnõus nimetatud perioodiks on kuni 150
000 eurot koos käibemaksuga.
Täpsustavaid küsimusi esitasid ja arutelus osalesid: Elmu Koppelmann, Maksim Butšenkov
Täiendavaid selgitusi andsid: Ene Orgusaar, Andrus Freienthal

Otsustati (konsensus):
Esitada Tapa Vallavolikogu „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine“ (pelletite ostmine) eelnõu otsustamiseks volikogule.
2. Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine“ (talihooldus) eelnõu
Eelnõu tutvustas hankespetsialist Ene Orgusaar. 2019. a kevadel lõppesid nii Tapa
Vallavalitsuse kui Tamsalu Vallavalitsuse poolt sõlmitud teede talihoolduse lepingud.
Vallavalitsuse ettepanek on hange läbi viia 5 aastaseks perioodiks. Varasemalt oli eraldi hange
Tapa linna talihoolduseks, mis sisaldas lisaks lumelükkamisele ka tänavate libedusetõrjet.
Talihooldusega ja kergliiklusteede libedusetõrjega tohib tegeleda igaüks aga libedusetõrje
tegelemiseks sõiduteedel ja tänavatel peab ettevõttel olema vastava kvalifikatsiooniga isik.
Keskmiselt on ühe talveperioodi kulud talihooldusele 160 000 – 200 000 eurot. Perioodil
2018/2019, kui oli tegemist lumerohke talvega, olid kulutused 260 000 eurot.
Järjepideva teenuse tagamiseks on mõistlik hange viia läbi viieks aastaks, sest sõltuvalt talvest
võib olla osutatava teenuse maht aastate lõikes väga erinev. Pikema perioodi vältel
tasakaalustavad lumevaesed ja lumerohked talved üksteist. Samuti on töövõtjatel pikema
lepingu korral kindlus teha tehnikasse investeeringuid.
Eelnõule on majandus- ja ettevõtluskomisjoni poolt tehtud ettepanek:
Hanke läbiviimisel lisada hankesse punkt, et teehooldusmasinate tegevus oleks reaalajas valla
kodulehel jälgitav.
Täpsustavaid küsimusi esitasid ja arutelus osalesid: Maksim Butšenkov
Täiendavaid selgitusi andsid: Ene Orgusaar, Andrus Freienthal
Otsustati (konsensus):
Esitada Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine“ (talihooldus) eelnõu otsustamiseks volikogule.
3. Tapa Vallavolikogu otsuse „ Tapa valla noortevolikogu asutamine“ eelnõu
Tapa valla noortekogu on Tapa vallavalitsuse ja -volikogu poolt 2010. aastal ellu kutsutud
selleks, et noortel oleks Tapa vallas oma "hääletoru", kes nende huve igati kaitseb. Noortekogu
annab noortele parema võimaluse öelda oma sõna sekka valla arengut puudutavates küsimustes.
Tapa valla Noortekogu on küll noorteosaluskoguna juba aastaid toimetanud, kuid kahjuks ei ole
leitav Tapa Vallavolikogu poolt kinnitatud noortekogu põhimäärus ega muud dokumenti
noortekogu järjepidevuse kohta. Hetkel tegutseb Tapal IV noortekogu koosseis. Käesoleva
otsusega noortevolikogu institutsioon seadustatakse.
Eelnõule on kultuurikomisjoni poolt tehtud ettepanek:
Lisada eelnõu preambulisse viitena alus noortekogu järjepidevuse kohta.
Otsustati (konsensus):
Esitada Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla noortevolikogu asutamine“ eelnõu
otsustamiseks volikogule.
4. Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla noortevolikogu põhimäärus“ eelnõu
Määruse vastuvõtmisega on eesmärk saada õiguslik alus noortevolikogu institutsioonile ja olla
võrdne teiste noortevolikogude seas. Põhimääruse oli noortekogul ka eelnevalt olemas, kuid
käesoleva eelnõuga on põhimäärust koostöös vallavalitsusega uuendatud.
Täpsustavaid küsimusi esitasid ja arutelus osalesid: Tea Välk, Elmu Koppelmann, Sirje Major
2

Täiendavaid selgitusi andis: Dmitri Okatov
Ettepanek:
Maksim Butšenkov: Lisada § 9 lg 4 Sümboolika kooskõlastab vallavalitsus.
Lisada § 2 lg 2 p 4 Eesmärkide täitmiseks noortekogu esitab esindajad
erinevatesse valla volikogu alalistesse komisjonidesse.
Koosoleku juhataja pani määruse eelnõu muudatusettepanekud tervikuna hääletusele.
Otsustati: 6 poolthäälega (vastu 0, erapooletuid 0) toetada muudatuste sisse viimist.
Eelarve- ja arengukomisjoni ettepanekud:
- Lisada § 9 lg 4 Sümboolika kooskõlastab vallavalitsus.
- Lisada § 2 lg 2 p 4 Eesmärkide täitmiseks noortekogu esitab esindajad erinevatesse valla
volikogu alalistesse komisjonidesse.
Koosoleku juhataja pani Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla noortevolikogu põhimäärus“
eelnõu tervikuna hääletusele.
Otsustati (konsensus):
Esitada Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla noortevolikogu põhimäärus“ eelnõu
otsustamiseks volikogule.
5. Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2019. aasta lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu –
Eelnõu tutvustas finantsspetsialist Mati Kanarik. Lisaeelarve suurenemine 2 230 000 eurot on
seotud suures osas eelarve tulude ja kulude korrigeerimisega, võttes arvesse riigieelarveliste
eraldiste muutust eelarves kavandatuga ning möödunud aastal tegemata jäänud investeeringutega
tekkinud kassajääki. Esmakordselt on võetud eelarvesse nõuete-kohustuste muutuse positiivne
saldo kvartali lõpuga 143 165 eurot olles lähtutud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse
§ 14 lg 3. Tapa valla jaoks annab see võimaluse vähendada kavandatud laenusummat. Kokku on
likviidsete varade muutus 1,8 miljonit, millest suurema osa moodustab üleminev kassajääk. Kokku
on planeeritud põhitegevuse tuludeks ca 350 000 eurot ja põhitegevuse kuludeks ca 400 000 eurot.
Seega on põhitegevuse tulemi vähenemine ligi 54 000 eurot. Põhivarade soetus on kavandatud
täiendavalt 1,74 miljonit eurot. Kulude poolelt on toetused tegevuskuludeks ligi 100 000 eurot
erinevatele tegevusaladele ning personalikulude kasv.
Eelnõule on tehtud turvalisuse- ja sotsiaalkomisjoni poolt ettepanekud:
- Lahti kirjutada täpsemalt rahakasutus 2019.a lisaeelarve eelnõu seletuskirja lisa 3 artiklite
ridades.
- Lahti kirjutada täpsemalt rahakasutus ja põhjendused 05. mai 2019.a seletuskirjas Tapa valla
2019.a lisaeelarvele sotsiaalse kaitse osas.
Eelnõule on tehtud hariduskomisjoni poolt ettepanek:
05. mai seletuskirjas Tapa valla 2019 I lisaeelarvele teha täpsustus hariduse osas ja sõnastada lause
alljärgnevalt:
- Lisaks riigilt saadud palgatoetusele on kulude katteks vajadusest tulenevalt lisatud 29452 eurot
ning põhikooli õpetajate kontakttundide ühtlustamise vajadust arvesse võttes reservfondist
personalikulude katteks veel 23191 eurot.
Eelnõule on tehtud revisjonikomisjoni poolt ettepanek:
Revisjonikomisjoni poolt juhitakse tähelepanu Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimistööde tõttu
kaasneva vajaliku inventari vajadusele, mida ei kavandatud esialgsesse 2019.a eelarvesse, kuigi
rekonstrueerimistööd olid eelarve koostamise ja menetlemise ajal juba projekteeritud ja alustatud.
Näitena toob revisjonikomisjon välja hoone fassaadi katva kanga, väikese saali teisaldatava lava,
saali tagaseina kardina jne. http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3613694
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Täpsustavaid küsimusi esitasid ja arutelus osalesid: Sirje Major, Tea Välk, Elmu Koppelmann,
Maksim Butšenkov
Täiendavaid selgitusi andsid: Mati Kanarik, Riho Tell
Otsustati (konsensus):
Esitada Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2019.aasta lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu
otsustamiseks volikogule.

6.

Info

Järgmine koosolek toimub 10. juunil.

(allkirjastatud digitaalselt)
Maksim Butšenkov
koosoleku juhataja
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