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---1. Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu
Eelnõu on läbinud kaks lugemist. Tähtajaks 02. detsember 2019 kell 14.00 esitati eelnõule
ettepanekuid turvalisuse- ja sotsiaalkomisjoni ning Mati Viidemanni poolt.
16.12.2019
toimunud volikogu istungil määratud tähtajaks 13.01.2020 esitasid eelnõule ettepanekud
kultuurikomisjon ning Rein Tali. Vallavalitsuse poolt on esitatud ettepanekud läbivaadatud ja
seisukohad esitatud.
Ettepanek: (esitatud 11.11.2019)
Turvalisuse- ja sotsiaalkomisjon:
2020.a septembrist asub eeldatavasti Tamsalus ametisse uus perearst, kellele tuleb 4 kuu eest
maksta toetust volikogu poolt vastu võetud korra alusel.
Suurendada 2020.a eelarves Tapa Vallavolikogu 29.04.2019 määrus nr 55 „Perearstide
toetamise kord“ alusel perearstide toetust 5000 euro võrra. Vähendada sama summa võrra
reservfondi.
Vallavalitsuse seisukoht: Sündmuse reaalsel teostumisel otsustatakse vastava olukorra
lahendamine.
Ettepanek:
Eelarve- ja arengukomisjon: Lahendada olukord sündmuse reaalsel teostumisel lisaeelarvest.

Ettepanek: (esitatud 25.11.2019)

Mati Viidemann: Seletuskiri kirjutada lahti põhjalikumalt eelarve ridade kohapealt, kus rea
muutus aastas on vähemalt 10%.
Vallavalitsuse seisukoht: Eelarve seletuskirja koostamist reguleerib Tapa valla
finantsjuhtimise korra § 6. Volikogu liikmel on õigus teha ettepanekuid nimetatud korra
muutmiseks.
Koosoleku juhataja pani hääletusele Mati Viidemanni ettepaneku.
Otsustati: 0 poolthäälega (vastu 8, erapooletuid 1) ettepanek ei leidnud toetust.

Ettepanek:
Kultuurikomisjon: (esitatud 09.12.2019)
Komisjon teeb ettepaneku leida valla eelarvest (allikas reserv) lisaks 2000 eurot
eelarveartiklisse 08109 kultuur- ja noorsootöö kultuuri- ja spordivaldkonna eelarvest tulenevate
toetuste katmiseks.
Vallavalitsuse seisukoht: Ettepanek lahendada lisaeelarvest.
Ettepanek kultuurikomisjonile: 2020. aasta jooksul töötada välja toetamiste põhimõtted. Keda
toetatakse ja mis määral.
Koosoleku juhataja pani hääletusele kultuurikomisjoni ettepaneku.
Otsustati: 8 poolthäälega (vastu 0, erapooletuid 1) kultuurikomisjoni ettepanek esitada
otsustamiseks volikogule.
Ettepanek:
Rein Tali: (esitatud 13.01.2020)
1. Suurendada kaupade ja teenuste müüki lisas 2 Tapa valla Spordikeskus alates 2020,
konto 81021. Eelnõus 2020.a. 106 800 eurot suurendada 10 000 euro võrra. Ettepanek
Spordikeskus alates 2020.a. kaupade ja teenuste müük muuta eelnõus – uus eesmärk 116
800 eur. Kaupade ja teenuste müügi kasv toimuks läbi hindade kasvu ning parema
müügitöö tulemusena. Müügikasv tähendaks mõlemas spordihoones, Tapal ja Tamsalus,
keskmist päeva käive kasvu 13-14 euro võrra. See oleks näiteks 3 jõusaali kasutajat või 1
hosteli ööbija päevas rohkem. Lisatulu on vajalik asutusse tehtud investeeringute
paremaks tasuvuse saavutamiseks.
2. Eesti keele õppe finantseerimine Tapa Gümnaasiumis Tapa valla eelarvest lisaks
riiklikult ettenähtud mahule ja rahastusele. Täiendav eesti keele õpe muukeelsetele lastele
ja nende vanematele on mõeldud paremaks eesti keelse üldhariduse omandamiseks.
Lisada 2020.a. eelarvesse täiendavalt 50 000 eurot. Vallavalitsuse seisukoht:
1. Ei toeta ettepanekut. 2019. aasta tulemused ei ole tegelikult veel selgunud.
Ühendatud asutus alles alustab tegevust, samuti uus asutuse juht. Mõistlik on anda aega
asutuse tegevuse käivitamiseks.
Kui selgub aasta jooksul, et tulud suurenevad, siis lahendatakse 2. lisaeelarvega.
2. Ei toeta ettepanekut. Ettepanek gümnaasiumile: selgitada võimalused lisarahastuseks
Haridusministeeriumi kaudu vastavatest meetmetest.
Ettepanek:
Eelarve- ja arengukomisjon: Ettepaneku juurde tulla tagasi käsitledes lisaeelarvet.
Otsustati (konsensus):
Esitada Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine“
eelnõu otsustamiseks volikogule.
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