HALJALA VALLAVOLIKOGU
HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJON
VÄLJAVÕTE
Koosoleku PROTOKOLL
veebikeskkonnas Microsoft Teams

1. veebruaril 2021 nr 31

Koosoleku algus kell 15.00, lõpp 16.10.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Greete Toming, protokollib kantseleispetsialist Marika Sundla.
Koosolekul osalevad komisjoni liikmed: Liina Altroff, Gerly Herm, Aet Kruusimägi, Õnnela Lembke,
Riina Tamberg, Triin Toming, Andres Truman, Ivo Tupits ja Berit Vogt.
Koosolekul ei osale Lemme Mäe.
Koosolekust võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, haridusjuht Kristi Tomingas, finantsjuht Sirje
Laigu ja vallasekretär Riina Must.
PÄEVAKORD:
………
2. Valla 2021. aasta eelarve projekt – haridusvaldkonna eelarve tutvustus ja ettepanekud
………
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Valla 2021. aasta eelarve projekt – haridusvaldkonna eelarve tutvustus ja ettepanekud
Eelarve projekt on varem saadetud komisjoni liikmetele tutvumiseks.
Haridusjuht Kristi Tomingas selgitab eelarve projektis noorsootööd, huviharidust ja – tegevust
puudutavat eelarve osa ja vastab komisjoni liikmete küsimustele.
Greete Toming soovib informatsiooni planeeritava hariduslike tugiteenuste keskuse kajastamise kohta
eelarves.
Kristi Tomingas annab komisjonile teada, et sellega tegeletakse teisel poolaastal lisaeelarvega. Ta ei
pea poole õppeaasta pealt haridusasutuste eelarvetest tugispetsialistide palgaraha ümber tõstmist
õigeks.
Haljala Lasteaed Pesapuu direktor Riina Tamberg annab komisjonile teada, et tegi 12. jaanuaril
toimunud allasutuste juhtide koosolekul ettepaneku vaadata koos kõik eelarveread üle, aga sellist
kokkusaamist toimunud ei ole. Ta lisab, et eelarve projekt on tema poolt esitatud eelarve ettepanekust
tunduvalt väiksem ja soovib selgitust tööjõukulude vähendamise kohta.
Finantsjuht Sirje Laigu selgitab, et eelarve koostamisel on arvesse võetud kinnitatud koosseisu ja
vaadatud ka eelmise aasta eelarve täitmist.
Kristi Tomingas lisab – arutame selle veel omavahel läbi.
Riina Tamberg annab komisjonile teada, et Päästeamet käis lasteaeda kontrollimas ja puudusi ei leitud
– hoiame oma maja heades kätes. Covidi osas täna meil lasteaias ühtegi positiivset ei ole. Üks õpetaja
on lähikontaktne, aga ta on olnud töölt eemal juba pikemat aega. Kõiki töötajaid on olukorrast
teavitatud ja kõik töötajad kannavad rühmast väljudes ka maske või visiire.
Eelarve osas lisab ta, et koolituskulude all on planeeritud kohustuslikud koolitused ja inventari osas oli
plaanis tekitada üks õuepaviljon õues õppe läbiviimiseks ja ka mänguväljaku inventar vajab
hooldamist. Lisaks saab 2021. aastal lasteaed 55. aastaseks.
Toimub arutelu eelarve menetluse üle.
Haljala Kooli direktor Ivo Tupits annab ülevaate.
Kooli eelarve tegelikud read hakkavad seoses uue koolimaja ehitusega selguma alles kusagil aprillis.
Palgafond on samas suurusjärgus eelmise aastaga. Majanduskulud on täna võetud eelnevate aastate
järgi, aga kui kolimine tuleb, siis korrigeerime neid lisaeelarvega.
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Võsu Kooli direktor Aet Kruusimägi annab ülevaate.
Palgafondis muudatusi ei tule, oleme planeerinud haridustehnoloogi ametikohaks 0,5 ja
sotsiaalpedagoogi ametikohaks 1,0. Sotsiaalpedagoog näeb vajadust hakata oma teemadega tegelema
juba lasteaias. Kõige suurem osa eelarvest on kinnisvara ja inventari majandamise kulud. Staadion
vajab pinnase tööd ja muruväljaku taastamist. Lisaks vajab ka Võsu kooli ja lasteaia mänguväljak
uuendamist ja värskendamist. Kuuri lammutusega seoses vajab turvalise keskkonna saavutamiseks ka
selle tagune ala korrastamist. Lisaks on Võsupere lasteaia piirdeaed amortiseerunud. Vihula lasteaias
on peagi 18 last ja seal on vaja jätkata ruumide remondiga, sest lastel puudub pesemisvõimalus.
Vihulas ja Võsuperes puudub õues katusealune, kuhu vihma eest varju minna või kus korraldada
õppetegevusi. Koolis jätkame arvutipargi uuendamist. Lasteaias planeerime igasse rühma ühe
projektori ja digiluubi. Püüame täiustada oma robootikaparki. Kuna panustame palju õues õppele, siis
olen soovinud lasteaedade õpetajatele ja õpetajaabidele ka kooli logoga tööjopesid.
Toimub arutelu mänguväljakute uuendamise võimaluste ja vastavate tegevuste kajastamise üle
eelarves.
Finantsjuht Sirje Laigu ja haridusjuht Kristi Tomingas vastavad komisjoni liikmete küsimustele.
Berit Vogt märgib, et eelarve seletuskirjas lk 17 on Haljala lasteaia majanduskulu all võrdlus 2018.
aastaga.
Sirje Laigu parandab seletuskirjas toodud märkuse.
Berit Vogt teeb ettepaneku seletuskirja üldosas lahti kirjutada, mida läbivalt kogu dokumendis
sõidukite ülalpidamiskulu alla mõeldakse.
Küsimusi rohkem pole.
………
(allkirjastatud digitaalselt)
Greete Toming
komisjoni esimees
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