Tegevusaruanne 2004
I ÜLDOSA
Kambja vald asub Tartumaal, Tartust 18 km Võru suunas. Valla pindala on 189,2 ruutkilomeetrit.
Elanikke arv aastate lõikes on kõikunud 2,5 tuhande piires. Viimastel aastatel on üha rohkem
linnaelanikke on asunud elama meie valda.
Vallaasutused: Kambja Vallavalitsus, Kambja Põhikool, Kuuste Põhikool, Unipiha Algkool, Kambja
Lasteaed, Kambja Spordihoone, Kambja Külaraamatukogu ja Kuuste Külaraamatukogu. Kuuste
Põhikool korraldas oma raamatupidamist iseseisvalt aruandeaasta lõpuni, kõikide teiste vallaasutuste
raamatupidamine on tsentraliseeritud vallavalitsusse.
Alates 01.01.2005. a. on koondatud ka Kuuste Põhikooli raamatupidamine vallavalitsusse. Kambja
Vallavalitsuses on majandus-, keskkonna-, päästekorraldus-, arhitektuuri-, infotehnoloogia-, kultuurija koristusteenistus, vallavalitsuse struktuuri kuuluvad maakorraldus- ja sotsiaalosakond.
II PÕHIOSA
ÜLDINE VALITSUSSEKTOR
Üldise valitsussektori kulud on 7% eelarveaasta kuludest.
Volikogu on 15-liikmeline, vallavalitsus 6-liikmeline. Volikogu ülalpidamiseks kulus 155 tuh kr ja
vallavalitsuse kuludeks 1,58 milj kr. Vallavalitsuse liikmete töötasud on avalikustatud valla kodulehel.
Uusi ametikohti juurde ei moodustatud, vahetusid omal soovil arhitekti ja juristina töötanud
ametnikud. Ametnikele makstakse põhitasu volikogu poolt kinnitatud määrades ja puhkusetoetust ühe
kuu ametipalga ulatuses.
Vallavalitsus on oma tegevuses juhindunud volikogu poolt kinnitatud arengukavast
finatsmajanduslikus tegevuses eelarvest. Alates uue koolimaja ehituse algusest 1998.a on üheks
põhiülesandeks olnud ehituse lõpuleviimine ja eelarve prioriteediks haridus, sport ja kultuur. Kuni
2005.a on kooli ehituseks kasutatud riigi raha ja omavahendeid.
Bilansipäeva seisuga on sõlmitud leping toetuse saamiseks Koit-kava raames EL struktuurifondist ja
otsus SEB Ühispanga laenukomiteelt pikaajaliseks investeerimislaenuks kuni 5,99 milj krooni. Kuni
struktuurifondi toetuse laekumiseni on leping investeerimislaenuks 8 699 996 krooni. Nende rahadega
on võimalik ehitada lõpuni ja sisustada uus koolimaja.
Kambja vallal on 100 %-lise valla osalusega tütarettevõte OÜ Cambi, 9.novembril 2004 moodustati
sihtasutus Aarike Hooldekeskus, mille asutajaks on Kambja vald.
Vallavalitsus korraldab iga õppeaasta lõpul traditsioonilise oivikute ja nende vanemate vastuvõtu,
parimaid õppureid peetakse meeles kingitustega, tänatakse lapsevanemaid.
Igal aastal Vabariigi aastapäevaks volikogu kuulutab välja valla teenetemärgi saaja, millega kaasneb
rahaline toetus (12 kuu miinimumpalk).
HARIDUS
Kulud haridusele moodustasid 71,5 % kogu eelarveaasta kuludest. Hariduse kuludest 42 % kasutati
investeeringuteks.
Eelharidus

Kulud eelharidusele – 17 % hariduse kuludest.
Kambja Lasteaed Mesimumm tegevus toimub vastavalt tööplaanile ja arengukavale. Lasteaias on 27
töötajat. Praegu töötab lasteais 5 rühma keskmiselt 100 lapsega. Seoses uue koolihoone osalise
ekspluatatsiooni andmisega sai lasteaed tagasi kooli käsutuses olnud ruumid, mis remonditi, sisustati
vajaliku inventariga ja sügisel avati uus sõimerühm. Hoonel vahetati vanad aknad uute vastu, osaliselt
uuendati uksed ja teostati ka muud hädavajalikku remonti. Juuni lõpuks peaks ehitusfirma lõpetama
tööd VI rühma ruumide remondil ja peale suvepuhkust alustab lasteaed tööd kuue rühmaga. Uue
rühma avamisega on eelhariduse saamine lasteaias võimalik kõigil eelkooliealistel lastel.
171,1 tuh kr on tasutud teistele lasteaedadele kohamaksudeks meie valla laste eest. Osa sellest
summast on erivajadustega laste hoiuks.
Koolid
Vallas on neli kooli, neist kolm, Kambja ja Kuuste põhikoolid ja Unipiha algkool,on
munitsipaalkoolid. 2004. aasta septembris alustas koolides õpinguid 236 õpilast, s.o. 40 õpilast vähem
kui kaks aastat tagasi. Vähenes I klassi astujate arv ja Kuuste Põhikoolist lahkus enamus naabervallas
elavaid lapsi, põhjuseks kehtiv kohamaksu tasumise kord ja riigi raha jaotus hariduskuludeks pearaha
alusel. Kõikides koolides toimub õppetöö vastavalt ainekavadele, tegutseb rohkelt huviringe, võetakse
osa ja on saavutatud häid tulemusi olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. Koolitöö planeerimisel
on arvestatud kohaliku piirkonna arengut, rõhuasetus on kultuuri valdkonnal. Arvestatud on eelmise
aasta tulemusi ja eesmärke, kokkuvõtted tehakse regulaarselt töökoosolekutel ja õppenõukogudes.
Kõikides koolides toetavad õppetööd õppekäigud ja ekskursioonid. Huvialategevuses on keskendutud
ettevõtmistele ja üritustele, mis aitavad mitmekülgselt kujundada õpilase isiksust (kaastöö
almanahhile, õpilaskonverentsid, viktoriinid, õppekäigud, võistlused, kohtumised, konkurssid,
olümpiaadid, loengud, näitused jm). Kindel koht on traditsioonilistel ettevõtmistel. Huvialaringides
osalemine on õpilastele tasuta.
Kooliõpilased on osalenud valla üritustel, valla kultuurikandjad on aidanud korraldada ja sisustada
kooli üritusi. Koolirahvas osaleb Kambja Laulu- ja Mänguseltsi ja Kambja Noortetoa tegevuses.
Kambja kool kui üks esimesi eesti talurahvakoole on osalenud meie vanimate koolide ühenduse Forseliuse Seltsi tegevuses (ettekanded suvekoolis jne). Kambjas kui Eesti koorilaulu hällis on
jätkunud kooli kooride tegevus. Kambjas kui Wastse Testamendi lõunaeestikeelse tõlke
ilmumispaigas on õpilastel võimalus osaleda usuõpetuse tundides, kohaliku koguduse noortetöös,
koguduse kuulutuspäevadel jms.
Kambja Põhikoolis õpib 164 last. Koolis töötab erineva koormusega 21 pedagoogi ja 8 muud
töötajat. 11 huviringi tegutseb 50 tundi nädalas. Õpilaste, õpetajate ja sõprade koostööst ilmus
kümnendat korda sõnailu ja pildivara kogumik “ Tootsi taskud”.
Suursündmus koolile ja kogu vallale oli 1.septembril staadioni avamine. 2004/2005 õ/a alguseks
valmis osa uuest koolimajast, seoses sellega paranesid võimalused koolielu korraldamiseks - uude
majja kolisid algklassid lasteaia hoonest ja kasutusse võeti ka aula. Varem toimus õppetöö viies
hoones ja pidulikeks üritusteks kasutas kool pisikest saali vallamajas, kooli lõpu pidulikke aktusi
korraldati vabas looduses.
Kuuste Põhikoolis asus 1. septembril õppima 60 õpilast. Koolis töötab 14 pedagoogi ja
majanduspersonal on 7 töötajat. Õppetöö toimub liitklassides, kokku on 5 klassikomplekti. Põhiaineid
õpetatakse eraldi. 15 õpilast võtab osa pikapäevarühma tööst. Kool tegutseb vanas mõisahoones,
hoone vajab pidevalt remonti. Aruandeaastal tehti sanitaarremonti söögisaalis ja osades
klassiruumides. Tulevikutööks on kooli ruumides elektrisüsteemi uuendamine, käsitöö ja tööõpetuse
klasside väljaehitamine, tuletõrjeandurite paigaldamine, küttesüsteemi remont, jalgpalliväljaku
tasandamine jne.

Unipiha Algkoolon eriti lastesõbralik kool looduskauni Pangodi järve kaldal. 12 last on nagu üks suur
pere. Koolis töötab kolm pedagoogi ja kaks abitöötajat. Õppetöö toimub kahes liitklassis.
Prognoositavalt suureneb koolis laste arv, sest ümbruskonnas on palju suvilaid ja nendesse on
aastaringselt elama asunud palju noori lastega peresid. Palju üritusi (isadepäev, jaanipäev, jõulud)
korraldatakse koos lastevanematega. Lapsed osalesid üleriigilisel murdelaulupäeval, valla teatripäeval
jne. Kool osaleb ülemaailmses Comeniuse projektis.
Muud hariduskulud
Lasteaia- ja koolikohamaksudeks teistes haridusasutustes ja huvikoolides õppivatele lastele kulus ca
1,3 milj krooni valla raha. Õpilaste bussiringidele ja sõidukuludeks kulus 631 tuh krooni valla raha,
uue koolimaja ehituseks kasutati 7,3 milj krooni.
VABA AEG, SPORT, KULTUUR
moodustasid 8,3 % eelarveaasta kuludest.
Korraldati vallasiseid ja võeti osa maakondlikest üritustest, aktiivselt tegutsesid pallimängurid.
Toimusid traditsioonilised üritused - Pangodi suusamatk, ümberjärvejooks, valdadevahelised
võistlused, Vooremäe mängud jm. Seoses uue staadioni valmimisega on avanenud võimalus
suuremate spordiürituste korraldamiseks, treenimiseks, jalgpallivõistluste korraldamiseks.
Aruandeaastal muretseti juurde hulgaliselt varustust ka staadioniürituste korraldamiseks.
Kultuuri vallas tegutsevad segakoor, puhkpilliorkester, ansamblid, rahvatantsurühm, näitering. Vallas
on kaks avalikku internetipunkti ja kaks külaraamatukogu. Toetatud on rahaliselt kohalike seltside,
seltsingute ja MTÜ-de tegevust (Kambja LMS, Kuuste Naiskoor, pensionäride klubi, spordiklubi,
naisselts jne), osaleti LAULGE KAASA lindistusel.
Mitmendat aastat tegutseb Kambja Noortekeskus põhiliselt valla toetusel. Käesoleva aasta sügiseks
valmivad struktuurifondi toetuse ja valla kuludega noortekeskusele oma ruumid. Noortekeskuse
algatusel rajatakse alevikku laste mänguväljak.
Raamatukogud
Kambja raamatukogus oli 467 ja Kuustes 204 lugejat, teavikuid vastavalt 18499 ja 12575. Kambja
raamatukogu korraldas ka raamaturingi tööd. Kuuste raamatukogus, mis asub koolimajas, on koos nii
kooli kui ka külaraamtukogu. Uuest õppeaastast liituvad ka Kambja kooli- ja külaraamatukogu ja
kolivad uude koolimajja. Raamatukogude tähtsus valla sotsiaalsfääris on suurenenud, eriti palju
loetakse perioodikat ja uudiskirjandust. Suurim ettevõtmine oli raamatukogudes üle-eestilise tarkvara
URRAM kasutuselevõtt. Probleemiks on olnud programmi ja interneti aeglus ja ebakindlus.
Raamatukogude eestvedamisel on toimunud mitmeid üritusi - Julius Kuperjanovi 110. sünniaastapäev,
emakeelepäev, lugejate üritused jne. Tegutseb kirjandushuviliste ring.
SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
moodustasid 5,1 % eelarveaasta kuludest.
Sotsiaaltööd korraldab kaks ametnikku. Sotsiaalhoolekande tegevus hõlmab osaliselt ka haridust,
kultuuri ja sporti. Põhilised subjektid on lastega perekonnad, puudega või eakad inimesed ning
toimetulekuraskusega inimesed. Sotsiaaltöötajad annavad nõu, konsulteerivad, lahendavad pere- ja
kooliprobleeme, abistavad dokumentide täitmisel ja vormistamisel, hoiavad sidet eakate inimeste ja
nende peredega jne. Väikelastega emade, puuetega inimeste ja vanurite teenindamiseks on olemas
sotsiaalabi auto koos juhiga, kes sõidutab abivajajaid. Üksi elavad eakad inimesed on sotsiaaltöötajate
jälgimisel, vajadusel abistatakse neid toidu hankimisel jm koduteenuseid osutades.

Vallaeelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi on vallas seitse – sünnitoetus, sünnipäevatoetus,
üliõpilastoetus, Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus, kütusetoetus,
sõjaveteranitoetus ja matusetoetus. Üliõpilastoetusi saavad majandusraskustes perede kõrgkoolis või
keskeriõppeasutustes õppivad noored kümne kuu jooksul aastas, igal kuul 10...12 noort. 2004.a
jooksul maksti üliõpilastoetust 53 950.- krooni ulatuses. 2005. aastal on kavas summat suurendada,
kuna taotlejaid on olnud rohkem.
Sotsiaalabi antakse peredele laste koolitoidu eest tasudes, koolialguse ja koolilõpetamise toetuste
näol, linnas huvikoolide osamaksude tasumiseks, majandusraskuste ületamiseks. Aasta jooksul
eraldati 570 mitmesugust toetust kokku 432 148.- krooni ulatuses. Kooliprobleeme aitab lahendada
kohalik psühholoog, kellele tasutakse lastega läbi viidud konsultatsioonide eest. Psühholoogi
teenuseid on hakanud kasutama ka täiskasvanud, nende puhul tasub vald vähekindlustatud inimeste
arved.
Kord aastas, augusti esimesel pühapäeval, korraldatakse valla pensionäridele memme-taadi pidu,
sotsiaaltöötajatel on tihe side pensionäride klubiga „Tammeke“.
Valla territooriumil on kaks hooldekodu, neist Kodijärve erivajadustega hoolealuste jaoks. Meie
vanurid veedavad vanaduspäevi Aarike Hooldekodus, mis alates 2005. aastast osutab teenust SA
Aarike Hooldekeskusena ja on valla sihtasutus. Üks vanur on erihooldusel Lustivere Hooldekodus.
Varem riigi poolt korraldatud ja rahastatud puuetega inimeste hooldamine ja hooldajatoetuse
maksmine on alates 1. aprillist 2005 taas omavalitsuse kohustus nagu enne 2001. aastatki.
Tervishoiu korraldamiseks on sotsiaalhoolekandel summad, mida kasutatakse ravikindlustuseta
inimestele osutatavate meditsiiniteenuste eest tasumiseks.
MAJANDUS JA KESKKONNAKAITSE
moodustasid 7,4% eelarveaasta kuludest.
Palju kulusid nõuab vallateede hooldamine. Teede pikkuselt (valla- ja erateid kokku 305 km) on
Kambja vald Tartu maakonna üks suurimaid. Vabariigi Valitsus eraldas teede renoveerimiseks 580 tuh
krooni. Lisaks teede renoveerimisele ja teede ja tänavate pindamisele ehitati ja asfalteeriti uus
kõnnitee Kambja alevikus. Vallaeelarve teehoolduraha (298 tuh kr) kulus jooksvateks remontideks ja
lumekoristustööks.
Aruandeaastal jätkusid koostöös Tartumaa Keskkonnateenistusega korrastustööd Pangodi
maastikukaitsealal: jätkati Palumäe puhkeala hooldustöid, koostöös RMK-ga korrastati Pikksaare
puhkeala, maastikuilme säilitamiseks teostati looduslike niitude niitmist. Algatati Pangodi
maastikukaitseala üldplaneeringu koostamine. Heakorratöid vallas teostab ja Kambja kalmistu hoiab
korras OÜ Cambi.
2004. aastal anti käiku Kambja aleviku eksperimentaalne reoveepuhasti. Puhasti valmis koostöös
EMPÜ-ga ja rahastati osaliselt Euroopa Liidu ja KIK-i poolt. Puhasti on ainulaadne selle poolest, et
reovee puhastamiseks kasutatakse 15 ha suurust pajuistandust.
Otsustati osaleda aktsionärina EL Ühtekuuluvusfondi projekti „Emajõe ja Võhandu piirkonna vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine“ raames loodud AS-is Emajõe Veevärk.
Selle projekti raames on võimalik rekonstrueerida ja laiendada Kambja aleviku ja Vana-Kuuste
piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme kokku 9,25 milj krooni ulatuses.
Maareformi käigus vormistati aasta jooksul 620 ha maade erastamisi ja 60 ha tagastamisi. 91% valla
maadest on registreeritud maakatastris, reformimata maid on veel ca 1500 ha, millest ca 500 ha jääb
riigi tagavaramaaks.
Kambja vallal on päästeteenistuse tugikomando, mille kuludest osa katab lepingu alusel Tartumaa
Päästeteenistus.

Bilanss 2004
KIRJE NIMETUS
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed

LISA 31.12.2004
31.12.2003
nr.
43164294,96 36872845,06
1 057 416.05
1
639.05
2A; 2 829 432.19
2A; 3 227 344.81

Põhivara
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara

4
5
3
6
7

Kohustused ja
netovara
Lühiajalised
kohustused

42106878,91
933101,90
20 500.00
506 163.00
29 620.32
40 617 493.69

1924988,02
340242,61
746955,47
837789,94
34947857.04
818201,00
10000,00
674883,80
30264,24
33414508,00

43164294,96 36872845,06
1 436 212.30 2535234,29
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused

2A; 8
9
10
11

559 094.09
453 744.75
264 109.18
159 264.28

581105,87
413734,30
716394,12
824000,00

822 421.35

828070,50

2A;8 438 277.35

243707,15

8

438 277.35

584363,35

11

384 144.00

0

Pikaajalised
kohustused
Võlad hankijatele
Pikaajalised kohustused ja saadud
ettemaksed
Laenukohustused
Netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)
Aruandeperioodi tulem

40905661,31 33509540,27
20500,00
33535113,27 33489040,27
7370548,04 0

Netovara muutus 2004.a.
NETOVARA aasta algul

33 509 540,27

Muutus aasta jooksul
Ümberhinnatud põhivara
Tulem

25 573,00
7 370 548,04

KOKKU muutus

7 396 121,04

NETOVARA aasta lõpul

40 905 661,31

Rahavood 2004.a.
Rahavoog

Lisa

2004

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem

7 241 578.66

Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

7; 16 539 245.01

Põhivara sihtfinantseerimine

14

Korrigeeritud tegevustulem

-8 332 826.95
-552 003.28

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus:
Maksu-, lõivu-, ja trahvinõuete muutus

3

-82 476.72

Muutus nõuetes ostjate vastu

3; 8

308 920.35

Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest

3; 8

435 841.00

Muutus toetuste ettemaksetes

3; 8

-4 002.15

Muutus muudes ettemaksetes

3; 8

14 406.73

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku

672 689.21

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus:
Muutus võlgades hankijatele

3; 8

-217 886.86

Muutus võlgades töövõtjatele

9

40 010.45

Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes

3

-456 311.00

Muutus muudes kohustustes

8

-146 086.00

Muutus saadud toetuste ettemaksetes

8

13 923.28

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus

-766 350.13

Rahavood põhitegevusest kokku

-645 664.20

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)
Materiaalse põhivara soetus

7

-7 716 013.78

Korrigeerimine muutusega võlgades hankijatele

8

-47 832.07

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

14

8 332 826.95

Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku

568 981.10

Tagasi makstud laenud

11

24 000.00

Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel

5

-10 500.00

Laekunud muu finantstulu

1

22 045.59

Rahavood investeerimistegevusest kokku

604 526.69

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud

11

450 000.00

Tagasi makstud laenud

11

-824 000.00

Arvelduskrediidi muutus

11

93 408.28

Makstud intressid

10;11 -15 335.29

Makstud muud finantskulud

11

-2 539.04

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

-298 466.05

Puhas rahavoog

-339 603.56

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses

1

340 242.61

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus

1

639.05

Raha ja selle ekvivalentide muutus

-339 603.56

Tulemiaruanne 2004.a.
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Tulumaks
Omandimaksud
Maksud kaupadelt ja teenustelt
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tulud
Muud tulud varadelt
Saastetasud ja hüvitised
Tegevuskulud
Antud toetused
Subsiidiumid
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem kapitaliosaluse meetodil
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeperioodi tulem

25 621 396,08
7 472 184,57
6 578 812,36
880 029,21
13 343,00
1 464 216,87
63 402,50
1 400 814,37
16 324 782,60
360 212,04
359 088,28
1 123,76
-18 379 817,42
-1 203 055,75
-22 719,00
-910 036,35
-270 300,40
-8 475 296,40
-6 233 720,46
-1 928 499,80
-539 245,01
7 241 578,66
128969,38
-5 438,07
114900,90
22045,59
-2 539,04
7370548,04

Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku

7370548,04

