EELARVE KOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 11
Aseri

VÄLJAVÕTE
20.01.2012

Koosoleku algus 08.00 ja lõpp 11.00
Koosoleku juhataja: Larissa Kalda
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed:
1. Larissa Kalda – komisjoni esimees, volikogu liige
2. Urve Takjas - komisjoni liige, vallavanem
3. Riho Kutsar – komisjoni liige, volikogu esimees
4. Ott Penek – komisjoni liige, volikogu liige
5. Katrin Ostapov – komisjoni liige, volikogu liige
6. Ruth Jõgiste – komisjoni liige, pearaamatupidaja
7. Gaido Kentem – komisjoni liige, volikogu liige
Kinnitatud päevakord:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. VL Teeme Paremaks Oma Kodu ettepanekud 2012 eelarve muudatusteks.
4. 2012. a eelarve projekt.
5. ………………………………………………………
3. VL Teeme Paremaks Oma Kodu ettepanekud 2012 eelarve muudatusteks.
Eelarvekomisjonile ja volikogule laekus valimisliidult "Teeme Paremaks oma Kodu”
12 ettepanekut kulutuste vähendamiseks.
Komisjon vaatas kõik punktid läbi, esitas valimisliidu esindajale G. Kentemile täpsustavaid
küsimusi. Komisjon toetas järgmisi ettepanekuid:
4. Kõikidele transpordivahenditele panna peale GPS jälgimissüsteem, et oleks võimalik
näha reaalset sõidupäevikut. Ühe auto kuuhind 16 EUR.
8.Kaotada ära Rahvamajas kunstilise juhi ametikoht ja ülejääva summa kasutamise
otsustab asutuse juht ise - kunstilise juhi ametikoha asemele luua Aseri Orkestri juhi
ametikoht.
12.Kutsuda eelarvekomisjoni koosolekule asutuste juhid - edaspidiselt allasutuste taotlused
läbi vaadata koos asutuse juhi kohalolekuga eelarvekomisjonis.
Komisjon otsustas: anda kõik küsimused hääletamiseks volikogule.
4. 2012.a eelarve projekt.
Pearaamatupidaja Ruth Jõgiste tutvustas uusi nõudeid eelarve struktuurile.
KOFS kehtima hakkamisega muutub oluliselt KOV eelarve struktuur. Seni kehtinud
kolmeosaline eelarve muutub viieosaliseks:
1. põhitegevuse tulud
2. põhitegevuse kulud
3. investeerimistegevused
4. finantseerimistegevused
5. muutused kassas ja hoiustes
Oluline muutus on artiklite jaotuses. Sama tegevusala kulud võivad olla erinevates
eelarve osades. Seega näiteks allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis, kui erinevates

eelarve osades selle allasutuse artiklid summeerida. See raskendab eelmiste aastate
võrdlemist. Vähem tähtis ei ole ka see, et valdkondade osakaal eelarves muutub. KOFS
uue jaotuse eesmärgiks on KOV eelarvete läbipaistvuse tõstmine ja investeeringute,
toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine - selgemalt välja toomine.
Rahandusministeeriumi poolt on koostamisel eelarve käsiraamat ning sinna juurde
kuuluv eelarvevorm, mis hetkeseisul peaks valmima 02.05.2012. Meie 2012 eelarveprojekt on esitatud vastaval hetkel kehtivale eelarvearuande vormile.
Raamatupidaja esitas komisjonile eelarve projekti koos omapoolse seletuskirjaga tulude ja
kulude kohta.
Komisjon küsis, miks raamatupidaja planeerib järgmise aasta tulusid natuke rohkem
(3000 - 4000 eurot) kui laekus eelmisel aastal. Pearaamatupidaja loodab majanduskasvule,
mida vabariigi valitsus on ette prognoosinud.
Komisjoni ettepanek:
1. Esitada eelarve projekt volikogule teiseks lugemiseks ja kinnitamiseks.
2. Pearaamatupidajale ettepanek volikogu istungiks eelarveprojekt veelkord kriitiliselt
üle vaadata.
5. …………………………………………………………………………
Komisjoni otsused:
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. Esitada volikogule 2012 aasta eelarveprojekt teiseks lugemiseks ja kinnitamiseks.
4. Esitada volikogule VL Teeme Oma Kodu Paremaks 12 ettepanekut hääletamiseks.
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