EELARVEKOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 13
Aseri

23.11.2012

Koosoleku algus 10.00 ja lõpp 13.30
Koosoleku juhataja: Larissa Kalda
Koosolekust võtsid osa:
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
1. Gaido Kentem – komisjoni liige, volikogu liige
Kinnitatud päevakord:
1. Aseri Valla 2012.a eelarve täitmine.
2. Aseri Valla lisaeelarve 2012, taotlused.
3. Eelarve 2013, taotlused.
4. Info.
1.Aseri Valla 2012.a. eelarve täitmine.
Pearaamatupidaja Ruth Jõgiste esitas komisjonile 2012 aasta füüsilise isiku
tulumaksu laekumise tabeli kuude lõikes. 19.novembri seisuga laekus vallale
89,32% eelarves prognoositud tulumaksu. Tulumaksu laekumine stabiilne.
Keskmiselt peaks igas kuus laekuma 51 668 eurot, laekub 50 346 eurot. Iga kuu
jääb puudu 1 322 eurot. Teenuste müük prognoositavalt samal tasemel. Oktoobris
müüdi oksjonil veel valla korterid, kokku teenis vald korterite müügist 28 805
eurot. Allasutused on üldiselt kulude täitmisega rahuldavalt toime tulnud. Puudu
jääb peaaegu kõikide allasutuste kütterahadest, mida ei osatud ette prognoosida.
Asutuste teenuste müük prognoositavalt samal tasemel.
Komisjoni ettepanek: pearaamatupidaja edastab kõigile komisjoni liikmetele tabeli,
kus on asutuste kaupa välja toodud nende teenuste müügist saadud tulu.
2. Aseri Valla lisaeelarve 2012, taotlused.
Kolm allasutust esitas taotluse lisaraha küttekulude katmiseks:
1.Aseri Muusikakool – 1200 eurot
2.Aseri Lasteaed – 600 eurot
3.Aseri Rahvamaja – 1500 eurot.
Komisjon otsustas : taotlused edastada volikogule kinnitamiseks. Samas kerkis
üles küsimus, kas on üldse kasulik rahvamaja kui hoone ülalpidamine.
Rahvamaja kasutab küttekuludeks kaks korda rohkem raha kui vabaajakeskus,
samas on maja väga külm ja nõuab ruumides veel lisa kütust elektriga.
Ettepanek valla arengukomisjonile: arvutada välja rahvamaja tulemuslikkus ja
mõelda lahendeid.
Aseri Keskkoolilt laekus taotlus 6300 eurole. Koolil oleks vaja pedagoogide
töötasude väljamaksmiseks detsembris täiendavalt 14 000 eurot. Kooli oma

eelarvest ümbertõstmistega leiab 5699 eurot ( vastav tabel esitatud) juurde oleks
vaja veel 6300 eurot.
Komisjon otsustas: edastada taotlus volikogule kinnitamiseks.
3. Eelarve 2013, taotlused.
Eelarvekomisjonile laekusid allasutuste eelarveprojektid, mis olid eelnevalt läbi
arutatud pearaamatupidaja, vallavanema, abivallavanem ja allasutuste juhtide
poolt. Eelarve komisjoni liikmeteni ei jõudnud muusikakooli, vallavalitsuse ja
volikogu eelarveprojektid.
Ettepanek pearaamatupidajale: saata veelkord muusikakooli, vallavalitsuse ja
vallavolikogu eelarve projektid aastaks 2013.
Eelarvekomisjonile laekusid taotlused järgmiseks eelarveaastaks:
1.FIE Karin Rohesalu: taotlus vee – ja elektrikulude katteks 250 eurot kuus.
Komisjon otsustas: seoses sellega, et FIE Karin Rohesalu ei osuta teenust ainult
Aseri Keskkoolile ja lasteaiale, siis tasub vald vee – ja elektrikulud 50% ulatuses
s.o 200 eurot kuus, mis teeb aastas 2000 eurot
2.MTÜ Ida-Virumaa Pensionäride Ühendus – 130 eurot aastas
Komisjoni otsus: toetame
3.Alutaguse Koolispordi Ühing korraldab Ida-Virumaal koolidevahelist
kompleksvõistlust Alutaguse noorte mängud, mida paluti toetada.
Komisjoni otsus: toetame 150 euroga aastas
4.MTÜ Virumaa koostöökogu teatas, et liikmemaks omavalitsustele 2013 aastaks
on 192 eurot.
Komisjoni otsus: osaleme ka järgmisel aastal koostöökogus ja maksame
liikmemaksu 192 eurot aastas.
5.MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts palus Aseri valla ajalootoa ülalpidamiseks 2556
eurot aastas.
Komisjoni otsus: toetame 2556 euroga aastas
6.Aseri Vabaajakeskus tegi taotluse suurendada oma eelarvet järgmisel eelarve
aastal 6000 euro võrra, et saaks tasustada treeningrühmade juhendajaid, kes seda
siiani on teinud tasuta. Oma taotluse juurde lisas juhataja ka täpse palkade
arvestuse.
Komisjoni otsus: Ettepanek oli vabaajakeskuses tõsta üksikpileti hinda, aga
abonenditasu jätta samaks, mis tagaks omatulude kasvu. Vabaajakeskuse juhatajal
esitada oma nägemus treeningrühmade omaosaluse kohta ja esitada arvestused
pearaamatupidajale.
4.Info
Komisjonil tekkisid mitmed küsimused allasutuste juhtidele, seetõttu otsustati 14.
detsembril kutsuda allasutuste juhid istungile. Olemasolev eelarveprojekt saata
tutvumiseks. Ettepanekute tegemise aeg on 10 päeva pärast volikogu.
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