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Juhatas vallavolikogu esimees Riho Kutsar.
Protokollis vallasekretär Inna Palm.
Osa võttis 13-st vallavolikogu liikmest 10, osavõtuleht lisatud protokollile.
Puudusid: Sergei Arefjev, Raivo Pihlak, Jüri Šipilov.
Volikogu istungist võtsid osa: vallavanem Urve Takjas, abivallavanem Koit Oras,
pearaamatupidaja Ruth Jõgiste.
Vallavanem Urve Takjas tegi ettepaneku täiendada volikogu päevakorda punktiga –
Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine.
Volikogu esimees Riho Kutsar tegi ettepaneku kinnitada esitatud ja täiendatud päevakord (poolt 10).
P Ä E V A K O R D:
……………………………………………………………………………….
2. 2013. aasta eelarve projekt ja seletuskiri.
Ettekandja – pearaamatupidaja Ruth Jõgiste
………………………………………………………………………………
Päevakorrapunkt 2
2013. aasta eelarve projekt ja seletuskiri.
Kuulati valla pearaamatupidaja Ruth Jõgiste ettekannet, kes tutvustas 2013. aasta eelarve
projekti ja seletuskirja.
Vallavalitsus esitab volikogule esimeseks lugemiseks ja tutvumiseks 2013. aasta eelarveprojekti.
Põhitegevuse tulud võrreldes 2012. aastaga oluliselt ei muutu, tulumaksu laekumise prognoosi
aluseks on palga nominaalkasv, maksumaksjate arvu ja sissetuleku muutus ning kohalikule
omavalitsusele füüsilise isiku tulumaksu osa suurenemine 0,17% võrra. Kokku on prognoositud
tulumaksu laekumise suurenemiseks 5%.
Tegevuskulude toetus on vähenenud seoses projektide lõpetamisega 2011 ja 2012- EAS,
rahvamaja ja vabaajakeskus.
Põhitegevuse kulude vahe võrreldes 2012. aastaga tuleneb sellest, et hetkel ei ole täpselt teada
pedagoogide palgavahenditeks kuluvat summat.
Seoses veeprojekti lõppemisega väheneb olulisel 2013. aastal investeerimistegevus, peamiseks
eesmärgiks on koolihoone renoveerimise ettevalmistus 2014. aastal algavaks
rahastusperioodiks.
Finantseerimistehingud kajastavad meie laenude tagasimakseid, mis 2013. aastal
kahekordistuvad seoses ÜVK projekti KIK-lt võetud laenu tagasimaksetega.
Tegevusalade kulud.
Suureneb valitsussektori võla teenindamise eelarve laenuintresside osas.

Majanduse tegevusalas on vähenenud teede ja muu majanduse (projektide omaosalused)
eelarved.
Kommunaalmajanduse eelarve väheneb veeprojekti lõppemisega ja asustamata korterite
müümisega.
Vabaaja, kultuuri eelarved vähenevad seoses projektide lõppemisega (rahvamaja katus,
vabaajakeskuse renoveerimine).
Hariduse eelarve kindlasti suureneb, kui selgub järgmise aasta rahastamise mudel ja alused
pedagoogide eelarves.
Sotsiaalne kaitse.
Hetkel kulud väiksemad kui 2012. aastal, ootame riigipoolseid eraldisi.
Kui varasematel aastatel on esialgsed numbrid novembri alguseks teada, siis 2013. aasta eraldisi
veel tänase seisuga pole avalikustatud.
Otsustati  eelarvekomisjon toimub 11. detsembril 2012, kuhu kutsutakse ka ametiasutuste juhid.
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