Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
rahanduskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 14. veebruar 2017 kell 10.00 – 12.30
Koht: Valga Puiestee 8
Osalejad: Maret Hannus (Karula), Anu Raud (Tõlliste), Imbi Rõivassepp (Valga), Kaire
Kuvvas (Õru).
Puudujad: Eva Rõõmus (Taheva).
Päevakord:
1. Uue valla finantsjuhtimine, finantsjuhi (konsultandi palkamise vajadus), uue valla
eelarve ja eelarvestrateegia
2. 2017. aasta majandusaasta aruannete auditeerimine.
3. Ühinemistoetuse kasutamise prognoositav eelarve.
1. Finantsjuhtimine.
Arutati põhjalikult uue loodava valla finantsjuhtimist, eelarve ja eelarvestrateegia koostamist.
Leiti, et hetkel ühinemislepingus fikseeritud ajakava on realistlik ja õige ning korrigeerimist ei
vaja. Hetkel töötavad pearaamatupidajad ja finantstöötajad on piisava pädevuse ja
võimekusega, et koostada 2017 aasta 1. detsembriks 2018 aasta põhitegevuse eelarve projekt.
Otsustati:
-

-

2017. aastal ei ole põhjendatud finantsalal lisatööjõu palkamine. 2018. aasta põhitegevuse
eelarve koostatakse 5 omavalitsuse olemasoleva kaadri baasil, kusjuures iga üks paneb
kokku oma valla (linna) osa puudutava eelarveosa (ilma vallavalitsuseta), elimineeritakse
vastastikused arvlemised ja ühiselt koostatakse uue vallavalitsuse eelarveosa.
2018. aastal on mõistlik uues struktuuris ette näha ökonomisti või muu sellise
vanemspetsialisti ametikoht, kelle ülesandeks jääks kogu eelarvet puudutav töölõik, kaasa
arvatud uue eelarvestrateegia koostamine (esialgu aastateks 2018 – 2022) ja finantsanalüüs,
aga see küsimus jääks uue vallavolikogu (-valitsuse) otsustada.
2. 2017. aasta majandusaasta aruannete auditeerimine.

Otsustati:
-

Kuna täna on enamus omavalitsustel hea koostöö olemasoleva audiitoriga, siis võiksid kõik
teha enda volikogudele ettepaneku kinnitada 2017. aasta aruande auditeerijaks seni olnud
audiitori (juhul kui juba täna seda otsust veel ei ole) või valida endale sobiv ise – ühise
audiitori järele täna vajadus puudub.
3. Ühinemistoetuse prognoositav eelarve.

Komisjon leidis, et ainuõige on teha eelarve aastate lõikes selliselt nagu raha meile laekub,
arvestades reaalseid kulutusi ja võtta laenu lisaks nii vähe kui võimalik. Seepärast leidsime, et
Õru vallal kui kõige väiksemal ei ole mõistlik võtta sel aastal rohkem laenu kui vajadusel

arvelduskrediiti, liiati enamus ühinemisega seotud ühiseid kulutusi jääb aastasse 2018.
Koostasime uue tabeli, kus oleme arvestanud kõike ühinemislepingus olevaid kulutusi kõikide
omavalitsuste lõikes ja jaganud need aastate vahel vastavalt reaalsele kassalistele laekumisele.
Otsustati:
-

Edastada juhtkomisjonile läbivaatamiseks ja kinnitamiseks uus ühinemistoetuse eelarve
(lisatud protokollile)
Iga ühinev omavalitsus kajastab oma eelarves 2017. aastal ühinemistoetuse temale
määratud osa vastavalt eelarvele. Valga kannab laekunud toetuse valdadele edasi tegelike
kulutuste alusel peale reaalse raha laekumist.

Imbi Rõivassepp
Koosoleku juhataja ja protokollija

Lisa koosolekul osalejate allkirjaleht ja eelarve tabel

