Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
rahanduskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 23. mai 2017 kell 14.30 – 16.30
Koht: Valga Puiestee 8
Osalejad: Maret Hannus (Karula), Anu Raud (Tõlliste), Imbi Rõivassepp (Valga), Kaire
Kuvvas (Õru).
Puudujad: Eva Rõõmus (Taheva).
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Ühinemiskompensatsiooni eelarvestamine
Eelarve tulu ja kuluartiklite ning tegevusalade võrdlemine - ühtlustamine
2018. aasta eelarve ülesehituse arutelu.
Rahanduskomisjoni edasine tegevuskava.

1. Ühinemiskompensatsiooni eelarvestamine.
Arutati veelkord ühinemistoetuse eelarvestamist.
Otsustati:
-

2017. aasta eelarves kajastab iga omavalitsus ühinemistoetust vastavalt veebruari
nõupidamisel koostatud ja juhtkomisjonis heaks kiidetud eelarvele. Kellel veel ei ole
sellega arvestatud, koostab lisaeelarve.
2. Eelarve tulu- ja kuluartiklite ja tegevusalade võrdlemine.

Ühise arutelu käigus selgitati kes milliseid tulusid-kulusid kasutab, millised on laiendid ja
milliste tegevusalade all kulusid kajastatakse, et kandeid võimalikult ühtlustada
3. 2018. aasta eelarve ülesehitus.
Komisjon leidis, et esialgu võetakse aluseks Valga linna eelarve liigendus. Kõik teised
täiendavad seda enda asutuste ja tegevustega. Selleks tehakse individuaalset koostööd
komisjoni kokku kutsumata.
Otsustati:
-

Valga teeb valmis esialgse põhja lähtudes tänasest eelarvest ja saadab selle kõikidele
täiendamiseks. Tabelisse püütakse sisestada 2016. aasta tegelikud arvud ja 2017. aasta
hetkel kehtiv eelarve. Hiljem koondatakse kõik andmed ühte tabelisse ja hakatakse seda
ühiselt vaagima, vajadusel tehakse muudatused.
4. Edasine tegevuskava.

Arutleti kuidas edasi toimetada ja millised ülesanded ees ootavad. Leidsime, et
sotsiaalvaldkonnas on hetkel päris palju erinevusi, mis vajavad lahendust – toetuste maksmisel

on mitmes vallas otsustamine antud vallavalitsuse – volikogu pädevusse, mis teeb peale
valimisi asja keeruliseks kui otsustama peab hakkama uus vallavalitsus – volikogu.
Kaaluti ka võimalust alustada 2018. eelarveaastast senise kassapõhise eelarve asemel
tekkepõhisega, selleks lähevad komisjoni liikmed võimalusel vastavateemalisele teabepäevale.
Otsustati:
-

Komisjon koguneb taas augusti teises pooles kuna vahepeal on puhkuste periood ja kõik
tegelevad sel ajal eelarve andmete ettevalmistamisega vastavalt võimalusele.

Imbi Rõivassepp
Koosoleku juhataja ja protokollija

Lisa koosolekul osalejate allkirjaleht.

