Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna
ühinemisjärgsed tegevused“

Rahanduse töörühma koosolek
24.08.2017
Avinurme vallamaja
Algus kl 10.00, lõpp kl 13.00

PROTOKOLL
Osalejad: Kersti Kivi (Kasepää vald), Tiina Treial (Saare vald), Heli Viiberg
(Avinurme vald), Zoja Koromnova (Mustvee linn), Tatjana Kriiskamägi (Lohusuu
vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Protokolli koostas: Katrin Rajamäe
Koosoleku teemad:
 Eelarvestrateegia investeeringute osa
 Ühine raamatupidamisprogramm, e-arved
 Mustvee finantsseis
Koosoleku käik:
Esmalt vaadati üle praeguste eelarvestrateegiate koondtabel ning arutati
eelarvete koostamise teemal.
Järgnevalt arutati ühise raamatupidamisprogrammi ja e-arvete keskkonna teemal.
Lepiti kokku, et teemaga tegeletakse novembris-detsembris ning algandmed
sisestatakse ära detsembris. E-arvete keskkonna kohta tuleb võtta pakkumised.
Seejärel arutas töörühm Mustvee finantsseisu teemal. Avinurme pearaamatupidaja
pakkus välja, et Mustvee linnale võiks teha negatiivse eelarve ning kulud maha
tõmmata. Mustvee linna pearaamatupidaja tõi välja, et majandamiskuludelt ei ole
enam, kus kokku hoida. Kui otsida kokkuhoiukohta personalikuludelt, siis on vaja
asutuste struktuuris muudatusi teha, mis nagunii sellel aastal enam tulemust ei
anna.
Ettepanekud juhtkomisjonile ja uuele volikogule Mustvee finantsseisu
osas:


Toitlustuse korraldamise ülevaatamine – Peipsi Gümnaasiumi kokale maksta
lisatasu lasteaia toitlustamise eest.



Mustvee lasteaiarühm viia Tiheda lasteaiaga ühise juhtimise alla, nt üks
juhataja kahe lasteaia peale, tööaeg jaotatud.



Koolides koristajate koormused ja koosseisud üle vaadata.



Teha ettepanek, et riik annaks Tallinnast kaugematele piirkondadele
suurema protsendi tulumaksust maaelu toetamiseks.

Otsustati:
1. Koordinaator koostab viie omavalitsuse ühise eelarve koostamise põhja ning
saadab selle töörühmale ülevaatamiseks ja täiendamiseks hiljemalt 4.
septembriks.
2. Pearaamatupidajad saadavad ühisele põhjale kantud 2018. a eelarve
andmed koordinaatorile hiljemalt 15. septembriks.
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3. Ühise raamatupidamisprogrammina võetakse kasutusele PMEN. Novembris
kutsutakse tarkvara esindaja raamatupidajatele koolitust läbi viima.
Andmete sisestamisega alustatakse detsembrikuus.
4. Koordinaator koondab andmed oktoobris ühinemistoetuse taotluse jaoks.
5. Oktoobrikuus tegeletakse edasi e-arvete teemaga. Omavalitsused vaatavad
üle vastavad lepingud teenusepakkujatega.
6. Järgmine töörühma koosolek toimub 26. septembril kl 10 Lohusuu
vallamajas.

