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MEMO
Osalejad: Kersti Kivi (Kasepää vald), Tiina Treial (Saare vald), Ruth Tooming
(Avinurme vald), Zoja Koromnova (Mustvee linn), Tatjana Kriiskamägi (Lohusuu
vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Memo koostas: Katrin Rajamäe
Koosoleku teemad:
 Ühinenud omavalitsuse eelarve koostamine
 Rahandusvaldkonna ametikohtade struktuur
 MTÜde rahastamise kord
Koosoleku kokkuvõte:
Koordinaator tutvustas ühinemislepingu sätteid eelarvestrateegia ja
võlakohustuste võtmise kohta. Hetkel on menetluses seaduste muudatuste eelnõu,
mille kohaselt:
 ETHSi § 14¹ täiendatakse lõikega 4⁶, mille kohaselt, kui haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustatava kohaliku omavalitsuse üksuse
kohta on jõustunud käesoleva seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud Vabariigi
Valitsuse määrus, võivad ühinemise aasta 15. oktoobri seisuga kohaliku
omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia hõlmata vähemalt kolme
eelseisvat eelarveaastat.
 Täiendatakse ETHSi § 14, mis reguleerib maksude ja toetuste ülekandmist
pärast ühinemist. Kohaliku omavalitsuse üksustele edasi antavad maksud ja
riigieelarvest antavad toetused kantakse alates kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste tulemuste väljakuulutamist kuni eelarveaasta lõpuni territooriumiosa
oma koosseisust teise omavalitsusüksuse koosseisu üle andnud kohaliku
omavalitsuse üksusele.
 KOVide eelarved jäävad pärast ühinemist eraldiseisvateks ja nende täitmine
jätkub kuni aasta lõpuni. Maksud ja toetused jäävad laekuma ühinenud KOVide
eelarvetesse ja arveldusarvetele. Kui territooriumiosa antakse üle, siis samuti
jätkub maksude ja toetuste ülekandmine KOVile, kes territooriumiosa teisele
KOVile üle andis. Uue eelarveaasta algusest hakatakse makse ja toetusi
kandma uuele moodustunud KOVile või territooriumiosa üle võtnud KOVile.
 Lisaks täiendatakse KOKSi §-ga 543, mis reguleerib KOV ametnike ja töötajate
sotsiaalseid garantiisid ühinemisel. Muudatuse kohaselt võib valla või linna
ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale volikogu otsusega maksta
ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku
tööülesannete täitmise eest kui vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse
korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökohtade koondamisega:
 kuni 3 kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud 2-8 aastat
 kuni 6 kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal
rohkem kui 8 aastat.
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Järgnevalt arutati uue eelarvestrateegia ja 2018. a eelarve koostamise teemal.
Ettevalmistusperioodi tegevuskava kohaselt on eelarvestrateegia koostamise
tähtaeg 1. oktoober 2017. ETHSi muudatuse kohaselt aga 15. oktoober 2018.
Seega ei ole kohustust 2017. a eelarvestrateegiat uuendada.

Lepiti kokku, et 2018. a eelarvete koostamisega alustatakse suvel ning eelarved
peaksid olema valmis 1. oktoobriks 2017. Järgmiseks koosolekuks saadavad kõik
oma eelarve koostamise tabelid ning arutame, millised põhimõtted võtame
aluseks. Valla/linnavalitsuse personalikulu tuleks 2018. a eelarvetes selguse
mõttes tuua valitsemiskulude alla, mitte valdkondade alla. Eelarvestrateegia osas
tuleks siiski teha vähemalt ühine investeeringute tabel, et saaks arvestada
investeeringute jaotuse ja laenude tagasimaksevõimega. Lepiti kokku, et iga
omavalitsus saadab järgmiseks koosolekuks eelarvestrateegia põhitabeli.
Seejärel arutati rahandusvaldkonna ametikohtade struktuuri teemal. Hetkel
on linna/vallavalitsustes valdkonnas kokku 8,5 ametikohta. Uue struktuuri kavandi
kohaselt on planeeritud 4 ametikohta. Töörühm leidis, et 4 ametikohta on liiga
vähe arvestades töö mahtu. Vaadati üle ka koondatud andmed raamatupidamistöö
mahtude kohta. Lepiti kokku, et järgmiseks korraks täiendatakse tabelit.
Palga maksmine toimub hetkel erinevalt, osadel on kuu lõpus ja osadel uue kuu
alguses. Arutati, kuidas võiks see toimuda 2018.a, vastav kokkulepe tuleks teha
hiljemalt sügisel.
Kaardistati praegused raamatupidamisprogrammid:
 Avinurme, Mustvee ja Lohusuu – PMen
 Kasepää – Hansa World
 Saare – Verp
E-arvete teenusepakkujad on:
 Mustvee – veel ei ole üle mindud e-arvetele
 Kasepää, Avinurme, Saare – Omniva
 Lohusuu - Fitek
Lepiti kokku, et 2017. a jooksul võiksid raamatupidajad käia tutvumas üksteise
programmidega.
Viimase punktina tõstatas koordinaator kultuuri töörühmas arutatud teema –
MTÜde rahastamine üleminekuaastal. Probleemiks on see, et hetkel kehtivates
kordades toimub taotluste hindamine erinevalt ning osades kordades pole kirjas
hindamiskriteeriume. Üks lahendus oleks see, et kehtestatakse ühtne kord juba
sellel aastal praeguste volikogude poolt. Rahanduse töörühm oli nõus, et ühtne
kord tuleks teha juba 2017. a enne taotluste esitamist. Osad MTÜd peaksid saama
rahastust otse eelarvest (nt valla ürituste läbiviimine, treenerite-ringijuhtide tasu).
Otsustati:
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1. 2018. a eelarved koostatakse 1. oktoobriks 2017.
2. Järgmiseks koosolekuks saadavad omavalitsused koordinaatorile oma
eelarve koostamise tabelid ning eelarvestrateegia põhitabeli.
3. Omavalitsused täiendavad raamatupidamistöö mahtude tabelit.
4. Järgmine koosolek toimub 24. mail kl 13 Kasepääl. Koosoleku teemad:
eelarvestrateegia investeeringute osa, 2018. a eelarve koostamise ühtsed
põhimõtted.

