Saaremaa omavalitsuste ühinemise rahanduskomisjon
Koosoleku protokoll
Kuressaare Linnavalitsus

20. aprill 2017

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.30
Juhatas: Diana Traumann
Protokollis: Geili Heinmaa
Osa võtsid: Diana Traumann, Helle Alas, Maret Kallas, Lilja Koppel, Laine Murd, Merle Olesk,
Kalmer Poopuu, Marika Sark, Katrin Tuul, Varje Tuuling, Ülle Tänav, Eha Uuselu, Ülle Välja
Puudus: Eha Pokk
Osalusleht on lisatud protokollile.
Kutsutud: Alo Heinsalu, Katrin Nigul, Katrina Keerd, Eha Talvistu, Sirje Sepp, Merje Salonen
Diana Traumann avas koosoleku. Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Raamatupidamisprogrammi valik
2. Eelarve koostamise programm
3. Raha kohustuste heakskiitmine ja netovõlakoormus
4. Põhivara kaardistamine ja nimekirja korrastamine
5. Koondeelarve põhi – tegevusalade ülevaade

1. Raamatupidamisprogrammi valik
Diana Traumann andis ülevaate omavalitsustes kasutuselolevatest programmidest. 80%
omavalitsustest kasutab programmi PMen, erandid on Tallinn (SAP), Tartu (Axapta), Pärnu
(Agresso).
OTSUSTATI: Võtta Saaremaa Vallavalitsuses esialgu kasutusele raamatupidamisprogramm
PMen.
2. Eelarve koostamise programm
Diana Traumann andis ülevaate programmi Veera plussidest ja miinustest.
Plussid:
- kõigile hallatavatele asutustele kättesaadav info – kasutajate arv ei ole piiratud;
- asutuse juhil võimalus ise eelarve koostada;
- alginfo sisestamise võimalus (tk*hind);
- kommenteerimise võimalus;
- automatiseeritud päringud.
Miinused:
- ühekülgsed kasutusvõimalused;
- andmed liidetakse rida-realt (sisuline kontroll vähene);
- Excelis andmete töötlemise vajadus jääb alles;
- suhteliselt kõrge hind.
OTSUSTATI: Saaremaa Vallavalitsuses programmi mitte kasutusele võtta.
3. Rahaliste kohustuste heakskiitmine ja netovõlakoormus
Võrreldes eelmise aastaga on netovõlakoormus 2017. aastal valdade lõikes suurenenud.
Taotlused on teistele ühinevatele omavalitsusele kooskõlastamiseks esitanud neli omavalitsust:
Laimjala (väikebussi kasutusrendile võtmine), Leisi (koolibussi kasutusrendile võtmine), Pihtla
(valla teede pindamine, Sandla Kultuurimaja, Kaali kooli hoone) ja Torgu (väikebussi
kasutusrendile võtmine, kütusetankla ehitamine).
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks.

4. Põhivara kaardistamine ja nimekirja korrastamine
Sirje Sepp kõneles põhivara arvestusest. Vajalik on eelmise aasta lõpu seisuga põhivarade
nimekiri korrastada.
OTSUSTATI: Komisjoni liikmed edastavad Kuressaare Linnavalitsuse rahandusosakonnale 28.
aprilliks omavalitsuste kontode lõikes põhivara kanded, põhivara koondülevaated ja kasutusrendi
objektide nimistu seisuga 31. detsember 2016.
5. Koondeelarve põhi – tegevusalade ülevaade
Katrin Nigul esitles ühinevate omavalitsuste poolt saadetud andmete põhjal kokku pandud
tegevusalade 2017. aasta koondeelarve hetkeseisu. Registrikoodidega asutuste tegevusalad
jaotuvad eraldi, tabeli seisuga on hallatavaid asutusi kokku 90.
OTSUSTATI: Komisjoni liikmed teevad igaüks oma omavalitsuse osas 28. aprilliks
korrektuurid. Tabelit esitletakse taas järgmisel koosolekul.
Rahanduskomisjoni järgmine koosolek toimub reedel, 18. mail 2017 kell 10.00 Lääne-Saare
Vallavalitsuses.
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