Eelarvekomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021
Eelarvekomisjoni tegevusvaldkonnad: valla rahandus- ja eelarvepoliitika, eelarvestrateegia,
vallaeelarve, majanduspoliitika jms küsimused.
Komisjon moodustati 8-liikmelisena. 4. juunil 2020 suurendati liikmete arvu ühe võrra, st
komisjon on nüüd 9-liikmeline. Algselt juhtis komisjoni Peep Põdder, 8. maist 2020 kuni 4.
veebruarini 2021 Raivo Põldaru ning pärast seda Mati Kepp.
Toimunud on 46 koosolekut ja komisjoni laualt läbi käinud aukartust äratav arv eelnõusid:
enam kui 170. Võrreldes mõne teise volikogu komisjoniga on seda märkimisväärselt rohkem.
Põhjuseks on see, et paljude eelnõude puhul, mille menetlemisel on juhtivkomisjoniks mõni
teine valdkondlik komisjon, on vaja teada ka eelarvekomisjoni seisukohta, sest eelnõus
kavandatul peab olema ka rahaline kate valla eelarvest. Nii ongi eelarvekomisjon mõnes
mõttes võtmekomisjon, mis aitab tagada teiste komisjonide häireteta töö.
Üsna sageli on eelarvekomisjoni heakskiitu küsitud näiteks, kui on plaanis vallavara
kasutusse anda või võõrandada, valla maid rendile anda, seada kellegi kasuks hoonestusõigust
või isiklikku kasutusõigust jne. Oma seisukoht on öeldud välja ka mitmesuguste kordade
(huvihariduse ja huvitegevuse ning spordi toetamise kord, hankekord, vallavara valitsemise
kord, tunnustamise kord, sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord, sotsiaaltoetuste
andmise tingimused ja kord jne) menetlemisel. Nelja omavalitsuse liitmisel tekkinud uue
omavalitsuse puhul on iseloomulik see, et lõpetatakse mõnede seniste struktuuride tegevus ja
luuakse uusi. Sedalaadi ümberkorraldustelgi oli rahaline külg, millega tuli tegelda
eelarvekomisjonil.
Kõige olulisem oli komisjoni jaoks siiski eelarvega seonduv: eelarve ja lisaeelarvete
koostamises ja eelarvestrateegia väljatöötamises osalemine, eelarve täitmise ja reservfondi
kasutamise jälgimine, kaasava eelarve käivitamine, samuti vallavalitsuse
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete läbivaatamine, valla arengukava ja
valdkondlike arengukavade koostamisel kaasa rääkimine, laenukohustuste võtmise plaanidele
hinnangu andmine, fondidest toetatavate insvesteeringuprojektide puhul omaosaluse
võimekuse hindamine jne.
Ühinemisjärgsele ajale oli iseloomulik ka see, et paljusid tegevusi mõjutas ühinemisleping.
Eelarvekomisjon hoidiski silma peal ühinemisraha kasutamisel (vallavalitsuse finantsjuhi
Kaja Ferschel-Pärna sellekohast ülevaadet kuulati 23. oktoobril 2019). Läbi arutati ka
ühinemislepingu võimalikud muudatused (18. detsembril 2019).
Päris pikka aega oli tähelepanu all Torma aleviku ning kuue läheduses asuva küla võimalik
Jõgeva vallast Mustvee valda üleminek. Ka selle teema puhul oli vaja avada ettevõtmise
majanduslik mõju. Valla piirid jäid lõpuks siiski muutmata.
Rohkem kui ühel korral arutas komisjon Lai tn 4 endise raamatukoguhoone võõrandamise
küsimust. Pensionäride ühendus oleks soovinud selle hoone ruume kasutada oma
kooskäimisteks ja huvitegevuseks. 20. novembri 2019 koosolekul kasvas ühe hoone
võõrandamise ümber käivast diskussioonist välja põhjalikum arutelu Jõgeva linnas tühjana
seisvate või peatselt tühjaks jäävate hoonete saatuse üle. Ühest küljest on tore, kui „koduta“
organisatsioonide ruumimure saab lahendatud, teisest küljest tuleks vältida lahendusi, mis
tekitavad suure koormuse valla eelarvele.

Oli ka ärevaid arutelusid. Näiteks 18. detsembri 2019 koosolekul arutati Torma sotsiaalmaja
ja Jõgeva põhikooli riigihanke ja nendega seotud võimalike tagasinõuete üle. Torma
sotsiaalmaja kohta kuulas komisjon juba järgmise koosolekul (22. jaanuaril 2020)
vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsimi põhjalikumat ettekannet.
19. veebruari 2020 koosolekul tekkis diskussioon selle üle, kas anda KRC Ehitus OÜ-le luba
võõrandada Palamuse lasteaia kinnistu hoonestusõigus firma poolt loodavale tütarettevõttele
või mitte. Osa komisjoni liikmeid oli arvamusel, et hoonestusõiguse üleandmine tütarfirmale
ei kujuta mingit ohtu, osa olid aga seda meelt, et lepingu juriidiline pool tuleks hoolega üle
vaadata, et lasteaed ühel päeval „kodutuks“ ei jääks. Lõpuks otsustas komisjon siiski
võõrandamisloa andmist toetada.

