KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU ALATISE EELARVEKOMISJONI 2019.-2020.a.
TEGEVUSARUANNE
Periood: jaanuar 2019 – September 2020
Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine eelarvekomisjon moodustati linnavolikogu poolt
1.novembri 2017. a. otsusega nr 2 eesmärgil:
- linnaeelarve- ja maksude ning arengu seisukohalt lahendamist vajavate linnaelu
probleemidega tegelemine;
- linneelarve projekti kohta esitatud muudatuste ja ettepanekute läbivaatamine, vajadusel
paranduste sisseviimine ja linnavolikogule esitamine ning muude volikogu istungi
päevakorra projektis olevate eelarvet puudutavate küsimuste ja rahaliste vahendite
kasutamise osas seisukoha võtmine.
Komisjoni koosseis kinnitati 9. novembril 2017. a. otsusega nr 10. Komisjoni koosseisus
oli tehtud linnavolikogu poolt muudatus 20. detsembril 2017. a., hetkel on komisjoni
koosseis 5-liikmeline:
Valentina Kutuzova- esimees;
Riina Ivanova - aseesimees;
Komisjoni liikmed: Nikolai Kutašov, Jevgenia Maksimova, Maria Timofejeva.
Komisjoni koosolekud toimusid reeglina üks kord kuus.
Komisjon töötas koostöös linnavalitsuse teenistustega, eriti finantsteenistusega, volikogu
alatiste komisjonidega.
Aruande perioodil on komisjon pidanud kokku 26 koosolekut, millest

8 olid ühised

koosolekud revisjonkomisjoniga, 1-sotsiaalkomisjoniga, 1- noorsoo- ja spordikomisjoni,
hariduse- ja kultuuri komisjoni ning 1 ühine majanduskomisjoniga koosolek ja 3 kõikide
komisjonidega ühine koosolek. 11 komisjoni koosolekut toimusid elektroonilises vormis,
eriti kevadel-suvel 2020. aastal. 12 koosolekut toimusid eraldi. Kuid pean märkima, et
ühised koosolekud toimusid tavaliselt sellise plaani alusel: esimene osa- ühised tähtsad
küsimused, mis on seotud eelarvega või linna arenguga, edasi - iga komisjon töötas eraldi
oma töökava ja päevakorra alusel.
Kõik protokollid on kättesaadavad avalikus dokumendiregistris võrgulehel www.kjlv.ee.
Kõik komisjoni liikmed olid aktiivsed, initsiatiivsed ja distsiplineeritud. 26-st komisjoni
istungist Riina Ivanova ja Nikolai Kutašov puudusid üks kord, Maria Timofejeva ja
Jevgenia Maksimova puudusid kaks korda, Valentina Kutuzova oli alati kohal.

Koosolekutes on osalenud linnavolikogu liikmed ja linnavalitsuse töötajad: linnapea
Ljudmila Jantšenko, abilinnapead Viive Keskküla, Niina Aleksejeva, Deniss Veršinin,
Vitali Borodin, linnasekretär Anna Generalova, kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine
Agu,

transpordi

peaspetsialist

Andrei

Poludetkin,

peajurist

Jelena

Sala,

korrakaitseametnik Timofei Korepov. Igal istungil komisjoni töös osales ja kandis
küsimused ette abilinnapea finantsküsimustes Viive Keskküla.
Tähtsad küsimused komisjoni töös:
Eelarvestrateegia ja areng
Seoses sellega kõikide komisjonide ühiskoosolekutel meie komisjoni algatusel olid
arutatud väga tähtsad linna arenguküsimused
Kõikide komisjonide ühiskoosolekud
1.Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 läbivaatamine (juuni, 2020)
2.Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 + tegevuskava aastateks 2020-2024.
(mai, 2020)
3.Kriisiolukorrast linnas.
Kohtla- Järve linna tänavate teekatete remonttööde prioriteedid (aprill, 2020)
4.Liiklemise ohutus koolide, lasteaedade, sotsiaalasutuste ning vanurite hooldekodu
ümbruses. (2019.a)
Eriti tihe töö 2019.-2020.a. oli volikogu revisjonikomisjoniga.
Ühised koosolekud revisjonkomisjoniga
1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused.
2. Kohtla-Järve linna teede remont.
3. Reservfondi raha kasutamine 2019.aastal.
Ühine koosolek sotsiaalkomisjoniga
Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu arenguperspektiivid (11.veebruar 2019.a)
Ühine koosolek noorsoo- ja spordikomisjoni, hariduse- ja kultuuri komisjoniga
Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023
Ühine arutelu koos majanduskomisjoniga
Teema „Rahvaeelarve idee“ (veebruar, 2020)
Komisjoni töö oli plaaneeritud järgnevalt:
1.Linnaeelarvega ja arenguga seotud tähtsad küsimused, et olla selle valdkonna sisuga
kursis

ja

vajadusel

pakkuda

2.Tulevase linnavolikogu istungi päevakorra eelarvega seotud küsimused.

abilahendusi.

Eelarvekomisjoni perioodil jaanuar, 2019.- september, 2020. a koosolekute päevakorras
arutelul olnud küsimused:
Linnaeelarve täitmisega seotud küsimused.
Kohtla-Järve eelarve 2020.a. strateegia.
Kohtla-Järve linna eelarve 2019.a. ja 2020.a .
Linna investeeringute eelarve täitmise analüüs.
Kohtla-Järve linna 2019. a eelarvest raha eraldamine MTÜ-tele ja korteriühistutele.
Linnavalitsuse töö hallatavate asutuste eelarve projektidega.
2019. ja 2020.a. eelarve teede remondiks.
OÜ-gu Järve Biopuhastusarengu- ja hinnastrateegia.
Linnaprojektid, nende valmidus ja perspektiivid.
OÜ OSK Grupp arenguperspektiivid ja eelarvestrateegia.
Rahaliste vahendite jaotamine linnaosade vahel viimase kolme aasta jooksul (teed,
valgustus, investeeringud 2017, 2018, 2019).
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli renoveerimine.
Sotsiaalsfääri eelarve.
Eelarvekomisjon toetas esitatud kujul 41 eelnõu, ei toetanud 3 eelnõud (kaasav eelarve
2020, volikogu töökord ja desinfitseerimisvahendid korteriühistutele)
Ettepanekud:
1.Kaardistada jalakäijate jaoks ohtlikud kohad linnateedel. Teha analüüs, milles ära
tuua võimalikud lahendused ning iga lahenduse kohta eeldatav maksumus.
2.Teha ettepanek Kohtla-Järve Linnavalitsusele vaadata üle

Kohtla-Järve Linnavolikogu

26. septembri, 2018.a. määrus nr 28 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“.
Määrust on vajalik kaasajastada. 11.03.2020.a. protokoll nr 29
3.Teede remont. Suunata rohkem raha Lõuna mikrorajooni teede remondiks.
Tänan eelarvekomisjoni liikmeid, linnavalitsuse liikmeid ja
töötajaid, kes väga põhjalikult kandsid komisjonile ette oma küsimused.

Valentina Kutuzova
eelarvekomisjoni esimees

