Seletuskiri määrusele „Põltsamaa valla 2021. aasta 1. lisaeelarve“
Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 18. veebruari 2021
määrusega nr 1 „Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve“. Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 kohaselt võib eelarveaasta jooksul muuta eelarvet
lisaeelarvega. Lisaeelarvega täpsustatakse erinevatelt institutsioonidelt laekuvaid tulusid ja
nende arvel tehtavaid kulusid võrreldes kinnitatud eelarvega. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse
peale eelarve kinnitamist laekunud sihtotstarbelised tulud, sõlmitud lepingute või otsuste alusel
laekuvad tulud ja nende arvel tehtavad kulud ning muudetakse mitmeid muid tulude ja kulude
eelarveid vastavalt täpsustunud eelarveandmetele. Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017
määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 9 lõige 6
kohaselt arutatakse lisaeelarve eelnõud vähemalt ühel vallavolikogu istungil, ühel lugemisel.
Eelpool nimetatud määruse lõigete 3 ja 4 kohaselt lisaeelarve eelnõu muutmise ettepanekule
lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate
väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus ega
volikogu arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat
ja millele pole näidatud katteallikaid. Vallavolikogu poolt tehtava ettepaneku läbivaatamisel
kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

Vallaeelarve kogumaht suureneb 1 370 899 eurot ning moodustab kokku 17 327 599 eurot.
Tulude eelarve muudatused
Põhitegevuse tulud suurenevad 144 681 eurot.
Kaupade ja teenuste müük väheneb 7 110 eurot.
Põltsamaa Muusikakooli tasud vähenevad 10 000 eurot seoses suvekooli mitte toimumisega.
Praktika juhendamise tasu saavad juurde Lasteaed Mari 582 eurot ja Põltsamaa Lasteaed
Tõruke 2 308 eurot.
Toetuste eelarve suureneb 151 791 euro võrra.
Sihtrahadena laekuvad projektile „Kodud tuleohutuks“ 7 000 eurot, Põltsamaa Raamatukogule
8 528 eurot ja riigieelarveline toetus 17 000 eurot, sh Põltsamaa linna laste mänguväljaku
täiendamiseks
4 000 eurot, MTÜ Esku Külaselts tegevustoetuseks, külaseltsi ruumide
remondiks, inventari soetamiseks 5 000 eurot, Pajusi Küla Selts MTÜ tegevustoetuseks 5 000
eurot ning Tapiku Külade Selts tegevustoetuseks 3 000 eurot.
Tasandusfond suureneb peale Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud summade kinnitamist 27 400
eurot.
Toetusfond suureneb 91 863 eurot. Lisanduvad lisaeelarve tulude vähenemise ja kulude
suurenemise toetus 102 092 eurot ja vahendid õpilaste kaugõppeks 12 021 eurot ning peale
Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud summade kinnitamist toetusfond väheneb 22 250 eurot.

Kulude eelarve muudatused

Põhitegevuse kulud suurenevad 15 189 eurot.
Sihtrahastuse kulude sihtotstarve on sama, mis ülalpool tulude selgituses kirjeldatud.
Vallavalitsuse palgakulu 20 900 eurot on suunatud reservfondi, et taastada varasemalt
Põltsamaa Vallavara OÜ-le arendustegevuse tööjõukulude eraldatud vahendid.
Reservfond suureneb 155 550 eurot toetus- ja tasandusfondi vahendite ning sotsiaalvaldkonna
jääkide korrigeerimise tulemusena.
Puurmani lossi perenaise töökoht on viidud Põltsamaa Halduse alt Puurmani Mõisakooli alla
11 774 eurot.
Huvihariduse 1. poolaasta vahendid 37 413 eurot on Vald huvihariduse muude kulude
tegevusalalt ümber jagatud hallatavate asutuste eelarvetesse, sh Põltsamaa Kultuurikeskus
8 038 eurot, Adavere Põhikool 3 780 eurot, Lustivere Põhikool 3 566 eurot, Puurmani
Mõisakool 1 850 eurot, Esku-Kamari Kool 1 532 eurot, Pisisaare Algkool 3 289 eurot, Aidu
Lasteaed-Algkool 800 eurot, Põltsamaa Ühisgümnaasium 11 058 eurot ja Põltsamaa
Muusikakool 3 500 eurot.
Tegevusala eelarvet on suurendatud 2020. a jäägi võrra 8 900 eurot ja vähendatud 15 200 eurot
toetusfondi täpsustumise tulemusena.
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juhtimiskulud 21 675 eurot on viidud gümnaasiumi alt põhikooli
eelarvesse.
Asendus- ja järelhoolduse ja Riikliku toimetuleku eelarved vähenevad vastavalt 105 400 eurot
ja
50 300 eurot. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse suureneb 5100 eurot.
Vähenemine on tingitud toetusfondi summade täpsustumisest ja 2020. a jääkide
korrigeerimisest.
Investeerimistegevuse eelarve muudatused
Investeerimistegevuse eelarve tulud suurenevad 1 226 218 eurot.
Lisanduvad Tööstuse tee toetus 46 800 eurot, Töökoja tee ja Töökoja harutee toetus 100 080
eurot ning Pika tänava toetus 324 000 eurot. Lisanduvad toetused energiatõhususe
parandamiseks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille tänava õppehoones 268 800 eurot ja
Põltsamaa valla lasteaias Siilipesa 486 538 eurot.
Põltsamaa Valla Lasteaed tegevusalalt on eraldatud 150 000 eurot tänavavalgustuse 3.etapi
omafinantseeringuks.
Põltsamaa – Esku kergliiklustee 1.etapi ehituseks on eraldatud 349 492 eurot, sh Põltsamaa
Valla Lasteaed tegevusalalt 220 000 eurot.
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