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Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.
§ 1. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve
(1) Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.
(2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantstegevus ning
likviidsete varade muutus. Põltsamaa valla eelarve on tekkepõhine.
(3) Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber
eelarve tegevusala siseselt kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.
(4) Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud ja nende arvelt tehtavad
kulud.
(5) Lubada vallavalitsusel teha tegevusalade vahelisi muudatusi ühe hallatava asutuse piires.
§ 2. Alaeelarvete kinnitamine ja finantseerimine

(1) Vallavalitsus kinnitab tegevusalade liigendatud eelarved hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve
vastuvõtmist.
(2) Tulude alalaekumise korral finantseerib Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus hallatavaid
asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.
§ 3. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri vallavolikogu määruse eelnõule „Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve“
Sissejuhatus
Kohalike omavalitsusüksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise eelarvete koostamise üle.
Peamisteks tululiikideks on tulumaks ja toetused riigieelarvest. Laekumine tulumaksust moodustab
peaaegu poole kogu laekumistest, muutes nad vägagi sõltuvaks selle muutustest.
Kohalikel omavalitsustel on võimalik võtta kohustusi investeeringute kuludeks põhimõttel, et
kohustuste maht ei ületaks 60% põhitegevuse tuludest. Põhitegevuse tulem ja likviidsete varade jääk
peab katma laenu teenindamise (põhiosa tagasimakse ja intressid) kulusid. Laenu tohib võtta ainult
investeeringuteks.
Alates 1. jaanuarist 2012 juhindutakse eelarve koostamisel, vastuvõtmisel, täitmisel ja aruandlusel
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (edaspidi KOFS). Põltsamaa Vallavolikogu
poolt on 21. novembril 2017 vastavalt KOFS-ile vastu võetud määrus nr 2 „Põltsamaa valla eelarve
koostamise,
vastuvõtmise
ja
täitmise
kord“
http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/toimik/2690233/1. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve
eelnõu koostamisel on täiendavalt lähtutud Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud „2019. aasta
riigieelarve“ seaduse eelnõust, ühinemislepingust ja Põltsamaa valla arengukavast 2040.
PÕHITEGEVUSE TULUD
Põhitegevuse tulude all on kajastatud laekumised maksutuludest, tulud kaupade ja teenuste müügist,
saadavad toetused tegevuskuludeks ja muud tegevustulud. Peamisteks tuluallikateks on üksikisiku
tulumaks, mis moodustab 51% tuludest ja eraldistest riigieelarvest, mille osakaal on 38%
põhitegevuse tuludest.
Põltsamaa valla 2019. aasta põhitegevuse tulude kogumaht on kavandatud 14 110 000 eurot.

30 Tulud maksudest
Laekumist maksudest kavandatakse kokku 7 573 000 eurot.
Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on 2019. aastaks kavandatud 7 176 000 eurot. Füüsilise isiku
tulumaksu prognoosimisel 2019. aastaks on lähtutud 2018. aasta eeldatavast tulumaksu laekumisest,
üldisest survest palgakasvule, Rahandusministeeriumi prognoosidest, tööjõulise elanikkonna
liikumisest. Põltsamaa valla maksumaksja on isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1.
jaanuari seisuga Põltsamaa vallas.
Füüsilise isiku brutotulust laekub 2019. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,93%, 2018. aastal
oli vastav näitaja 11,86%. Tulumaksu laekumise määra suurendamisega on KOV-le antud täiendavaid
ülesandeid. Kasvu arvelt tuleb korraldada sotsiaalteenuste ja –toetuste osutamist ning arendada
jäätmehooldust.
Kuigi Rahandusministeerium prognoosib 2019. aasta palgakasvuks 6%, on tulumaksu kasvuks
tulenevalt konservatiivsusprintsiibist planeeritud 5% võrreldes 2018. aasta eeldatava laekumisega.
01.07.2018 seisuga oli valla elanike arv 9 923. Vaatamata elanike arvu jätkuvale vähenemisele on
perioodil 2011-2017 maksumaksjate arv püsinud stabiilsena, vähenedes 2018. aasta algusel seoses
endiste Puurmani ja Pajusi valla külade üleminekuga Jõgeva valla koosseisu haldusreformi käigus
ligikaudu 3% võrra. Elanikkonna jätkuv vananemine võib kaasa tuua maksumaksjate arvu edaspidise
vähenemise.
Maamaksu laekumiseks on kavandatud 2018. aasta tasemel 395 000 eurot.
Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks on kavandatud 2000 eurot. Maksu reguleerib
kohalike maksude seaduse alusel Põltsamaa Vallavolikogu 17. mai 2018 määrus nr 17 „Teede ja
tänavate sulgemise maks” ning maks laekub tee või tänava sulgejalt omavalitsusüksuse eelarvesse.
Teede ja tänavate sulgemise maksu makstakse ürituste korraldamise, ehitus- või remonttööde puhul,
kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine.
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Kaupade ja teenuste müügist laekumine valla eelarvesse on kavandatud 782 00 eurot.
Riigilõivusid on kavandatud vallaeelarvesse 12 000 eurot. Riigilõivuseaduse kohaselt laekuvad valla
eelarvesse riigilõivud ehitusseadustiku ja ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest.
Ehitusseadustiku alusel makstakse vallavalitsusele riigilõivu projekteerimistingimuste väljastamise
ning ehitus- ja kasutusloa taotluste läbivaatamise eest. Ühistranspordiseaduse alusel makstakse
vallavalitsusele riigilõivu taksoveo korraldamisega seotud toimingute korraldamise eest.
Haridusasutuste majandustegevusest on kavandatud laekumine 532 700 eurot. Tulu koosneb
ametiasutuse hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teistele omavalitsustele osutatava
haridusteenuse eest laekumistest. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 kehtestab
Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks kohalike omavalitsuste vahelise arvlemise õppekoha
tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. 2019. aasta arvlemise piirmääraks on 90 eurot, võrreldes 2018.
aastaga on piirmäära tõus 1,01% ehk 1 euro.
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Puurmani Mõisakool
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Kultuuriasutuste majandustegevusest laekuvad tulud on kavandatud 60 100 eurot. Kultuuriasutuste
tegevusest laekuvate tulude all kajastatakse rahvamajade tasuliste teenuste ja
sündmuste
korraldamisest ning rahvaraamatukogude teenustest laekuvad tulud.
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest kajastatakse Pisisaare spordikeskuse
teenustest laekuvad tulud 16 000 eurot.
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on kavandatud 102 800 eurot. Peamisteks teenuse
osutajateks on Põltsamaa Valla Päevakeskus tegevuskohtadega Põltsamaa linnas ja Adavere alevikus.
Tulu laekub sauna- ja pesupesemise teenuse osutamise eest, ruumide kasutajatelt rendi ja
kommunaalkulude eest, rehabilitatsiooniteenuse osutamise eest puuetega inimestele ning
koduhooldajate, tugiisikute, invavahendite laenutuse jms teenustelt.
Laekumised elamu- ja kommunaaltegevustest on kavandatud 27 000 eurot. Põhilised laekumised on
Põltsamaa Haldusele Vägari, Puurmani, Võisiku ja Lustivere korterite eest.
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest on kavandatud 4000 eurot. Siin kajastatakse
laekumised pakkumiste osavõtutasudest, autode kasutusest, SA-le Põltsamaa Sport raamatupidamise
teenuse osutamisest, kantseleiteenustest, haldusteenuste, IT-spetsialisti teenuste jne osutamisest.
Laekumised transpordialastest tegevustest on kavandatud summas 6000 eurot vallale kuuluvate
bussidega teenuste osutamiste eest.
Muude majandustegevuste küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest laekuvad tulud
(Vaibla suvila rent, Põltsamaa linna kalmistu ja Puurmani sauna teenused) on kavandatud 6500 eurot.
Tulud laekuvad Põltsamaa Haldusele.
Üüri ja renditulud on kavandatud 11 700 eurot. Üüri- ja renditulude all kajastatakse Põltsamaa vallale
kuuluvate kinnistute ja ruumide renditulu.

Õiguste müük on kavandatud 3200 eurot. Tulude all kajastatakse hoonestusõiguse aastatasud ja tasu
Põltsamaa kaubamärgi kasutamise eest E-Piim Põltsamaa Meierei poolt Põltsamaa linnas toodetavatel
juustutoodetel.
35 Toetused tegevuskuludeks
Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 5 424 200 eurot.
Toetused on eelarvesse kavandatud Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud „2019. aasta
riigieelarve“ seaduse eelnõu alusel. Toetused Vabariigi Valitsuselt ja erinevatelt ministeeriumitelt
täpsustuvad pärast riigieelarve kinnitamist.
Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu.
Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfondi suuruseks
on kavandatud 1 485 400 eurot. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et
tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete
täitmiseks. Tasandusfondi eraldise määramisel arvestatakse kohaliku omavalitsuse parameetreid
(elanike demograafiline koosseis, tulumaksu laekumine, hooldatavate arv jms) 01.01.2019 seisuga.
Toetusfondi suuruseks on kavandatud 3 801 300 eurot. Toetusfondi vahendid on ette nähtud
hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuse maksmiseks, sündide ja surmade registreerimiseks,
kohalike teede hooldamiseks, huvihariduse korraldamiseks, asendus- ja järelhoolduseks,
lasteaiaõpetajate palgatoetuseks, puudega laste abi osutamiseks ning matusetoetuseks.
Õppelaenude kustutamisega seotud toetusega 200 eurot kustutatakse ametiasutuse hallatavate asutuste
töötajate poolt võetud õppelaenu põhiosa riigieelarve vahendite arvelt.
Tegevustoetus Kultuuriministeeriumilt Põltsamaa Raamatukogule on kavandatud 137 300 eurot, mille
arvelt toetatakse 4 töötaja personalikulud ja majanduskulud. Arvestatud on Kultuuriministeeriumi
poolt planeeritud palgavahendite kasvu ja elanike arvu vähenemist teavikute soetamisel.
38 Muud tegevustulud
Muud tegevustulud on eelarvesse kavandatud 330 800 eurot. Varude müügi all kajastatakse laekuvad
tulud varude (Põltsamaa Muuseumi suveniirid jms) müügist summas 5 000 eurot. Vee
erikasutusõiguse tasu maksavad vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust
erikasutuse korras. Vee erikasutusõiguse tasu laekumine on kavandatud 35 000 eurot. Kohaliku
tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu on kavandatud 290 800 eurot.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Põhitegevuse kulude all on kajastatud antavad toetused tegevuskuludeks ja muud tegevuskulud. Valla
2019. aasta põhitegevuse kulude kogumaht on kavandatud 13 973 200 eurot. 2019. aasta kulude
eelarvet mõjutab kõige olulisemalt ametiasutuse kui ka hallatavate asutuste tööjõukulude tõus.
Vastavalt Tööandjate ja Ametiühingute keskliitude kokkuleppele on 2019. aasta alampalgaks
planeeritud 540 eurot, mis on 8% kõrgem 2018. aastaks kehtestatud alampalgast (500 eurot).
Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määrusega nr 1-2/4 „Põltsamaa valla ametiasutuse

palgajuhend“ on reguleeritud töötasu maksmine ametiasutuse teenistujatele, töötajatele ja
vallavanemale. Ametiasutuse palgajuhendi § 5 lõikes 3 on kinnitatud põhipalga vahemikud
teenistujate palgagruppidele, mille alusel ametiasutuse juht määrab individuaalsed töötasud.
Palgagrupiti jagunevad ametiasutuse teenistujad (ametnikud ja töötajad) ja põhipalga vahemikud
järgmiselt:1) teenistujate I palgagrupp – alampalk – 900 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp - 700 – 1400 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp - 900 – 1700 eurot;
4) struktuuriüksuste juhid – 1200 – 2100 eurot;
5) abivallavanem – 2000 – 2500 eurot;
6) vallavanem – 2900 – 3500 eurot.
Ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamist reguleerib töölepingu seadus. Põltsamaa
valla eelarvest välja makstavad tööjõukulud suurenevad 5% võrreldes 2018. aastaga.
Munitsipaalüldhariduskoolide õpetajate töötasu määramisel lähtuvad direktorid Vabariigi Valitsuse
poolt pedagoogidele kinnitatud palga alammäärast, mis 2019. aastal on 1250 eurot.
Munitsipaallasteaedade õpetajate töötasu alammääraks on Põltsamaa vallas 1 125 eurot.
 Põltsamaa Vallavolikogu liikmetele makstavaid tasusid reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu 6.
detsembri määrus nr 1-2/5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja
maksmise kord“:
 volikogu esimees 1200 eurot;
 volikogu aseesimees 750 eurot;

volikogu alalise komisjoni esimees 250 eurot;

volikogu liikmele volikogu istungi ühe tunni eest 15 eurot;

volikogu alalise komisjoni liikmele komisjoni koosoleku ühe tunni eest 15 eurot;

eestseisuse liikmele (v.a volikogu esimees, aseesimees ja komisjoni esimees)
makstakse eestseisuse tööst osavõtu eest tasu ühe tunni eest 15 eurot;
 volikogu alalise komisjoni liikmele elektroonilisel komisjoni koosolekul osalemise eest 15
eurot.
Põltsamaa Vallavalitsuse liikmete hüvitise maksmist reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri
2017 määrus nr 1-2/6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamise ja selle suuruse määramine“,
mille kohaselt valitsusliikme (v.a vallavanem ja abivallavanem) hüvitis istungist osavõtu eest on 80
eurot. Vallavanemale ja abivallavanemale istungist osavõtu eest hüvitist ei maksta.
Põhitegevuse kulude majanduskuludes on arvestatud valdkondade toimimiseks vajalike kuludega,
kehtivate lepingutega ja erinevate õigusaktidega. Majanduskulud vähenevad 7% võrreldes 2018.
aastaga. Kulud täpsustuvad pärast 2019. aasta riigieelarve vastuvõtmist ja aastalõpujäägi selgumist.
Kuna täiendavaid tulusid peale sihtotstarbeliste tulude ei ole ette näha, siis muudatusi kuludes on
võimalik teha ainult struktuursete muudatuste arvelt.
INVESTEERIMISTEGEVUS
Investeerimistegevuse all kajastatakse põhivara müügitulu, põhivara soetused, saadavad
sihtfinantseeringud põhivara soetuseks, põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringud, antavad
laenud ning finantstulud- ja kulud.

Põhivara müügitulu on kavandatud 100 000 eurot. Müüa on plaanis vallamaja hoone Kalana külas,
vallale kuuluvaid kortereid ja kinnistuid.
Põhivara soetuseks on kavandatud 525 400 eurot:
 transiittee projekti omaosalus 35% 126 000 eurot;
 Põltsamaa linnas Aia, Õuna, Õnne, Eha ja Kuuse tänava katmine freespuruga 57 800 eurot;
 Põltsamaa linnas Pikk, Aasa ja Lille tänava pindamine 51 200 eurot;
 Lustivere - Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee projekteerimine 30 000 eurot;
 Vägari külas Laisaare, Vägari ja Rassi tee pindamine 29 000 eurot;
 Esku - Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee projekteerimine 25 000 eurot;
 Põltsamaa linnas Kesk ja Allika tänava teedeehituse projekt 15 000 eurot;
 Adavere alevikus Välja ja Kuuse tänava pindamine 11 100 eurot;
 Kamari alevikus Aia tänava pindamine 8 000 eurot;
 Põltsamaa linna kalmistu piirdemüüri taastamine 10 000 eurot;
 Pajusi pargi piirdemüüri konserveerimine 10 000 eurot;
 Tapikul Aru kinnistul asuva hoone põranda ja WC remont 10 000 eurot;
 tänavavalgustuse projekt 30 000 eurot;
 Põltsamaa Haldusele traktorikäru koos tõstukiga soetamine 22 000 eurot;
 Kamari aleviku kogukonna köögi projekti omaosalus 35 500 eurot;
 Põltsamaa Kultuurikeskuse helisüsteemi väljavahetamine 16 000 eurot;
 Lasteaia MARI sõimerühma remont 24 100 eurot;
 Puurmani Lasteaed Siilipesa elektritööd 14 700 eurot.
Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena on kajastatud ühinemistoetus 345 800 eurot.
Põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks on 610 700 eurot:
 SA-le Põltsamaa Tervis esmatasandi tervisekeskuse rajamise omafinantseeringu katteks
299 600 eurot;
 OÜ-le Põltsamaa Vallavara Kamari veekeskuse rajamise omafinantseeringu katteks 167 800
eurot;
 Hajaasustuse projekti omafinantseeringuks 55 000 eurot;
 SA-le Põltsamaa Sport jooksuraja aluse ja piirdeaia ehitamise vahenditeks 28 300 eurot;
 OÜ-le Põltsamaa Vallavara SA Eesti Terviserajad projekti omaosaluseks 40 000 eurot;
 SA-le Põltsamaa lossi ja parkide arendus lava remondiks ja lossi müüri konserveerimiseks
20 000 eurot.
Antavate laenude all on kajastatud SA-le Põltsamaa Tervis esmatasandi tervisekeskuse rajamise
omafinantseeringu katteks antav laen 350 000 eurot.
Laenude intresside makse on 42 000 eurot, mis võib muutuda seoses EURIBOR-i muutustega, mida
panga poolt vaadatakse üle kaks korda aastas.
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenu põhiosa tagasimaksed vastavalt
laenulepingu maksegraafikule ja uue laenu võtmine.

Vastavalt hetkel kehtivale laenugraafikule on 2019. aastal laenu põhiosa tagasimaksed kavandatud
514 000 eurot. Laenu on kavandatud võtta 2019. aastal 1 459 100 eurot investeeringuteks.
Planeeritava laenu täpne maht selgub koos likviidsete vahendite vaba jäägiga 31.12.2018.
2018. aastal viidi läbi olemasoleva 23 laenu refinantseerimine 10-ks aastaks intressimääraga 0,88% +
6 kuu EURIBOR. Laenujääk seisuga 01.01.2019 jääb 5 300 000 eurot.
PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSALADE LÕIKES
15 501 300 eurot
01 Üldised valitsussektori teenused
Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna all kajastatakse Põltsamaa Vallavolikogu, Põltsamaa
Vallavalitsuse, muude üldiste valitsussektori teenuste, võetud laenude intresside kulud ja reservfond.
Valla- ja linnavolikogu tegevusalal kajastatakse Põltsamaa Vallavolikogu tegevuskulud 137 500
eurot, sh personalikulud 101 000 eurot.
Valla- ja linnavalitsuse tegevusala all kajastatakse vallavalitsuse kui täitevorgani ja vallavalitsuse kui
ametiasutuse toimimiseks vajalikud kulud 1 395 200 eurot, sh personalikulud 1 144 500 eurot.
Vallavalitsuse kinnitatud struktuuris on 45 teenistujat.
Muude üldiste valitsussektori teenuste tegevusala kuludeks on kavandatud 14 700 eurot.
Üldiste valitsussektori teenuste all kajastatakse liikmemaksud ühingutele, kus Põltsamaa vald on
ühinemise tulemusena liige - MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit, MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing,
MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing, MTÜ Eesti Lipu Selts, MTÜ Eesti Sümfooniaorkestrite Liit, MTÜ
Eesti Tervislike Linnade Võrgustik, Eesti Valla- ja Linnasekretäride Liit, MTÜ Jõgevamaa
Koostöökoda, MTÜ Vooremaa Geopark. Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu
ühinemise tulemusena on moodustunud Eesti Linnade ja Valdade Liit.
Valitsussektori võla teenindamise tegevusala all kajastatakse Põltsamaa valla poolt võetud laenu
intressikulud 42 000 eurot. Tagasimakstavad intressikulud on sõltuvuses EURIBOR-i muutustest ja
korrigeeritakse 2 korda aastas.
Reservfondi 220 000 eurot suunatakse aastalõpu jääk või täiendavalt laekuvad rahalised vahendid.
Reservfondis on kajastatud 20 000 eurot kaasava eelarve vahendeid.
03 Avalik kord ja julgeolek
Muu avaliku korra ja julgeoleku kuludeks on kavandatud 10 000 eurot, sh turvateenuse ostmiseks
avalikele üritustele 1 000 eurot, videovalve korraldamiseks Põltsamaa linnas 7 000 eurot ja Puurmani
päästekomando hoone kütte ja elektri kulude katteks 2 000 eurot.
04 Majandus
Majanduse valdkonna all kajastatakse põllumajanduse, maanteetranspordi, ühistranspordi korralduse,
turismi, üldmajanduslike arendusprojektide ja muu majanduse tegevusalade kulud.

Põllumajanduse tegevusala kuludeks on kavandatud 5 000 eurot maade munitsipaliseerimisega seotud
katastriüksuste toimikute ettevalmistamisega ja seadustega ettenähtud puudutatud kinnistuomanike
nõuetekohaseks teavitamis- ja avalikustamiskuludeks.
Maanteetranspordi tegevusala kuludeks on kavandatud 653 400 eurot, millest 300 300 eurot on teede
ja tänavate hoolduseks, sh
 Põltsamaa linna tänavate suviseks ja talviseks hoolduseks 118 800 eurot;
 valla teede ja tänavate suvehoolduseks 71 000 eurot;
 valla teede talihoolduseks 55 000 eurot;
 tolmutõrjeks kruusateedel 15 500 eurot;
 liikluskorraldusvahenditeks 10 000 eurot;
 markeerimistöödeks tänavatel 5 000 eurot;
 Pikknurme – Kunila tee uueks kruusakatteks (300m) 4 300 eurot;
 ettenägematuteks kuludeks 20 700 eurot.
Investeeringuteks on kavandatud 351 100 eurot, sh
 transiittee projekti omaosalus 35% 126 000 eurot;
 Põltsamaa linnas Aia, Õuna, Õnne, Eha ja Kuuse tänava katmine freespuruga 57 800 eurot;
 Põltsamaa linnas Pikk, Aasa ja Lille tänava pindamine 51 200 eurot;
 Lustivere - Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee projekteerimine 30 000 eurot;
 Vägari külas Laisaare, Vägari ja Rassi tee pindamine 29 000 eurot;
 Esku - Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee projekteerimine 25 000 eurot;
 Põltsamaa linnas Kesk ja Allika tänava teedeehituse projekt 15 000 eurot;
 Adavere alevikus Välja ja Kuuse tänava pindamine 11 100 eurot;
 Kamari alevikus Aia tänava pindamine 8 000 eurot.
Ühistranspordi korralduse tegevusala kuludeks on kavandatud 86 500 eurot, sh valla bussijuhtide
personalikulud 30 800 eurot ja 2 bussi kütus, remondid, kindlustused jm.
Turismi tegevusala kulud on kavandatud 175 000 eurot, sh sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
167 800 eurot Põltsamaa Vallavara OÜ-le Kamari veekeskuse projekti elluviimiseks ning 1 500 eurot
National Geographicu projekti ja 5 700 eurot turismivõrgustiku koostööprojekti elluviimiseks.
Üldmajanduslike arendusprojektide tegevusala kulud on planeeritud 135 900 eurot, sh volikogu poolt
algatatud detailplaneeringute koostamise kulud 20 000 eurot, uue üldplaneeringu koostamine 55 000
eurot, targa omavalitsuse AlphaGIS liitumis- ja litsentsikulud 5 900 eurot ja sihtfinantseerimine
põhivara soetamiseks hajaasustusprogrammi vallapoolne omaosalus 55 000 eurot.
Muu majanduse tegevusala kuludeks on kavandatud 105 000 eurot, sh hoonete lammutamiseks
43 000 eurot, parkide hoolduskavade koostamiseks 10 000 eurot, Võisiku tee 7 küttekollete
vahetamiseks 7 600 eurot, mänguväljakute inspekteerimiseks 6 500 eurot, vallavara kindlustamiseks 4
000 eurot, Puurmani pangaautomaadi rendikuludeks 2 800 eurot, vallavara müügiga seotud
toiminguteks 1 100 eurot ja investeeringuteks 30 000 eurot:
 Põltsamaa linna kalmistu piirdemüüri taastamine 10 000 eurot;
 Pajusi pargi piirdemüüri konserveerimine 10 000 eurot;
 Tapikul Aru kinnistul asuva hoone põranda ja WC remont 10 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse valdkonna all kajastatakse jäätmekäitluse ning bioloogilise mitmekesisuse ja
maastiku kaitse tegevusalad.
Jäätmekäitluse tegevusala kuludeks on kavandatud 51 500 eurot. Tegevusala kuludest kaetakse:
 Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmemaks 8500 eurot;
 Pauastvere jäätmejaama ja Puurmani jäätmepunkti halduskulud 17 000 eurot;
 ohtlike jäätmete ja paberkonteinerite käitluskulud, heakorrakuu lehtede vedu, prügiveokulud
24 000 eurot;
 jäätmeladestuskoha rekultiveerimine 2 000 eurot.
Bioloogilise mitmekesisuse tegevusala all on kavandatud Põltsamaa Halduse kuludeks 38 200 eurot,
sh valla territooriumil olevate haljasalade, parkide heakorra- ja haljastustööde majanduskuludeks,
Kamari järve hoolduseks ja seireks ning Puurmanis Pedja ja Põltsamaa linnas Põltsamaa jõgede
paisude hoolduskuludeks. Põltsamaa Haldus on 2018. aastal Põltsamaa valla poolt asutatud hallatav
asutus.
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna all kajastatakse veevarustuse, tänavavalgustuse ja muu
elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuste kulud.
Veevarustuse tegevusala kuludeks on kavandatud 13 000 eurot, sh 3 000 eurot Pikknurme
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi projekti koostamiseks ja 10 000 eurot Põltsamaa Varahalduse
OÜ-le endise Pajusi valla teenushinna kompensatsiooniks.
Tänavavalgustuse tegevusala kuludeks on kavandatud 153 500 eurot, millest kaetakse
tänavavalgustuse hooldusega seotud lepingulised kohustused, elektrienergia ostuga seotud kulud ja
tänavavalgustuse remondikulud. Tänavavalgustust haldab alates 2019. aastast Põltsamaa Haldus.
Investeeringuna on kajastatud tänavavalgustuse projekt.
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusala all on kavandatud Põltsamaa Halduse kuludeks 376
700 eurot. Personalikulude all 264 500 eurot on kajastatud haljastustööliste, kütjate, kalmistuvahtide
ja koristajate palgad. Majanduskulude all on kajastatud:
 teede hooldusniitmine, lumetõrje platsidel ja kergteedel, libedusetõrje hankest väljajäänud
pindadel 19 200 eurot;
 Põltsamaa linna kalmistu 7 500 eurot, Kursi kalmistu 1 300 eurot, Kütimäe kalmistu 300 eurot
ja kalmisturegistri kulud 2 000 eurot;
 Puurmani sauna kulud 2 800 eurot;
 jõuludekoratsioonide uuendamine ja paigaldamine 5 000 eurot;
 hulkuvate loomadega seotud kohustuste täitmiseks 9 600 eurot;
 vallale kuuluvate korterite (Vägaris ja Puurmanis) hooldamine ja arendamine 23 800 eurot;
 Vaibla suvila kulud 2 900;
 Kamari järve, Aidu järve ja Pajusi ujumiskohtade korrashoiu ja veeanalüüside kulud 7 100
eurot;
 Puurmani aleviku välikoristaja ja remonditöölise tegevuskulud 1 100 eurot;

 liivapuisturi ja puulõhkumisseadme soetamine 7 600 eurot.
07 Tervishoid
Muu tervishoiu tegevusala kuludeks on kavandatud 649 600 eurot SA-le Põltsamaa Tervis
esmatasandi tervisekeskuse rajamise omafinantseeringu katteks, sh 350 000 eurot laenuna ja 299 600
eurot sihtfinantseeringuna põhivara soetuseks.
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon
Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna kulude all kajastatakse sporditegevuse, raamatukogude,
rahva- ja kultuurimajade, muuseumi, muinsuskaitse, religiooni ja vaba aja tegevusalade kulud.
Sporditegevuse tegevusala kuludeks on kavandatud 466 900 eurot, sh Pisisaare Spordikeskuse
tegevuskuludeks 88 500 eurot ja valla sporditegevuseks 378 400 eurot.
Sihtotstarbelise toetusena põhivara soetamiseks on planeeritud 68 300 eurot:
 SA-le Põltsamaa Sport 6 rajaga 110 m pikkuse tartaankattega jooksuraja aluse ehitamiseks
11 900 eurot;
 SA-le Põltsamaa Sport piirdeaia ehitamiseks 16 400 eurot;
 OÜ-le Põltsamaa Vallavara SA Eesti Terviserajad projekti omaosaluseks 40 000 eurot.
Spordiga tegelevate MTÜ-de toetuseks on ette nähtud 293 100 eurot, sh SA-le Põltsamaa Sport
247 700 eurot (Spordikoolile eraldatakse tegevustoetuseks 119 600 eurot rahvastikuregistri andmetel
Põltsamaa vallas elavate õpilaste õpetamiseks. Kuna on tegemist erakooli seaduse alusel töötava
huviala kooliga, siis õppemaksud ja teiste omavalitsuste osalustasud laekuvad SA Põltsamaa Sport
eelarvesse. Osaliselt toetatakse ka SA Põltsamaa Sport tegevuskulusid ja ujula tegevust) ja muude
spordiga tegelevate MTÜ-de toetuseks 45 400 eurot.
Majandamiskuludena kajastatakse spordirajatiste (staadionid, võrkpalliplatsid, suusa- ja uisurajad,
Kamari tenniseväljak jt) hooldamise ja spordiüritustega seotud kulud 17 000 eurot.
Vaba aja tegevusala kuludeks on kavandatud 214 100 eurot, sh
 investeeringuna on kavandatud Kamari aleviku kogukonna köögi rajamine 35 500 eurot;
 kultuuri, vaba aja sisustamisega tegelevate sihtasutuste, seltside, MTÜ-de ja teiste
organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste toetamine 142 600 euroga;
 kultuuriürituste korraldamine 15 000 eurot (vabariigi aastapäev, beebide vastuvõtud, kultuuri, noorsoo- ja sporditöötajate, parimate õpilaste vastuvõtud, külade päevad jt);
 valla ajaleht 21 000 eurot.
Raamatukogude tegevusala all on kavandatud Põltsamaa Raamatukogu tegevuskuludeks kohaliku
omavalitsuse vahenditest 377 800 eurot ja toetus 137 300 eurot. Kultuuriministeeriumi eraldis
täpsustub peale 2019. aasta riigieelarve kinnitamist.
Rahva- ja kultuurimajade tegevusala personali- ja majanduskuludeks on kavandatud 514 400 eurot, sh
Põltsamaa Kultuurikeskusele 412 000 eurot ja Pajusi Rahvamajale 102 400 eurot. Rahvamajad
korraldavad kunstilist huvitegevust ja erinevaid kultuurisündmusi ning teenindavad majade
kasutajaid ürituste, näituste, koolituste ajal. Investeeringuna on kajastatud Põltsamaa Kultuurikeskuse
helitehnika väljavahetamine 16 000 eurot.

Põltsamaa Muuseumi personali- ja majanduskuludeks eraldatakse 69 700 eurot. Muuseum korraldab
Põltsamaa valla ajalooürikute säilitamist, eksponeerimist ja tutvustamist.
Muinsuskaitse tegevusala all on kavandatud SA Põltsamaa lossi ja parkide arendus tegevustoetus
47 000 eurot, sh 8 000 eurot lossihoovis asuva lava ja lava ees oleva tantsuplatsi remondiks ja 12 000
eurot koostöös Muinsuskaitseametiga loodemüüris uksepealse konserveerimiseks hoovi siseküljel ja
ringmüüri konserveerimiseks välisküljel. SA tegeleb Põltsamaa lossi ja Sõpruse pargi arendamise ja
tutvustamisega.
Religiooni- ja muud ühiskonnateenuste tegevusala 14 700 eurot all toetatakse EELK Põltsamaa
Niguliste kogudust 13 700 euroga ja EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kogudust 1 000 euroga.
09 Haridus
Hariduse valdkonna tegevuskulud koosnevad eelhariduse, algkoolide, põhikoolide, gümnaasiumide,
täiskasvanute gümnaasiumide, laste muusika- ja kunstikoolide ning muudest hariduse tegevusalade
kuludest.
Alushariduse tegevusala 2 119 800 eurot all kajastatakse Põltsamaa valla lasteaedade tegevuskulud:
Asutus
Adavere Põhikool
Aidu Lasteaed-Algkool
Esku-Kamari Kool
Lasteaed MARI
Lustivere Põhikool
Pisisaare Algkool
Puurmani Lasteaed Siilipesa
Põltsamaa Lasteaed Tõruke
Teised kohalikud
omavalitsused (14 last)

Kulud
kokku
75 900
49 800
67 100
543 000
69 100
48 400
269 700
943 600
53 200

Personalikulud
68 600
44 300
59 200
438 300
60 900
44 300
201 100
809 100
0

Majandus- Investeeringud
kulud
7 300
0
5 500
0
7 900
0
80 600
24 100
8 200
0
4 100
0
53 900
14 700
134 500
0
53 00
0

Riigi poolt eraldatav lasteaia õpetajate töötasude tõstmise toetus 125 200 eurot ei ole Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud ja võib muutuda peale andmete täpsustumist 1. jaanuari 2019 seisuga.
Investeeringuna on kajastatud Lasteaed MARI sõimerühma remont 24 100 eurot ja Puurmani
Lasteaed Siilipesa valgustus 14 700 eurot.
Alus- ja põhihariduse kaudsete kulude tegevusala all kajastatakse lasteaed-koolide vallaeelarvest
kaetavad kulud 547 300 eurot:
Asutus
Aidu Lasteaed-Algkool
Esku-Kamari Kool
Pisisaare Algkool

Kulud kokku
144 100
218 100
185 100

Personalikulud
100 400
144 100
131 200

Majanduskulud
43 700
74 000
53 900

Põhihariduse otsekulude 3 117 500 eurot all kajastatakse alus- ja põhikooli astmele riigi poolt
eraldatud haridustoetus 2 196 300 eurot ja vallaeelarvest eraldatavad koolide ülalpidamiskulud
921 200 eurot:
Asutus
Adavere Põhikool riik
Aidu Lasteaed-Algkool riik
Esku-Kamari Kool riik
Lustivere Põhikool riik
Pisisaare Algkool riik
Puurmani Mõisakool riik
Põltsamaa Ühisgümnaasium riik
Adavere põhikool vald
Lustivere Põhikool vald
Puurmani Mõisakool vald
(Puurmani Mõisa SA)
Teised kohalikud
omavalitsused (58 õpilast)

Kulud
kokku
238 300
61 400
101 000
308 200
102 500
330 900
1 054 000
290 600
258 900
296 700

Personalikulud
234 100
60 300
98 700
301 300
100 400
323 800
1 014 000
188 600
173 900
102 200

Majanduskulud
4 200
1 100
2 300
6 900
2 100
7 100
40 000
102 000
85 000
46 300

75 000

0

75 000

Toetused
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 200
0

Üldkeskhariduse otsekulude tegevusalal kajastatakse riigieelarvest finantseeritavad Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme kulud 361 800 eurot, sh personalikulud 347 800 eurot.
Põhi- ja keskhariduse kaudsed kulud tegevusala all kajastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest
kaetavad õppetöö korraldamisega seotud personali- ja majandamiskulud 875 400 eurot, sh Põltsamaa
Ühisgümnaasium 845 900 eurot (personalikulud 570 100 eurot) ja teised kohalikud omavalitsused
29 500 eurot (28 õpilast).
Täiskasvanute gümnaasiumihariduse teenuse osutamise eest tasutakse teistele omavalitsustele
34
000 eurot. Teenuse eest tasutakse vastavalt kehtestatud kohamaksule ja õpilaste arvule EHIS-es (45
õpilast).
Noorte huvihariduse ja huvitegevuse tegevusala kuludeks on kavandatud 652 800 eurot, sh riigilt
saadav huvitegevuse toetus 190 000 eurot, Põltsamaa Muusikakooli tegevuskulud 417 800 eurot ja
Põltsamaa Kunstikooli toetus 45 000 eurot. Huvitegevuse toetuse kasutamise tulemusel peab
huvitegevuses hõlmatud laste arv suurenema ning toetusrahaga ei tohi asendada olemasolevaid
kulusid või teha investeeringuid.
Koolitranspordi tegevusala kuludeks on kavandatud 10 000 eurot. Kulud on vähenenud seoses tasuta
maakonnatranspordi rakendumisega alates 1. juulist 2018.
Koolitoit tegevusala toitlustamise kuludeks on kavandatud 236 400 eurot, sh
 Adavere Põhikool 13 000 eurot;
 Aidu Lasteaed-Algkool 4 300 eurot;
 Esku-Kamari Kool 10 300 eurot;






Lustivere Põhikool 21 500 eurot;
Pisisaare Algkool 8 000 eurot;
Puurmani Mõisakool 13 800 eurot;
Põltsamaa Ühisgümnaasium 165 500 eurot.

Öömaja tegevusala kuludeks on kavandatud 41 100 eurot sh Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
õpilaskodule 39 100 eurot (personalikulud 20 600 eurot) ja teiste kohalike omavalitsuste õpilaskodude
(3 õpilast) kuludeks 2 000 eurot.
Muu hariduse tegevusala kuludeks on planeeritud 53 000 eurot. Personalikulud 17 000 eurot on ette
nähtud psühholoogilise nõustaja töö tasustamiseks. Majandamiskulude all 31 000 eurot kajastatakse
2.-3. klassi õpilaste ujumisõpetuse vahendid 18 000 eurot, koolide ühisüritused (valla laste laulu- ja
tantsupidu, õpetajate päev, metoodikapäev), nendega seotud transpordikulu, õpetajate ja
lastevanemate koolitused, õpilasvahetus Mänttä-Vilppula linnaga, meened külalistele, transport
üldlaulupeole ja eelnevale ülevaatusele. Tegevusalal kajastatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
õpilasprojektide omaosalus 5 000 eurot.
10 Sotsiaalne kaitse
Kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaalvaldkonnas sotsiaalhoolekande seaduse § 8 kohaselt on
sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste
määramine ja maksmine. Alates 2019. aastast ei eraldata toetusfondi kaudu vahendeid sotsiaaltoetuste
ja -teenuste osutamise korraldamiseks. Nimetatud vahendid eraldatakse tulumaksu ja tasandusfondi
kaudu.
Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 328 600 eurot, millest
kaetakse puudega inimeste hooldajatoetuse kulu ja erijuhtude sotsiaalmaks 113 500 eurot, puuetega
inimeste kodukohanduse projekti omaosalus 15% 10 000 eurot, tervisetoetus puuetega inimestele
10 500 eurot, toetused MTÜ-dele 2 500 eurot ja üldhooldekodude kohatasud 192 100 eurot, sh
 MTÜ Lustivere Hooldekodu - 22 inimest;
 AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus - 5 inimest;
 Pilistvere Hooldekodu – 5 inimest;
 Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“ – 3 inimest;
 SA Põltsamaa Tervis – 3 inimest;
 Vahtra Hooldemaja MTÜ – 2 inimest;
 SA Koeru Hooldekeskus – 1 inimene;
 SA Rõngu Hooldekeskus -1 inimene;
 MTÜ Kääpa Hooldekeskus – 1 inimene;
 Viljandi Haigla – 1 inimene.
Muu eakate sotsiaalne kaitse real on kavandatud 269 000 eurot Põltsamaa Valla Päevakeskuse
kuludeks. Päevakeskus pakub erihoolekande, täispansioni, pesu pesemise, sotsiaaltranspordi ning
kodu- ja saunateenust. Personalikulud 203 700 eurot on arvestatud 18 töötajale, sh alates 01.01.2019
lisanduvad päevakeskuse koosseisu 2 linna päevakeskuse töötajat ja 7 hooldustöötajat.
Asendus- ja järelhoolduse tegevusala kulud on 366 000 eurot.

Riigieelarvest määratakse vastavalt riigieelarve võimalustele toetus kohaliku omavalitsuse üksusele
asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.
Põltsamaa vallas on asendushooldusel 22 last, kes asuvad kuues asenduskodus kohamaksuga 1 200
eurot kuni 1 900 euroni:
 Põltsamaa Perekodu – 7 last;
 Keila Perekodu – 6 last;
 SA Elva Laste- ja Perekeskus – 2 last;
 SA Taheva Sanatoorium -2 last;
 MTÜ Avatud Värav Kiikla Lastekodu -1 laps;
 SA Perekodu (Viljandi) -1 laps;
 Siimusti Lastekodu -1 laps;
 Tallinna Noortekodu – 1 laps;
 Narva-Jõesuu Kodu – 1 laps.
Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 264 600 eurot.
Personalikulude all on kavandatud tugiisikute töötasu 45 600 eurot. Toetustena 168 800 eurot
kajastatakse:
 matusetoetus 34 400 eurot;
 sünnitoetus 37 000 eurot;
 esimese klassi õpilase toetus 10 000 eurot;
 lapse prillitoetus 3 000 eurot;
 koolitoetus 20 000 eurot;
 tervisetoetus 15 000 eurot;
 erakorraline toetus, täiendav sotsiaaltoetus 7 700 eurot;
 sotsiaalteenused, sh tugiisikuteenus lapsele ja last kasvatavale isikule ning laste ja lastega
perede nõustamisteenus (perelepitus, kriisinõustamine, psühholoogiline nõustamine) 33 100
eurot;
 eraldus MTÜ-le Vooremaa Tugi (Toidupank) 1 300 eurot;
 projektide omaosalused, sh koostööprojekt „Inspireeriv töö noortele“ 800 eurot, politseilaager
„Sõna ja teoga“ 1 000 eurot, leinalaager 500 eurot, lastelaagrite tuusikud 5 000 eurot.
Majanduskuludena 50 100 eurot on planeeritud:
 sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamise kulud 11 600 eurot;
 turvakodu, lapsehoiuteenuse kulud 5 000 eurot;
 surnute transpordi, omasteta surnute matmiskulu 5 000 eurot;
 projekti „500 kodu korda“ omaosalus 17 000 eurot;
 projekti „Imelised aastad“ omaosalus 3 000 eurot;
 SOS peretugevdusprogramm 5 000 eurot;
 piirkondlike lastelaagrite toitlustamise kulud 1 500 eurot;
 projektid, koolitused, üritused 2 000 eurot.
Riikliku toimetulekutoetuse tegevusala kuludeks on kavandatud 88 600
toimetulekutoetus on toetusfondi komponent ja täpsustub pärast 1. jaanuarit 2019.

eurot. Riiklik

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 22 000 eurot, millest
tasutakse hooldusasutuste teenuste kasutamise lepingulised kulud, erinevate sotsiaalsete riskirühmade

toetused (ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud, riide- ja toiduabi, ohvriabi jne) ning
sotsiaalkorterite korrashoiu ja inventari kulud. MTÜ Pajusi Valla Abikeskuses on teenusel 3 inimest.
Muu sotsiaalne kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud 8 800 eurot, sh
 ametiasutuse elektriautode kulud 4 000 eurot;
 lastekodulaste kingitused 2 200 eurot;
 lusikapeo lusikad 1 500 eurot;
 kantseleikulud 500 eurot;
 esinduskulud 500 eurot;
 kohtukulud 100 eurot.
Eelarve menetlemine toimub vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määrusele nr 2
„Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“:
Volikogu komisjonid analüüsivad eelarve eelnõud ning esitavad vallavalitsusele omapoolsed
seisukohad ja ettepanekud. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks enne
eelarve teist lugemist.
Eelarve 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.
Eelarve eelnõud arutatakse vähemalt kahel volikogu istungil, kahel lugemisel, kusjuures ettepanekute
läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus. Ettepanekute läbivaatamisel on kohustuslik
kinni pidada põhitegevustulemile kehtestatud nõuetest.
Koostaja: Piret Nõmmiksaar, rahandusosakonna juhataja
Kooskõlastaja: Aldi Alev, jurist
Ettekandja: Piret Nõmmiksaar

