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Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 50
„Kaasava eelarve menetlemise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruses nr 5 „Kaasava eelarve menetlemise kord“
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kaasava eelarve suurus Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatava
vallaeelarve koosseisus on 50 000 eurot.“;
2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) tutvustab kaasava eelarve
menetlust avalikkusele:
1) ajalehes Põltsamaa Teataja või Põltsamaa Vallaleht;
2) Põltsamaa valla veebilehel ja Põltsamaa valla Facebooki lehel.“;
3) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
„8) vajadusel kinnistu omaniku nõusolek.“;

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ideid analüüsitakse ja hinnatakse nende realiseeritavust.“;
5) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Hääletada saab elektrooniliselt.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri „Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 50
„Kaasava eelarve menetlemise kord“ muutmine“
Kaasava eelarve protsessis esitatavate ideede tegevused on suunatud elukeskkonna parendamiseks ja
piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks. Väga oluline lisandväärtus nende juures aga on, et need on
tegevused, mille vajadust märkavad ja peavad oluliseks valla elanikud ise. Samuti saab kogu protsessi
hinnata väga heaks tööriistaks kogukonna kaasamisel ja kaasarääkimisel, mis on üks ühinemislepingu
prioriteete. Ühinemislepingu punkt 7.1 sätestab, et tagatakse elanike kaasarääkimise võimalus
kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides.
2019. aasta kaasava eelarve käigus esitati kokku 19 ideed, millest 17 jõudis hääletusele. See on
oluliselt rohkem, kui oskasime oodata. Põltsamaa Vallavolikogu poolt 18.10.2018 määrusega nr 58
kinnitatud „Põltsamaa valla arengukava 2040“ juhtimise peatükis oli tulemusnäitajate üheks
mõõdikuks kavandatud kaasava eelarve ettepanekute arv ning aastaseks sihtväärtuseks oli plaanitud
10 ideed. Antud tulemusnäitajat ületas esimene aasta pea kahekordselt. Oluline on tagada inimeste
jätkuv huvi ja kaasava eelarve kasvav aktiivsus.
Rahvahääletusel osales 448 inimest ja anti 686 häält. Kokku oli hääletusel osalenud ideede maksumus
172 000 eurot, see on üle kaheksa korra enam kui tänane kehtiv kord võimaldab ideid toetada.
Käesolev eelnõu punkt 1 hõlmab kaasava eelarve jaoks valla eelarvest kavandatud summa
suurendamist 20 000 eurolt 50 000 euroni. 50 000 eurot on 0,35% kogu valla eelarvest, millele saaks
otseselt kaasa rääkida kogu valla elanikkond.
Eelnõu punktis 2 on muudetud ideede esitamisel infopäeva korraldamise nõuet ja see on eemaldatud,
kuna huvi ja vajalikkus selliseks infopäevaks oli marginaalne ning ei loonud vajalikku lisandväärtust.

Eelnõu punkti 3 on ideede esitamisel lisatud, et vajadusel esitatakse kinnistu omaniku nõusolek. Seda
juhul, kui investeering on kavandatud eramaale, siis on vajalik nii omaniku luba investeeringu
teostamiseks kui ka nõusolek tagada sellega seoses avalik kasutus.
Eelnõu punktiga 4 muudetakse kehtiva korra järgset ideede hindamist. Kehtiva korra järgi on
tingimuseks, et „hinnatakse nende realiseeritavust järgneva eelarveaasta jooksul“, eelnõu kohaselt
eemaldatakse seos järgmise eelarveaastaga. Tegemist oli vastuolulise ja mittevajaliku nõudega.
Hääletamisel on eemaldatud paberkandjal hääletamise võimalus, kuna vajadus ja huvi selle vastu oli
vähene. Lisaks tõi see kaasa olulist lisatööd ja -kulu. Elektrooniline hääletamine aktiviseerib inimesi
endale tegema ja kasutama ID-kaarte.
Eelnõu koostas: vallasekretäri abi Ulvi Pint
Seletuskirja koostas: arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos
Kooskõlastas: vallasekretär Janne Veski
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Ettekandja: arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos

