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Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 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 16.08.2018 määruses nr 50 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ tehakse
järgmised muudatused:
1) § 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kaasava eelarve suurus Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatava
vallaeelarve koosseisus on 20 000 eurot“;
2) § 3 lõige 5 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) vajadusel kinnistu omaniku nõusolek. Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav
investeering ja see rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald, sõlmitakse objekti
omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisest järgnevaks viieks aastaks.“;
3) § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Esitatud ideid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus)
poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad ametiasutuse vastava valdkonna spetsialistid,
volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud spetsialistid.

(2) Idee, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 ja § 3 toodud tingimustele, ületab ilmselgelt
kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole realiseeritav või on vastuolus heade tavade või
kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.
(3) Hindamiskomisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita.
(4) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate
ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.
(5) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla
veebilehel.“
4) § 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Hääletada saab elektrooniliselt kohalike omavalitsuste infosüsteemis VOLIS.
Vallavalitsus teatab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise
võimalust.“;
5) § 6 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Põhjendatud juhtudel, kui on selgunud, et ettepaneku maksumus ületab § 1 lõikes 3
nimetatud summat, annab Põltsamaa Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse
kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa puuduvas osas
kaasrahastust, siis teostatakse nimekirjas paremusjärjestuses järgmine objekt.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Keldo
volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Seletuskiri eelnõule „Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 50 „Kaasava eelarve
menetlemise kord“ muutmine“
Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määrus nr 50 „Kaasava eelarve kord“ reguleerib kaasava eelarve
menetlust Põltsamaa vallas. Määrust muudetud ühel korral (vallavolikogu määrus nr 14, 20.06.2019).
Võrreldes kehtiva redaktsiooniga muudetakse kaasava eelarve suurust ja täpsustakse eelarve
menetluse protsessi. Arvestades koroonaviiruse levikust tingitud majanduslanguse ja vallavalitsuse
pingestunud eelarveliste võimalustega, vähendatakse kaasava eelarve suurust 50 000 eurolt 20 000
euroni.
Määrus täpsustab ettepanekute esitamise tingimusi. Olukorras, kus kaasava eelarve
investeeringuobjekt rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald, tuleb ettepaneku esitajal

saada maaomanikult nõusolek, et investeeringuobjektile on viie aasta jooksul tagatud avalik
juurdepääs.
Ettepaneku esitamisel tuleb järgida nii sisulisi kui ka vormilisi tingimusi. Määrus annab
hindamiskomisjonile sarnaseid ettepanekuid liita ja menetleda neid ühe ettepanekuna.
Kuna Põltsamaa vallas on jätkuvalt palju inimesi, kel puudub võimalus osaleda elektroonilisel
hääletusel, taastatakse paberil hääletamise võimalus.
Määrus täpsustab ka menetlusprotsessi olukorras, kus ettepaneku maksumus ületab ettepaneku
elluviimisel 20 000 eurot. Sel juhul tehakse pakutakse ettepaneku esitajale võimalust kaasrahastada
ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kaasrahastuse puudumisel teostatakse nimekirjas
paremusjärjestuses järgmine objekt.
Määruse muudatuse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulutusi vallaeelarvele.
Eelnõu koostasid: turundusspetsialist Raivo Suni, arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi
Klaos
Kooskõlastas: abivallavanem Karro Külanurm; rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar;
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Ettekandja: arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos

