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Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri
2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 9 lõike 7
alusel.
§ 1. Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve
Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.
§ 2. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2021.
(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Alev
vallavolikogu esimees

Seletuskiri määruse eelnõule „Põltsamaa valla 2021. aasta 2 . 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. Põltsamaa valla 2021. aasta
1. lisaeelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 01.juuli 2021 määrusega nr 15 „Põltsamaa valla
2021. aasta 1. lisaeelarve“.
Vallaeelarve kogumaht suureneb 352 399 eurot ning moodustab kokku 17 714 998 eurot.
Tulude eelarve muudatused
Põhitegevuse tulud suurenevad 166 580 eurot.
Kaupade ja teenuste müük väheneb 6 246 eurot.
Vähenevad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toitlustamise tulud 15 000 eurot, Põltsamaa Muusikakooli
tasud 5 300 eurot ja omatulud Põltsamaa Ühisgümnaasiumil 5 000 eurot ning Põltsamaa
Raamatukogul 400 eurot. Tulude vähenemine on tingitud COVID-19 viirusest.
Omatulud suurenevad Põltsamaa Valla Päevakeskusel 9 700 eurot ja Puurmani Mõisakoolil 7 270
eurot. Põltsamaa Muusikakool saab juurde projektivahendeid 2 484 eurot.
Toetuste eelarve suureneb 172 826 euro võrra.
Sihtrahadena laekuvad 33 080 eurot Põltsamaa Ühisgümnaasiumile ja 3 480 eurot Puurmani
Mõisakoolile õpilünkade tasandamiseks, 8 270 eurot Põltsamaa Ühisgümnaasiumile ja 870 eurot
Puurmani Mõisakoolile õppekirjanduse toetuseks, kiirtestide tegemiseks 5 034 eurot, toetused
Põltsamaa Kultuurikeskusele 21 516 eurot, Põltsamaa Ühisgümnaasiumile 20 583 eurot, Puurmani
Mõisakoolile 2 008 eurot, Põltsamaa Raamatukogule 2 220 eurot, Muude hariduse abiteenuste
tegevusalale 2 000 eurot, puuetega inimeste kodukohanduseks 30 800 eurot ning annetus lastele
MTÜ-lt Koos Laste Heaks 1 100 eurot.
Toetusfond suureneb 41 865 eurot. Lisanduvad asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 38 564 eurot ja
toimetulekutoetus 3 301 eurot.

Kulude eelarve muudatused
Põhitegevuse kulud suurenevad 166 580 eurot.
Sihtrahastuse ja omatulude kulude sihtotstarve on sama, mis ülalpool tulude selgituses kirjeldatud.
Huvihariduse 2. poolaasta vahendid 11 817 eurot on Vald huvihariduse muude kulude tegevusalalt
ümber jagatud hallatavate asutuste eelarvetesse, sh Põltsamaa Kultuurikeskus 4 039 eurot, Põltsamaa
Ühisgümnaasium 6 302 eurot ja Puurmani Mõisakool 1 476 eurot.
Aidus avati uus lasteaia rühm. Töötasudeks vajalikud 16 560 eurot on üle viidud Teised KOV-d
põhihariduse kulud tegevusalalt.
Investeerimistegevuse eelarve muudatused
Investeerimistegevuse eelarve tulud suurenevad 185 819 eurot.
Lisandub hajaasustuse projekti riigipoolne toetus 72 785 eurot ja keskväljaku projekti toetus 113 034
eurot.
Koostaja: rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar;
Kooskõlastas: jurist Aiki Schneider;
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus;
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar.

