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Põlva valla 2018. aasta esimene lisaeelarve
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu
9. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel.
§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine
Võtta vastu Põlva valla 2018. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Põlva Vallavolikogu 27.07.2018. a
määruse nr 1-2/__ "Põlva valla 2018. aasta
esimene lisaeelarve"
Lisa
Põlva valla 2018. aasta eelarve lisas 3 tehakse järgmised muudatused (eurodes)
Osakond

Kulu
Investeeringu objekt
liik
Administratiivhoonete
ümberehitamine
1551 Staadioni ümberehitamine
Kokku

Kinnitatud Eelarve Muudetud
eelarve muutmine eelarve
(EUR)
(EUR)
(EUR)

0112 Vallavalitsus 1551

1250000

-75504

1174496

0811 Spordikool

969231
2219231

75504
0

1044735
2219231

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 20.06.2018 määruse eelnõu nr 1-4/85 "Põlva valla 2018.
aasta esimene lisaeelarve" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti1 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande
kinnitamine ning audiitori määramine. Sama seaduse § 38 alusel sätestatakse kohaliku
omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise
ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 26 lõike 1 alusel võib
eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve
eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega
lisaeelarve vajaduse kohta. Sama seaduse § 26 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve
vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse
vastavalt KOFS § 23 lõigetele 1 ja 3.
KOFS § 23 lõike 3 alusel avaldatakse eelarve (ka lisaeelarve) seitsme tööpäeva jooksul pärast
selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti
eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.
Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" §
10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu määrusega.
Põlva valla 2018. a eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrusega
nr 1-2/21 "Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine".
Käesoleva määruse eelnõu koostamise aluseks on investeeringute eelarve muutmine seoses
investeeringuobjektide hindade muutumisega.
Investeeringuobjektide osas tehakse muudatus staadioni ümberehitamise kallinemise tõttu seoses
staadioni valgustuse rajamisega. Staadioni valgustuse ehitamiseks on EAS eraldanud
regionaalsete inveteeringute programmist 120 000 eurot "Põlva linnastaadioni tehisvalgustuse
rajamiseks" ja nõutud omaosalus on 75 504 eurot.
Vahendid omaosaluse katmiseks võetakse teiselt valla objektilt – 75 504 euro võrra
vähendatakse investeerimisobjekti "Administratiivhoonete ümberehitamine" mahtu, mida ei ole
võimalik eelarves ettenähtud mahus 2018. aastal ehitada.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Määruse eelnõu on heaks kiidetud vallavalitsuse poolt 18.07.2018 ning edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määrus edastatakse
Riigi Teatajale avaldamiseks
Eelnõu koostaja
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja

