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Põlva valla eelarvestrateegia aastateks
2019–2024
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37²
lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.
§ 1. Eelarvestrateegia kinnitamine
Kinnitada Põlva valla eelarvestrateegia muutmine aastateks 2019–2024 vastavalt lisale.
§ 2. Eelarvestrateegia avalikustamine
Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 15. oktoobri 2018. a määrus nr 1-2/48 "Põlva valla
eelarvestrateegia aastateks 2019-2024".
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.12.2019 määruse eelnõu nr 1-4/76 "Põlva valla
eelarvestrateegia aastateks 2019–2024" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkt 7 kohaselt on
valla eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine volikogu ainupädevuses ning sama seaduse
§ 37² lõige 7 alusel kinnitab volikogu eelarvestrateegia määrusega.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS) § 20 lõike 1 alusel
koostatakse eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida
kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel,
vastuvõtmisel ja avalikustamisel lähtutakse KOKS §-st 372.
KOKS § 37² lõike 1 alusel kehtestab valla- või linnavolikogu määrusega arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise korra. Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määrusega nr 1-2/33
kehtestati "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning
avalikustamise kord" (edaspidi kord). Korra § 9 lõike 1 alusel võetakse eelarvestrateegia vastu
volikogu määrusega.
KOFS § 20 lõike 3 kohaselt esitatakse eelarvestrateegias:
1) kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia
perioodiks;
2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja
eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud vähemalt käesoleva seaduse § 7
lõike 1 või § 14 lõike 1 detailsuses, eeldatavad põhitegevuse kulud vähemalt § 8 lõike 1 või § 15
lõike 1 detailsuses, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud
koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav
finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus;
21) informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu
muudatustest;
3) ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast,
sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra
arvutamiseks;
4) kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse põhitegevuse
tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks
prognoositav põhitegevuse tulem vastavalt käesoleva seaduse §-le 33 iga aasta lõpu seisuga;
5) kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse tegelik
netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodiks
prognoositav netovõlakoormus vastavalt käesoleva seaduse §-le 34 iga aasta lõpu seisuga;
6) muu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.
Eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste
võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks
toetuse taotlemisel.
Eelnõu menetlemine
Põlva Vallavalitsus algatas 2. oktoobri 2019. a korraldusega nr 2-3/505 "Põlva valla
eelarvestrateegia koostamise algatamine" eelarvestrateegia koostamise.
Põlva Vallavalitsuse 8. novembri 2019. a korraldusega nr 2-3/567 "Põlva valla eelarvestrateegia
projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis vallavalitsus
eelarvestrateegia muutmise projekti heaks ning suunas avalikule väljapanekule.

Põlva Vallavalitsus avalikustas eelarvestrateegia projekti ajavahemikul 11.11.2019–24.11.2019
Põlva valla kodulehel ja Põlva Vallavalitsuses (Keldrikala tee 2, Mammaste küla). Põlva valla
eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 projekti avaliku väljapaneku jooksul laekus kirjalikke
ettepanekuid viielt aadressilt.
Ettepanekute arutamiseks korraldati 28.11.2019 avalik arutelu ning Põlva Vallavalitsus võttis
04.12.2019 korraldusega nr 2-3/606 seisukohad väljapaneku jooksul esitatud ettepanekutele ja
vastuväidetele (lisatud eelnõule). Arvestatud ettepanekud on eelarvestrateegisasse sisse viidud.
Vastavalt ühinemislepingule lisati eelarvestrateegiasse 2020. aastasse Mooste vallateede
renoveerimine summas 150 000 eurot (muu toetus 80 000 + KOV 70 000).
Määruse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 04.12.2019 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Eelnõu on Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni poolt heaks kiidetud 13.12.2019.
Volikogu võtab eelarvestrateegia vastu määrusega.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelarvestrateegia ning volikogu istungi protokoll ja volikogu komisjonide protokollid
eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul
eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.
Põlva Vallavolikogu 15. oktoobri 2018. a määrus nr 1-2/48 "Põlva valla eelarvestrateegia
aastateks 2019-2024" tunnistatakse kehtetuks.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Põlva Vallavalitsuse hallatavad asutused hallatavad@polva.ee
Avaldamiseks Põlva valla kodulehel www.polva.ee
Eelnõu koostaja
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja

