Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 19.06.2020 määruse eelnõu nr 1-4/31 "Põlva valla 2020.
aasta teine lisaeelarve" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 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 volikogu 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 valla 2020. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 24. jaanuari 2020. a määrusega
nr 1-2/1 “Põlva valla 2020. aasta eelarve“. Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 12/34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu
määrusega.
Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ja kulude osas viiakse sisse
muudatused.
1. Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 100 725,92 eurot, sealhulgas:
1.1 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 100 725,92 eurot, millest
• Vallavalitsusele 33 996,95 eurot, sellest 9 644,95 eurot Vides Risinajumu Institutsilt
Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projektile ning 22 352 eurot toetust Riigi
Tugiteenuste Keskuselt ja 2 000 eurot Räpina Vallavalitsuselt omafinantseeringuks
projektile „Põlva ja Räpina valdade üldplaneeringute koostamise alusuuring“.
• Elamumajanduse arendamiseks 5 000 eurot Päästeametilt vastavalt riigieelarvelise
toetuse lepingule nr 1.1-7.3/105K;
• Põlva Haldusteenistus 425 eurot Eesti Töötukassalt palgatoetuseks;
• Põlva valla Noorsootöö Keskus 4 800 eurot, sellest Eesti Noorsootöö Keskuselt 1 800
eurot projektile „Õige või vale Ahja“ ja 3 000 eurot tegevustoetuseks avatud
Noorsootöö teenuse pakkumiseks kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise
perioodil;
• Põlva Keskraamatukogule laekus 6 648 eurot, sellest 625 eurot MTÜ Põlvamaa
Omavalitsuste Liidult tegevustoetuseks; 200 eurot Eesti Kultuurkapitalilt
harrastusteatri Must JaAm etendusele „Leivi“ ja 5 823 eurot kultuuriministri
käskkirjaga 25.05.2020 nr 87 teavikute soetamiseks.
• Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus 800 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Remy Poulakis ja
Sarah Laulan (Prantsusmaa) kontsertsarjale „Muusika 102 Eestimaale“;
• Kultuuri- ja sporditoetusi täiendatakse vastavalt muinsuskaitseameti peadirektori
25.03.2020 käskkirjale nr 1.1-5/18A summas 3 310 eurot Vastse-Kuuste ühishaual
paikneva mälestussamba taastamiseks;
• Mooste Lasteaed Tammetõru 1 545,84 eurot Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt
ProgeTiigri seadmete soetamiseks;
• Põlva Kool 40 700,13 eurot, sellest

SA Archimedeselt projektile „ICT&Technology Invasion“ 10 894 eurot ja projektile
„Teadlik juhtimine ja loovus koolitunnis“ 15 680 eurot ning 14 126,13 eurot SA
Innovelt projektile „Uurimislabor Põlvamaale“;
• Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool 3 500 eurot Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuselt ProgeTiigri seadmete soetamiseks;
2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 100 725,92 eurot, sellest:
• Osakond 0112- Vallavalitsuse majandamiskulud suurenevad 33 996,95 eurot
projektidest saadud sihtotstarbeliste eraldiste võrra;
• Osakond 04- Elamumajanduse arendamise kulusid suurendatakse 5 000 euro võrra,
mis on eraldatud projektile „Kodud tuleohutuks“;
• Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse personalikulusid suurendatakse 425 euro
võrra;
• Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse majandamiskulusid suurendatakse
4 800 eurot sihtotstarbeliste vahendite arvelt;
• Osakond 0821- Põlva Keskraamatukogu kulud suurenevad 825 eurot sihtotstarbeliste
vahendite arvelt;
• Osakond 08211- Põlva Keskraamatukogu (riiklik) majandamiskulud suurenevad
5 823 eurot;
• Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kulud suurenevad 800 euro ulatuses
sihtotstarbeliste toetuste arvelt;
• Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna majandamiskulusid suurendatakse 3 310
euro võrra;
• Osakond 0908- Mooste lasteaed Tammetõru majandamiskulude eelarvet
suurendatakse 1 545,84 euro võrra;
• Osakond 0915- Põlva Kooli kulud suurenevad 40 700,13 eurot, sellest personalikulud
15 456,13 eurot ja majandamiskulud 25 244 eurot;
• Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli majandamiskulud
suurenevad 3 500 eurot sihtotstarbelise toetuse arvelt;
3. Investeerimistegevuse tulud suurenevad 866 899 eurot, sellest 100 000 eurot eraldati
Põlva vallale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi käskkirjaga 31.03.2020 nr 62
ettevõtlusega seotud tee toetuseks, 36 899 eurot Riigi Tugiteenuste Keskuse 16.06.2020
otsusega nr 11.6-32/0619 projektile „Põlva valla spetsialistide eluasemete toetus“ ning
730 000 eurot täiendavaks investeeringutoetuseks.
4. Investeerimistegevuse kulud suurenevad 866 899 eurot, mis lisatakse järgnevalt:
Osakond 04- Majandusosakonna eelarvesse Tööstuse tee rekonstrueerimine 100 000 eurot
ja Põlva valla spetsialistide eluasemete toetust 36 899 eurot. Spetsialistide eluasemete
toetuse omafinantseering 36 899 eurot kaetakse hajaasustuse programmi omaosaluse
ülejäägi arvelt.
Osakond 041- Haldusteenistuse eelarvesse 730 000 eurot Põlva järve ja Orajõe äärse ala
arendamiseks.
Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2020. aasta teine lisaeelarve.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
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

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 25.06.2020 ja edastatud menetlemiseks Põlva
Vallavolikogule.
Määrus edastatakse
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Hallatavad asutused
Eelnõu algataja
Põlva Vallavalitsus
Eelnõu koostaja
Hilje Kangron
eelarvespetsialist

