Põlva valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade
Põlva vallavolikogu kinnitas prioriteedid 2020. aastaks eelarvestrateegias aastateks 2019–2024.
2020. aasta eelarve võttis volikogu vastu jaanuaris 2020.
2020. aastaks on valla eelarve prioriteedid järgnevad:
• Põlva vald on konkurentsivõimeline tööandja – töötasude kasv;
• majandusvaldkonnas jätkatakse tänavavalgustuse ümberehitamise ja
rekonstrueerimisega – sealhulgas Rosma-Peri kergliiklustee rajamisega;
• sotsiaalse kaitse valdkonnas on eesmärgiks sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine.

teede

Põhitegevuse tulud
2020. aasta eelarves on planeeritud tulude laekumiseks 21 136 823 eurot. See on 441 101
eurot ehk 2,1% enam kui 2019. aasta täpsustatud eelarve.
• Eelarve tuludest 53,5% ehk 11 298 000 eurot moodustavad maksutulud (võrreldes 2019.
aastaga kasv +7,9). Tulumaks moodustab maksutuludest 96,5% ehk 10 900 000 eurot.
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 10,3% ehk 2 168 596 eurot (+2,6%).
• Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 36,0% ulatudes 7 613 227 euroni (-5,8%).
• Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,2% ehk 57 000 eurot
(+1,6%).
Põhitegevuse kulud
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 19 954 272 eurot. See on
434 567 eurot ehk 2,2% enam kui 2019. aasta täpsustatud eelarve.
Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme eri valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad
majandusliku sisu alusel kolmeks: personali- ja majandamiskuludeks ning antavad toetused.
Suurim valdkond on haridusvaldkond.
Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 52,2% ehk 10 423 891 eurot.
• tööjõukulud moodustavad 8 420 347 eurot (+4,0%);
• majandamiskulud moodustavad 2 003 044 eurot (-10,3%);
Vaba aeg ja kultuur moodustab 14,8% ehk 2 953 732 eurot.
Sotsiaalne kaitse 14,1% ehk 2 813 748 eurot.
Üldised valitsussektori teenused 10,3% ehk 2 051 985 eurot.
Majandus 7% ehk 1 389 724 eurot.
Elamu- ja kommunaalmajandus 1% ehk 199 464 eurot.
Keskkonnakaitse 0,6% ehk 121 728 eurot.
Tööjõukulud tervikuna moodustavad 62,4% ehk 12 456 092 eurot, majandamiskulud 27,7%
ehk 5 524 394 eurot. Antavad toetused moodustavad 9,9% ehk 1 973 786 eurot põhitegevuse
kuludest.
Investeerimistegevus
2020. aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 10 453 728 eurot, mis on
387 802 eurot ehk 3,7% vähem kui 2019. aasta eelarves.
Investeeringud koosnevad:
• Põhivara soetusest, mis moodustavad investeeringutest 94,9% ehk 9 917 511 eurot.
Suurimad investeeringuobjektid on:

•
•

1. sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine 1 760 000 eurot;
2. uue administratiivhoone ehitus 1 300 000 eurot;
3. tänavavalgustuse ümberehitamine Põlva vallas 1 218 661 eurot;
4. Rosma-Peri kergliiklustee rajamine 844 000 eurot;
5. Vastse-Kuuste lasteaia 2. etapi ehitus 617 007 eurot;
Antavatest toetustest, mis moodustavad 4,6% ehk 476 217 eurot. AS-ile Põlva Vesi
Aasa tänava kõnnitee ja sademeveetorustiku rajamise omaosaluseks 166 032 eurot.
Muudest kuludest, mis moodustavad 0,5% ehk 60 000 eurot. Muudes kuludes
kajastatakse laenude intresse.

Investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 4 710 000 eurot.

