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Lisaeelarve seletuskiri 

 

1. Lisaeelarve tulude suurendamine 

 

1.1 Sihtfinantseering jooksvateks kuludeks 324 000 eurot tuleneb Lahmuse kooli kulude 

lisandumisest Põhja-Sakala valla eelarvesse. 

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Põhja-Sakala valla vahelisele halduslepingule  

läheb Lahmuse kooli pidamine alates 01.09.2019.a üle Põhja-Sakala vallale. Haridus- ja 

Teadusministeerium eraldab lepingu alusel kooli pidamise toetuseks 324 000 eurot. 

Lepingu link: 
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-

1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=4-1%2F14-

1%20&itm=175197&clr=history&pageSize=20&page=1 

  

1.2 Tulumaks 114 542 eurot. Tulumaksu tõusu planeeriti 2019.a. 6%, seisuga 01.09.2019.a. 

on tulumaksu laekunud võrreldes 2018.a. 9,68%, seega 3,7% rohkem. Aasta lõpuks peaks üle 

laekuma umbes 150 000 eurot, kui kõik läheb plaanipäraselt. Seega võimaldab see katta 

varaliste kohustuste võtmise lisakulud. 

 

1.3 Muud tulud haridusalasest tegevusest 17 700 eurot on Lahmuse kooli omatulud. 

 

2. Lisaeelarve kulude suurendamine 

2.1 Koolid 341 700 eurot – vt punkti 1.1 ja 1.3.  Lahmuse kooli lisandumine Põhja-Sakala 

valla eelarvesse. 

 

2.2 Lasteaiad (Võhma lasteaed). Võhma lasteaia õpetajate töötasu viimine vastavusse Põhja-

Sakala Vallavalitsuse 29.01.2019 määrusega nr 2 „Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär“, mille § 

1 alusel  on alates 1. jaanuarist 2019 Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava koolieelse 

lasteasutuse õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastava: 

 1) täistööajaga töötava õpetaja töötasumäär 1125 eurot kuus; 

 2) täistööajaga töötava magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja 

töötasumäär 1250 eurot kuus. 

 

Määruse link: https://www.riigiteataja.ee/akt/402022019011 

 

Võhma lasteaed esitas 21.05.2019 avalduse, mille kohaselt on 4 õpetajat magistrikraadiga, 

mistõttu tulenevalt ülalmainitud määrusest on nende töötasumäär 1250 eurot varasema 1125 

euro asemel. 

Avaldus on vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis registreeritud numbriga12-13/814, 

avalduse link:  https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-

1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=12-

13%2F814&itm=184938&clr=history&pageSize=20&page=1 

 

2.3 Haljastuse korrashoiu teenuste eelarve suurendamine 12 000 euro võrra vastavalt Põhja-

Sakala Vallavolikogu 28.02.2019 istungil eelarve eelnõu II lugemisel tehtud otsusele (vt 

istungi protokolli päevakorrapunkt 5). 

Protokolli link: https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-

1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=20&itm=177431&clr=history&pageSize=20&page=5 

 

https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=4-1%2F14-1%20&itm=175197&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=4-1%2F14-1%20&itm=175197&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=4-1%2F14-1%20&itm=175197&clr=history&pageSize=20&page=1
https://www.riigiteataja.ee/akt/402022019011
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=12-13%2F814&itm=184938&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=12-13%2F814&itm=184938&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=12-13%2F814&itm=184938&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=20&itm=177431&clr=history&pageSize=20&page=5
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=20&itm=177431&clr=history&pageSize=20&page=5
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Kuna Kõpu Põhikoolile konkursiga ei leitud heakorratöötajat, otsustati vähendada Kõpu 

Põhikooli eelarvet 12 000 euro võrra ning suunata vahendid tagasi Haljastuse alaeelarvesse. 

 

2.4 Suure-Jaani Tervisekoja õueala ehituse kulu suurendamine 32 400 eurot vastavalt Põhja-

Sakala Vallavolikogu 27.06.2019 otsusele nr 126 „Loa andmine varaliste kohustuste 

võtmiseks“. Otsusega lubati vallavalitsusel sõlmida ehituse töövõtuleping maksumusega 

kokku 232 400,6 eurot ning võtta täiendavaid kohustusi 2019. aastaks summas 32 400 eurot.  

Otsuse link: https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-

1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50159&itm=187737&clr=history&pageSize=20&page=1 
 

Kuna Suure-Jaani tööstusala hange osutus planeeritust odavamaks, on võimalik Tervisekoja 

kulu suurenemine katta Tööstusalale planeeritud vahendite vähendamise arvelt. 

 

2.5 Jäätmekäitluse eelarve suurendamine ohtlike jäätmete ja vanapaberi  kogumise osas 

20 000 eurot. 

Taotlus on vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis registreeritud numbriga 12-13/1150, 

taotluse link: https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-

1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=msg&dschqsr=&dschqrp=&sbrq=12-

13%2F1150&itm=190662&clr=history&pageSize=20&page=1 
 

Kuna Suure-Jaani tööstusala hange osutus planeeritust odavamaks, siis on võimalik 

vähendada Tööstusalale planeeritud kulusid ja suurendada jäätmekäitluse kulusid (Tööstusala 

eelarve 1 474 585 eurot, sõlmitud leping 1 359 152 eurot, vahe 115 433 eurot). 

 

2.6 Suure-Jaani staadioni teenindushoone ehituse kulu suurenemine 61 086 eurot vastavalt 

Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.08.2019 otsusele nr.130 „Loa andmine varaliste kohustuste 

võtmiseks“. Otsusega lubati vallavalitsusel sõlmida ehituse töövõtuleping maksumusega 

277 841,68 eurot ning võtta täiendavaid kohustusi 2019. aastaks  61 085,52 eurot. 

Otsuse link:  https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-

1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=Loa%20andmine&itm=192564&clr=history&pageSize=20

&page=1 

 

2.7 Vastemõisa Rahvamaja saali katuse ja avatäidete remondi kulu suurenemine 47 432 eurot 

vastavalt Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.08.2019 otsusele nr.1290 „Loa andmine varaliste 

kohustuste võtmiseks“. Otsusega lubati vallavalitsusel sõlmida ehituse töövõtuleping 

maksumusega 129 960 eurot ning võtta täiendavaid kohustusi 2019. aastaks 47 432 eurot. 

Otsuse link: https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?itm=192521 

 

3. Eelarve kulude vähendamine 

3.1 Koolid (Kõpu Põhikool) - 12 000 eurot - vt punkti 2.3; 

3.2 Muu majandus (tööstusala) - 52 400 eurot - vt punkti 2.4. 

https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50159&itm=187737&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50159&itm=187737&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=msg&dschqsr=&dschqrp=&sbrq=12-13%2F1150&itm=190662&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=msg&dschqsr=&dschqrp=&sbrq=12-13%2F1150&itm=190662&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=msg&dschqsr=&dschqrp=&sbrq=12-13%2F1150&itm=190662&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=Loa%20andmine&itm=192564&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=Loa%20andmine&itm=192564&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?o=808&o2=94568&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=Loa%20andmine&itm=192564&clr=history&pageSize=20&page=1
https://atp.amphora.ee/pohjasakalavv/index.aspx?itm=192521

