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Seletuskiri Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarvele 
 
Sissejuhatus 
 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 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. 
 
Lisaeelarve koostamine on tingitud riigi poolt eraldatud vahendite täpsustumisest ja 
täiendavatest laekumistest ning eelarve sisu täpsustamise vajadusest.  
 
Põhitegevuse tulud 
 
Põhitegevuse tulude planeerimisel lähtus linnavalitsus 2012. aasta eelarve koostamisel 2011. 
aasta reaalsetest laekumistest, laste arvu muutustest ja rahandusministeeriumi prognoosidest 
2012. aastaks. Riigi poolsed eraldised on täpsustunud erinevate õigusaktide alusel. 
 
5. aprillil 2012 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 32 „2012. aasta riigieelarve 
seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning 
jaotamise ulatus, tingimused ja kord“, mille alusel täpsustusid tasandusfond (lg 1) kohalike 
omavalitsuste eelarvete toetuseks ja toetusfond (lg 2) hariduskuludeks ja sotsiaalvaldkonna 
tegevuste toetusteks. Määruse alusel eraldatakse Põltsamaa linnale planeerituga võrreldes 
tasandusfondist vähem 11 122 eurot ja toetusfondist vähem 6043 eurot. 
 
Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2012. aasta korralduse nr 44 „Avalikult kasutatavate 
kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2012. 
aastal“ alusel eraldatakse Põltsamaa linnale planeeritust enam 6917 eurot. 
 
Kultuuriministeeriumi ja Põltsamaa Linnavalitsuse vahelise riigieelarvelise toetuse 
kasutamise lepingu alusel eraldatakse Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu tegevuskulude 
toetuseks enam 7540 eurot. Kaupade ja teenuste müügist saadavat tulu suurendatakse 1400 
euro võrra seoses Jõgeva maakonna teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekunud täiendavate 
koolituskuludega. 
 
PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSALADE 
LÕIKES 
 
01 Üldised valitsussektori teenused 
Üldiste valitsussektori teenuste all eraldatakse Jõgevamaa Omavalitsuste Liidule vastavalt 
riigi poolsetele hariduskulude jaotusele ainesektsioonide ning õpilaste ja noorte ürituste 
läbiviimiseks 5281 eurot. 
Valitsussektori võla teenindamise all kajastatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tn 5 
õppehoone renoveerimiseks võetud laenu intressid, mis kaetakse toetusfondi haridusrahade 
investeeringukomponendi summadest. 
Reservfondi suunatakse 12403 eurot. 



04 Majandus 
Majanduse valdkonnas eraldatakse kohalike teede hoiuks vastavalt riigi poolsele eraldisele 
täiendavalt 6917 eurot. 
 
07 Vabaaeg, kultuur ja religioon 
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogule eraldatakse maakondliku funktsiooni täitmiseks 
kultuuriministeeriumi poolt täiendavalt 7540 eurot. Jõgeva Maakonna teistelt kohalikelt 
omavalitsustelt laekub täiendavalt koolituskuludeks 1400 eurot. 
 
09 Haridus 
Eelhariduse valdkonna koolituskuludeks lasteaedade pedagoogide koolituskuludeks 
suunatakse toetusfondi haridusrahadest 5995 eurot, kusjuures Lasteaia MARI pedagoogide 
koolituskuludeks eraldatakse vastavalt riigi poolsele hariduskulude jaotisele 2248 eurot ja 
Põltsamaa Lasteaia Tõruke pedagoogide koolituskuludeks eraldatakse vastavalt riigi 
poolsele hariduskulude jaotisele 3747 eurot. 
Lisaeelarvega täpsustatakse riigi poolt toetusfondi kaudu eraldatud hariduskulusid 
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi osas. Põltsamaa Gümnaasiumi eelarvet vähendatakse 48 301 
euro võrra. Gümnaasiumi Lille tn õppehoone renoveerimistöödeks eraldatakse 
rahandusministeeriumi poolt 223 139 eurot. 
 
10 Sotsiaalne kaitse 
Riigi poolt toetusfondi kaudu makstavaid toimetulekutoetusi vähendatakse vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrusele 3749 euro võrra. 
 
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 
 
Põhitegevuse kulud kokku vähenevad 8843,50 euro võrra. Antavad toetused 
tegevuskuludeks vähenevad 23 748 euro võrra. Sotsiaaltoetused ja muud toetused 
füüsilistele isikutele vähenevad seoses riigi poolt planeerituga vähem eraldatud 
toimetulekutoetuse 3749 euro võrra. Sihtotstarbelised toetused vähenevad 19 999 euro võrra, 
kusjuures eelarves kinnitatud Muu eakate sotsiaalse kaitse all päevakeskusele kinnitatud 
sihtotstarbelisi tegevuskulusid vähendatakse 25 280 euro võrra seoses asjaoluga, et 
hooldustöötajad töötavad jätkuvalt linnavalitsuse struktuuris. Hooldustöötajate 
personalikulud summas 24 280 eurot ja majanduskulud summas 1000 eurot kajastatakse 
muude tegevuskulude osas majanduskulude all. Sihtotstarbelisteks tegevuskuludeks 
Jõgevamaa Omavalitsusliidule ainesektsioonide ja õpilaste ning noorte ühisürituste 
läbiviimiseks eraldatakse toetusfondi haridusrahadest 5281 eurot. 
 
Muud tegevuskulud suurenevad 14 904,50 euro võrra. Personalikulud vähenevad 68 553 
euro võrra, kusjuures Põltsamaa Ühisgümnaasiumi personalikulusid vähendatakse 96 216 
euro võrra toetusfondi hariduskuludes ettenähtud hariduskulude vähenemise tõttu, Jõgeva 
Maakonna Keskraamatukogu personalikulud suurenevad Kultuuriministeeriumi eraldise 
suurenemise tõttu 3383 euro võrra ja muu eakate sotsiaalse kaitse personalikulud suurenevad 
hooldustöötajate personalikulude summas 24 280 euro võrra. 
 
Majandamiskulud suurenevad 70 926,69 euro võrra, kusjuures Jõgeva Maakonna 
Keskraamatukogu majanduskulud suurenevad Kultuuriministeeriumi eraldise arvelt 4157 
euro ja teistelt omavalitsustelt laekunud koolituskulude arvelt 1400 euro võrra, 
maanteetranspordi majandamiskulud suurenevad kohalike teede hoiuks riigi poolt eraldatud 
6917 euro võrra ja samas vähendatakse põhivara soetuste all kajastatava 1350 euro võrra 



seoses Tartu mnt kõnnitee ehitustöödega, bioloogilise mitmekesisuse majandamiskulusid 
suurendatakse põhivara soetuste arvelt 10 067,50 euro võrra, muu eakate sotsiaalse kaitse 
majandamiskulusid suurendatakse sihtotstarbeliste tegevuskulude arvelt hooldustöötajate töö 
korraldamiseks 1000 euro võrra, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi majandamiskulusid 
suurendatakse 42 868 (koolitus, õppevahendid, õpilaskodu toetus) euro võrra toetusfondi 
hariduskulude arvelt. Majandamiskulusid vähendatakse riigilõivudeks eraldatud 127,81 
(bioloogiline mitmekesisus 76,69 ja muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 51,12 eurot) 
euro võrra. Riigilõivudeks eraldatud summa kajastatakse muude tegevuskulude all. 
 
Muud tegevuskulud suurenevad 12 530,81 euro võrra, kusjuures reservfond on summas 
12 403 eurot ja riigilõivud summas 127,81 eurot. 
 
INVESTEERIMISTEGEVUS 
 
KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarveosa investeeringute kohta. Selles eelarve osas on 
toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke: 

• sissetulekud plussmärgiga; 
• väljaminekud miinusmärgiga. 

Investeerimistegevus kokku on - 57,50 eurot. 
 
Põhivara soetuse all kajastatakse Rahandusministeeriumi eraldis Põltsamaa 
Ühisgümnaasiumi Lille tn õppehoone renoveerimiseks 223 139 eurot, Tartu mnt kõnnitee 
ehitustööd summas 1350 eurot, Põltsamaa Ühisgümnaasiumile toetusfondi hariduskulude 
koosseisus eraldatud investeeringu komponent 5047 eurot. 
 
Finantskulude all kajastatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tn 5 õppehoone 
renoveerimiseks võetud laenu intressid summas 3728 eurot. 
 
FINANTSEERIMISTEGEVUS 
 
Finantseerimistegevuse all kajastatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tn 5 õppehoone 
renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse summas 7478 eurot, mis kaetakse toetusfondi 
hariduskulude arvelt ja 2011 laekunud riigihanke tagatisrahade tagastamine summas 4000 
eurot. 
 


