
Kehtna valla 2020. aasta lisaeelarve seletuskiri 

 

 

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja § 38, 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Kehtna 

Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Kehtna valla põhimäärus“ § 23 lõigete 1 ja 3 alusel. 

Kehtna valla 2020. aasta lisaeelarve vajadus tuleneb koroonaviirusest tingitud 

majanduslangusega seotud tulumaksu alalaekumisest ja esialgses eelarves planeerimata 

täiendavate riiklike toetuste kajastamisest (tulubaasi stabiliseerimine, teede investeeringud ja 

uued investeeringud). 

Lisaeelarve vastuvõtmisega suureneb eelarve kogumaht 442 381 euro võrra, moodustades 

valla lõpliku eelarve mahuks 12 371 898 eurot. 

Põhitegevuse tulude osas lisandub 2020. aasta eelarvesse kokku 257 381 eurot, mille 

moodustavad: 

 füüsilise isiku tulumaksu alalaekumine     -221 489 €; 

 tulud kaupade ja teenuste müügist alalaekumine     -10 703 €; 

 saadavad toetused tegevuskuludeks     488 738 €; 

 muud tegevustulud        835 €. 

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 488 738 eurot koosneb: 

 toetusfondi täiendav riiklik eraldus teede investeeringuks   258 923 €; 

 toetusfondi täiendav riiklik eraldus tulubaasi stabiliseerimiseks  173 967 €; 

 riigieelarveline toetus Järvakandi Lasteaia piirdeaia soetuseks  10 000 €; 

 riigieelarveline toetus Kehtna ja Lelle lasteaiarühmade inventari soetus 10 000 €; 

 riigieelarveline toetus Kehtna Päästekomando generaatori soetus  9 000 €; 

 riigieelarveline toetus Eidapere lasteaiarühma inventari soetus  5 000 €; 

 Kultuuriministeeriumi tegevustoetus Järvakandi Klaasimuuseumile 5 000 €; 

 Päästeameti toetus projektile „Kodud tuleohutuks 2020“   4 000 €; 

 Põllumajanduse Registrite ja Infosüsteemide Ametilt koolipiima  

 ja –puuvilja, -juurvilja toetus valla koolidele, lasteaedadele kokku  3 608 €; 

 Siseministeeriumi tegevustoetus Kehtna Päästekomando generaatori  

 soetuseks         3 000 €; 

 väiksemad kultuuri- ja haridusprojektid kokku    6 240 €.

  

Põhitegevuse kulude eelarve väheneb 20 732 eurot:  

 Antavad toetused tegevuskuludeks       -1 000 € 

 Muud tegevuskulud (personalikulu, majandamiskulu)    -19 732 € 

                          

 

 



Investeerimistegevuse tulud suurenevad 260 000 euro võrra.  

Täiendav riiklik toetus uuteks investeeringuteks kokku 410 000 eurot, millest 300 000 eurot 

on kajastatud käesolevas lisaeelarve ja  110 000 eurot kajastatakse järgnevas lisaeelarves kui 

on selgunud projektide tegelikud maksumused. 

Investeerimistegevuse tuludest on vähendatud 40 000 eurot Kehtna staadioni renoveerimiseks 

saadavat sihtfinantseerimist, põhjuseks ehitustegevuse edasilükkumine. 

Investeerimistegevuse kulud suurenevad 463 113 eurot. Sellest riiklik toetus uuteks 

investeeringuteks 300 000 eurot jaguneb: 

 Kehtna Lasteaia elektrisüsteemi uuendus     90 000 €; 

  Järvakandi Kooli võimla soojustamine     80 000 €; 

 Valtu Põhikooli 3 klassiruumi ja saali lae remonttööd   60 000 €; 

 Järvakandi ja Kehtna lasteaedade õuealade parendus   50 000 €; 

 Valvekaamerate soetus       20 000  €. 

Täiendava toetusega seotud eelarvenumbrid põhinevad esialgsetel hinnapakkumustel. Lõplik 

maksumus kujuneb peale hangete läbiviimist. Vajadusel korrigeeritakse eelarvemahte 2. 

lisaeelarvega. 

Lisaeelarves on kajastatud ka riiklik täiendav toetus teede investeeringuks on 258 923 eurot. 

Investeeringute kuludest on vähendatud Kehtna staadioni renoveerimiseks 55 400 eurot, sest 

ehitustegevus on edasi lükkunud. Projekteerimistöödeks 2020. aastal kulutatud 9 600 eurot, 

kaetakse projektide omaosalusest. 

Investeeringute kuludest on vähendatud tänavate ja teede parendust 50 000 eurot, mis oli 

esialgselt planeeritud teostada laenuvahendite arvelt. 

 

Finantseerimistegevuse tulud vähenevad 75 000 euro võrra. Väheneb uue laenu võtmine, 

Kehtna Staadioni renoveerimine lükkub 2021. aastasse ja Kehtna alevike teede 

renoveerimiseks saab kasutada eelarvelisi vahendeid. 

Finantseerimistegevuse kulud ei muutu. 
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