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Halinga Vallavolikogu määrus 
„Halinga valla 2014. aasta eelarve“ 

Lisa 2 
 

Halinga valla 2014. aasta eelarve seletuskiri 
 

Halinga valla 2014. aasta eelarve on koostatud lähtudes „Kohaliku omavalitsuse 
finantsjuhtimise seadusest“ (KOFS) ja Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012. a määrusest 
nr 29 „Halinga valla põhimäärus“, mis sõnastavad eelarve koostamise printsiibid.  
 
Eelarve koostatakse kassapõhiselt ja viieosalisena: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, 
investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Kassapõhises 
eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud 
raha laekumine või väljamaksmine. Eelarve peab olema tasakaalus, st põhitegevuse tulud ja 
põhitegevuse kulud peavad olema tasakaalus, neile liidetakse investeerimistegevuse 
eelarveosa ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma ning likviidsete varade muutus. 
See kokku moodustab eelarve tulemi. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. 
Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ja eelarve on puudujäägis, kui eelarve 
tulem on negatiivne. 
 
Halinga valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulud on planeeritud summas 2 872 848 eurot 
ja likviidsete varade jääk eelarve aasta alguses on 112 006 eurot. Põhitegevuse kulud on 
planeeritud summas 2 735 415 eurot, investeerimistegevus summas 114 164 eurot ja 
tasutavad kohustused 112 000 eurot.  
 
Eeloleva perioodi tulude planeerimisel on oluliseks näitajaks maksumaksjate arv, mis tõusis 
kuni 2008. aasta keskpaigani. 2008. aasta augustis oli Halinga vallas 1554 maksumaksjat. 
Majanduskriisi ajal hakkas maksumaksjate arv langema, olles kõige madalamal tasemel 2010. 
aasta keskel (1278 maksumaksjat). Peale seda on maksumaksjate arv pisut tõusnud. 2012. 
aasta lõpu seisuga oli Halinga vallas 1365 maksumaksjat (Joonis 1). Novembris 2013 oli 
maksuameti andmetel Halinga vallas 1300 maksumaksjat. Maksumaksjate arv kõigub ka aasta 
jooksul.  
 
Joonis 1. Halinga valla maksumaksjate arv 2005-2013 
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Keskmine väljamakse Halinga valla maksumaksja kohta oli 2013. aasta novembris 802 eurot, 
riigi keskmine 939 eurot kuus (Joonis 2). 
 
Joonis 2. Keskmine väljamakse Halinga valla maksumaksja kohta 2005-2013 
 

Keskmine väljamakse Halinga valla maksumaksja kohta 

2005-2013 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

ja
anu

ar

ve
ebru

ar

m
ärt

s

ap
ri
ll

m
ai

ju
uni

ju
uli

augu
st

se
pt

em
ber

okt
oober

nove
m

ber

det
se

m
be

r

2011 2012 2005 2006

2007 2008 2009 2010
RIIK 2013 2013

 
 
Halinga Vallavalitsuse 2014. aasta eelarve on koostatud konservatiivsel printsiibil. 
Hallatavatele asutustele alaeelarvete koostamiseks antud lähtepositsiooniks oli 2013. aasta 
juunis koostatud eelarvestrateegia eelseisva nelja aasta kohta, mis oli majanduskulude osas ca 
2013. aasta eelarvega samal tasemel, sisaldades vaid elektri-, vee- ja küttehinna tõusu. 
Töötasu alammäär Eesti Vabariigis on alates 01.01.2014 355 eurot. Halinga valla 
personalikulude osas taastati kõigi nende töötajate töötasu endises mahus, kellel see 2009. 
aasta septembris 8% ulatuses vähendati, raamatukoguhoidjate töötasule lisatakse 2014. a 
jaanuaris ja veebruaris täiendavalt 2%, alates 01. märtsist on raamatukoguhoidjate kuupalga 
alammääraks 517 eurot, kõrgharidusega raamatukoguhoidjal 600 eurot. Kõrgharidusega 
muusikakooli ja lasteaiaõpetajate töötasu tõsteti 715 euroni. Üldhariduskoolide pedagoogidele 
kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt töötasu alammääraks 800 eurot.  
 
2014. aasta eelarve on koostatud vastavalt Halinga valla arengukavale aastani 2018, mis 
on kinnitatud Halinga Vallavolikogu 18. septembri 2013 määrusega nr 11.  
 
Eelarve põhitegevuse tulude osas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks 
liikideks: 

1) maksutulud; 
2) tulud kaupade ja teenuste müügist; 
3) saadavad toetused; 
4) muud tegevustulud. 
 

Eelarve põhitegevuse tulusid on 2014. aasta eelarvesse planeeritud kokku 2 872 848 eurot, 
mis on ca 10% rohkem 2013. aastaga võrreldes (Joonis 3).  
 
Joonis 3. Põhitegevuse tulude eelarve 2012-2014 
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Põhitegevuse tulude eelarve 2012-2014
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Halinga valla maksutulud suurenevad prognoosi kohaselt ca 9% 2013. aastaga võrreldes. 
2014. aastal peaks riigile laekuvast üksikisiku tulumaksust 11,6% laekuma kohalikule 
omavalitsusele. Vabariigi Valitsusel ei ole endiselt plaanis taastada kohalikele omavalitsustele 
majanduskriisi eelset tulumaksu eraldist, mis oli 11,9% riigile laekuvast üksikisiku 
tulumaksust. Halinga vallale laekunud üksikisiku tulumaksust annab ülevaate joonis 4. 
 
Joonis 4. Halinga Vallavalitsusele laekunud üksikisiku tulumaks 2005-2013 kuude lõikes 
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Üksikisiku tulumaksu laekumist prognoositakse Halinga valla 2014. aasta eelarves ca 10% 
võrra suuemana 2013. aastaga võrreldes (Joonis 5).  
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Joonis 5. Üksikisiku tulumaksu prognoos 2014. aastaks 
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Maamaksu laekumise prognoos on 2013. aasta laekumisega samal tasemel. Reklaamimaksu 
laekumine on 2014. aastaks prognoositud summas 500 eurot.  
 
Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad prognoosi kohaselt 18% 2013. aastaga 
võrreldes. Tõuseb Halinga valla koolieelsete lasteasutuste lapsevanema poolt kaetava osa 
määr 2 euro võrra kuus ühe lapse kohta ehk 8 eurolt 10-le eurole. Suurenevad ka lasteaedade 
toitlustustasud toiduainete hindade suurenemise tõttu. Märkimisväärse osa selles tulugrupis 
moodustavad ka teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekuvad summad õpilaskoha maksumuse 
eest, mis sõltub laste arvust, kes õpivad Halinga valla õppeasutustes. 36% suurenevad üüri- ja 
renditulud, kuna Vahenurme Lasteaed-algkooli üks hooneosa on antud rendile. 
 
Saadavad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on planeeritud 2013. aastaga samal 
tasemel. Riigi poolt kohalike teede korrashoiuks eraldatava summa suurus selgub 2014. aasta 
veebruari lõpus. 
  
Riigipoolsed toetus- ja tasandusfondi eraldised on planeeritud vastavalt Rahandus-
ministeeriumi eelnõule. 
   
Maavarade kaevandusõiguse tasu on olnud seni üksikisiku tulumaksu kõrval teine suurem 
omatulu allikas. 2014. aastal on tulu maavara kaevandamisest prognoositud summas 155 000 
eurot.  
 
Eelarve põhitegevuse kulude osas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks 
liikideks: 

1) antavad toetused; 
2) muud tegevuskulud. 

Muud tegevuskulud on omakorda jaotatud personalikuludeks (tööjõukulud koos sotsiaal- ja 
töötuskindlustusmaksuga) ning majandamiskuludeks. Hallatavate asutuste eelarved on 
omakorda esitatud tegevusalade kaupa (Joonis 6). 
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Joonis 6. Halinga valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade kaupa 
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Eelarve põhitegevuse kulud on 2014. aastaks planeeritud summas 2 735 415 eurot, mis on 
10,6% enam 2013. aastaga võrreldes. Tööjõukulud suurenevad töötasude 8%lise taastamise ja 
kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ning raamatukogutöötajate palgatõusu tõttu. 
Majanduskuludest suurenevad põhiliselt elektri-, kütte- ja veekulud. Suuremad remondikulud 
ja inventarisoetused on kajastatud eelarve investeeringute osas. 
 
Järgnevalt ülevaade põhitegevuse kuludest. 
 
Tegevusala 01 „Üldised valitsemissektori teenused“ sisaldab „Vallavolikogu“, 
„Vallavalitsuse“, „Muud valitsemissektori teenused“ (osamaksud erinevates omavalitsusi 
ühendavates organisatsioonides) ja reservfondi. Kogu tegevusala põhitegevusega seotud 
kulud suurenevad 2014. aastal 2013. aastaga võrreldes 23% võrra. Reservfondi suuruseks on  
planeeritud 29 000 eurot.  
 
Tegevusala 04 „Majandus“ sisaldab „Vallateede“, „Üldmajanduslike arendusprojektide“ ja 
„Muu majanduse“ eelarveid. „Majanduse“ eelarve väheneb 2013. aastaga võrreldes 6%, kuna 
projektitegevuseks ettenähtud summad kajastuvad investeeringute osas. 
 
Tegevusala 05 „Keskkonnakaitse“ sisaldab „Jäätmekäitluse“, „Maa- ja vesirajatiste“ ning 
„Haljastuse“ eelarveid ja on 20% suurem 2013. aasta kuludest. 2014. aastal antakse 
Jäätmejaam hallata vastavat litsentsi omavale ettevõttele. Suurendatud on haljastusele ja 
heakorrale suunatavaid summasid. 
 
Tegevusala 06 „Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus“  sisaldab „Muu elamu- ja 
kommunaalmajanduse“ ning „Tänavavalgustuse“ eelarveid. „Tänavavalgustuse“ eelarve on 
jaotatud kahte ossa – 25 731 eurot kajastub investeeringute osas ja 7 000 eurot põhitegevuse 
kulude osas. Elektrikulude kokkuhoiu eesmärgil lülitatakse kevad-suvisel perioodil (mai ja 
juuni) öisel ajal tänavavalgustus välja. „Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus“ hõlmab 
Vahenurme sotsiaalmaja ja teiste valla omandis olevate munitsipaaleluruumidega seotud 
kulusid, samuti Vahenurme Lasteaed-algkooli rentnikega seotud kulusid. 

Tegevusala 07 „Tervishoid“ sisaldab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete täitmisega 
seotud kulusid ning arvutiga töötavate inimeste prillide ostmise osalist kompenseerimist 
vastavalt Halinga Vallavolikogu 20. juunil 2007. a vastuvõetud prillide või muude 
nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise korrale. 
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Tegevusala 08 „Vaba aeg ja kultuur“ sisaldab „Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse“, 
„Muusikakooli“, „Pärnu-Jaagupi Raamatukogu“, „Vahenurme Raamatukogu“, „Libatse 
Raamatukogu“, „Pärnu-Jaagupi Rahvamaja“, „Vee Rahvamaja“, samuti „Spordiürituste“, 
„Kultuuriürituste“ ja „Külaliikumise“ eelarveid ja on kokku 13% suurem 2013. aasta 
kuludest.  
 
Tegevusala 09 „Haridus“ moodustab üle poole ehk 55,4% valla 2014. aastaks planeeritud 
põhitegevuse kuludest. Tegevusalasse kuuluvad „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna“, 
„Libatse Lasteaed-algkool“, „Vahenurme Lasteaed-algkool“, „Pärnu-Jaagupi Gümnaasium“, 
„Koolitransport“, „Koolitoit“, „Muud hariduse abiteenused“ ja „Muu haridus sh hariduse 
haldus“. Kogu hariduse eelarve kasvab 2014. aastal 7%, sh kõrgharidusega lasteaiaõpetajate 
töötasu 715 euroni ja põhikooli- ning gümnaasiumi pedagoogidel 800 euroni. 
 
Seoses Rahandusministeeriumi sooviga muuta haridusasutuste eelarved veelgi 
läbipaistvamaks koosneb Libatse Lasteaia-algkooli ja Vahenurme Lasteaia-algkooli eelarve 
alates 2014. aastast kolmest erineva tegevusala numbriga eelarvest. Need on lasteaia eelarve 
(lasteaiaõpetajate tööjõukulud, tegevusala 09110), alus- ja põhihariduse kaudsed kulud ehk 
kohaliku omavalitsuse tööjõu- ja majanduskulud (tegevusala 09210) ja põhihariduse 
otsekulud (põhikooli pedagoogide tööjõukulud, koolitusele ja õppevahenditele riigi poolt 
eraldatavad vahendid).  
 
Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi eelarve koosneb samuti kolmest osast: gümnaasiumi osa 
tööjõukulud (tegevusala 09213), põhihariduse otsekulud (tegevusala 09212) ning põhi- ja 
üldkeskhariduse kaudsed kulud (tegevusala 09220). 
 
Koolitoidule eraldatakse jätkuvalt 0,78 senti päevas, mis teeb 2014. aasta eraldise suuruseks 
26 304 eurot. 
 
Koolitranspordile ja muule haridusele eraldatavad eelarve summad suurenevad 2013. aastaga 
võrreldes, kuna õpilaskilomeetrid on aastate lõikes varieeruvad vastavalt õpilaste paigutusele 
valla erinevates piirkondades ning palju õpilasi käib Pärnu linna koolides. Üldhariduse osas 
kehtestab riik ise nn pearaha suuruse, mis 2014. aastal on 83 eurot ja mille alusel 
omavalitsused omavahel arveldavad. Lasteaedade ja muusikakooli kohamaksumus kujuneb 
nii, et hallatava asutuse majanduskuludest lahutatakse maha riigipoolsed eraldised ja laekuvad 
omatulud ning seejärel jagatakse saadud summa laste arvuga. Laste arvu muutumisel 
muutuvad ka osaluskulud teiste valdade eelarvetes. 
 
Muud hariduse abiteenused jäävad 2013. aasta tasemele.  
 
Tegevusala 10 „Sotsiaalne kaitse“ sisaldab alates 2014. aastast viie erineva 
tegevusalanumbriga sotsiaalhoolekandega seotud kulusid, mis on kokku ca 22% suuremad 
2013. aasta kuludest. Suurenevad kulud eakate ja puuetega inimeste ööpäevaringse 
hooldusteenuse tagamiseks. Igal aastal tõusevad kõigis teenust pakkuvates asutustes kohatasu 
maksumused. Suuremad summad on planeeritud ka toimetulekuraskustes isikute 
abistamiseks. Matusetoetus suureneb  64 eurolt 100le eurole. 
 
Investeerimistegevuse kogumaht on 2014. aastal 114 164 eurot (Joonis 7). 2014. aastal on 
plaanis müüa enampakkumise korras põhivara ca 70 000 euro ulatuses. Investeeringutena 
teostatakse suuremad remonditööd ja inventari soetused hallatavates asutustes. 
Investeerimisetegevuse all kajastatakse ka projektitööga seotud omaosalused (Libatse 
Lasteaia-algkooli köögi rekonstrueerimine Ettevõtluse Arendamise SA kaasrahastusel, 
hajaasustuse vee- ja teedeprogramm, osalus Lottemaa rajamisel, Vahenurme küla tuletõrje 
veehoidla rajamine jne). Investeeringuna käsitletakse ka finantstulusid ja finantskulusid.  
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Joonis 7. Investeerimistegevus aastatel 2008 kuni 2014  
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Finantseerimistegevuse eelarveosas kajastatakse kohustuste võtmise ja kohustuste 
tasumisega seotud tulusid ja kulusid. Kohustuste tasumine toimub 2014. aastal 112 000 euro 
ulatuses (Tabel 1). 2008. aastal võetud laenu tasumine lõppes 2013. aasta lõpus ning 2009. 
aastal võetud laenu tagasimaksed lõppevad 2014. aastal. Pärnu-Jaagupi lasteaia ja Libatse 
Lasteaia-algkooli rekonstrueerimiseks võetud laenu tagasimaksed algavad 2014. aasta II 
poolel ja lõppevad 2016. aastal. Veeprojekti jaoks võetud laenu tagasimaksed algavad 2017. 
aastal.  
 
Tabel 1. Laenude tagasimaksed 2013-2017  
Laenu andja 2013 2014 2015 2016 2017 
SEB Pank 54 219 0 0 0  0 
SEB Pank 49 037 56 000 0 0  0 
KIK 0 0 0 0 97 092 
SEB Pank 0 56 000 100 001 100 001 0 
Kokku 103 256 112 000 100 001 100 001 97 092 
 
Likviidsete varade muutuse eelarveosa kajastab raha jäägi kasutamist jooksval 
eelarveaastal ja vaba jäägi ülekandumist järgmise aasta eelarvesse. 2014. aastal on plaanis 
kasutusele võtta investeeringutena 88 731 eurot ja 2014. aasta lõpuks on likviidsete varade 
jäägi summaks planeeritud 23 275 eurot.  
 

Eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekud eelarvestatakse uuesti, kui need 
tulenevad investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest, 
põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel 
saadud sihtfinantseerimisest. Vastavalt sellele on 2014. aasta eelarvesse lisatud järgmised 
ületulevad sihtotstarbelised summad: 
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Tabel 2. Eelmisel eelarveastal tegemata jäänud väljaminekud: 
Tegevusala, üksus Artikkel Summa Märkused 

08102 Pärnu-Jaagupi 
Muusikakool 

5525208 
”Puhkpilliorkestri toetus 
riigieelarvest” 

300,00 Puhkpilliorkestri 
toetus riigieelarvest 
2014. aastaks 

08208 Kultuuriüritused 552520 ”Üritused” 1 800,00 Kollektiivide toetus 
(Tiina Saare rahvatant-
surühmadele a´300 
eurot rühmale) 

Laieldes segarühm, 
Laieldes naisrühm, 

Libatse Sõstrad, 
Pärnu-Jaagupi Güm-
naasiumi kolm rühma 
(2.-3. klass, 5.-6. klass 
ja noorte segarühm) 

09220 Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasium 

5525208 ”Kooride toetus 
riigieelarvest” 

600,00 Kollektiivide toetus 
riigieelarvest 

09220 Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasium 

5525200 ”Comenius 
projekt” 

2 109,01  Projekti jätkumine 
2014. aastal 

09210 Libatse Lasteaed-
algkool 

5525200 ”Comenius 
projekt” 

5 851,13 Projekti jätkumine 
2014. aastal 

10402 ”Muu perekondade 
ja laste sotsiaalne kaitse” 

413090 ”Vajaduspõhine 
peretoetus” 

2 646,89 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

10402 ”Muu perekondade 
ja laste sotsiaalne kaitse” 

413090 ”Vajaduspõhise 
peretoetuse välja-
maksmise korraldamise 
toetus” 

310,00 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

10701 ”Riiklik toimetu-
lekutoetus” 

413101 
”Toimetulekutoetus” 

636,87 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

10701 ”Riiklik toimetu-
lekutoetus” 

413102 ”Sotsiaalteenuste 
korraldamise toetus” 

693,73 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

10121 ”Muu puuetega 
inimeste sotsiaalne kaitse” 

413300 ”Toetus puuetega 
lastele” 

14 290,96 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

05200”Maa- ja vesiraja-
tised” 

Investeerimistegevus  9 363,00 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

Kokku  38 601,59  
 
 
Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve.  
 
Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võivad valitsus ja teised 
alaeelarvete eest vastutavad isikud igas kuus teha väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku 
ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud 
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eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus. Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus 
on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate 
väljaminekutega võrreldes, võivad valitsus ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud teha 
neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus 
kavandatust. 
 
Valitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg 
saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad: 

1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist; 
2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest; 
3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, väljakuulutatud riigihankest, 

põhivara soetamiseks sõlmitud antud finantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu 
alusel saadud sihtfinantseerimisest; 

4) kohtuotsusest. 
 
Valitsus esitab volikogule igakuiselt seirearuande, kuidas on kulusid tehtud enne eelarve 
vastuvõtmist. 

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet võib koostada I kvartalis, 
kui eelarve on vastu võetud enne eelarveaasta algust ning lõplikult selguvad riigieelarvest ja 
selles alusel vastuvõetud õigusaktidest tulenevad mõjud vallaeelarvele või kui on lõplikult 
selgunud eelmiseks aastaks kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud, mida soovitakse 
jooksval eelarveaastal teha. Lisaeelarve koostatakse IV kvartalis aasta jooksul laekunud 
sihtotstarbeliste eraldiste eelarvestamiseks ja/või aasta jooksul ülelaekunud summade 
suunamiseks arengukava tegevuskava katteks. Lisaeelarvet menetletakse, võetakse vastu ja 
avalikustatakse samas korras eelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud 
suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata, väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud 
sissetulekute vähenemisest, sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka 
väljaminekud või sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste 
võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra. 

Valitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljamine-
kuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad 
seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist, enne eelarveaasta algust 
kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest, investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, 
välja kuulutatud riigihankest, põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise 
lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest või ka kohtuotsusest. 

Eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekud eelarvestatakse uuesti. Kui eelarve ei 
ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, lisatakse need väljaminekud valitsuse muudatus-
ettepanekutena eelarvesse. Kui eelarve on aasta alguseks vastu võetud, tuleb väljaminekute 
tegemine kavandada lisaeelarvega. Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades 
kogusummana eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad 
investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest, põhivara 
soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud 
sihtfinantseerimisest. 
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