
SELETUSKIRI  

1. Eelnõu pealkiri: „ Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve” 

2. Eelnõu esitaja ja ettekandja: esitaja Antsla Vallavalitsus, ettekandja pearaamatupidaja
Eve Sikk

3. Volitusnorm:  kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punkt 1 ja kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 23 lõige 2 ning § 26 lõige 3

4. Eelnõu eesmärk, sisu ja võrdlev analüüs:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 1 kohaselt kuulub 
valla eelarve vastuvõtmine volikogu ainupädevusse. 
KOKS § 38 kohaselt sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, 
muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse 
finantsjuhtimise seaduses.
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 26 lõikest 1 
võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja 
esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve 
vajaduse kohta 
Vastavalt KOFS § 22 lõikele 4 avaldatakse lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme 
tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. 
Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni. 
Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus. 

2019 aasta kulude eelarve muudatused.

Tegevusala 09212.2 Antsla Gümnaasium
Vähendatud kululiik 500 ja 506 tööjõukulud summas 5 550 eurot;
Suurendatud kululiik 55 majandamiskulud summas 5 550 eurot;
IT spetsialisti ametikohta ei ole õnnestunud täita, kuid vajalik selle töö teostamine sisseostetud 
teenusega IT seadmete hoolduseks.
Tegevusala 01600.1 Valimised 
Vähendatud kululiik 55 majandamiskulud summas 810 eurot;
Suurendatud kululiik 500 ja 506 tööjõukulud summas 810 eurot
Sihtotstarbeline eraldis valimiskuludeks, muudatus kululiikide osas.

Lisaeelarve sihtotstarbeliste toetuste tulude ja kulude osas on alljärgnevad:

Tulude eelarve suurenemine summas 177 800 eurot.

SA Eesti Kultuurkapital - 1 750 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Rahandusministeerium - 170 000 eurot sihtotstarbeliste tegevuste ja investeeringute kuludeks.

SA INNOVE - 1 000 eurot keelekümblusklassi õpilase õpetamise tööjõukulud.

Eesti Noorsootöö Keskus - 2100 eurot;
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus - 1500 eurot
Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks 3 600 eurot.



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - 1 450 eurot Kuldre kooli ja lasteaia õppekäikude 
korraldamiseks

Kulude eelarve suurenemine summa 177 800 eurot:

Tegevusala 08202.2 Kultuuri- ja Spordikeskus 950 eurot.
Ürituse „Hauka Rock” korraldamiseks 800 eurot ja kontserdi toetuseks 150 eurot.

Tegevusala 08107.1 Antsla Noortekeskus 3 600 eurot. 
Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks 3 600 eurot.

Tegevusala 08202.1 Tsooru Rahvamaja 400 eurot.
Võrumaa maateatrite päeva kulude katteks.

Tegevusala 09212.2 Antsla Gümnaasium 20 400 eurot.
Piirkonna laste laulu ja tantsupidu „Mu kodu on siin” kulude katteks 400 eurot;
C korpuse inventari soetus - riigieelarve investeeringutoetus 20 000 eurot.

Tegevusala 05400 Haljastus 100 000 eurot.
Riigieelarve toetus- Antsla valla Boose järve supluskoha puhkeala korrastamine.

Tegevusala 09212.1  Kuldre kool 7 450 eurot.
Keelekümblusklassi õpilase õpetamise eest - 1 000 tööjõukulud;
riigieelarve toetus - inventari soetus 5 000 eurot;
kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamise kulud 1 450 eurot.

Tegevusala 09110.2. Kuldre lasteaed 20 000 eurot.
Riigieelarve investeeringutoetus 20 000 eurot lasteaia renoveerimine.

Tegevusala 09110.1 Lusti lasteaed 25 000 eurot.
Riigieelarve investeeringutoetus 5 000 eurot katuse renoveerimine;
20 000 eurot liiklusväljaku rajamine.

Eelarve muudatused ning täiendavad tulud ja kulud on läbi arutatud vallavalitsuses ja
vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis. 

5. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISEST TULENEVAD KULUTUSED JA KATTEALLIKAD:
Kulud kaetakse valla eelarvest.

6. EELNÕU JÕUSTUMINE VÕI RAKENDAMINE
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Koostaja: Eve Sikk, pearaamatupidaja ja vallavalitsuse liige




