
SELETUSKIRI  

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

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

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.

Vähendatud tegevusala 01112.1 Valitsemine
Suurendatud tegevusala 07210 Perearstikeskus

Kululiik 155 materiaalse põhivara soetamine ja renoveerimine summas 50 000 eurot;
Täiendavad tööd ja päikeselamellide paigaldus, inventar koridoridesse, puhkeruumi ja 
tualettruumidesse ehitatavale perearstikeskusele.

Tegevusala 04510.01 Vallateed
Vähendatud kululiik 155 materiaalne põhivara soetamine ja suurendatud kululiik 4502 põhivara
soetamiseks antav sihtfinantseerimine summas 10 000 eurot.
Teehoiukavas  on  määratud  Urvaste  kalmistu  parkla  projekti  koostamiseks  10  000  eurot,
kokkuleppel  Urvaste  kogudusega  teostab  tema  sama  summa  eest  investeeringuid
parkimisvõimaluste  laiendamiseks  ning  parklale  juurdepääsutee  rekonstrueerimiseks.  Urvaste
koguduses on vastav kompetents olemas nende tööde teostamiseks

Lisaeelarve sihtotstarbeliste toetuste tulude ja kulude osas on alljärgnevad:

Tulude eelarve suurenemine summas 12 648 eurot.

SA Eesti Kultuurkapital - 800 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Kultuuriministeerium - 1 840 eurot projektipõhiste kultuuriürituste korraldamise kuludeks.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus - 2 363 eurot ProgeTiigri seadmete soetamine.



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus - 1 540 eurot Kuldre kooli ja lasteaia õppekäikude 
korraldamiseks.
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus - 1 462 eurot laulu- ja tantsupeo transpordikulude 
kompensatsioon.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ- 1 069 eurot projektikonkurss” Nopi Üles” toetus 
„Kuldre noortekeskuse tegevused”.
Majandus - ja Kommunikatsiooniministeerium - 270 eurot Gümnaasiumi jalgratturite koolituse 
kulud.
Tartu Ülikool 554 eurot - praktika juhendamise tasu.
Tulud kultuuri ja kunstialasest tegevusest - 2 750 eurot „Hauka rock” laagri osalustasud.

Kulude eelarve suurenemine summa 12 648 eurot:

Tegevusala 08202.2 Kultuuri- ja Spordikeskus 2 750 eurot.
Ürituse „Hauka Rock” ürituse kulude katteks.

Tegevusala 08107.1 Antsla Noortekeskus 300 eurot. 
Võrumaa Noorte suvepäevade korralduskuludeks. 

Tegevusala 08107.5 Kuldre Noortekeskus 1 069 eurot. 
Projekti „Kuldre noortekeskuse tegevused” inventari, koolituse ja ürituse kulud.

Tegevusala 08202.1 Tsooru Rahvamaja 550 eurot.
Võrumaa maateatrite päeva kulude katteks.

Tegevusala 09212.1 Kuldre kool 1 540 eurot.
Kooli ja lasteaia õppekäikude korraldamise kulud.

Tegevusala 09212.2  Antsla Gümnaasium 591 eurot.
Jalgratturite koolituse kulud 270 eurot,
Praktija juhendamise personalikulu 321 eurot. 

Tegevusala 09110.1 Lusti lasteaed 2 596 eurot.
HIDSA projekti „ProgeTiigri seadmete soetamine” (robotid, laadiad, varuosad, tarkvara);
Praktija juhendamise personalikulu 233 eurot. 

Tegevusala 08109 Vaba aja tegevused 3 252 eurot.
Üritus „Puukunstipäev” 200 eurot;
Üritused „Kaasaegse tantsu õpituba” ja „ Kraavijämm” 1 590 eurot;
Laulu- ja tantsupeo transpordikulude kompensatsioon 1 462 eurot.

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
     Kurmet Müürsepp, abivallavanem




