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21. detsember 2017 nr

Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarve
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Põltsamaa Linnavolikogu 20. septembri
2011 määruse nr 37 „Põltsamaa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja
aruandluse kord” § 11 lõike 7 ja Põltsamaa Linnavolikogu 28. veebruari 2017 määruse nr 6
„Põltsamaa Linnavolikogu 24. jaanuari 2017 määruse nr 1 „Põltsamaa linna 2017. aasta
eelarve“ muutmine“ alusel.
§ 1. Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarve
Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarve kehtestatakse määruse lisaga.
§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
Linnavolikogu esimees
Seletuskiri määruse eelnõule „Põltsamaa linna 2017. aasta 2. lisaeelarvele“
Põltsamaa linna 2017. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Linnavolikogu 28. veebruari 2017
määrusega nr 6 „Põltsamaa Linnavolikogu 24. jaanuari 2017 määruse nr 1 „Põltsamaa linna
2017. aasta eelarve“ muutmine“.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 kohaselt võib
eelarveaasta jooksul muuta eelarvet lisaeelarvega. Lisaeelarvega täpsustatakse erinevatelt
institutsioonidelt laekuvaid tulusid ja nende arvel tehtavaid kulusid võrreldes kinnitatud
eelarvega. Samuti viiakse sisse muudatused laekuvates tuludes ja nende arvelt tehtavates
kuludes ning täpsustatakse tegevusalade kulusid võrreldes prognoosituga. Põltsamaa
Linnavolikogu 20. septembri 2011 määruse nr 37 „Põltsamaa linna eelarve koostamise,
vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 11 lõike 6 kohaselt arutatakse lisaeelarve
eelnõud vähemalt ühel linnavolikogu istungil, ühel lugemisel. Eelpool nimetatud määruse
lõigete 3 ja 4 kohaselt lisaeelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja
põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende
katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea arvestama neid
muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole
näidatud katteallikaid.

Tulenevalt asjaolust, et 11. jaanuaril 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017
määrus nr 5 „Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ ja määruse alusel moodustus
21. oktoobril 2017 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla
ühinemise teel uus omavalitsusüksus - Põltsamaa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane, menetleb ühinenud omavalitsuüksuste eelarveid, sh lisaeelarveid ühinenud
omavalitsuse volikogu eraldi kuni 2017. aasta lõpuni. Peale 2. lisaeelarve vastuvõtmist
laekuvad sihtotstarbelised tulud ja nende arvelt tehtavad kulud kantakse eelarvesse vastavalt
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 punkti 4 kohaselt.
TÄIENDAVAD TULUD, KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Põltsamaa Lasteaia Tõruke omatulusid suurendatakse 560 eurot. Täiendavad tulud on
laekunud lasteaia poolt osutatud teenustest (saali üür, tööpraktika juhendamine).
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi omatulusid suurendatakse 3550 eurot seoses tasuliste
teenuste (toitlustamine, ruumide rent ja noorte projekt „Heategu kogukonnale“ õpilaste
omaosalus) osutamisega. Toitlustamisest laekunud 1600 eurot suunatakse tegevusala
koolitoit kulude katteks, ruumide rendist laekunud 1500 eurot suunatakse tegevusala
põhi- ja keskhariduse kaudsed kulud majanduskulude katteks ja projekti „Heategu
kogukonnale“ õpilaste omaosalus 450 eurot suunatakse tegevusalale muu haridus.
Põltsamaa Raamatukogu omatulusid suurendatakse 300 eurot seoses raamatukogu
teenustest laekuvate täiendavate (koopiate tegemine, skaneerimine, printimine) tuludega.
Põltsamaa Kultuurikeskuse omatulusid suurendatakse 1700 eurot seoses tasuliste
teenuste suurema osutamisega võrreldes planeerituga.
35 Toetused tegevuskuludeks
Kaitseministeeriumilt laekub Põltsamaa Ühisgümnaasiumile projekti „Riigikaitseõpetuse
õppekäigud 2017“ läbiviimiseks vastavalt tehtud kuludele vähem 110,95 eurot kui oli
eelarves planeeritud.
Maaeluministeeriumilt laekus täiendavalt PRIA piima ja puuviljatoetus Põltsamaa Lasteaiale
Tõruke 644,86 eurot.
Rahandusministeeriumilt laekus 338 eurot aadressandmete muutmisega seotud kulude
katteks. Ühinemistoetusena laekus 241 800 eurot. Vastavalt rahandusministeeriumi
kehtestatud korrale laekus ühinemistoetus ühe omavalitsuse eelarvesse.
Sotsiaalministeeriumilt laekus riigieelarvest hüvitatavateks täiendavateks puhkusetasudeks
841,81 eurot, sh Põltsamaa Linnavalitsusele 437,48 eurot, Põltsamaa Lasteaiale Tõruke
311,91 eurot, Põltsamaa Ühisgümnaasiumile 140,62 eurot, Põltsamaa Muusikakoolile 85
eurot ja Lasteaia MARI toetus vähenes seoses puhkuse päevade mitte kasutamisega 133,20
eurot.
Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) laekus
sihtotstarbeliselt 1200 eurot Põltsamaa Kultuurikeskusele erinevate ürituste läbiviimise
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toetuseks ja Põltsamaa Muusikakoolile 300 eurot kontsertsarja „Muusika Eestimaale“
läbiviimiseks.
Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt laekus 462,48 eurot:
sh Jõgevamaa Omavalitsusliidult laekus täiendavalt 13,38 eurot Põltsamaa Lasteaia Tõruke
projektile “Laste eneseregulatsioon“;
sh SA-lt KIK Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektile „PÜG õppepäevad 1.- 9. klass“ laekus
vähem 79,40 eurot;
sh SA-lt Innove laekus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektile „Professionaalne
õpikogukond PÜG“ vähem 177,92 eurot;
sh SA-lt Hariduse Infotehnoloogia laekus Põltsamaa Ühisgümnaasiumile vähem 2860,72
eurot kuna vastav summa tuleb kanda projekti omaosalusena. Algselt oli see planeeritud
projekti eelarves toetusena;
sh Ettevõtluse Arendamise SA-lt laekus Põltsamaa Linnavalitsusele ühinemise
koordineerimise projekti lõppmaksena tehtud kulude katteks 3567,14 eurot.
Muudelt residentidelt (MTÜ Eesti Kooriühing) laekus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kooride
tegevuse toetuseks 1500 eurot.
38 Muud tegevustulud
Põltsamaa Muuseumi varude müügist laekus täiendavalt 100 eurot. Täiendav tulu
suunatakse reservfondi.
15 Investeerimistegevus
Rahandusministeeriumilt laekus ühinemistoetuse arvelt põhivara soetuseks 109 000 eurot.
Puurmani piirkonnale eraldatakse vastavalt tehtud kuludele ja ühinemislepingu
investeeringute lisas toodud Puurmani valla investeeringuteks jalg- ja jalgrattateed ning
parklad 55 326 eurot. Lisaks kaetakse põhivara soetuseks saadavast toetusest vajalikud
investeeringud tööruumide vastavusse viimiseks. Kasutamata vahendid suunatakse
ühinemislepingus kajastatud 2018. aasta investeeringuteks.
PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS TEGEVUSALADE
LÕIKES
01 Üldised valitsussektori teenused
Volikogu kulusid suurendatakse seoses ühinenud omavalitsuste mitte tagasi valituks
osutunud volikogu esimeeste hüvitiste väljamaksmiseks 7324,30 eurot, kusjuures volikogu
esimeestele väljamakstav hüvitis on 13 489,30 eurot.
Ettevõtluse Arendamise SA-lt laekus Põltsamaa Linnavalitsusele projekti lõppmaksena
tehtud kulude katteks 3567,14 eurot. Sotsiaalministeeriumilt laekus riigieelarvest
hüvitatavateks täiendavateks puhkusetasudeks 177,80 eurot. Rahandusministeeriumilt 338
eurot aadressandmete muutmisega seotud kulude katteks. Ühinemistoetuse arvelt
suurendatakse tegevusala kulusid täiendavalt 228 310,70 eurot. Toetus jagatakse vastavalt
kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse §-le 6. Laekunud toetusest
on planeeritud põhivara soetuseks 109 000 eurot, millest Puurmani piirkonnale eraldatakse
vastavalt tehtud kuludele ja ühinemislepingu lisas toodud Puurmani valla investeeringuteks
jalg- ja jalgrattateed ning parklad 55 326 eurot. 2017. aastal kasutamata ühinemistoetus
kantakse 2018. aasta Põltsamaa valla eelarvesse eelpool nimetatud seadusest tulenevate
kulude katteks.
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Tegevusalale reservfond suunatakse 100 eurot Põltsamaa Muuseumi täiendavate tulude
arvelt. Tegevusala muud üldised valitsussektori teenused kulusid suurendatakse 11 eurot.
Valimistega ja liikmemaksudega seotud kulud osutusid planeeritust suuremaks. Kulud
kaetakse tegevusala üldmajanduslikud arendusprojektid arvelt kuna selle tegevusala kulud
on osutunud seoses detailplaneeringute menetlemisega väiksemaks.
04 Majandus
Tegevusala üldmajanduslikud arendusprojektid vähendatakse 411 eurot, millest 11 eurot
suunatakse tegevusalale muud üldised valitsussektori teenused valimiste ja liikmemaksude
kulude katteks, 200 eurot suunatakse tegevusalale jäätmekäitlus ohtlike jäätmete
käitlemiskulude katteks ja 200 eurot tegevusalale muu elamu- ja kommunaalmajandus
hulkuvate loomadega seotud kulude katteks.
05 Keskkonnakaitse
Jäätmekäitluse tegevusala kulusid suurendatakse 200 eurot seoses ohtlike jäätmete
käitlemise kulude planeeritust suuremate kuludega. Kulud kaetakse tegevusala
üldmajanduslikud arendusprojektid arvelt.
06 Muu elamu- ja kommunaalmajandus.
Tegevusala muu elamu- ja kommunaalmajandus hulkuvate loomadega seotud kulusid
suurendatakse 200 eurot tegevusala üldmajanduslikud arendusprojektid arvelt.
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon
Tegevusalale noorsootöö ja noortekeskused eraldatakse täiendavalt projekti „Kolga-Jaani,
Puurmani, Pajusi, Põltsamaa vallad ja Põltsamaa linn loovad ühiselt noorsootöövõimalusi“
läbiviimiseks 1683 eurot. Tegevusala kulusid on vajalik suurendada seoses tehtud tegevuste
eest tasumisega. Projekti toetus laekub peale tehtud kulude aruande esitamist ja
heakskiitmist Eesti Noorsootöö Keskuse poolt. Kulud kaetakse tegevusala vaba aja
tegevused kulude arvelt, sh vähendatakse kultuuriürituste kulusid 1000 eurot ja kasutamata
toetusi 683 eurot.
Põltsamaa Raamatukogule eraldatakse 300 eurot majanduskuludeks täiendavate omatulude
arvelt.
Rahvakultuuri tegevusala all eraldatakse Põltsamaa Kultuurikeskusele tgevuskuludeks 2900
eurot, sh Eesti Kultuurkapitalilt 1200 eurot ürituste läbiviimise toetuseks ja
majandamiskuludeks täiendavate omatulude arvelt 1700 eurot
09 Haridus
Lasteaiale MARI personalikulusid vähendatakse 133,20 eurot sotsiaalministeeriumi eraldise
arvelt kuna riigi poolt hüvitatavaid lisapuhkepäevi ei kasutatud planeeritud mahus.
Põltsamaa Lasteaiale Tõruke eraldatakse 1530,15 eurot, sh maaeluministeeriumi toetuse
arvelt 644,86 eurot puuviljade ja koolipiima kuludeks, sotsiaalministeeriumi eraldise arvelt
personalikuludeks 311,91 eurot, Jõgevamaa Omavalitsusliidult projekti „Laste
eneseregulatsioon“ läbiviimiseks täiendavalt 13,38 eurot ja omatulude arvelt 560 eurot.
Teistele KOV-dele makstavat lasteaia teenuse osutamise kulusid suurendatakse 1400 eurot
vastavalt EHIS-e andmetele oktoobrist detsembrini. Kulud kaetakse tegevusala
täiskasvanute gümnaasiumid arvelt.
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Põhi- ja keskhariduse kaudseid kulusid suurendatakse 1640,62 eurot, sh
sotsiaalministeeriumi eraldise arvelt eraldatakse personalikuludeks lisapuhkepäevade
hüvitamiseks 140,62 eurot ja täiendavate omatulude arvelt 1500 eurot.
Täiskasvanute gümnaasiumite kaudseid kulusid vähendatakse 1400 eurot ja suunatakse
tegevusala eelharidus kuludeks lasteia teenuse eest tasumiseks teistele KOV-dele.
Põltsamaa Muusikakoolile eraldatakse 385 eurot, millest 300 eurot on Eesti Kultuurkapitali
toetus kontsertsarja „Muusika Eestimaale“ läbiviimiseks ja 85 eurot sotsiaalministeeriumilt
täiendavate lisapuhkepäevade hüvitisteks.
Koolitoit tegevusala majanduskulusid suurendatakse täiendavate toitlustamise teenuste
osutamisest laekunud tulud arvelt 1600 eurot.
Muud hariduse abiteenused tegevusala kulusid vähendatakse 1278,99 eurot, sh
Kaitseministeeriumilt laekub Põltsamaa Ühisgümnaasiumile projekti „Riigikaitseõpetuse
õppekäigud 2017“ vastavalt tehtud kuludele vähem 110,95 eurot, SA-lt KIK Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi projektile „PÜG õppepäevad 1.- 9. klass“ laekub vähem 79,40 eurot, SAlt Innove laekus projekti „Professionaalne õpikogukond PÜG“ läbiviimiseks vähem 177,92
eurot vastavalt tehtud tegelikele kuludele, Hariduse Infotehnoloogia SA-lt laekub projekti
„Digiprojekt“ toetuseks vähem 2860,72 eurot kuna eelarves oli kajastatud kogu projekti
maksumus toetusena, kuid projekti esialgsetes kuludes ei olnud eraldatud omaosalust.
Omaosalus 2860,70 eurot kaetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi eelarvest. Muudelt
residentidelt (MTÜ Eesti Kooriühing) laekus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kooride tegevuse
toetuseks 1500 eurot ja projekti „Heategu kogukonnale“ õpilaste omaosalusena laekus 450
eurot.
10 Sotsiaalne kaitse
Tegevusala muu eakate sotsiaalne kaitse personalikulusid vähendatakse 9,14 eurot
sotsiaalministeeriumilt laekuvate riigi poolt hüvitatavate lisapuhkusepäevade eraldise arvelt.
Tegevusala muu sotsiaalne kaitse personalikulusid suurendatakse sotsiaalministeeriumilt
laekuvate riigi poolt hüvitatavate puhkepäevade eraldise arvelt 269,02 eurot
Koostas Maimu Kelder, Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik
Kooskõlastasid Janne Veski, Põltsamaa vallasekretär, Merike Sumla, Pajusi vallasekretär;
Aive Mauer, Puurmani vallasekretär; Tiia Vahter, Põltsamaa linnasekretär
Esitaja Margus Möldri, vallavanem
Ettekandja Maimu Kelder, Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik
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