KORRALDUS
Valga

21. oktoober 2019 nr 385

Valga valla 2020. aasta eelarve koostamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Valga Vallavolikogu
26.10.2018. a määruse nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“ § 10 lõigete 1 ja 2 alusel,
arvestades oktoobris 2019 volikogule esitatud Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019
̶ 2023 muutmise eelnõuga, annab Valga Vallavalitsus korralduse
1. Valga valla 2020. aasta eelarve koostamisel lähtutakse alljärgnevast:
1.1. eelarve koostatakse tekkepõhiselt, st tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele,
sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse;
1.2. eelarve koostamise aluseks on Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 ̶ 2023
(muutmise eelnõu esitatud volikogule oktoobris 2019);
1.3. eelarve projekti koostamiseks esitatakse andmed käesoleva korralduse lisadeks olevatel
vormidel e-posti aadressil eelarve@valga.ee ;
1.4. hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste juhid kaitsevad oma vastutusala eelarve projekti,
koosseise ja lisataotlusi vallavanema või vastava tegevusvaldkonna asevallavanema
osalusel toimuvatel eelarve aruteludel;
1.5. eelarve arutelude tulemusel koostab rahandusteenistus 2020. aasta vallaeelarve projekti
ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks;
1.6. üldhariduskooli eelarve projektile annab arvamuse kooli hoolekogu (põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus § 73 lg 11 p 10);
1.7. 2020. aasta eelarve projekti koostamisel ei planeerita kulude katteallikana eelnevate
perioodide jääke (v.a sihtrahade jäägid);
1.8. 2020. aasta personalikulude planeerimisel tuleb lähtuda eelarve projekti koostamise ajal
kehtivatest või teadaolevatest töötasumääradest ja asutuse 2020. aasta eeldatavast
koosseisust.
1.9. investeeringute eelarve planeerimisel lähtutakse Valga valla arengukava ja
eelarvestrateegia 2019 ̶ 2023 muutmise eelnõus nimetatud investeeringu objektidest.
Täiendavate objektide lisamiseks tuleb esitada lisataotlus, mille eelarve projekti lisamise
või mittelisamise otsustab vallavalitsus. Investeeringu objektina käsitletakse eelarves
vallale kuuluva ühe objekti või enamate üheliigiliste objektide (kinnistu või selle osad,
vallasasjad) ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist või soetamist ning sellega seotud
planeeringuid, uuringuid või muid arendustöid, mille maksumus ilma käibemaksuta on
vähemalt 5000 eurot. Väiksema maksumusega kulud kajastatakse jooksvate
majandamiskuludena;
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1.10.
sihtrahastusega kulude planeerimiseks esitavad hallatavate asutuste ja
struktuuriüksuste juhid info nende sihtrahastusega tegevuste tulude ning kulude osas,
mille tegevust planeeritakse 2020. aastasse. Põhjenduste lahtrites tuleb välja tuua
meetme või programmi nimetus ja rahastaja;
1.11.
hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste juhid esitavad eelarve taotlused hiljemalt
1. novembril 2019. a. Rahandusteenistusel on õigus eelarve projekti koostamise ajal
kokku kutsuda koosolekuid ning nõuda hallatavatelt asutustelt ja vallavalitsuse
teenistustelt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
1.12.
rahandusteenistus esitab 2020. aasta vallaeelarve projekti vallavalitsusele
hiljemalt 25. novembril 2019. a.
1.13.
vallavalitsus esitab 2020. aasta vallaeelarve projekti volikogule hiljemalt 29.
novembril 2019. a.
2. Korraldus jõustub 21. oktoobril 2019.
3. Korralduse peale võib esitada Valga Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
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