
EELNÕU 
Reg nr ME 1-3/19 

18.03.2009 
 
 
 
 

Valga Linnavolikogu 
MÄÄRUS 

 
Valga          27. märts 2009 
 
 
Valga linna 2009 aasta lisaeelarve 
 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ning valla- ja linnaeelarve 
seaduse §-de 23-25 ja Valga Linnavolikogu 26. mai 2000 määruse nr 7 „Valga linna põhimääruse 
kinnitamine” § 46 alusel Valga Linnavolikogu 
 
määrab: 
 
1. Kinnitada Valga linna 2009.aasta lisaeelarve  tulud ja kulud tasakaalus – 9 826 224 krooni  

(miinus üheksa miljonit kaheksasada kakskümmend kuus tuhat kakssada kakskümmend neli) 
krooni vastavalt lisadele. 

 
2. Määrus jõustub 06. aprillil 2009. 
 
 
 
 
Feliks Rõivassepp 
Esimees 
 
 
 
 
Eelnõu esitab:    linnavalitsus vastavalt 18.03.2009 istungi otsusele 
Ettekandja:     rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp 
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Aasa Põder 
     arengu- ja majanduskomisjoni esimees Kalev Luts 
     kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Tarmo Post 
     rahanduskomisjoni esimees Leida Pettai 
Ärakirjad:    1. Valga Linnavalitsus 

2. Linnavalitsuse rahandusamet 
3. Valga Keskraamatukogu 
4. Õiguskantsleri Kantselei 
5. eRT 

 
 
 



 
Seletuskiri 

Valga Linnavolikogu määruse „Valga linna 2009 aasta lisaeelarve” eelnõu juurde 
 
Lisaeelarve vajaduse tingib Vabariigi Valitsuse 05.03.2009 määrus nr 49, millega kinnitatakse 
omavalitsustele riiklikud eraldised 2009.aastaks ja mis on oluliselt väiksemad võrreldes esialgselt 
planeerituga ja Valga Linnavalitsuse ning Kultuuriministeeriumi vahel 27.01.2009 sõlmitud 
riigieelarveliste toetuste kasutamise leping nr 62/309 ja muudatused tulumaksuseaduses, mille 
alusel eraldatakse omavalitsustele tulumaksu senise 11,93 % asemel 11, 4 % omavalitsuses 
registreeritud maksumaksjate deklareeritud tuludest. 
 
Eelnimetatule tuginedes tehakse eelarvesse alljärgnevad muudatused: 
TULUD 
Vähendatakse: 

- tulumaksu 4 850 000 krooni 
- riigi tasandusfondi 6 420 400 krooni 

Suurendatakse: 
- Kultuuriministeeriumi toetust 1 444 176 krooni 

 
Kokku vähendatakse tulueelarvet 9 826 224 krooni 
 
KULUD 
Vähendatakse: 

- kulutusi töötasule kokku  2 269 880 krooni 
- personalikuludega kaasnevatele maksudele 761 726  krooni 

Personalikulude vähendamisel on lähtutud riigi poolt makstavate pedagoogide palkade puhul 
kehtestatud palgamääradest ja eraldatavast toetusest. Kõikidel linna poolt finantseeritavatel 
ametikohtadel on vähendatud palgafondi 300 krooni kuus, kõrgharidusega pedagoogide palgaks 
on arvestatud 9800 krooni kuus (kasv 3,2%) ja keskeriharidusega pedagoogidel 8300 krooni kuus. 

- reservfondi 5 748 140 krooni (reservfondiks jääb 1 900 953 krooni) 
- tegevuskulusid vähendatakse nende kuluartiklite osas, mida on võimalik vähendada 

kõikidel 2%, üldvalitsemisel 3% 
- Lisaks on vähendatud kulutusi osalemine projektides ja projekteerimine 500 000 krooni, 

üritustele: kultuuriüritused 300 000 krooni, spordiüritused 200 000 krooni , 
haridusüritused 50 000 krooni  

- Kulutusi sotsiaaltoetustele on vähendatud kokku 301 990 krooni  
 
Suurendatakse: 

- kulutusi raamatukogule vastavalt kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepinguga teiste 
maakonna raamatukogude teenindamiseks 

 
Kokku vähendatakse kulueelarvet 9 826 224 krooni 
 
 
 
 
Imbi Rõivassepp 
Rahandusameti juhataja 
13.03.2009.a. 
imbi.roivassepp@valgalv.ee 
 


