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SISSEJUHATUS

Jõgeva vallavalitsus esitab vallavolikogule kinnitamiseks Jõgeva valla 2018. aasta ülejäägiga
eelarve. Jõgeva Vallavalitsus on haldusreformi tulemusena ühinenud Jõgeva linna, Jõgeva valla,
Torma valla ja Palamuse valla ühendomavalitsus, ühinemisleping allkirjastati 22. detsembril 2016.
aastal.
Tulumaksu kinnipidamise määr 2018. aastal on 20%, maksuvaba tulu 0..500 eurot kuus ning
sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 470 eurot. Töötuskindlustusmakse
määrad 2018. aastal on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötasu alammäär 1. jaanuarist 2018 on
500 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr 33%. Alates 2014. aastast eraldatakse kohaliku omavalitsuse
üksustele tulumaksu 11,6% brutotulust, 2018. aastal 11,84%.
Eelarve eelnõus on summad esitatud eurodes.
Eelarve koostamisel on aluseks võetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus,
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Rahandusministeeriumi 2017. aasta suvine
majandusprognoos ja 2018. aasta riigieelarve eelnõu.
Määruse „Jõgeva valla 2018. aasta eelarve” eelnõu seletuskirja ülesehitus on kooskõlas määruse
lisade ülesehitusega. Kõigepealt kajastatakse 2018. aasta prognoositavad põhitegevuse tulud ja
kulud, sellele järgnevad investeerimistegevus ja finantseerimistegevus ning likviidsete varade
muutus.
PÕHITEGEVUSE TULUD
Põhitegevuse tulude planeerimisel on vallavalitsus lähtunud 2017. aasta reaalsetest laekumistest,
laste arvu muutustest ja rahandusministeeriumi prognoosidest järgnevaks aastaks. Eelarve eelnõu
valmimise hetkeks ei ole teada riigipoolsed eraldised omavalitsustele, seega on lähtutud 2017.
aasta tasandusfondi eraldistest, millest koolitoidu ja õppevahendite eraldiste osa on korrigeeritud
2017/2018 õppeaasta õpilaste tegeliku arvuga. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid
kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse eelnõus või siis juba vastu võetud eelarves
nimetatud numbreid.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusalade järgi. Iga tegevusala all jagunevad kulud omakorda
majandusliku sisu alusel: personalikulud (50), majandamiskulud (55), sotsiaaltoetused (41), muud
toetused (45) ja muud kulud (60).
INVESTEERIMISTEGEVUS
Investeerimistegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud vastavalt
ühinemislepingule, arvestades finantsvõimekusega ja vallale eraldatud sihtfinantseerimisega.
EELARVE TULEM
Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma
vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve
tulemiks. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve
tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.
Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluste
finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute
maksegraafikutele.
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Likviidsete varade muutuse all on kajastatud pangakontode saldo muutust (2017. aasta eelarves,
kulude katteks suunatud aasta alguse jääk).
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PÕHITEGEVUSE TULUD
2018. aastal on valla eelarve põhitegevuse tuludeks kavandatud 17 245 559 eurot. Suurima osa
tulubaasist moodustavad maksud 52,4 % põhitegevuse tulude kogumahust, millele järgnevad
toetused 34,4%.

Tululiik

2018

osakaal
tuludes

EUR

%

Maksud

9 033 204

52,4%

Kaupade ja teenuste müük

2 163 959

12,5%

Saadud toetused

5 927 296

34,4%

121 100

0,7%

17 245 559

100,0%

Muud tulud
Põhitegevuse tulud kokku

Jõgeva valla 2018. aasta põhitegevuse tulubaasi struktuur on ära toodud alljärgneval joonisel:

1%
34%

52%
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
13%

30 MAKSUD
Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struktuuris eraldi liigendust
ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud maksud on
reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks. Kohalike maksude laekumist reguleerib kohalike
maksude seadus, riiklike maksude laekumist reguleerib maksukorralduse seadus.
Laekumist maksudest kavandatakse kokku 9,03 milj eurot. Maksutulud moodustavad eelarve
põhitegevuse tulude mahust 52,4%. Riiklike maksude prognoos 2018. aastaks on 9,0 milj eurot, mis
moodustab eelarve maksutuludest 99,6% ja eelarve põhitegevuse tulude mahust 52,3%.
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Kohalike maksude tuluks on 2018. aasta eelarves kavandatud 2 tuh eurot (0,02% eelarve
maksutuludest). Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks reklaamimaksule ning teede ja tänavate
sulgemise maksule veel neli võimalikku kohalikku maksu (parkimismaks, mootorsõidukimaks,
loomapidamismaks ja lõbustusmaks), mida Jõgeva vallas ei ole rakendatud.
0,00%

4,93%
0,02%

Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise
maks

95,05%

3000 Füüsilise isiku tulumaks
2018 eelarve kava

8 586 204 EUR

Füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel 2018. aastaks on lähtutud 2017. aasta loodetavast
tulumaksu laekumisest ning majandusprognoosist.
Jõgeva valla maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Jõgeva valla elanike registris 1.
jaanuari seisuga.
Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu
kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate
arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise
määr.
Füüsilise isiku brutotulust laekub 2017. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,6%, 2018. aastal
11,84%.

3030 Maamaks
2018 eelarve kava

445 000,00 EUR

Vabariigi Valitsuse 22.05.2001 määrusega nr 179 kehtestatud „Maa maksustamishinna arvutamise
kord” kohaselt arvutab maatüki maksustamishinna kohalik omavalitsus. Lähtuvalt kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikest 2, otsustab kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi kohalikus
omavalitsuses volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele.
Maamaksuseaduse § 5 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 ning rahandusministri 17. jaanuari 2001 määruse nr
10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord” § 6 alusel võib kohalik omavalitsus kehtestada oma
haldusterritooriumil maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes.
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2018. aastaks on kavandatud metsa-, muu- ja õuemaa maksumääraks 2,0-2,5% ning haritaval ja
looduslikul rohumaal 1,2-2,0%.

3044 Reklaamimaks
2018 eelarve kava

1 700,00 EUR

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad reklaamiseadus ja Jõgeva linnavolikogu 22.04.2010 määrus
nr 6 „Reklaamimaks Jõgeva linnas“. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused, mis on
paigaldatud Jõgeva linna haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, samuti Jõgeva
linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud
reklaam. Maksumaksja on reklaami paigaldaja.
Nimetatud määruse alusel on maksumäära arvestuse aluseks reklaamipinna 1 m ² ööpäeva
maksumus. Maksumäär reklaamipinna 1 m ² eest on 0,13 eurot.
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks
2018 eelarve kava

300,00 EUR

Teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud Jõgeva Linnavolikogu 27. juuni 1996. a
määrusega nr 4. Eelnimetatud määruse p. 1.1 kohaselt maksustatakse linna üldkasutatava tee,
tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised
isikud, kelle tegevusega kaasneb märgitud objekti täielik või osaline sulgemine (p. 2).
Maksumäärad on erinevad ning sõltuvad teede ja tänavate kategooriast, sulgemise kestvusest ja
ulatusest ning omavolilisest sulgemisest tulenevatest tagajärgedest.

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud valla eelarvesse summas 2 163 959 eurot, mis
moodustab 12,5% valla eelarve põhitegevuse tuludest.
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7,6%

0,1%

0,5%

1,1%

33,6%

10,3%

Riigilõivud
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuurialasest tegevusest
Tulud spordialasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

13,5%

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
7,4%

Tulud muudelt majandusaladelt
Üür ja rent

25,9%

Muu kaupade ja teenuste müük

320 Riigilõivud
2018 eelarve kava

11 440,00 EUR

Riigilõivusid on kavandatud valla eelarvesse summas 11 440 eurot (0,5% kaupade ja teenuste
müügist). Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele:
1) ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest;
2) ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest.

3220 Tulud haridusalasest tegevusest
2018 eelarve kava

727 503,00 EUR

2018. aasta tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 727 503 (33,8% kaupade ja
teenuste müügist). Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste omatuludest, teiste
omavalitsuste poolt laekuvast tulust, kui nende õpilased käivad Jõgeva vallavalitsuse hallatavates
haridusasutustes. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83, kehtestab Vabariigi Valitsus
igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. Tulud jaotuvad asutuste
lõikes järgmiselt:
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Jõgeva Lasteaed Rohutirts
Jõgeva Lasteaed Karikakar
Jõgeva Aleviku Lasteaed
Kurista Lasteaed Karukell
Palamuse Lasteaed Nukitsamees
Kuremaa Lasteaed-Algkool
Siimusti Lasteaed-Algkool
Jõgeva Põhikool
Torma Põhikool
Laiuse Põhikool
Vaimasvere Kool
Sadala Põhikool
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
Palamuse Gümnaasium
Jõgeva Muusikakool
Jõgeva Kunstikool
Jõgeva Vallavalitsus

93 250,00
65 073,00
14 200,00
7 460,00
50 890,00
9 350,00
18 380,00
7 545,00
23 000,00
11 850,00
7 240,00
4 000,00
150,00
66 698,00
28 414,00
8 302,00
311 701,00

3221 Tulud kultuurialasest tegevusest
2018 eelarve kava

160 288,00 EUR

Prognoositav laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2018. aastal on 160 288
eurot (7,4% kaupade ja teenuste müügist). Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate asutuste
(raamatukogud, kultuurimajad) tasulistest teenustest. Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:
Jõgeva Linnaraamatukogu
Palamuse Raamatukogu
Kaarepere Raamatukogu
Siimusti Raamatukogu
Jõgeva Kultuurikeskus
Torma Rahvamaja
Sadala Rahvamaja
Vaiatu Rahvamaja
Palamuse Kultuur

569,00
15,00
10,00
50,00
21 044,00
600,00
600,00
600,00
136 800,00

3222 Tulud spordialasest tegevusest
2018 eelarve kava

559 604,00 EUR

Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate asutuste (spordiasutuste) tasulistest teenustest
vastavalt kehtestatud hinnakirjadele. Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:
Jõgeva Spordikeskus
Torma Spordihoone
Kuremaa Ujula

84 604,00
12 000,00
463 000,00
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3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
2018 eelarve kava

292 600,00 EUR

Tulud lastekodu majandustegevusest ja sotsiaalabiteenuse osutamisest (transporditeenus,
koduteenus jm). Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:
Siimusti Lastekodu
Jõgeva Vallavalitsus

289 600,00
3 000,00

3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
2018 eelarve kava

222 400,00 EUR

Tulud hallatavalt elamufondilt (sotsiaalkorterid) ja kalmistutel osutatavatest teenustest. Tulud
jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:
Palamuse Vallavara
Jõgeva Vallavalitsus

211 400,00
11 000,00

3232 Tulud muudelt majandusaladelt
2018 eelarve kava

23 540,00 EUR

Jõgeva Linnavalitsus kehtestas 23. septembri 2013. a korraldusega nr 326 Jõgeva linnale kuuluva
Jõgeva bussijaama kasutamise tasu. Teenuse hinnaks 2018. aastal on kehtestatud 1,30 eurot iga
liinile väljuva bussi kohta.
Tasu kehtestati vastavalt ühistranspordiseaduse § 5.
3233 Üür ja rent
2018 eelarve kava

164 084,00 EUR

Planeeritud üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate elu- ja mitteeluruumide üürile andmisest
saadavat tulu. Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:
Palamuse Vallavara
Jõgeva Vallavalitsus

8 600,00
155 484,00

3238 Muu kaupade ja teenuste müük
2018 eelarve kava

2 500,00 EUR
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Muude tulude all on kavandatud aktsiaseltsi Elering toetus Palamuse Gümnaasiumi elektrijaamale
jm tulud.

35 SAADUD TOETUSED
Saadud toetusi on eelarvesse kavandatud 5 927 296 eurot, mis moodustab 34,4% eelarve
põhitegevuse tuludest. Toetused on eelarvesse planeeritud, võttes aluseks riigieelarve 2018. aasta
eelarve eelinformatsiooni.
6%

Saadud sihtfinantseerimine
Saadud mittesihtotstarbeline
finantseerimine

94%

350 Saadud sihtfinantseerimine
2018 eelarve kava

341 665,00 EUR

Sihtotstarbelisi toetusi on eelarvesse kavandatud 341 665 eurot, mis moodustab 5,8% toetuste
mahust. Laekuvad vahendid on seadusega ette nähtud õppelaenude kustutamiseks, õpilaskodu
ülalpidamiskulude katmiseks, haldusreformi ühinemistoetus. Mitmete projektide
finantseerimiseks: lapsehoiuteenus, päevakeskuse teenus, Eesti Avatud Noortekeskuse projekt
TUGILA.

352 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine
2018 eelarve kava

5 585 631,00 EUR

Mittesihtotstarbelisi toetusi on eelarvesse kavandatud 5 585 631 eurot, mis moodustab 94,2%
toetuste mahust. Mittesihtotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud
lähtuvalt rahandusministeeriumi prognoosist.
Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste
kaudu. Sihtotstarbelised toetused on mõeldud projektipõhiseks rahastamiseks. Üldised toetused
jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja
kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid
neile pandud ülesannete täitmiseks.
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Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud
hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, koolilõuna toetus jne),
toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuse ja teenuste osutamise toetuseks, teede
toetuseks, puuetega laste hooldajatoetuseks, jäätmehoolduse arendamiseks, huvitegevuseks.
Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse
üksustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle. Toetusfond on eelarvesse
prognoositud rahandusministeeriumist saadud eelinfo alusel, prognoositavast õpilaste arvust.
Riigieelarvest Jõgeva vallale eraldatava toetuse suurus võib muutuda. Summa täpsustatakse peale
2018. aasta riigieelarve seaduse § 3 alusel tasandus- ja toetusfondi määratud vahendite jaotuse
kinnitamist.

38 MUUD TULUD
Muud tulud on eelarvesse planeeritud summas 121 100 eurot, mis moodustab 0,7% eelarve
põhitegevuse tulude mahust.

3%
Tulud varadelt
97%

Muud tulud

382 Tulud varadelt
2018 eelarve kava

117 700,00 EUR

Tulud varadelt on planeeritud summas 117 700 eurot. Vastavalt keskkonnatasude seadusele
laekub kohaliku ja riikliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutustasu.

388 Muud tulud
2018 eelarve kava

3 400,00 EUR

Muud tulud on planeeritud summas 3 400 eurot, saastetasu ja väärteomenetluse seadustiku alusel
määratud trahvid.
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PÕHITEGEVUSE KULUD
Valla eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 16 515 079 eurot.

2018

osakaal
kuludes

EUR

%

Kululiik
Üldised valitsussektori
teenused

2 471 778

15,0%

17 000

0,1%

Majandus

788 901

4,8%

Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus

361 201

2,2%

338 771

2,1%

16 750

0,1%

Vaba aeg, kultuur, religioon

2 249 289

13,6%

Haridus

8 895 241

53,9%

Sotsiaalne kaitse

1 376 148

8,3%

16 515 079

100,0%

Avalik kord ja julgeolek

Tervishoid

Põhitegevuse kulud kokku

Alljärgneval joonisel on toodud 2018. aasta kavandatava eelarve valdkondade põhitegevuse
kulude osakaalud:

15,0%
8,3%

Üldised valitsussektori teenused

0,1%
4,8%
2,2%

Avalik kord ja julgeolek
Majandus

2,1%
0,1%

Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur, religioon

13,6%
53,9%

Haridus
Sotsiaalne kaitse
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Üldised valitsussektori teenused (15 % põhitegevuse kulude eelarvest)
2018 eelarve kava

2 471 778,00 EUR

2,8%

2,4%

2,6%

9,7%

Jõgeva Vallavolikogu
Jõgeva Vallavalitsus
Reservfond
Stabiliseerimisreserv
Muud üldised
valitsussektori teenused

82,4%

Üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud eelarves 2 471 778 eurot alljärgnevalt:
1) Jõgeva Vallavolikogu kuludeks kavandatakse 240 976 eurot (9,7% valitsussektori kuludest).
Eelarve koosneb 27 volikogu liikme, 7 alatise komisjoni ja volikogu kantselei kuludest.
Personalikulud on kavandatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud määradele.
Majanduskulud on ette nähtud vallavolikogu kantselei administreerimiskuludeks,
koolitus- ja lähetuskuludeks, infotehnoloogiakuludeks jm;
2) Jõgeva Vallavalitsuse kuludeks kavandatakse 2 037 063 eurot (82,4% valitsussektori
kuludest). Personalikulud on kavandatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud
struktuurile. Majandamiskulud on planeeritud administreerimiskuludeks,
auditeerimiskuludeks, ruumide halduskuludeks (sh teenuskeskused), arendustegevuseks,
lähetus- ja koolituskuludeks ning infotehnoloogiakuludeks;
4) Reservfond ettenägemata ja edasilükkamatute vajaduste kulude katmiseks on 70 000 eurot
(2,8% valitsussektori kuludest);
5) Stabiliseerimisreserv majanduse riskide maandamiseks ja eelarvest finantseeritavate
tegevuste rahastamise stabiliseerimise tagamiseks on 60 000 eurot (2,4% valitsussektori
kuludest). Eelarveaastal kasutamata stabiliseerimisreservi osa kantakse üle järgmisesse
eelarveaastasse;
6) Muudeks üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud 63 739 eurot (2,6%
valitsussektori kuludest), mis suunatakse liikmemaksude tasumiseks summas 56 024 eurot,
Jõgeva linna fiiberoptilise (FOC) võrgu hoolduskuludeks summas 7 715 eurot. Jõgeva
vallavalitsus kavandab liikmelisust alljärgnevates organisatsioonides:
 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA;
 Eesti Linnade ja Valdade Liit;
 Jõgevamaa Ühistranspordikeskus;
 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda;
 Eesti Tervislike Linnade Võrgustik;
 Jõgevamaa Spordiliit Kalju;
 Vooremaa Geopark;
 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ.

13

Jõgeva valla 2018. aasta eelarve seletuskiri

Avalik kord ja julgeolek (0,1% põhitegevuse kuludest)
2018 eelarve kava

17 000,00 EUR

Valla eelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 17 000 eurot, mis on 0,1%
eelarve põhitegevuse kuludest. Vahendid on planeeritud toetusena Lõuna Prefektuuri Jõgeva
politseijaoskonnale abipolitseinike patrulli rakendamiseks avaliku korra tagamisel ja vabatahtlike
päästekomandode tegevuse toetamiseks.

Majandus (4,8% põhitegevuse kuludest)
2018 eelarve kava

788 901,00 EUR

5,8%

0,8%

0,9%

Üldine majandus- ja
kaubanduspoliitika
Põllumajandus

0,1%

33,5%
47,6%

Ehitus
Maanteetransport
Liikluskorraldus
Turism
Üldmajanduslikud
arendusprojektid
Muu majandus

1,1%

Palamuse Vallavara
7,6%

2,5%

Majanduse valdkonna kuludeks on planeeritud kokku 788 901 eurot (4,8% eelarve põhitegevuse
kuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika summas 6 000 eurot (0,8% majanduse kuludest),
mis kavandatakse ettevõtlusalaste koolituste ja kogemuste vahetamise korraldamiseks;
2) Põllumajandus summas 7 348 eurot (0,9% majanduse kuludest), mis kavandatakse maa
kinnistamise ja erastamise korraldamiseks ning maakorraldustarkvara litsentsitasudeks;
3) Ehitus summas 1 000 eurot (0,1% majanduse kuludest), mis kavandatakse
ehitusseadustikust tuleneva ehitusjärelevalve teostamiseks;
4) Maanteetransport summas 375 669 eurot (47,6% majanduse kuludest), mis kavandatakse
teede ja tänavate remondiks ja korrashoiuks, avalikelt teedelt sadevete ühiskanalisatsiooni
juhtimiseks ja piirkondade bussipaviljonide hoolduseks;
5) Liikluskorraldus summas 20 000, mis kavandatakse teekattemärgistuste uuendamiseks,
uute liiklusmärkide soetamiseks, liiklusmärkide, valla skeemide ja suunaviitade
hoolduseks;
6) Turism summas 59 900 eurot (7,6% majandamise kuludest), mis kavandatakse Jõgeva valla
reklaamiks turismikataloogides ja meedias, Jõgeva linnas paiknevate suunaviitadel oleva
info kaasajastamiseks, üldkasutatavate puhkealade ja turismiobjektide korrashoiuks;
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7) Üldmajanduslikud arendusprojektid summas 9 000 eurot (1,1% majandamise kuludest),
mis kavandatakse planeeringute teostamiseks ja kuulutuste avaldamiseks, ehituslike
ekspertiiside tellimiseks ja reformimata riigimaa planeerimiseks avalikuks kasutuseks;
8) Muu majandus summas 264 171 eurot (33,5% majandamise kuludest), mis kavandatakse
valla kinnisvara haldamis- ja majanduskuludeks ja Jõgeva linna sotsiaalkorterite
haldamiskuludeks. Samuti kajastatakse eelarve real Jõgeva linna bussijaama,
bussiootepaviljonide ja infotahvlite ning reklaamtulpade haldamiskulud;
9) Palamuse Vallavara summas 45 813 eurot (5,8% majandamise kuludest).
Majandamiskulude all on kajastatud kinnistute ja hoonete halduskulud (sh Kaarepere
spordi- ja huvimaja).

Keskkonnakaitse (2,2% põhitegevuse kuludest)
2018 eelarve kava

361 201,00 EUR
5,5%

25,5%
Jäätmekäitlus

Bioloogilise
mitmekesisuse ja
maastiku kaitse
Muu keskkonnakaitse
69,0%

Keskkonnakaitsekuludeks on kavandatud 2018. aasta eelarves 361 201 eurot (2,2% eelarve
põhitegevuse kuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Jäätmekäitlus summas 91 967 eurot (25,5% keskkonnakaitse kuludest), mis kavandatakse
jäätmejaama ja jäätmeplatside haldamiskuludeks, ohtlike jäätmete kahjutustamiseks,
Jõgeva linna piirkonna haljastusjäätmete kogumiseks, prügiurnide remondiks ja prügi
koristamiseks;
2) Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse summas 249 234 eurot (69% keskkonnakaitse
kuludest), mis kavandatakse haljastuse ja lillepeenarde hoolduslepingute kulude katteks,
parkide ja Pedja jõe liivaala hoolduseks, lillede ja uute istikute soetuseks, puude lõikuseks;
3) Muu keskkonnakaitse summas 20 000 eurot (5,5% keskkonnakaitse kuludest), mis
kavandatakse Pedja jõe niitmiseks, kalda korrastamiseks ja Piiri pargi tiikide
puhastamiseks.

Elamu- ja kommunaalmajandus (2,1% põhitegevuse kuludest)
2018 eelarve kava

338 771,00 EUR
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Elamumajanduse arendamine

15,0%
23,0%

1,9%

Veevarustus
2,4% Tänavavalgustus
Kalmistud
Hulkuvate loomadega seotud
tegevus

25,2%
32,5%

Muu elamu- ja
kommunaaltegevus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on kavandatud 2018. aasta eelarves 338 771 eurot (2,1%
põhitegevuse kuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Elamumajanduse arendamine summas 77 948 eurot (23% elamu- ja kommunaalmajanduse
kuludest), mis kavandatakse kasutada toetuseks korterelamute juurde kuuluvate teede ja
platside korrastamiseks, korteriühistute koolituskuludeks, vallale kuuluvate tühjade
korterite hoolduskuludeks.;
2) Veevarustus summas 8 230 eurot (2,4% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis
kavandatakse tuletõrjehüdrantide hooldamiseks ja vee võtmiseks ning veemajanduse
ettenägematute tööde teostamiseks;
3) Tänavavalgustus summas 110 079 eurot (32,5% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest),
mis kavandatakse tänavavalgustuse jooksvaks remondiks ja rekonstrueerimiseks ning
elektriarvete tasumiseks;
4) Kalmistud summas 85 214 eurot (25,2% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis
kavandatakse valla kalmistute hoolduskuludeks;
5) Hulkuvate loomadega seotud tegevus summas 6 500 eurot (1,9% elamu- ja
kommunaalmajanduse kuludest);
6) Muu elamu- ja kommunaaltegevus summas 50 800 eurot (15% elamu- ja
kommunaalmajanduse kuludest). Kulud kavandatakse üldkasutatavate saunade
toetamiseks Jõgeva ja Siimusti alevikus, teenindushoonete ülalpidamiskuludeks,
jõulukaunistuste mahavõtmiseks, soetuseks ja ülespanekuks ning aastalõpu ilutulestiku
korraldamiseks.

Tervishoid (0,1% põhitegevuse kuludest)
2018 eelarve kava

16 750,00 EUR

Tervishoiukuludeks on kavandatud 2018. aasta eelarves 16 750 eurot (0,1% põhitegevuse
kuludest). Kulud kavandatakse perearstipunktide ruumide halduskuludeks, ravikindlustusega
hõlmamata isikute ravikulude katmiseks ja terviseedenduslike tegevuste teostamiseks.
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Vaba aeg, kultuur, religioon (13,6% põhitegevuse kuludest)
2018 eelarve kava

2 249 289,00 EUR

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on kavandatud 2018. aasta eelarves 2 249 289 eurot
(13,6% põhitegevuse kuludest).
Sport
Jõgeva Spordikeskus

1,8%
1,9%

1,6%

0,1%

2,2%

Kuremaa Ujula
10,0%

5,1%

9,6%

Torma Spordihoone
Noorsootöö ja noortekeskused
Vaba aja üritused (sport)

12,0%
Raamatukogud
Kultuuri- ja rahvamajad
Palamuse Kultuur
Rahvakultuur (sündmused)
15,1%

3,8%

3,1%

Rahvakultuur (seltsitegevus)
25,5%
8,2%

Muuseumid
Ringhäälingu- ja
kirjastamisteenused
Religiooni ja muud
ühiskonnateenused

Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Sporditegevus summas 114 628 eurot (5,1% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
noortespordi treeninggruppide treenerite palgatoetuseks, esindusvõistkonna ja
spordiklubide tegevustoetusteks ning noortespordi treeningsaalide kulude katmiseks;
2) Jõgeva Spordikeskus summas 224 850 eurot (10% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kajastatud
asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud, staadioni, tenniseväljakute ja
mänguväljakute halduskulud;
3) Kuremaa ujula summas 574 398 eurot (25,5% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kajastatud
asutuse administreerimiskulud, hoone halduskulud, Kuremaa suusa- ja terviseradade
hoolduskulud;

17

Jõgeva valla 2018. aasta eelarve seletuskiri

4) Torma Spordihoone summas 84 500 eurot (3,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kajastatud
asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud;
5) Noorsootöö ja noortekeskused summas 185 202 eurot (8,2%tegevusvaldkonna kuludest),
mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kajastatud
noortekeskuste administreerimis-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-,
õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud;
6) Vaba aja üritused spordi valdkonnas summas 68 750 eurot (3,1% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse spordiürituste korraldus- ja osaluskuludeks, treenerite
koolitamiseks, valla esindamiseks spordisündmustel, valla elanike transpordikuludeks
Kuremaa ujulasse jm;
7) Jõgeva Linnaraamatukogu summas 137 373 eurot (6,1% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
8) Palamuse Raamatukogu summas 27 174 eurot (1,2% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari,
teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
9) Kaarepere Raamatukogu summas 19 282 eurot (0,9% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari,
teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
10) Torma Raamatukogu summas 28 300 eurot (1,3% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, teavikute
soetuse kulud;
11) Sadala Raamatukogu summas 17 500 eurot (0,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, teavikute
soetuse kulud;
12) Siimusti Raamatukogu summas 21 856 eurot (1% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
13) Laiuse Raamatukogu summas 16 312 eurot (0,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari,
teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
14) Kuremaa Raamatukogu summas 16 648 eurot (0,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, teavikute
soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
15) Vaimastvere Raamatukogu summas 16 615 eurot (0,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia,
inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
16) Vägeva Raamatukogu summas 7 807 eurot (0,3% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari,
teavikute soetuse kulud;
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17) Saduküla Raamatukogu summas 11 006 eurot (0,5% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari,
teavikute soetuse kulud;
18) Keskraamatukogu summas 20 800 eurot (0,9% tegevusvaldkonna kuludest)
raamatukogudele teavikute soetuseks;
19) Jõgeva Kultuurikeskus summas 224 483 eurot (10% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja
sündmuste korraldamise kulud;
20) Palamuse Kultuur summas 215 175 eurot (9,6% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja
sündmuste korraldamise kulud;
21) Torma Rahvamaja summas 15 000 eurot (0,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kavandatud
ruumide haldamiskulud;
22) Sadala Rahvamaja summas 15 000 eurot (0,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kavandatud
ruumide haldamiskulud;
23) Vaiatu Rahvamaja summas 15 000 eurot (0,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kavandatud
ruumide haldamiskulud;
24) Rahvakultuur (sündmused) summas 43 600 eurot (1,9% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse sihtotstarbelisteks tegevustoetusteks mittetulundusühingutele sündmuste
korraldamisel, valla ürituste korraldamiseks, toetuseks Klubi 38 liikmetele ja Jõgeva linna
aukodanikele, reklaamplakatite kujundamiseks ja ülespanekuks, kultuurivaldkonna
inimeste tunnustamiseks;
25) Rahvakultuur (seltsitegevus) summas 41 230 eurot (1,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis
kavandatakse tegevustoetuseks kultuuriorganisatsioonidele (tegevustoetus ja toetus
kollektiivide juhtide personalikuludeks);
26) Muuseumid summas 50 000 eurot (2,2% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse
Betti Alveri Muuseumi personali- ja majandamiskuludeks;
27) Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused summas 35 000 eurot (1,6% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse valla lehe väljaandmiskuludeks;
28) Religiooni ja muud ühiskonnateenused summas 1 800 eurot (0,1% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse EELK Laiuse Püha Jüri koguduse hoone halduskuludeks.

Haridus (53,9% põhitegevuse kuludest)
2018 eelarve kava

8 895 241,00 EUR

Hariduse kuludeks on kavandatud 2018. aasta eelarves 8 895 241 eurot (53,9% eelarve
põhitegevuse kuludest).
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2,3%
3,4% 3,1%
3,8%

0,7%
3,4%

29,1%
Alusharidus
Põhiharidus
Teise astme haridus
Huviharidus
Koolitransport
Koolitoit
Vaimastvere Õpilaskodu
Muud hariduse abiteenused

54,1%

Alushariduse kuludeks on eelarves kavandatud 2 589 549 eurot (29,1% hariduskuludest). Kulud
kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele lasteaedade personali- ja majandamiskuludeks:
1) Jõgeva Lasteaed Rohutirts summas 714 930 eurot (27,6% alushariduse kuludest;
2) Jõgeva Lasteaed Karikakar summas 442 748 eurot (17,1% alushariduse kuludest);
3) Palamuse Lasteaed Nukitsamees summas 410 084 eurot (15,8% alushariduse kuludest);
4) Saduküla Lasteaed summas 58 845 eurot (2,3% alushariduse kuludest);
5) Sadala Kool (lasteaed) summas 35 000 eurot (1,4% alushariduse kuludest);
6) Torma Põhikool (lasteaed) summas 317 500 eurot (12,3% alushariduse kuludest);
7) Jõgeva Aleviku Lasteaed summas 167 232 eurot (6,5% alushariduse kuludest);
8) Kurista Lasteaed Karukell summas 108 381 eurot (4,2% alushariduse kuludest);
9) Kuremaa Lasteaed-Algkool summas 78 436 eurot (3% alushariduse kuludest);
10) Siimusti Lasteaed-Algkool summas 119 104 eurot (4,6% alushariduse kuludest);
11) Laiuse Põhikool summas 67 795 eurot (2,6% alushariduse kuludest);
12) Vaimastvere Põhikool summas 42 422 eurot (1,6% alushariduse kuludest);
13) Alusharidus summas 27 072 eurot (1% alushariduse kuludest), mis kavandatakse
haridusteenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt.
Põhihariduse kuludeks on eelarves kavandatud 4 811 558 eurot (54,1% hariduskuludest). Kulud
kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele personali- ja majandamiskuludeks:
1) Kuremaa Lasteaed-Algkool summas 182 581 eurot (3,8% põhihariduse kuludest);
2) Siimusti Lasteaed-Algkool summas 366 497 eurot (7,6% põhihariduse kuludest);
3) Jõgeva Põhikool summas 1 629 888 eurot (33,9% põhihariduse kuludest);
4) Torma Põhikool summas 568 185 eurot (11,8% põhihariduse kuludest);
5) Sadala Kool summas 220 190 eurot (4,6% põhihariduse kuludest);
6) Laiuse Põhikool summas 453 883 eurot (9,4% põhihariduse kuludest);
7) Vaimastvere Kool summas 438 635 eurot (9,1% põhihariduse kuludest);
8) Palamuse Gümnaasium summas 909 941 eurot (18,9% põhihariduse kuludest);
9) Põhiharidusteenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt summas 41 758 eurot.
Teise astme hariduskuludeks on eelarves kavandatud 338 826 eurot (3,8% hariduskuludest). Kulud
kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele personali- ja majandamiskuludeks:
1) Palamuse Gümnaasium summas 109 048 eurot (32,2% teise astme hariduskuludest);
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2) Teise astme haridusteenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt 40 076 eurot (11,8%
teise astme hariduskuludest);
3) Jõgeva Täiskasvanute Keskkool summas 189 702 eurot (56% teise astme hariduskuludest);
Huvialahariduseks on eelarves kavandatud 304 212 eurot (3,4% hariduskuludest).
Kulud kavandatakse alljärgnevalt:
1) Jõgeva Kunstikool summas 60 096 eurot (19,8% huvialahariduse kuludest), personali- ja
majandamiskuludeks;
2) Jõgeva Muusikakool summas 224 714 eurot (73,9% huvialahariduse kuludest), personali- ja
majandamiskuludeks;
3) Õppelaenude kustutamiseks riiklike vahendite arvelt summas 402 eurot;
4) Kuremaa Spordikool summas 19 000 (6,2% huvialahariduse kuludest),
majandamiskuludeks.
Koolitranspordi kuludeks on eelarves kavandatud 276 240 eurot (3,1% hariduskuludest), mis
kavandatakse õpilastranspordi kulude katmiseks.
Koolitoidu kuludeks on eelarves kavandatud 208 737 eurot (2,3% hariduskuludest), mis
kavandatakse õpilaste toitlustuskuludeks ning kaetakse toetusfondi eraldusest.
Vaimastvere Õpilaskodu summas 65 510 eurot (0,7% hariduskuludest), personali- ja
majandamiskuludeks.
Muudeks hariduse abiteenusteks on eelarves kavandatud 300 609 eurot (3,4% hariduskuludest),
mis kavandatakse õppetoetuste maksmiseks gümnaasiumiastme õpilastele töövihikute ostmiseks,
aasta õpetaja tunnustamiseks, haridusalaste sündmuste korraldamiseks. Tegevusalal on kajastatud
toetusfondi eraldusena saadav huvitegevuse toetus.

Sotsiaalne kaitse (8,3 % põhitegevuse kuludest)

2018 eelarve kava

1 376 148,00 EUR

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kavandatud 2018. aasta eelarves 1 376 148 eurot (8,3% eelarve
põhitegevuse kuludest).
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Muu puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse

11,0%
3,5%

13,6%

Muu eakate sotsiaalne kaitse

2,9%
0,9%
22,4%

Siimusti Lastekodu Metsatareke
Muu perekondade ja laste
sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused
sotsiaalsetele riskirühmadele

24,0%
21,6%

Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse

Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse summas 187 706 eurot (13,6% sotsiaalse kaitse
kuludest), mis kavandatakse toetusena puuetega inimestele ja nende hooldajatele;
2) Muu eakate sotsiaalne kaitse summas 308 900 eurot (22,4% sotsiaalse kaitse kuludest), mis
kavandatakse sotsiaalteenuste ostmiseks hoolekandeasutustelt;
3) Siimusti Lastekodu Metsatareke summas 296 797 eurot (3,3% sotsiaalkaitse kuludest),
personali- ja majandamiskuludeks;
4) Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse summas 330 772 eurot (24% sotsiaalse kaitse
kuludest), mis kavandatakse:
 sünnitoetusteks;
 I klassi astuva lapse toetuseks;
 lasteaia ja huvikooli osalustasudeks ja toitlustamistasudeks;
 matusetoetuseks;
 ühekordseteks sotsiaaltoetusteks ehk kriisiabiks;
 toetuseks laste osalemiseks laagrites;
 toetuseks lastekodus olevatele lastele;
 omasteta surnute matmiskuludeks, peredele tugiisikuteenuse osutamiseks jm
kuludeks;
5) Töötute sotsiaalne kaitse summas 12 856 eurot (0,9% sotsiaalse kaitse kuludest) on
kavandatud pikaajaliste töötute töötubade halduskuludeks;
6) Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele summas 39 500 eurot (2,9% sotsiaalse kaitse
kuludest) on kavandatud laste- ja turvakoduteenuse ostmiseks ja sotsiaalkorterite
haldamiseks;
7) Riiklik toimetulekutoetus summas 48 440 eurot (3,5% sotsiaalse kaitse kuludest), mis on
kavandatud toimetulekuraskustega inimestele toetuste maksmiseks ja toimetulekutoetust
arvestava sotsiaaltöö spetsialisti palgavahendite osaliseks katmiseks. Riiklik
toimetulekutoetus on toetusfondi komponent;
8) Muu sotsiaalne kaitse summas 151 177 eurot (11% sotsiaalse kaitse kuludest), mis
kavandatakse sotsiaalvaldkonna tegevuste korraldamiseks ja tegevustoetusteks.
Sihtasutusele Jõgeva Linna Sotsiaalmaja tegevustoetuseks on kavandatud 75 000 eurot.
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INVESTEERIMISTEGEVUS
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse jaotuse järgi koostatakse eelarveosa
investeeringute kohta. Selles eelarveosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude
eraldamiseks kasutatakse märke:
 sissetulekud plussmärgiga,
 väljaminekud miinusmärgiga.
Kuludena – väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:
 majandusvaldkonna investeeringud -435 000 eurot:
 teede ehitusse -390 000 eurot, vastavalt teehoiukavale;
 Saduküla kergliiklustee maa ost –5 000 eurot;
 eelarve kaasav koostamine –10 000 eurot;
 Raaduvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine –30 000 eurot.
 spordi- ja kultuurivaldkonna investeeringud -348 300 eurot:
 mänguväljakute rekonstrueerimine -35 000 eurot;
 Kuremaa külalistemaja rekonstrueerimine ja ujula tulekahjusignalisatsioon -247 300
eurot;
 rahvamajade renoveerimine -65 000 eurot;
 Jõgeva Linna Kunstikogu ost -1 000 eurot.
 haridusvaldkonna investeeringud -3 404 856 eurot:
 Torma Lasteaed-Algkooli ventilatsiooni ja elektritööd -150 000 eurot;
 Palamuse Lasteaia Nukitsamees ehitustööd -904 856 eurot;
 Torma Põhikooli söökla hoone juurdeehitus -100 000 eurot;
 Sadala Kooli hoone ja õueala rekonstrueerimine -150 000 eurot;
 Jõgeva põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine -2 100 000 eurot.
 sotsiaalvaldkonna investeeringud -712 250 eurot:
 Torma Sotsiaalkeskuse renoveerimine -712 250 eurot,
 laenude intresside tasumine -109 600 eurot.
Tuludena – sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:
 põhivara müük 10 000 eurot;
 saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 995 420 eurot, järgmistele objektidele:
o Torma Põhikooli söökla hoone juurdeehitus,
o Sadala Kooli hoone ja õueala rekonstrueerimine,
o rahvamajade renoveerimine;
o Torma Sotsiaalkeskuse renoveerimine.
 laekuvad intressid pangakontodel olevatelt rahaliste vahendite jäägilt 950 eurot.
Investeerimistegevus kokku on eelarves kavandatud 4 003 636 eurot.

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud vallale laenu võtmine (summas 3 210 686 eurot)
ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed (summas 933 130 eurot) vastavalt laenulepingute
maksegraafikutele. Laenuga on kavandatud katta omaosalus Jõgeva Põhikooli õppehoone ja
õueala rekonstrueerimisel (2,1 milj eurot), Torma Sotsiaalkeskuse renoveerimisel (81,83 tuh eurot),
Torma Põhikooli hoone rekonstrueerimisel (74 tuh eurot), Sadala kooli hoone ja õueala
rekonstrueerimisel (50 tuh eurot), Palamuse Lasteaia ehitustöödel (0,9 milj eurot).
Finantseerimistegevus kokku on eelarves kavandatud 2 277 556 eurot.
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LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Selles eelarveosas näidatakse aastavahetusel 2017/2018 eelarve likviidsete varade muutumine
2017. aasta lõpuks 1 009 817 eurot.
Kogu jääk suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.
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