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Tuleva aasta eelarve on pingeline, kuid valla elu edasi viiv
Tänaseks on uus suur Jõgeva vald toimetanud kaks aastat, peagi
algab kolmas. Et ka kolmandal aastal saaks sihikindlalt edasi minna,
esitab vallavalitsus menetlemiseks 2020. aasta vallaeelarve. Eelarvet
koostades tuleb otsida ja leida uusi lahendusi. Vallavalitsus pidas
koos valla 38 asutuse ja töölõikude juhtidega septembrikuus maha
32 arutelu, kus võeti terve valla tegevus n-ö tükkideks lahti ja pandi
uuesti kokku. Tänu sellele protsessile saame esitada senini kõige
mahukama eelarve, kus tulude maht on 19,239 miljonit eurot ja kulutada saame 19,129 miljoni eest. Eelarve tulem on seega positiivne
110 tuhande euroga, nagu peabki olema. Küll võib sellest numbrist
järeldada, et reserve just väga palju pole. Üheks põhjuseks on kahtlemata see, et kahel esimesel aastal saime riigieelarvest 2 miljonit
haldusreformi kulude katteks. Edaspidi peame hakkama saama ilma
sellise lisatuluta. Mis on ka täiesti loomulik. Tugev omavalitsus, mida
me kahtlemata oleme, peabki suutma ise toime tulla.
Esimesel kahel aastal panustasime palju meie inimestesse, seda just
riigipoolse lisatoetuse abil. Tõstsime töötajate palku ja ühtlustasime
vallapoolsed toetused kõrgemal võimalikul tasemel. Panustasime
täiendavalt hariduse, kultuuri ja sotsiaalse kaitse valdkonda.

2020. aastaks on ette nähtud kõige suurem kulude kasv just
majandusvaldkondades. Loomulikult läheb ka see raha kõigi meie
inimeste heaolu tõstmiseks. Külastades koos abivallavanematega
valla erinevaid kante, kuulates ära inimeste rõõme ja muresid, saab
tõdeda, et peamised vajakajäämised on just majandusvaldkondades.
Jutt läks ikka teede ja tänavate korrasolekule, jäätmeveole, heakorrale
või tänavavalgustusele. Ärgitasin küll inimesi rääkima ka kultuurist,
haridusest või spordist, kuid huvi oli üldjuhul leige. Loomulikult ei
saa sellest teha imperatiivset järeldust, et neis valdkondades on kõik
mured lahendatud. Kaugel sellest, arenguruumi on igas valdkonnas.
Küll aga on sellega põhjendatav majandusvaldkonnale, eriti teede
ja tänavate korrashoiule eraldatavate summade suurem osakaal
eelarves.
Investeerime tuleval aastal 1,7 miljonit eurot. Ka sellest kulub pisut
üle poole maanteetranspordi valdkonnale. Plaanis on rekonstrueerida
või ehk pigem uuesti ehitada Pargi tänav Jõgeva linnas. Eriti oluline
on see seepärast, et sama tänava ääres valmib Grossi Toidukaupade
keti uus kauplus, millele on mööda uut tänavat inimestel mugavam
läheneda. Loodetavasti valmib ka Vana-Jõgeva suvilarajooni kergliik-

lustee. Suure summa, 350 tuhat eurot, panustame tänavavalgustuse
projekti omaosaluse katmisse. Selle projekti toel rekonstrueerime 641
valgustuspunkti Jõgeva linnas, Jõgeva alevikus, Kuremaal, Laiusel,
Kaareperes ja Palamusel. Suurem osa sellesse projekti paigutatavast
rahast on välja võideldud Euroopa Liidu fondidest.
Loomulikult tuleb vaadata ka tulevikku. Plaanis on projekteerida
esmatasandi tervisekeskus, mille ehitus peab EL vahendite toel toimuma 2021. aastal. Jõgeva põhikooli ja staadioni vahelisele alale
projekteerime uue valla spordihoone. Hommikusel ja päevasel ajal
toimuvad seal Jõgeva põhikooli ja Jõgevamaa gümnaasiumi kehalise
kasvatuse tunnid, õhtupoolikuti saab treeningsaale kasutada spordikool, aga ka teised treeningurühmad ja spordihuvilised. Usun, et kui
see hoone valmib, ei soiku seal tegevus ka nädalavahetustel. Ehk same
siis tänu headele tingimustele Jõgeval näha ka Eesti tippsportlasi.
Töö ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite leidmise nimel käib.
2020. aasta eelarve on küll kaunis pingeline, kuid igal juhul valla
elu edasi viiv. Loodan, et avalikustamise käigus tuleb häid ettepanekuid, millega saab arvestada.
AARE OLGO, Jõgeva vallavanem

Jõgeva valla 2020. a eelarve projekti esimene lugemine ja järgnev
menetlemine
(Otsuse eelnõu)

12. detsember 2019. a. Muudatusettepanekud esitada volikogu
kantseleile e-posti aadressile volikogu@jogeva.ee.
2. Volikogu alatistel komisjonidel (v.a eelarvekomisjon) arutada
eelarve projekt läbi 09.–11. detsembrini 2019. a toimuvatel koosolekutel ning esitada muudatusettepanekud hiljemalt
12. detsembriks 2019. a volikogu kantseleile.
3. Vallavalitsusel esitada oma arvamus esitatud muudatusettepanekute kohta 16. detsembriks 2019. a volikogu kantseleile.
4. Volikogu eelarvekomisjonil juhtkomisjonina viia läbi esitatud
muudatusettepanekute läbivaatamiseks koosolek 18. detsembril

2019. a ning esitada oma otsus muudatusettepanekute osas vallavalitsusele 19. detsembriks 2019. a.
5. Vallavalitsusel koostada eelarvekomisjoni otsuse alusel eelarve
projekti lõplik redaktsioon ning esitada see volikogu kantseleile
hiljemalt 31. detsembriks 2019. a.
6. Jõgeva valla 2020. a eelarve projekti teine lugemine ja eelarve
vastuvõtmine näha ette volikogu 9. jaanuari 2020. a istungil.

Jõgeva valla eelarve koostamise ja täitmise korra § 3 punkti 8
alusel ja arvestades, et Jõgeva valla 2020. aasta eelarve projekt on
avalikustatud 19. novembril 2019. a Jõgeva valla veebilehel, vallavolikogu otsustab:
1. Määrata Jõgeva valla 2020. a eelarve projektile muudatusettepanekute esitamise tähtajaks

RAIVO MEITUS, vallavolikogu esimees

JÕGEVA VALLA 2020. AASTA EELARVE PROJEKT
Eelarve
klassi-		
fikaator

Tulu/			
kululiigi nimetus

Summa

PÕHITEGEVUSE TULUD		
MAKSUD			
10 201 700
Füüsilise isiku tulumaks			
9 700 000
Maamaks				
500 000
Reklaamimaks				
1 700
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK		
2 047 100
Riigilõivud
11 440
Tulud majandustegevusest
2 035 660
Tulud haridusalasest tegevusest
778 327
Tulud kultuurialasest tegevusest
120 178
Tulud spordialasest tegevusest
549 005
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
367 584
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
2 000
Tulud muudelt majandusaladelt
29 069
Üür ja rent
189 209
Õiguste müük
288
SAADUD TOETUSED
6 926 815
Saadud sihtfinantseerimine
34 833
Saadud mittesihtotstarbeline
finantseerimine
6 891 982
38
MUUD TULUD
64 240
382
Muud tulud varadelt
62 240
388
Muud tulud
2 000
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
19 239 855
		
PÕHITEGEVUSE KULUD		
01
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 546 434
01.111 Jõgeva Vallavolikogu
229 490
01.112 Jõgeva Vallavalitsus
2 059 723
01.114 Reservfond
70 000
01.114 Stabiliseerimisreserv
70 000
01.600 Muud üldised valitsussektori teenused
117 221
03
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
27 000
03.600 Muu avalik kord ja julgeolek
27 000
04
MAJANDUS
1 025 708
04.110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
20 000
04.210 Põllumajandus
11 000
04.510 Maanteetransport
607 080
04.730 Turism
85 450
04.740 Üldmajanduslikud arendusprojektid
47 857
04.900 Muu majandus
254 321
05
KESKKONNAKAITSE
446 684
05.100 Jäätmekäitlus
134 225
05.400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
295 459
05.600 Muu keskkonnakaitse
17 000
06
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
475 370
06.100 Elamumajanduse arendamine
8 000
06.300 Veevarustus
95 800
06.400 Tänavavalgustus
130 859
240 711
06.605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
30
3000
3030
3044
32
320
322
3220
3221
3222
3224
3225
3232
3233
3237
35
350
352

Eelarve		
klassi-		
fikaator
07
07.210
07.600
08
08.102
08.102
08.102
08.102
08.107
08.107
08.109
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.201
08.202
08.202
08.202
08.202
08.202
08.202
08.203
08.300
08.400
09
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.110
09.210
09.210
09.212
09.210
09.210
09.210

Tulu/				
kululiigi nimetus

TERVISHOID
Üldmeditsiiniteenused
Muu tervishoid
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
Sport
Jõgeva Spordikeskus
Kuremaa Ujula
Torma spordihoone
Noorsootöö ja noortekeskused
Jõgeva Valla Noortekeskus
Vaba aja üritused
Jõgeva Linnaraamatukogu
Palamuse Raamatukogu
Kaarepere Raamatukogu
Torma Raamatukogu
Sadala Raamatukogu
Siimusti Raamatukogu
Laiuse Raamatukogu
Kuremaa Raamatukogu
Vaimastvere Raamatukogu
Vägeva Raamatukogu
Jõgeva Kultuurikeskus
Palamuse Kultuur
Torma Rahvamaja
Sadala Rahvamaja
Vaiatu Rahvamaja
Rahvakultuur
Muuseumid
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Religiooni ja muud ühiskonnateenused
HARIDUS
Jõgeva Lasteaed Rohutirts
Jõgeva Lasteaed Karikakar
Palamuse Lasteaed Nukitsamees
Jõgeva Aleviku Lasteaed
Kurista Lasteaed Karukell
Sadala Kool
Torma Põhikool
Kuremaa Lastead-Algkool
Siimusti Lastead-Algkool
Laiuse Põhikool
Vaimastvere Põhikool
Õppelaenud
Alusharidus
Kuremaa Lastead-Algkool
Siimusti Lastead-Algkool
Jõgeva Põhikool
Torma Põhikool
Sadala Kool
Laiuse Põhikool

Summa

18 667
11 967
6 700
2 654 591
147 000
231 629
706 367
82 931
36 622
172 482
63 000
168 885
25 467
19 994
26 367
21 395
25 126
21 432
19 968
22 080
2 257
269 096
132 901
45 460
21 955
42 778
238 500
53 399
50 500
7 000
10 310 802
903 027
580 345
742 049
187 864
131 601
95 411
319 417
81 485
289 698
102 133
65 002
477
42 000
196 559
402 959
1 773 680
696 447
185 981
499 219

Eelarve		
klassi-		
fikaator

Tulu/			
kululiigi nimetus

Summa

09.210
09.212
09.212
09.213
09.213
09.510
09.510
09.510
09.600
09.601
09.602
09.609
10
10.121
10.201
10.400
10.400
10.402
10.600

Vaimastvere Kool
521 217
Palamuse Gümnaasium
781 227
Põhi- ja üldkeskharidus
91 000
Palamuse Gümnaasium
67 824
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
206 034
Jõgeva Kunstikool
68 707
Jõgeva Muusikakool
241 584
Jõgeva Valla Spordikool
134 269
Koolitransport
251 605
Koolitoit
269 751
Vaimastvere Kool
88 788
Muud hariduse abiteenused
293 442
SOTSIAALNE KAITSE
1 624 060
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
265 597
Muu eakate sotsiaalne kaitse
335 160
Asendus- ja järelhooldus
120 060
Siimusti Lastekeskus Metsatareke
294 322
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
256 048
Eluasemeteenused sotsiaalsetele
riskirühmadele
103 530
10.701 Riiklik toimetulekutoetus			
91 785
10.900 Muu sotsiaalne kaitse
157 558
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
19 129 316
PÕHITEGEVUSE TULEM		
110 539
		
INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetus		
-1 560 000
04
MAJANDUS
-960 000
04.510 Maanteetransport
-930 000
04.900 Muu majandus
-30 000
06
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
-350 000
06.400 Tänavavalgustus
-350 000
07
TERVISHOID
-70 000
07.210 Üldmeditsiiniteenused
-70 000
09
HARIDUS
-180 000
09.212 Põhikool
-180 000
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
-90 000
Finantstulud ja -kulud		
-79 700
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
-1 729 700
EELARVE TULEM		
-1 619 161
FINANTSEERIMISTEGEVUS		
Laenude võtmine muudelt residentidelt
1 620 000
Võetud laenude tagasimaksmine
-664 000
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU
956 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		
Raha ja pangakontode saldo muutus
-700 000
EELARVE DEFITSIIT/ÜLEJÄÄK		
36 839

LK 2
SISSEJUHATUS
Ülevaade majanduskeskkonnast
Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvise majandusprognoosi järgi oli
Eesti majanduskasv 2017. ja 2018. aastal kiirem kui varem arvatud, vastavalt
5,7% ja 4,8%. Kiire kasv jätkus ka 2019. aasta esimeses pooles, kuid järgnevate
kvartalite jooksul aeglustub kasv kardetavasti oluliselt. Majanduskasvu peatsest aeglustumisest on juba üle aasta märku andnud majanduskonjunktuuri
näitajad nii Eestis kui ka meie kaubanduspartnerite juures. Selle taga on
rahvusvahelise kaubanduse aeglustumine ning süvenev majanduspoliitiline
ebakindlus, mis parata¬matult jõuab varem või hiljem ka meie majandusse.
Järgmise aasta majanduskasv jääb 2% juurde, ehk varem arvatust madalamaks. 2019. aasta kasv aga kujuneb pigem kiiremaks, kuna Eesti eksport on
kasvanud endiselt kenasti vaatamata kiire palgatõusu jätkumisele. Praeguste
väljavaadete kohaselt normaliseerub väliskeskkond paari aasta jooksul, mis
võimaldab ka Eesti tööviljakuse kasvutempol kiireneda.
Kui majanduskasvu aeglustumine jääb, nagu prognoositud, ajutiseks, siis
ei tohiks see anda olulist tagasilööki tööturule, mille näitajad on praegu väga
head. Töötus järgmistel aastatel siiski marginaalselt kasvab, kuid selle taga on
osaliselt ka töövõime¬reformi jätkumine. Aeglasem kasv ja ärevad majandusuudised võiksid palganõudmisi siiski tagasi hoida ja palgakasv peaks hakkama
aeglustuma, langedes mõne aasta jooksul 5% lähedale. Olulist hõive kasvu
ei tohiks enam toimuda ja mõne aasta pärast hakkab töötajaid pöördumatult
vähemaks jääma, mis piirab ka majanduskasvu võimalusi.
Palgakasvu aeglustumist kompenseerib osaliselt hinnatõusu pidurdumine
viimase paari aasta 3,4%-lt 2% lähedale. Sellel aastal saab keskmise palga
ostujõu kasv olema eelmise aasta omast isegi kiirem, kuna palgakasv aeglustub
inflatsioonist vähem.
Kui ettevõtjate seas, eriti tööstuses ja ehituses, on meeleolud juba mõnda
aega muutunud pessimistlikumaks, siis tarbijate hulgas kindlus tuleviku ees
kasvab endiselt. Sellele vaatamata jätkub juba seitsmendat aastat olukord,
kus elanike tarbimine kasvab aeglasemalt kui sissetulekud. Kriisi puhkemine tekitas inimestes loomupärase reaktsiooni suurendada säästmist ja see
käitumis¬muster ei ole siiani muutunud. Erinevates elanikkonna rühmades
võib säästmiskäitumine olla siiski väga erinev ja agregeeritud pilt võib jätta
paljugi varju. Tervikuna aga eestimaalasi pillavas tarbimiskäitumises pärast
kriisi süüdistada ei saa.
Investeeringute kasv on viimastel aastatel olnud äärmiselt hüplik, kuid
esimese poolaasta põhjal võib see 2019. aastal tulla vahelduseks kiire. Jõuliselt
on sel aastal investeeringuid kasvatanud ettevõtted, kuid jätkuvalt nõrgenev
olukord ei luba oodata selle tempo püsimist. Käesoleval aastal toetab investeeringute kasvu veel valitsussektor, kuid järgnevatel aastatel juba õige vähe.
Eesti majanduses ei tohiks endiselt olla sisemisi põhjuseid majanduskasvu
oluliseks aeglustumiseks, kuid nõrk väliskeskkond ei luba meil lähiaastatel
rakendada oma täit kasvupotentsiaali.¹
Makromajanduslikud näitajad 2017-2022
Näitaja

Ühik

SKP reaalkasv
%
SKP jooksevhindades mld eurot
Sisemajanduse nõudlus
%
Tarbijahinnaindeks
%
Tööhõive kasv
%
Tööpuuduse määr
%
Keskmise palga
%
reaalkasv
Keskmise palga
%
nominaalkasv
Keskmine palk
eurot

2018¹

2019¹

2020¹

2021¹

2022¹

2022¹

4,8
26,0
3,8
3,4
0,9
5,4

3,3
27,8
5,0
2,2
1,0
5,0

2,2
29,2
1,9
2,2
0,1
5,2

2,6
30,7
2,6
2,1
0,0
5,4

2,5
32,3
2,3
2,1
-0,1
5,5

2,3
33,7
2,2
2,0
-0,2
5,6

4,0

4,8

3,4

2,9

2,9

2,8

7,6
1 310

7,2
1 404

5,7
1 484

5,1
1 560

5,0
1 638

4,9
1 719

¹ Allikas: Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvine majandusprognoos
Jõgeva vallavalitsus esitab vallavolikogule kinnitamiseks Jõgeva valla 2020.
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 2020. aastal on 20%, maksuvaba tulu 0..500
eurot kuus ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär
on 540 eurot. Töötuskindlustusmakse määrad 2020. aastal on töötajale 1,6%
ja tööandjale 0,8%. Töötasu alammäär muutuses kokkulepet ei ole, seega
kehtiv määr on 540 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr 33%. Alates 2014. aastast
eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele tulumaksu 11,6% brutotulust,
2018. aastal 11,9%, 2019. aastal 11,93%le ja 2020. aastal tõuseb 11,96%le.
Eelarve eelnõus on summad esitatud eurodes.
Eelarve koostamisel on aluseks võetud kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvine majandusprognoos ja 2020. aasta
riigieelarve eelnõu.
Määruse „Jõgeva valla 2020. aasta eelarve” eelnõu seletuskirja ülesehitus
on kooskõlas määruse lisade ülesehitusega. Kõigepealt kajastatakse 2020.
aasta prognoositavad põhitegevuse tulud ja kulud, sellele järgnevad investeerimistegevus ja finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.
PÕHITEGEVUSE TULUD
Põhitegevuse tulude planeerimisel on vallavalitsus lähtunud kulupõhisest
planeerimisest, 2019. aasta reaalsetest laekumistest, laste arvu muutustest
ja rahandusministeeriumi prognoosidest järgnevaks aastaks. Eelarve eelnõu
valmimise hetkeks ei ole teada riigipoolsed eraldised omavalitsustele, seega on
lähtutud rahandusministeeriumi 2020. aasta tasandusfondi arvutusmudelist.
Toetusfondi vahendid on korrigeeritud vastavalt rahandusministeeriumi infole
ja käesoleva aasta näitajatele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse eelnõus või siis juba vastu võetud
eelarves nimetatud numbreid. Jõgeva valla põhitegevuse tulude kogumaht
2020. aastal on 19,2 mln eurot, 2019. aasta kinnitatud eelarves 19,1 mln
eurot, kavandatava kasvuga 1%.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Põhitegevuse kulud on planeeritud kulupõhise eelarvestamise meetodil ja
jaotatud tegevusalade järgi. Põhitegevuse kulude kogumaht 2020. aastal on
19,1 mln eurot, 2019. aasta kinnitatud eelarves 18,6 mln eurot, kavandatava
kasvuga 3%. Personalikulud on kavandatud 2019. aasta tasemel, v.a lasteaia ja
üldhariduskoolide õpetajad. Õpetajate töötasu alammäär tõuseb 1 250 eurolt 1
315 eurole (5,2%) kuus, millega on seotud lasteaiaõpetajate palgamäär. 2019.
aasta tegelike kuludega võrreldes kasvavad keskmiselt majandamiskulud 5%,
personalikulud 1% ja antavad toetused 8,1%.
INVESTEERIMISTEGEVUS
Investeerimistegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud ja
laenuintresside tasumine. Eelarves on kavandatud investeeringute mahuks
1,7 mln eurot.

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. Esitatava eelarve
tulem on -1,6 mln eurot.
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluste finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade
tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Finantseerimistegevuse maht on 0,9 mln eurot.
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Likviidsete varade muutuse all on kajastatud pangakontode saldo muutust.
PÕHITEGEVUSE TULUD
2020. aastal on valla eelarve põhitegevuse tuludeks kavandatud 19 239
855 eurot. Suurima osa tulubaasist moodustavad maksud 53 % põhitegevuse
tulude kogumahust, millele järgnevad toetused 36%.
2020

Tululiik

osakaal
tuludes
%

Maksud

10 201 700

53,0%

Kaupade ja teenuste müük

2 047 100

10,6%

Saadud toetused

6 926 815

36,0%

64 240

0,3%

19 239 855

100,0%

Muud tulud
Põhitegevuse tulud kokku

Jõgeva valla 2020. aasta põhitegevuse tulubaasi struktuur on ära toodud
alljärgneval joonisel:
36%

0%

Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
53%

11%

30 MAKSUD
Maks on seadusega või seaduse alusel vallavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku
tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline
kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras,
suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja
jaoks. Eesti maksusüsteem koosneb vastavalt maksukorralduse seadusele
maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse
alusel vallavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikud maksud kehtestatakse
vallavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud
tingimustele. Jõgeva vallas kehtivaks kohalikuks maksuks on reklaamimaks.
Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks nimetatule veel viit võimalikku
kohalikku maksu (teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks,
loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu), mida Jõgeva vallas ei
ole rakendatud.
Maksutulud on suurim tululiik, moodustades pisut üle poole põhitegevuse
tuludest. Suur enamus maksutuludest laekub füüsilise isiku tulumaksust.
Võrreldes 2019. a kinnitatud eelarvega kasvavad maksutulud 3% ehk 300
000 euro võrra peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava
kasvu tulemusel.
Laekumist maksudest kavandatakse kokku 10,2 mln eurot. Maksutulud
moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust 53%. Riiklike maksude
prognoos 2020. aastaks on 10,2 mln eurot, mis moodustab eelarve maksutuludest 95,1% ja eelarve põhitegevuse tulude mahust 53,1%.
Kohalike maksude tuluks on 2020. aasta eelarves kavandatud 1 700 eurot
(0,02% eelarve maksutuludest).
5%
95%

0%

Näitaja
Maksumaksjate keskmine arv
Kogu tulu (euro)

Reklaamimaks

9 700 000 EUR

2019 kinnitatud eelarve

9 400 000 EUR

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja rahandusministri 19.12.2008. a määrus nr 54 „Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele
omavalitsusüksustele eraldamise kord“. Tulumaksu laekumist mõjutavad
maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele
kehtestatav tulumaksu laekumise määr.
Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil teenitud tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised.
Maksumäär on alates 2015. a 20%, kuid see ei mõjuta omavalitsustele laekuvat
tulu. Tasutud tulumaksust eraldatakse maksumaksja elukohajärgsele kohaliku
omavalitsuse üksusele tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt 11,96%
tema maksustatavast tulust, arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi. Omavalitsusüksusele eraldatava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka pensione ja kasu vara võõrandamisest.
Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste
registrisse kantud elukoht. Rahandusministeeriumi andmetel (https://www.
rahandusministeerium.ee/et/kohalikud-omavalitsused-haldusreform-maavalitsused/finantsulevaated) oli 2018. a Jõgeva valla keskmine maksumaksjate
arv 6114. Eelarve koostamise hetkeks oli teada 6 esimese kuu andmed ning
juuni seisuga on maksumaksjate arv 6294.

2018

2019 6
kuud

5 797

6 114

6 294

64 212 523

69 177 972

75 906 572

39 240 993

930

994

1 035

1 039

Füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel 2020. aastaks on lähtutud 2019.
aasta loodetavast tulumaksu laekumisest (9,5 mln eurot) ning majandusprognoosist. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega on kavandatud tulumaksu
laekumise kasv 3%.
Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi
poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. Tulumaksu laekumise määra suurendamisega on kohalikele omavalitsustele antud
täiendavaid ülesandeid (korraldada üldhariduskoolide õpilaste ujumisõpet,
parandada koolis laste toimetulekut ja toetada nende arengut jm)
3030 Maamaks

2020 eelarve

500 000,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

500 000,00 EUR

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind
määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse lähtudes maa hindamise
seadusest.
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.
Maamaksu tasumiseks on kaks tähtpäeva – 31. märts ja 1. oktoober.
Summaline piirmäär on 64 eu-rot, millest väiksema või võrdse summa peab
ära maksma esimeseks tähtpäevaks (31. märtsiks). Üle 64 euro suuruse
maksusumma puhul peab maksumaksja tasuma 31. märtsiks vähemalt pool
summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot ning ülejäänud osa maamaksust
tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei
väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro. Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ning maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari
seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Vallasvara puhul arvestatakse hoone omandamist 1.
jaanuari seisuga.
Jõgeva vallas on kehtestatud vallavolikogu 29.11.2018 määrusega nr 61
Jõgeva valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 1,8% maksustamishinnast.
Alates 2013. aastast on vabastatud maamaksust kodualune maa ja see on
kompenseeritud tulumaksumäära tõstmisega 0,17% võrra.
3044 Reklaamimaks

2020 eelarve

1 700,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

1 700,00 EUR

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad reklaamiseadus ja Jõgeva linnavolikogu 22.4.2010 määrus nr 6 „Reklaamimaks Jõgeva linnas“. Maksuobjektiks
on reklaam ja kuulutused, mis on paigaldatud Jõgeva linna territooriumil
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.
32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud valla eelarvesse summas 2 047
100 eurot, mis moodustab 10,6% valla eelarve põhitegevuse tuludest.
Saadava tulu koosseisu kuulub põhitegevuse tulemusena tekkepõhiselt
arvestatud tulu müüdud toodete ja osutatud teenuste eest. Tegevusala baseerub üksuse põhitegevusalale, millega tulu saamine on seotud (näiteks kui
haridusasutus saab tulu õpilaste toitlustamisest, siis klassifitseeritakse see
tuluna haridusalasest tegevusest).

18%

0%

1%

9%

1%

38%

Riigilõivud
Tulud haridusalasest
tegevusest
Tulud kultuurialasest
tegevusest
Tulud spordialasest
tegevusest

3000 Füüsilise isiku tulumaks

2020 eelarve

2017

5 751

Keskmine kuu tulu (euro)

Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks

2016

27%

6%

Tulud muudelt
majandusaladelt
Üür ja rent

320 Riigilõivud

2020 eelarve

11 440,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

11 440,00 EUR

Riigilõivude laekumist reguleerib riigilõivuseadus (RLS). Riigilõiv on tasutav summa lõivustatud toimingu (juriidiliste toimingute tegemise, avalduste
läbivaatamise ja dokumentide väljastamise) tegemise eest (RLS § 2). Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud on sätestatud RLS-i 16. peatükis.
Vastavalt RLS § 7 lg 2 laekub kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse toimingu
eest tasutav riigilõiv vallaeelarvesse.
Ehitusloa toimingute riigilõivu reguleerivad riigilõivuseaduse §-d 331¹
(hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine) ja 331² (rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine). Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse
läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava
rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa
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taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda
teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Rajatiste ehitusloa taotlemise läbivaatamise
riigilõiv on sõltuvalt rajatise olemusest kas 30 eurot või 250 eurot. Rajatiste
lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu 30 eurot.
Kasutusloa toimingute riigilõivu reguleerivad riigilõivuseaduse §-d 331³
(hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine) ja 3314 (rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine). Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse
läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60
eurot. Raudteerajatise, auditi-kohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise,
jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Avalikkusele
ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt
ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise,
veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise,
tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse
läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Ülalnimetatud toimingud
tehakse ehitusseadustiku alusel.
Ühistranspordiseaduse alusel tehtavate toimingute riigilõivu reguleerivad
riigilõivuseaduse §-d 332-335. Taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot ja teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest
38 eurot.
Riigilõivusid on kavandatud valla eelarvesse summas 11 440 eurot (0,6%
kaupade ja teenuste müügist). Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt
riigilõivuseadusele:
1) ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest (11 000 eurot);
2) ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest (440 eurot).
3220 Tulud haridusalasest tegevusest

2020 eelarve

778 327,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

730 092,00 EUR

Tulud haridusalasest tegevusest moodustavad majandustegevuse tuludest
38,2%. 2020. aasta tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku
778 327 eurot. Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste
omatuludest, teiste omavalitsuste poolt laekuvast tulust, kui nende lapsed/
õpilased käivad Jõgeva vallavalitsuse hallatavates haridusasutustes. Vastavalt
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83, kehtestab Vabariigi Valitsus igaks
eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta.
Koolieelse lasteasutuse kohatasu on reguleeritud koolieelsete lasteasutuste
seaduse (KELS) § 27 lg 3. Lasteasutuse majandamiskulude, personalikulude
ning õppevahendite kulude katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning
vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa
ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud
palga alammäärast. Lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude
katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt
nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.
Eelarves on eeldatud, et koolieelsetes lasteasutustes käib teiste omavalitsuste
lapsi 30. Tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta valla lasteaedades
kujuneb vahemikus 269 eurost kuni 563 euroni kuus.
Osaliste kulude katmiseks vanemate poolt kehtestab vallavolikogu vanemate kaetava osa määra, mis võib olla diferentseeritud sõltuvalt lapse vanusest,
lasteasutuse majandamiskuludest või muudest asjaoludest (KELS § 27 lg 4).
Jõgeva vallavolikogu 26.4.2018. a määrus nr 31 „Lastevanemate osalustasu
kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades“ sätestab, et koolieelsetes lasteasutustes on vanemate poolt kaetava osa määr 30 eurot ühes kalendrikuus, kui laps
kasutab lasteasutuses kohta täiskoormusega. Kui laps kasutab lasteasutuses
kohta osakoormusega, ilma toitlustamiseta vaid õppe- ja mänguaegadel, siis
on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus 60% osalustasu määrast. Kui
lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses, siis saab lapsevanem soodustust 50% teise lasteaias käiva lapse eest ja
100% kolmanda ja iga järgmise lasteaias käiva lapse eest. Koolimineku aastale
eelneval aastal käiva lapse eest tasub lapsevanem 60% osalustasu määrast.
Tulud on kavandatud 11 koolieelse lasteasutuse kohta, kus on lapsi keskmiselt
631, sh eelkooli ealisi ~133 ning samaaegselt ühest perest käivate kahe või
enam laste arv on ~111.
Lapse toidukulu lasteasutuses katab KELS-i § 27 lg 2 alusel lapsevanem.
Lapse toidukulu päeva-maksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse
juht. Vahendid toitlustamise korraldamiseks planeeritakse lapsepõhiselt
lähtudes laste arvust ja kavandatavast toidupäevade arvust ja toidupäeva
maksumusest. Toidupäeva maksumus on lasteaedades 1,20 – 1,80 eurot
toidupäeva kohta. Jõgeva vallavolikogu 26.4.2018 määrusega nr 30 „Tasuta
hommikusöögi võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades“ võimaldatakse lasteaedades tasuta hommikusöök neile lasteaias käivatele lastele, kelle elukoht
koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri alusel Jõgeva vallas.
Tasuta hommikusöögi kulu on 45 444 eurot aastas.
Laekumine teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide teenuse eest on
reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS), mis sätestab, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad
või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. Jõgeva vald teatab munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises
osalevatele valdadele ja linnadele igal aastal õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta. Arvestatud on, et Jõgeva valla koolides
õpib ~135 õpilast teistest omavalitsustest ning teiste omavalitsuste poolt
kaetavaks tasuks õpilase kohta on arvestatud 50 eurost kuni 91 euroni kuus.
Õpilaste õppetasu huvikoolides on reguleeritud huvikooli seaduse ning
vallavalitsuse korraldustega. Jõgeva Muusikakoolis õppivalt 135 lapselt (sh
põhiõppes 70 last ja huviõppes 65 last) laekub lapsevanemate poolt tasutavat
õppetasu 32 583 eurot. Õppetasu suurus muusikakoolis on 15 eurost kuni
27 euroni. Muusikakooli omatulud kasvavad võrreldes 2019. aasta kinnitatud
eelarvega 22% tulenevalt õppetasu tõusust.
Jõgeva Kunstikoolis õppivalt 71 lapselt laekub lapsevanemate poolt tasutavat õppetasu 14 555 eurot. Õppetasu suurus on 15 eurost kuni 25 euroni.
Kunstikooli omatulud kasvavad võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega
43% tulenevalt õppetasu tõusust.
Jõgeva Valla Spordikoolis õppivalt 290 lapselt laekub lapsevanemate poolt
tasutavat õppetasu 57 500 eurot. Õppetasu suurus on 15 eurost kuni 20 euroni.
Jõgeva Täiskasvanute keskkooli omatuludeks 2020. aastal on prognoositud
150 eurot, laekumine töövihikute ja riigieksamimaterjalide eest.
Jõgeva valla haridusasutuste omatuludesse on arvestatud asutuste personali toidupäeva tasu. Vaimastvere Põhikoolil on kavandatud omatuludesse

õpilaskodu teenus teistelt omavalitsustelt. Õpilaskodul on 23 kohta, millest
teiste omavalitsuste lapsed moodustavad 74%. Kohamaks on 80 eurot kuus
õpilase kohta.
Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:

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 Kool
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
Palamuse Gümnaasium
Jõgeva Muusikakool
Jõgeva Kunstikool
Jõgeva Valla Spordikool
Jõgeva Vallavalitsus

89 114,00
55 935,00
17 224,00
10 670,00
52 818,00
11 641,00
37 138,00
44 376,00
43 068,00
13 994,00
23 654,00
11 505,00
150,00
4 508,00
32 583,00
14 555,00
57 500,00
257 894,00

3221 Tulud kultuurialasest tegevusest

2020 eelarve

120 178,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

116 856,00 EUR

Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:

427,00
15,00
12,00
50,00
10 624,00
600,00
600,00
600,00
7 250,00
100 000,00

3222 Tulud spordialasest tegevusest

2020 eelarve

549 005,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

662 425,00 EUR

Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:

100 755,00
4 050,00
444 200,00

3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

2020 eelarve

367 584,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

116 872,00 EUR

Siimusti Lastekeskus Metsatareke

184 800,00

Jõgeva Vallavalitsus

182 784,00

3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud

2020 eelarve

2 000,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

50 000,00 EUR

Tulud hallatavalt elamufondilt ja kalmistutel osutatavatest teenustest.
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud moodustavad majandustegevusest
0,1% ning tulud vähenevad 98%. Palamuse Vallavara, kelle tegevus lõpetati
2018. aastal osutas korteriühistutele haldamisteenust, kuid 2018. aasta 1.
jaanuaril jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistu
seadus, mille kohaselt hakkas kõigi korteriomandite majandamine toimuma
iseseisva juriidilise isiku (korteriühistu) vormis.
3232 Tulud muudelt majandusaladelt

2020 eelarve

29 069,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

26 148,00 EUR

3233 Üür ja rent

2020 eelarve

189 209,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

161 442,00 EUR

Planeeritud üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluva vara üürile andmisest
saadavat tulu.
Aastal 2020 on üüri- ja renditulude laekumiseks prognoositud 189 209
eurot (9,3% majandus-tegevusest), mis koosneb alljärgnevalt:
1) Jõgeva Muusikakooli poolt osutatud teenuste eest 21 eurot;
2) Jõgeva Spordikeskus poolt osutatud teenuste eest 9 227 eurot;
3) Kuremaa Ujula poolt osutatud teenuste eest 2 142 eurot;
4) Jõgeva Kultuurikeskuse poolt osutatud teenuste eest 9 000 eurot;
5) Palamuse Kultuuri poolt osutatud teenuste eest 5 223 eurot;
6) Jõgeva Põhikooli poolt osutatud teenuste eest 3 600 eurot;
7) Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli poolt osutatud teenuste eest 30 eurot;
8) Jõgeva Vallavalitsuse poolt osutatud teenuste eest 150 316 eurot;
9 Jõgeva Valla Noortekeskuse poolt osutatud teenuste eest 900 eurot;
10) Palamuse Lasteaed Nukitsamees poolt osutatud teenuste eest 7 125
eurot;
11) Torma Põhikooli poolt osutatud teenuste eest 1 625 eurot.
Võrreldes 2019. aastaga kasvavad tulud 17%.
3237 Õiguste müük

Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate asutuste (spordiasutuste) tasulistest teenustest vastavalt kehtestatud hinnakirjadele. Kavandatavad tulud
vähenevad 17% Kuremaa Ujula majutusteenuse arvelt.

Jõgeva Spordikeskus
Torma Spordihoone
Kuremaa Ujula

Tulud jaotuvad asutuste lõikes järgmiselt:

Jõgeva bussijaamale on kehtestatud kasutamise tasu. Teenuse hinnaks
2019. aastal oli kehtestatud 1,35 eurot iga liinile väljuva bussi kohta, 2020.
aasta hinnaks on kehtestatud 1,40 eurot. Kavandatud tulude kasv on 11%.
Tasu kehtestati vastavalt ühistranspordiseaduse § 5.

Prognoositav laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest
2020. aastal on 120 178 eurot (5,9% majandustegevusest). Tulud koosnevad
vallavalitsuse hallatavate asutuste (raamatukogud, kultuurimajad) tasulistest
teenustest. Tulud kasvavad 3%. Jõgeva Vallavalitsuse tuludesse on kavandatud
Paunvere laada ja väljanäituse tulud.

Jõgeva Linnaraamatukogu
Palamuse Raamatukogu
Kaarepere Raamatukogu
Siimusti Raamatukogu
Jõgeva Kultuurikeskus
Torma Rahvamaja
Sadala Rahvamaja
Vaiatu Rahvamaja
Palamuse Kultuur
Jõgeva Vallavalitsus

bilitatsiooniplaanis, ta suudab ise enda eest hoolitseda ja juhendamise korral
toime tulla igapäevaelu toimingutega. Jõgeva vallas on loodud 10 kohta, mis
ka käesoleval ajal on täidetud. Teenuse saajad katavad omaosalusega ruumide
halduskulud ning Sotsiaalkindlustusamet osaleb kulude katmisel 214 euroga
kuus teenuse saaja kohta.

Tulud Siimusti Lastekeskuse Metsatareke majandustegevusest ja sotsiaalabiteenuse osutamisest (transporditeenus, koduteenus, kogukonnas elamise ja
toetatud elamise teenus jm). Tulud moodustavad majandustegevuse eelarvest
18,1% ning kasvavad 215%.
Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse
ja toitlustamisega. Teenuse eesmärgiks on suurendada inimese iseseisvat
toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes
tegevustes osalemise kaudu. Kogukonnas elamise teenust osutatakse raske,
sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisele isikule rehabilitatsiooniplaani alusel kui ta suudab toime tulla enese eest hoolitsemisega ning osaleda
majapidamistöödes ja kui talle ei osutata samaaegselt igapäevaelu toetamise
teenust, toetatud elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust. Jõgeva vallas on loodud 16 kohta, mis ka käesoleval ajal on täidetud. Teenuse
kasutajatel on omaosalus 230 eurot/kuus ning kulude katmisel osaleb ka
Sotsiaalkindlustusamet 432 euroga kuus teenuse saaja kohta.
Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni
toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu.
Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga
tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal, teenuse osutaja poolt
inimesele üüritaval elamispinnal või grupikodus. Toetatud elamise teenust
osutatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisele
isikule, kellel puudub elamispind iseseisvaks elamiseks ja ta pole suuteline
seda endale muretsema, soovitus kasutada seda teenust on kirjas isiku reha-

2020 eelarve

288,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

288,00 EUR

Tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu laekub kinnisasja omanikule, kui
omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist (kütte-,
veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku,
nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende
teenindamiseks vajalikke ehitisi) (AÕS §-d 158, 158¹ ja 158²). Tasu makstakse
üks kord aastas 1. detsembriks ja on kavandatud 48 objektilt.
35 SAADUD TOETUSED
Saadud toetusi on eelarvesse kavandatud 6 926 815 eurot, mis moodustab
36% eelarve põhitegevuse tuludest. Toetused on eelarvesse planeeritud, võttes
aluseks riigieelarve 2020. aasta eelarve eelinformatsiooni.
1%

Saadud tegevuskulude
sihtﬁnantseerimine
Saadud mittesihtotstarbeline
ﬁnantseerimine
99%

350 Saadud sihtfinantseerimine

2020 eelarve
2019 kinnitatud eelarve

34 833,00 EUR
482 632,00 EUR

Sihtotstarbelisi toetusi on eelarvesse kavandatud 34 833 eurot, mis moodustab 0,5% toetuste mahust. Laekuvad vahendid on seadusega ette nähtud
õppelaenude kustutamiseks (477 eurot), projekti eriilmeline lapsehoiuteenus
(24 084 eurot) ja spordikooli treeneri tööjõukulude toetuseks (10 272 eurot).
Meetme „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine
hoolduskoormuse vähendamiseks“ eesmärgiga võimaldada lapsehoidu ja/või
puudega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul. Avatud on Tormas lasteaia Linnutaja majas eriilmeline lapsehoid kuni 31.8.2020.
352 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine

2020 eelarve

6 891 982,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

6 798 828,00 EUR

LK 4
Mittesihtotstarbelisi toetusi on eelarvesse kavandatud 6 891 982 eurot,
mis moodustab 99,5% toetuste mahust. Mittesihtotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud lähtuvalt rahandusministeeriumi
prognoosist ja prognoositavatest tegelikest muutujatest.
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.
Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi
avalike teenuste osutamisel. Ideaalselt toimivat tasandusfondi meetodit on
väga raske leida, sest see peaks ühelt poolt toetama kohalike omavalitsuste
toimimise efektiivsust ja teiselt poolt, toetust ei tohiks saada need omavalitsused, kel on piisavalt vahendeid elanikele kvaliteetsete avalike teenuste
pakkumiseks. Säilima peaks omavalitsuste motivatsioon arendada ettevõtlust
ja kohalikke teenuseid, et meelitada oma territooriumile elama rohkem elanikke. Tasandusfondi suuruse arvestuse aluseks on arvestuslike tulude ning
arvestuslike kulude vahe. Arvestuslike kulude arvestuse aluseks on parameetrite väärtused ühe lapse, kooliealise, gümnaasiumi õpilase, tööealise (19-65
a), vanuri, arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava
puudega isiku kohta (lisaks väikesaarte parameetrid, mis Jõgeva valda ei puuduta). Arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning
ühiku maksumuse korrutiste summeerimisega. Arvestuslikud tulud kujunevad
järgmiselt: 1) tulumaksu tegelikud laekumised arvestatakse ümber (keskmistatakse kolme viimase aasta laekumise järgi) selliselt, et üle-üleeelmise aasta
laekumise osakaal on 0,2, üle-eelmisel aastal 0,3 ja eelmisel aastal 0,5; 2)
maamaks on arvestuslik: lähtutakse maamaksuseaduses sätestatud maksumäära maksimumväärtusest. Seejärel leitaksegi tulu- ja kuluvajaduse vahe, mis
tasandusfondi summa määramisel korrutatakse 0,9-ga. See korrutis tehakse
seepärast, et katta tulu- ja kuluvajaduse vahest 90% (ehk siis mitte täielikult).
Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel,
toetust antakse üldistel alustel. Toetust antakse Vabariigi Valitsuse määruse
„Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi
vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid,
tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ning hooldada kohalikke teid.
Toetusfond hariduskuludeks jaguneb haridustoetuseks ja tugiteenuste
toetuseks. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus eraldatakse õpetajate,
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks,
õppevahenditeks ning koolilõunaks. Tugiteenuste toetus antakse omavalitsustele haridustoetusena läbi toetusfondi õpilastele tõhustatud või eritoe rakendamiseks. Toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide,
-vahendite ja –keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist.
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku
omavalitsuse üksustele eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate
palka. Toetuse saamiseks 2020. a peab kohaliku omavalitsuse üksuses lasteaiaõpetaja töötasu võrduma üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga.
Huvitegevuse toetusskeem panustab noorteprogrammi eesmärkide saavutamisse. Toetuse eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7–19-aastastele
noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi
vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused
ja tehnoloogia.
Toimetulekutoetust maksavad välja kohaliku omavalitsuse üksused selleks
riigieelarvest saadava hüvitise arvelt. Alates 2018. a muudeti toimetulekutoetuse süsteemi puudutavaid tegevusi (sh motiveeritakse toimetulekutoetuse saajaid tööle minema, suurendatakse toimetulekutoetuse regulatsiooni
paindlikkust jms). Toimetulekutoetust saavatele peredele aitab vajaduspõhise
peretoetuse kaotamist kompenseerida toimetulekupiiri tõstmine 2019. a
seniselt 140 eurolt 150 euroni kuus ning alaealistel 1,2 kordseks. Raske ja
sügava puudega laste lapsehoiuteenust korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus
saab toetust kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-,
sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada
raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest
tulenevat lisavajadust.
Matusetoetuse jaotamisel võetakse aluseks 19–64-aastaste isikute ning
65-aastaste ja vanemate isikute arv rahvastikuregistri andmetel vastava aasta
alguse seisuga. Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu
ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste
elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks
täisealisena.
Kohalike teede hoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede jooksval hooldamisel ning ehitamisel. Toetus jaotatakse
kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt kohalike maanteede
ja tänavate pikkusega, seejuures tänavate pikkus korrutatakse viiega.
Riigieelarvest Jõgeva vallale eraldatava toetuse suurus võib muutuda. Summa täpsustatakse peale 2020. aasta riigieelarve seaduse § 3 alusel tasandus- ja
toetusfondi määratud vahendite jaotuse kinnitamist.
Nimetus
Tasandusfond
Kohalike teede hoiu toetus
Jäätmehoolduse arendamise toetus
Raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetus

2019 kinnitatud
eelarve

2019 eraldus

1 885 000

1 932 398

2 205 485

440 000

446 246

446 246

22 000

0

0

27 068

19 236

19 236

100 000

91 785

91 785

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis

17 000

22 578

22 578

Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise
toetus

91 922

0

0

Matusetoetus

46 000

50 119

50 119

380 830

340 508

259 920

3 391 812

3 508 127

3 288 933

129 534

179 022

201 438

267 662

260 242

260 242

Üldhariduskoolide pidamiseks antav
toetus
Koolieelsetele lasteasutuste õpetajate
tööjõukulude toetus
Huvihariduse- ja tegevuse toetus

Tulud varadelt
Muud tulud

96,9%

382 Tulud varadelt

2020 eelarve

64 240,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

62 240,00 EUR

Tulud varadelt on planeeritud summas 64 240 eurot. Vastavalt keskkonnatasude seadusele laekub kohaliku ja riikliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutustasu.
Tulud on kavandatud lähtuvalt 2019. aasta eeldatavatest tegelikest laekumistest.
388 Muud tulud

2020 eelarve

2 000,00 EUR

2019 kinnitatud eelarve

2 000,00 EUR

Muud tulud on planeeritud summas 2 000 eurot, väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid jm.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Valla eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 19 129 316 eurot.
2019
kinnitatud
eelarve

Kululiik
Üldised valitsussektori
teenused

Vaimastvere Põhikooli õpilaskodu ülalpidamiskulude katmise toetus summas 46 000 eurot.
38 MUUD TULUD
Muud tulud on eelarvesse planeeritud summas 64 240 eurot, mis moodustab 0,3% eelarve põhitegevuse tulude mahust.

2020

osakaal
kuludes

EUR

%

2 514 120

Avalik kord ja julgeolek

2 546 434

13,3%

17 000

27 000

0,1%

Majandus

907 191

1 025 708

5,4%

Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus

400 515

446 684

2,3%

449 813

475 370

2,5%

18 667

18 667

0,1%

Tervishoid
Vaba aeg, kultuur, religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Põhitegevuse kulud kokku

2 694 257

2 654 591

13,9%

10 050 284

10 310 802

53,9%

1 603 623

1 624 060

8,5%

18 655 470

19 129 316

100,0%

Alljärgneval joonisel on toodud 2020. aasta kavandatava eelarve valdkondade põhitegevuse kulude osakaalud:
13,3%

8,5%

Üldised valitsussektori teenused
avalik kord ja julgeolek
2,3% Majandus
2,5% Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
0,1%
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur, religioon
Haridus
13,9%
Sotsiaalne kaitse

0,1%
5,4%

53,9%

Üldised valitsussektori teenused (13,3 % põhitegevuse kulude
eelarvest)

2020 eelarve

2 546 434,00 EUR kasv 1%

2019 kinnitatud eelarve

2 514 120,00 EUR

2,7%

4,6%

2,7%

2020 eelarve

Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis

Asendus- ja järelhoolduse arendamise
toetus

3,1%

9,0%

Avalik kord ja julgeolek (0,14% põhitegevuse kuludest)

2020 eelarve

27 000,00 EUR kasv 59%

2019 kinnitatud eelarve

17 000,00 EUR

Valla eelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 27
000 eurot, mis on 0,14% eelarve põhitegevuse kuludest. Vahendid on planeeritud toetusena Lõuna Prefektuuri Jõgeva politseijaoskonnale abipolitseinike
patrulli rakendamiseks avaliku korra tagamisel 1 500 eurot, vabatahtliku
päästekomando mittetulundusühingu Palamuse Pritsumehed tegevuse toetamiseks 15 500 eurot ja Päästeameti projekti „500 kodu korda“ omaosaluse
katmiseks 10 000 eurot.
Majandus (5,4% põhitegevuse kuludest)
2020 eelarve
2019 kinnitatud eelarve

1 025 708,00 EUR kasv 13%
907 191,00 EUR
Üldine majandus- ja
kaubanduspoliitika
Põllumajandus
Maanteetransport

Jõgeva Vallavolikogu

Turism

Jõgeva Vallavalitsus

Üldmajanduslikud
arendusprojektid
Muua majandus

Reservfond
Stabiliseerimisreserv

80,9%

lähetuskuludeks, infotehnoloogiakuludeks jm. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 3%, sealhulgas personalikulud jäävad 2019
tasemele ja majandamiskulud kasvavad 33% infotehnoloogia kulude arvelt;
2) Jõgeva Vallavalitsuse kuludeks kavandatakse 2 059 723 eurot (80,9%
valitsussektori kuludest). Personalikulud on kavandatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud struktuurile ja arvestatud on 48 ametikoha ja 36
töökohaga. Vallavalitsuse liikmete töötasude arvestamisel on aluseks võetud
Jõgeva Vallavolikogu 9.11.2017 määrus nr 1 „Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord“. Majandamiskulud
on põhiliselt planeeritud administreerimiskuludeks, auditeerimiskuludeks,
ruumide halduskuludeks (sh teenuskeskused), lähetus- ja koolituskuludeks,
sõidukite ülalpidamiskuludeks, ning infotehnoloogia- ja inventarikuludeks
jm. Kulud jäävad 2019. aasta tasemele.
4) Reservfond ettenägemata ja edasilükkamatute vajaduste kulude katmiseks on 70 000 eurot (2,7% valitsussektori kuludest);
5) Stabiliseerimisreserv majanduse riskide maandamiseks ja eelarvest
finantseeritavate tegevuste rahastamise stabiliseerimise tagamiseks on 70
000 eurot (2,7% valitsussektori kuludest);
6) Muudeks üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud 117
221 eurot (4,6% valitsussektori kuludest), mis suunatakse liikmemaksude
tasumiseks summas 52 701 eurot, Jõgeva linna fiiberoptilise (FOC) võrgu
hoolduskuludeks summas 6 000 eurot, valla ühtse IT võrgu arenduskuludeks
summas 38 520 eurot ja rahvusvaheliste suhete kulu 20 000 eurot. Tänapäeva
avatud maailmas on oluline olla nähtav, omada sõpru ja koostööpartnerid
teistes riikides. Jõgeva vallal on lepingulised ja ka mittelepingulised sõprussuhted enam kui 20 välisriigi omavalitsusega. Tänasel päeval on headeks
partneriteks kümme omavalitsust:
• Voložini rajoon, Valgevene;
• Ukraina Vabariigi Kiievi oblasti Makarovi rajoon;
• Karlstad, Rootsi;
• Keuruu, Soome;
• Kaarina, Soome;
• Jonava, Leedu;
• Priekuli vald Läti Vabariik;
• Kaišiadoryse rajoonivalitsus, Leedu Vabariik;
• Ungheni Rajoonivalitsus, Moldova Vabariik;
• Maracineni vallavalitsus, Rumeenia Vabariik.
Kuludena on kavandatud ametlike delegatsioonide vahetuseks, väliskülaliste vastuvõtuks ja koostööks. Eesmärgiks on seatud järgnevatel aastatel
arendada sõprussuhteid läbi ühiste välisprojektide.
Jõgeva vallavalitsus on liige alljärgnevates organisatsioonides:
• Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA, liikmemaks summas 26
000 eurot;
• Eesti Linnade ja Valdade Liit, liikmemaks summas 9 650 eurot;
• Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, liikmemaks summas 2 600 eurot;
• Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik, liikmemaks summas 300 eurot;
• Jõgevamaa Spordiliit Kalju, liikmemaks summas 6 000 eurot;
• Vooremaa Geopark, liikmemaks summas 1 889 eurot;
• Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ, liikmemaks summas 4 200 eurot;
• Jõgevamaa Koostöökoda, liikmemaks summas 960 eurot;
• Peipsi Kalanduspiirkonna arendajate Kogu, liikmemaks summas 1 102
eurot.

Muud üldised
valitsussektori teenused

Üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud eelarves 2 514 120
eurot alljärgnevalt:
1) Jõgeva Vallavolikogu kuludeks kavandatakse 229 490 eurot (9% valitsussektori kuludest). Eelarve koosneb 27 volikogu liikme, 7 alatise komisjoni
ja volikogu kantselei kuludest. Volikogu ja tema komisjonide liikmete tasude
arvestamisel on juhindutud Jõgeva Vallavolikogu 9.11.2017 määrusest nr 1
„Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise
kord“, millega määrati tasud vallavolikogu aseesimeestele, fraktsioonide
esimeestele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele ning
Jõgeva Vallavolikogu 9.11.2018 otsusest nr 9 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse
palgaliste ametikohtade töötasu ja hüvitise määramine“, millega määrati tasu
vallavolikogu esimehele. Volikogu istungid toimuvad volikogu poolt kinnitatud kava alusel üks kord kuus. Juulis ja augustis reeglina istungeid ei toimu.
Volikogu liikmetele makstakse vallavolikogu istungil osalemise eest 100 eurot
istung. Vallavolikogus on 7 alatist komisjoni 53 liikmega. Komisjoni liikmetele
makstakse hüvitist koosolekul osalemise eest 50 eurot koosolek. Komisjoni
esimeestele makstakse tasu 150 eurot koosolek. Volikogus on 6 fraktsiooni,
fraktsiooni esimehe tasu on 5 eurot kuus fraktsiooni iga registreeritud liikme
kohta. Vallavolikogu kantselei koosneb 2 ametikohast. Personalikulud on
kavandatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud määradele. Majanduskulud on kavandatud vallavolikogu töö administreerimiskuludeks, koolitus- ja

Majanduse valdkonna kuludeks on planeeritud kokku 1 025 708 eurot
(5,4% eelarve põhitegevuse kuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele
tegevusaladele:
1) Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika summas 20 000 eurot (1,9%
majanduse kuludest), mis kavandatakse ettevõtluse arendamiseks ja ettevõtjatele suunatud tegevuste koordineerimiseks, ettevõtlusalaste koolituste
ja kogemuste vahetamise korraldamiseks, ettevõtlusprojektide omaosaluse
katmiseks. Kulud on kavandatud 2019. aasta tasemel;
2) Põllumajandus summas 11 000 eurot (1,1% majanduse kuludest), mis
kavandatakse maakorraldustoimingute tegemiseks. Kulud kasvavad 38%
võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kuna korteriomandi seadmistega
kaasnevad täiendavad kulutused;
3) Maanteetransport summas 607 080 eurot (59,2% majanduse kuludest),
mis kavandatakse teede ja tänavate (~409 km) remondiks ja korrashoiuks,
avalikelt teedelt sadevete ühiskanalisatsiooni juhtimiseks, piirkondade bussipaviljonide hoolduseks, teekattemärgistuste uuendamiseks, uute liiklusmärkide soetamiseks, liiklusmärkide, valla skeemide ja suunaviitade hoolduseks.
Kulud kasvavad 49,6% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, tulenevalt
vajalike tööde tegelikust mahust;
4) Turism summas 85 450 eurot (8,3% majandamise kuludest), mis kavandatakse Jõgeva valla reklaamiks turismikataloogides ja meedias, üldkasutatavate puhkealade ja turismiobjektide korrashoiuks, sihtasutuse Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskus tegevuse toetamiseks ja projektide omaosaluse katmiseks (kasv 26%) . Jõgeva valla turismi valdkonna edendamine on efektiivne
vaid koostöös teiste naaberomavalitsustega, nii suudame pakkuda mitmekesist
kava ning turistide pikemat peatumist regioonis. Turismi eelarvesse on kavandatud esmaste jõukohaste tegevuste elluviimine: koostöös Tartu, Põltsamaa
ja Mustvee vallaga regiooni tutvustamine välispartneritele ja ajakirjanikele,
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välismessidel osalemine ja külastused koostöös partneritega, osalemine
TourEstil 2020, regiooni tutvustavad artiklid, voldikud, filmiklipid, Struve
kaare (UNESCO pärand) Aruküla mäel paiknenud triangulatsioonipunkti
asukoha tähistamine. Projektide omaosalusena on kavandatud turismivaldkonna koostööseminaride korraldamine ja viidaprojekti elluviimine. Kulud
kasvavad 26% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega;
5) Üldmajanduslikud arendusprojektid summas 47 857 eurot (4,7% majandamise kuludest), mis kavandatakse planeeringute teostamiseks, kuulutuste avaldamiseks, planeeringutarkvara litsentsitasudeks, infotehnoloogia
hooldus- ja arenduskuludeks, ettevõtlusalaste projektide omaosalusteks,
kaasamisseminaride korraldamiseks ja Jõgeva linna keskväljaku kujundamise
ideekonkursi korraldamiseks. Kulud vähenevad 63 tuhat eurot võrreldes 2019.
aasta kinnitatud eelarvega, tulenevalt üldplaneeringu kulude vähenemisest;
6) Muu majandus summas 254 321 eurot (24,8% majandamise kuludest),
mis kavandatakse valla kinnisvara haldamis- ja majanduskuludeks, Jõgeva
linna bussijaama, bussiootepaviljonide ja infotahvlite ning reklaamtulpade
haldamiskuludeks. Kulud vähenevad 14% võrreldes 2019. aasta kinnitatud
eelarvega.
Keskkonnakaitse (2,3% põhitegevuse kuludest)

2020 eelarve

446 684,00 EUR kasv 12%

2019 kinnitatud eelarve

400 515,00 EUR

Jäätmekäitlus

Bioloogilise
mitmekesisuse ja
maastiku kaitse
Muu keskkoonnakaitse

Keskkonnakaitsekuludeks on kavandatud 2020. aasta eelarves 446 684
eurot (2,3% eelarve põhitegevuse kuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Jäätmekäitlus summas 134 225 eurot (30% keskkonnakaitse kuludest),
mis kavandatakse jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtade haldamiskuludeks,
ohtlike jäätmete kahjutustamiseks, tänavapühkmete ja kändude ladestamiseks, Jõgeva linna piirkonna haljastusjäätmete kogumiseks, prügiurnide
remondiks ja prügi koristamiseks. Kulud kasvavad 22% võrreldes 2019. aasta
kinnitatud eelarvega;
2) Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse summas 295 459 eurot
(66,1% keskkonnakaitse kuludest), mis kavandatakse haljastute ja lillepeenarde hoolduslepingute kulude katteks, parkide hoolduseks, lillede ja uute
istikute soetuseks, puude lõikuseks, purskkaevu hoolduseks ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti hoolduskavaga hõlmatud parkide kaasfinantseerimiseks. Kulud kasvavad 10% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega;
3) Muu keskkonnakaitse summas 17 000 eurot (3,8% keskkonnakaitse
kuludest), mis kavandatakse Pedja jõe kalda korrastamiseks, Laiuse Siniallika
laudtee remondiks ja avalike ujumiskohtade korrashoiuks. Kulud vähenevad
23% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega.
Elamu- ja kommunaalmajandus (2,5% põhitegevuse kuludest)
2020 eelarve

475 370,00 EUR kasv 6%

2019 kinnitatud eelarve

449 813,00 EUR
Elamumajanduse
arendamine
Veevarustus

50,6%

Tänavavalgustus
Muu elamu- ja
kommunaaltegevus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on kavandatud 2020. aasta
eelarves 475 370 eurot (2,5% põhitegevuse kuludest). Kulud kavandatakse
alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Elamumajanduse arendamine summas 8 000 eurot (1,7% elamu- ja
kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse kasutada toetuseks korterelamute juurde kuuluvate teede ja platside korrastamiseks. Kulud vähenevad
2% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega;
2) Veevarustus summas 95 800 eurot (20,2% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse veemajanduse ettenägematute tööde teostamiseks. Kavandatud vahenditest 80 000 eurot on hajaasustuse programmi
toetamiseks. Kulud kasvavad 8% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega
tulenevalt hajaasustuse programmist;
3) Tänavavalgustus summas 130 859 eurot (27,5% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse tänavavalgustuse jooksvaks
remondiks ja rekonstrueerimiseks ning elektriarvete tasumiseks. Kulud kasvavad 11% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, tulenevalt vajadusest
suurendada tänavavalgustuse jooksva remondi kulusid;
4) Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus summas 240 711 eurot
(50,6% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest). Kulud kavandatakse
kalmistute korrashoiukuludeks 116 000 eurot, hulkuvate loomadega seonduvateks kuludeks 10 000 eurot. Üldkasutatavate saunade toetamiseks,
teenindushoonete ja valla korterite ülalpidamiskuludeks, heakorrakonkursiks,
jõulukaunistuste soetuseks ja aastalõpu ilutulestiku korraldamiseks. Personalikulude all kajastatakse Saduküla katlamaja katlakütja kulusid. Kulud
vähenevad 15% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega.
Tervishoid (0,1% põhitegevuse kuludest)

2020 eelarve

18 667,00 EUR kasv 0%

2019 kinnitatud eelarve

18 667,00 EUR

Tervishoiukuludeks on kavandatud 2020. aasta eelarves 18 667 eurot (0,1%
põhitegevuse kuludest). Kulud kavandatakse perearstipunktide ruumide halduskuludeks ja ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulude katmiseks.
Vaba aeg, kultuur, religioon (13,9% põhitegevuse kuludest)

2020 eelarve

2 654 591,00 EUR vähenemine 1%

2019 kinnitatud eelarve

2 694 257,00 EUR

Sport
Spordiasutused
Noorsootöö ja
noortekeskused
Vaba aja üritused (sport)
Raamatukogud
Kultuuri- ja rahvamajad
Rahvakultuur
Muuseumid
Ringhäälingu- ja
kirjastamisteenused
Religiooni ja muud
ühiskonnateenused

Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Sporditegevus summas 147 000 eurot (5,5% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse noortespordi treeninggruppide treenerite palgatoetuseks ja esindusvõistkonna toetuseks kokku 50 tuhat eurot ja spordiklubide
tegevustoetusteks 77 tuhat eurot ning noortespordi treeningsaalide kulude
katmiseks 20 tuhat eurot. Kulud kasvavad 7% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega;
2) Jõgeva Spordikeskus summas 231 629 eurot (8,7% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes
2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 7,5 tuhat eurot ehk
3%, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele ja majandamiskulud
vähenevad 6%. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud, staadioni, tenniseväljakute ja Jõgeva
linna mänguväljakute halduskulud;
3) Kuremaa Ujula summas 706 367 eurot (26,6% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes
2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 77,8 tuhat eurot ehk
10%, sealhulgas personalikulud vähenevad 3% ja majandamiskulud 14%.
Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimiskulud, hoone
halduskulud, Kuremaa suusa- ja terviseradade hoolduskulud;
4) Torma Spordihoone summas 82 931 eurot (3,1% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes
2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 12,1 tuhat eurot ehk
13%, sealhulgas personalikulud vähenevad 23% ja majandamiskulud 2%.
Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud;
5) Noorsootöö ja noortekeskused summas 36 622 eurot (1,4% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse ülevallaliste sündmuste korraldamiseks (malev-töölaager, noortevolikogu, rahvusvaheline noorsootöö jm) ja
valdkonna toetusteks. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 22,6 tuhat eurot ehk 162%;
6) Jõgeva Valla Noortekeskus summas 172 482 eurot (6,5% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse valla piirkondade noortekeskuste (9)
personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2019. aasta eelarvega, kasvavad kulud 9,4 tuhat eurot ehk 5%, sealhulgas personalikulud jäävad samale
tasemele ja majandamiskulud kasvavad 12%;
7) Vaba aja üritused spordi valdkonnas summas 63 000 eurot (2,4% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse spordiürituste korraldus- ja osaluskuludeks, treenerite koolitamiseks, valla esindamiseks spordisündmustel, valla
elanike transpordikuludeks Kuremaa ujulasse, terviseedenduseks jm. Võrreldes
2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 1 tuhat eurot ehk 2%;
8) Jõgeva Linnaraamatukogu summas 168 885 eurot (6,4% 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. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega,
vähenevad kulud 19,1 tuhat eurot ehk 11%, sealhulgas personalikulud 16%
ja majandamiskulud 2% seoses töökorraldusega uues hoones;
9) Palamuse Raamatukogu summas 25 467 eurot (1% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude
all on kavandatud asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide haldamise,
infotehnoloogia, inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise
kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 0,5 tuhat
eurot ehk 2%, tulenevalt ruumide halduskuludest;
10) Kaarepere Raamatukogu summas 19 994 eurot (0,8% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide
haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad kulud
0,8 tuhat eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele ja
majandamiskulud kasvavad 9%, tulenevalt inventari soetustest ja IT kuludest;
11) Torma Raamatukogu summas 26 367 eurot (1% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide
haldamise, infotehnoloogia, teavikute soetuse kulud. Võrreldes 2019. aasta
kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 0,2 tuhat eurot ehk 1%, sealhulgas
personalikulud jäävad samale tasemele ja majandamiskulud vähenevad 3%,
tulenevalt IT kuludest;
12) Sadala Raamatukogu summas 21 395 eurot (0,8% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide
haldamise, infotehnoloogia, teavikute soetuse kulud. Võrreldes 2019. aasta
kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 0,3 tuhat eurot ehk 2%, sealhulgas
personalikulud jäävad samale tasemele ja majandamiskulud vähenevad 4%,
tulenevalt ruumide halduskuludest;
13) Siimusti Raamatukogu summas 25 126 eurot (0,9% 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. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud
0,9 tuhat eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele
ja majandamiskulud vähenevad 9%, tulenevalt IT kuludest;
14) Laiuse Raamatukogu summas 21 432 eurot (0,8% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide
haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud
2,3 tuhat eurot ehk 11%, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele
ja majandamiskulud vähenevad 27%, tulenevalt IT kuludest;
15) Kuremaa Raamatukogu summas 19 968 eurot (0,8% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, koolitus-, ruumide
haldamise, infotehnoloogia, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise
kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 0,8
tuhat eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele ja
majandamiskulud vähenevad 12%, tulenevalt IT kuludest;
16) Vaimastvere Raamatukogu summas 22 080 eurot (0,8% 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. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 1,5 tuhat eurot ehk 7%, sealhulgas personalikulud jäävad
samale tasemele ja majandamiskulud kasvavad 16% tulenevalt Vägeva Raamatukogu tegevuse reorganiseerimisest;
17) Vägeva Raamatukogu summas 2 257 eurot (0,1% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse majandamiskuludeks. Majanduskulude all on
kavandatud asutuse ruumide haldamise kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 7,2 tuhat eurot ehk 323%, tulenevalt
asutuse tegevuse reorganiseerimisest;
18) Jõgeva Kultuurikeskus summas 269 096 eurot (10,1% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide
haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 9,8 tuhat eurot ehk
4%, sealhulgas personalikulud vähenevad 4% ja majandamiskulud kasvavad
13%, tulenevalt inventari soetustest ja sündmuste korraldamise kuludest;
19) Palamuse Kultuur summas 132 901 eurot (5,0% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude
all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise,
infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2019.
aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 3,4 tuhat eurot ehk 3%, sealhulgas personalikulud vähenevad 5% tulenevalt struktuuri suurenemisest ja
majandamiskulud jäävad samale tasemele.;
20) Torma Rahvamaja summas 45 460 eurot (1,7% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Personalikulude
all on kajastatud ringijuhtide tasustamine, millest tulenevalt kulud kasvavad.
Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise
kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 23,2 tuhat
eurot ehk 51%, sealhulgas personalikulud kasvavad 44% tulenevalt struktuuri
suurenemisest ja majandamiskulud 57% tulenevalt inventari soetusest ja
sündmuste korraldamise kuludest;
21) Sadala Rahvamaja summas 21 955 eurot (0,8% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Personalikulude
all on kajastatud perenaise ja ringijuhtide tasustamine. Majandamiskulude
all on kavandatud ruumide haldamiskulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud
eelarvega, kasvavad kulud 0,8 tuhat eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud
jäävad samale tasemele ja majandamiskulud kasvavad 6% tulenevalt ruumide
halduskuludest ja IT kuludest;
22) Vaiatu Rahvamaja summas 42 778 eurot (1,6% tegevusvaldkonna
kuludest), mis kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Personalikulude all on kajastatud kultuurijuhi, perenaise ja ringijuhtide tasustamine.
Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-,
ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise
kulud. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad kulud 27,7 tuhat
eurot ehk 65%, sealhulgas personalikulud kasvavad 67% ja majandamiskulud
kasvavad 63% tulenevalt ruumide remondikuludest, IT kuludest ja sündmuste
korraldamise kuludest;
23) Rahvakultuur summas 238 500 eurot (9% tegevusvaldkonna kuludest),
mis kavandatakse sihtotstarbelisteks projektitoetusteks mittetulundusühingutele sündmuste korraldamisel 25 tuhat eurot, tegevustoetuseks kultuuriorganisatsioonidele 42,7 tuhat eurot (tegevustoetus ja toetus kollektiivide
juhtide personalikuludeks), valla ürituste korraldamiseks, toetuseks Klubi 38
liikmetele ja Jõgeva linna aukodanikele, reklaamplakatite kujundamiseks ja
ülespanekuks, kultuurivaldkonna inimeste tunnustamiseks. Võrreldes 2019.
aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 25,2 tuhat eurot ehk 9,5%,
sealhulgas toetused 22% ja majandamiskulud kasvavad 6% ;
24) Muuseumid summas 53 399 eurot (2% tegevusvaldkonna kuludest),
mis kavandatakse tegevustoetusena sihtasutusele Betti Alveri Muuseum.
Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega kasvab toetus 3%;
25) Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused summas 50 500 eurot (1,9% tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse valla lehe väljaandmiskuludeks.
Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad kulud 7%;
26) Religiooni ja muud ühiskonnateenused summas 7 000 eurot (0,3%
tegevusvaldkonna kuludest), mis kavandatakse toetusena kogudustele. Toetus
kasvab 7% võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega.
Haridus (53,9 põhitegevuse kuludest)

2020 eelarve

10 310 802,00 EUR kasv 3%

2019 kinnitatud eelarve

10 050 284,00 EUR

Hariduse kuludeks on kavandatud 2020. aasta eelarves 10 310 802 eurot
(53,9% eelarve põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 3%. Toetusfondi vahendeid on eelarvesse kavandatud
3 750 613 eurot (36,4% hariduskulude eelarvest), mis jagunevad järgmiselt:
• 3 288 933 eurot – üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus;
• 201 438 eurot – koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus;
• 260 242 eurot – huvihariduse- ja tegevuse toetus.
Alusharidus
Põhi- ja üldkeskharaidus
Huviharidus
Koolitransport
Koolitoit
Vaimastvere Õpilaskodu
Muud hariduse abiteenused

Alushariduse kuludeks on eelarves kavandatud 3 540 509 eurot (34,3%
hariduskuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele lasteaedade personali- ja majandamiskuludeks:
1) Jõgeva Lasteaed Rohutirts summas 903 027 eurot (25,5% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 72,7
tuhat eurot ehk 8%, sealhulgas personalikulud 9% ja majandamiskulud 5%.
Kulud kasvavad tulenevalt ühe rühma avamisest ja õpetajate tööjõukulude
kasvust. Lasteaias töötab 11 rühma sealhulgas 1 mängurühm, 4 sobitusrühma ja 1 tasandusrühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 180. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja
sündmuste korraldamise kuludeks;
2) Jõgeva Lasteaed Karikakar summas 580 345 eurot (16,4% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 71,4
tuhat eurot ehk 12%, sealhulgas personalikulud 9% ja majandamiskulud
25%. Kulud kasvavad tulenevalt õpetajate tööjõukulude kasvust ja lasteaiahoone välisfassaadi hoolduskuludest. Lasteaias töötab 6 rühma sealhulgas 1
mängurühm, 1 sobitusrühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 110.
Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja
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sündmuste korraldamise kuludeks;
3) Palamuse Lasteaed Nukitsamees summas 742 049 eurot (21% alushariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
18,8 tuhat eurot ehk 3%, sealhulgas personalikulud 2% ja majandamiskulud
3%. Kulud kasvavad tulenevalt õpetajate tööjõukulude kasvust, sõidukite
ülalpidamiskuludest ja IT kuludest. Lasteaias töötab 6 rühma sealhulgas 1
sobitusrühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 100. Majandamiskulud
on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste
korraldamise kuludeks.;
4) Jõgeva Aleviku Lasteaed summas 187 864 eurot (5,3% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud
1,3 tuhat eurot ehk 1%, sealhulgas personalikulud 3% ja majandamiskulud
kasvavad 7%. Personalikulud vähenevad tulenevalt struktuurimuudatustest
ja majandamiskulud inventari soetustest. Lasteaias töötab 2 rühma. Laste
keskmiseks arvuks on planeeritud 34. Majandamiskulud on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-,
inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kuludeks;
5) Kurista Lasteaed Karukell summas 131 601 eurot (3,7% alushariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 1,9 tuhat
eurot ehk 1%, sealhulgas personalikulud 3% ja majandamiskulud vähenevad
3%. Kulud kasvavad tulenevalt õpetajate tööjõukulude kasvust ja majandamiskulud vähenevad ruumide halduskulude arvelt. Lasteaias töötab 1 rühm.
Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 20. Majandamiskulud on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-,
inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kuludeks;
6) Sadala Kool summas 95 411 eurot (2,7% alushariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 7,2 tuhat eurot ehk
8%, sealhulgas personalikulud 10% ja majandamiskulud vähenevad 22%.
Kulud kasvavad tulenevalt õpetajate tööjõukulude kasvust ja majanduskulud
vähenevad toidukulude arvelt. Lasteaias töötab 2 rühma. Laste keskmiseks
arvuks on planeeritud 23. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise
kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud tegevusalal 09.212;
7) Torma Põhikool summas 319 417 eurot (9% alushariduse kuludest).
Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 13,6 tuhat
eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud 4% ja majandamiskulud 14%. Personalikulude vähenemine tuleneb struktuurimuudatusest ja majanduskulud
vähenevad toidukulude arvelt. Lasteaias töötab 4 rühma. Laste keskmiseks
arvuks on planeeritud 54. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise
kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud tegevusalal 09.212;
8) Kuremaa Lasteaed-Algkool summas 81 485 eurot (2,3% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 25,6
tuhat eurot ehk 24%, sealhulgas personalikulud 34% ja majandamiskulud
kasvavad 1%. Personalikulude vähenemine tuleneb struktuurimuudatusest
ja majanduskulud kasvavad toidukulude arvelt. Lasteaias töötab 2 rühma.
Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 18. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud
tegevusalal 09.212;
9) Siimusti Lasteaed-Algkool summas 289 698 eurot (8,2% alushariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 14,3
tuhat eurot ehk 5%, sealhulgas personalikulud 8% ja majandamiskulud
vähenevad 36%. Kulud kasvavad tulenevalt õpetajate tööjõukulude kasvust
ja majanduskulud vähenevad toidukulude arvelt. Lasteaias töötab 4 rühma.
Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 52. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud
tegevusalal 09.212;
10) Laiuse Põhikool summas 102 133 eurot (2,9% alushariduse kuludest).
Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 0,7 tuhat
eurot ehk 1%, sealhulgas personalikulud kasvavad 1% ja majandamiskulud
vähenevad 32%. Kulud kasvavad tulenevalt õpetajate tööjõukulude kasvust
ja majanduskulud vähenevad toidukulude arvelt. Lasteaias töötab 2 rühma.
Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 24. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud
tegevusalal 09.212;
11) Vaimastvere Põhikool summas 65 002 eurot (1,8% alushariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 1,2 tuhat
eurot ehk 2%, sealhulgas personalikulud 2% ja majandamiskulud jäävad
samale tasemele. Personalikulud kasvavad tulenevalt õpetajate tööjõukulude
kasvust. Lasteaias töötab 1 rühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 16.
Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seostud kulud on kajastatud tegevusalal 09.212;
12) Õppelaenude kustutamiseks riiklike vahendite arvelt summas 477
eurot;
13) Alusharidus summas 42 000 eurot (1,2% alushariduse kuludest), mis
kavandatakse alushariduse teenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 6 tuhat
eurot ehk 17%.
Põhi- ja üldkeskhariduse kuludeks on eelarves kavandatud 5 422 147 eurot
(52,6% hariduskuludest). Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele
personali- ja majandamiskuludeks:
1) Kuremaa Lasteaed-Algkool summas 196 559 eurot (3,6% põhi- ja
üldkeskhariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega,
vähenevad kulud 42,1 tuh eurot ehk 18%, sealhulgas personalikulud 32%
ja majandamiskulud kasvavad 5%. Personalikulud vähenevad tulenevalt
struktuurimuudatusest ja majanduskulud kasvavad IT kulude arvelt. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-,
ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks;
2) Siimusti Lasteaed-Algkool summas 402 959 eurot (7,4% põhi- ja üldkeskhariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad
kulud 35,7 tuhat eurot ehk 10%. Personalikulud kasvavad 8% tulenevalt
haridustehnoloogi ametikoha lisandumisest. Majandamiskulud kasvavad 10%
tulenevalt inventari soetustest, IT ja õppevahendite kuludest. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide
majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks;
3) Jõgeva Põhikool summas 1 773 680 eurot (32,7% põhi- ja üldkeskhariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud
73,9 tuhat eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud 7% ja majandamiskulud
kasvavad 8%. Personalikulud vähenevad tulenevalt struktuurimuudatusest
ja majanduskulud kasvavad tulenevalt ruumide halduskuludest, inventari
soetustest, IT ja õppevahendite kuludest. Majandamiskulud on kavandatud
asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-,
infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja
transpordikuludeks;
4) Torma Põhikool summas 696 447 eurot (12,8% põhi- ja üldkeskhariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 55
tuhat eurot ehk 9%, sealhulgas personalikulud 4% ja majandamiskulud 18%.
Personalikulud kasvavad tulenevalt struktuurimuutusest ja majandamiskulud
kasvavad tulenevalt ruumide remondi ja IT kuludest. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise
ja transpordikuludeks;
5) Sadala Kool summas 185 981 eurot (3,4% põhi- ja üldkeskhariduse

kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 28,6
tuh eurot ehk 13%, sealhulgas personalikulud 20% ja majandamiskulud 3%.
Personalikulud vähenevad tulenevalt struktuurimuutusest ja majandamiskulud
inventari soetuste arvelt. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-,
inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks;
6) Laiuse Põhikool summas 499 219 eurot (9,2% põhi- ja üldkeskhariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 55,5
tuhat eurot ehk 12%, sealhulgas personalikulud 14% ja majandamiskulud jäävad samale tasemele. Personalikulud kasvavad tulenevalt haridustehnoloogi
ametikoha lisandumisest. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-,
inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks;
7) Vaimastvere Kool summas 521 217 eurot (9,6% põhi- ja üldkeskhariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad
kulud 31,7 tuhat eurot ehk 6%, sealhulgas personalikulud vähenevad 4% ja
majandamiskulud 16% ruumide remondikulude arvelt. Majandamiskulud on
kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise
ja transpordikuludeks;
8) Palamuse Gümnaasium summas 781 227 eurot (14,4% põhi- ja üldkeskhariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad
kulud 4,9 tuhat eurot ehk 1%, sealhulgas personalikulud 1% ja majandamiskulud kasvavad 1%. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-,
lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks. Majandamiskulude
vähenemine tuleb asjaolust, et endine Palamuse vald oli kooli eelarvesse
arvestanud põhiharidusteenuse ostmise teistelt omavalitsustelt;
9) Põhi- ja üldkeskhariduse teenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt summas 91 000 eurot (1,7% põhi- ja üldkeskhariduse kuludest).
Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 0,2 tuhat eurot.
10) Palamuse Gümnaasium summas 67 824 eurot (1,3% põhi- ja üldkeskhariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, jäävad kulud
samale tasemele. Kulud on kavandatud gümnaasiumiastme õpetajate personalikuludeks ning täpsustatakse peale hariduskulude toetusfondi selgumist;
11) Jõgeva Täiskasvanute Keskkool summas 206 034 eurot (3,8% põhi- ja
üldkeskhariduse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 6,9 tuhat eurot ehk 3%, sealhulgas personalikulud vähenevad
1% ja majandamiskulud 15% ruumide halduskulude ja inventari soetuste
arvelt. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja
koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite,
sündmuste korraldamise kuludeks.
Huvialahariduseks on eelarves kavandatud 444 560 eurot (4,3% hariduskuludest).
Kulud kavandatakse alljärgnevalt:
1) Jõgeva Kunstikool summas 68 707 eurot (15,5% huvialahariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 2
tuhat eurot ehk 3%, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele ja
majandamiskulud kasvavad 16% IT kulude arvelt. Keskmiseks õpilaste arvuks
on kavandatud 68. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-,
õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud;
2) Jõgeva Muusikakool summas 241 584 eurot (54,3% huvialahariduse
kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 9,7
tuhat eurot ehk 4%, sealhulgas personalikulud 6% ja majandamiskulud kasvavad 6% ruumide remondi ja IT kulude arvelt. Keskmiseks õpilaste arvuks
on kavandatud põhiõppes 70 ja huviõppes 65. Majandamiskulude all on
kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldus-,
infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud;
3) Jõgeva Valla Spordikool summas 134 269 (30,2% huvialahariduse kuludest). Spordikool alustas huviõppealast tegevust 1. septembrist 2019. Keskmiseks õpilaste arvuks on kavandatud 290. Majandamiskulude all on kajastatud
asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, infotehnoloogia-, inventari-,
õppevahendite, võistlustel osalemise, treeninglaagrite ja transpordikulud.
Koolitranspordi kuludeks on eelarves kavandatud 251 605 eurot (2,4% hariduskuludest), mis kavandatakse õpilastranspordi kulude katmiseks. Võrreldes
2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 7,4 tuhat eurot ehk 3%.
Koolitoidu kuludeks on eelarves kavandatud 269 751 eurot (2,6% hariduskuludest), mis kavandatakse õpilaste toitlustuskuludeks ning kaetakse toetusfondi eraldusest. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud
28,3 tuh eurot ehk 12% Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste toitlustamise arvelt.
Vaimastvere Õpilaskodu summas 88 788 eurot (0,9% hariduskuludest).
Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 9 tuhat eurot ehk
11%, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele ja majandamiskulud
kasvavad 30% tulenevalt ruumide remondikuludest. Majandamiskulude all
on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldus-,
infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud.
Muudeks hariduse abiteenusteks on eelarves kavandatud 293 442 eurot
(2,8% hariduskuludest), mis kavandatakse õppetoetuste maksmiseks gümnaasiumiastme õpilastele töövihikute ostmiseks, aasta õpetaja tunnustamiseks,
stipendiumiteks ja haridusalaste sündmuste korraldamiseks. Tegevusalal on
kajastatud toetusfondi eraldusena saadav huvitegevuse toetus. Võrreldes
2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 2,4 tuhat eurot ehk 1%.
Sotsiaalne kaitse (8,5 % põhitegevuse kuludest)

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kavandatud 2020. aasta eelarves 1 624 060
eurot (8,5% eelarve põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud
eelarvega, kasvavad kulud 20,4 tuhat eurot ehk 1%.
Muu puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Asendus- ja järelhooldus
Siimusti Lastekeskus
Metsatareke
Muu perekondade ja laste
sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused
sotsiaalsetele riskirühmadele
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse

Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:
1) Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse summas 265 597 eurot (16,4%
sotsiaalse kaitse kuludest), mis kavandatakse toetusena puuetega inimestele
ja nende hooldajatele. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste hooldajatele lähtuvalt hooldusvajadusest. Hooldajatoetus, rahalise määraga 30
eurot (raske puude korral), saajate arvuks on kavandatud 120, määraga 50
eurot (sügava puude korral) on toetuse saajate arvuks 57. Puudega lapse
hooldajatoetus, rahalise määraga 100 eurot (raske puude korral), on toetuse

saajate arvuks 75 ja rahalise määraga 200 eurot (sügava puude korral), on
toetuse saajate arvuks 10. Sotsiaalmaksu kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär 178,20 eurot. Võrreldes 2019.
aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 65,2 tuhat eurot ehk 33%;
2) Muu eakate sotsiaalne kaitse summas 335 160 eurot (20,6% sotsiaalse
kaitse kuludest), mis kavandatakse sotsiaalteenuste ostmiseks hoolekandeasutustelt. Jõgeva vallavalitsus ostab eakate hoolekandeteenust 20 partnerilt 79
hooldatavale. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad kulud
12,9 tuh eurot ehk 4% tulenevalt teenuse hinna kallinemisest ja hooldatavate
arvu muutusest;
3) Asendus- ja järelhooldus summas 120 060 eurot (1,2% sotsiaalse kaitse
kuludest), mis kavandatakse asenduskoduteenuse ostmiseks. Jõgeva vallavalitsus ostab teenust 3 partnerilt 6 teenuse saajale. Võrreldes 2019. aasta
kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 24,8 tuhat eurot ehk 19,2% tulenevalt
teenuse saajate arvu vähenemisest;
4) Siimusti Lastekeskus Metsatareke summas 294 322 eurot (2,9% sotsiaalkaitse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad
kulud 14,3 tuh eurot ehk 5%, sealhulgas personalikulud vähenvad 3% ja
majandamiskulud kasvavad 23%. Majandamiskulud on kavandatud asutuse
administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks.
Lastekeskuses on 22 kohta, millest on täidetud 20 sh valla lapsed moodustavad
poole laste arvust;
5) Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse summas 256 048 eurot
(15,8% sotsiaalse kaitse kuludest). Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega,
kasvavad kulud 28 tuhat eurot ehk 11%. Kulud kavandatakse:
• sünnitoetusteks summas 55 000 eurot, prognoositud on 91 lapse sünd.
Sünnitoetust makstakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel
Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil.
Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, 300 eurot makstakse peale lapse sündi ja
300 eurot pärast lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema üks
vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud
Jõgeva valla elanik alates lapse sünnist kuni lapse üheaastaseks saamiseni;
• esmakordselt kooli mineva lapse toetuseks summas 20 800 eurot. Toetuse
suurus on 260 eurot ja prognoositud 80 lapsega. Esimest korda kooli mineva
lapse toetust on õigus saada lapsevanemal või eestkostjal juhul, kui laps on
rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik;
• matusetoetuseks summas 76 500 eurot. Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna kantud inimese surma korral matuse
korraldamise kulude katmiseks isikule, kes kannab matuse korraldamisega
seotud kulud. Matusetoetuse määr on 450 eurot;
• vajaduspõhine toetus summas 31 200 eurot, mis on kavandatud vallakodanike hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja/või täielikuks
hüvitamiseks;
• tervisetoetus summas 18 000 eurot , taotlemise eelduseks on inimese
terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus,
mida ei hüvita Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet;
• vältimatu sotsiaalabi summas 240 eurot, millega võimaldatakse piisavate
elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandealased abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja ajutise
peavarju;
• eestkostetoetus summas 12 000 eurot on ette nähtud isikule, kes on kohtu
poolt määratud eestkostjaks. Toetuse suurus on 25 eurot kuus;
• tugiisiku teenuse personalikuludeks 3 608 eurot;
• omasteta surnute matmiskuludeks, sotsiaaltransporditeenuseks, koduteenuseks, peredele tugiisikuteenuse, nõustamisteenuse jm kuludeks summas
38 000 eurot.
6) Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele summas 103 530 eurot
(6,4% sotsiaalse kaitse kuludest) on kavandatud munitsipaalkorterite haldamiseks, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenuse kuludeks. Võrreldes
2019. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad kulud 22,2 tuhat eurot ehk 21%;
7) Riiklik toimetulekutoetus summas 91 785 eurot (5,7% sotsiaalse kaitse
kuludest), mis on kavandatud toimetulekuraskustega inimestele toetuste
maksmiseks. Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande
seadusega kehtestatud ulatuses ja tingimustel. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud
eelarvega, vähenevad kulud 10,5 tuhat eurot ehk 11%. Riiklik toimetulekutoetus on toetusfondi komponent;
8) Muu sotsiaalne kaitse summas 157 558 eurot (9,7% sotsiaalse kaitse
kuludest), mis kavandatakse sotsiaalvaldkonna tegevuste korraldamiseks ja
tegevustoetusteks. Majanduskulude katmiseks on kavandatud 44,1 tuhat eurot, tegevustoetusteks 113 tuhat eurot ja muudeks kuludeks 0,4 tuhat eurot.
Sihtasutusele Jõgeva Linna Sotsiaalmaja tegevustoetuseks on kavandatud 93
040 eurot. Võrreldes 2019. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 83,2
tuh eurot ehk 53%.
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 -960 000 eurot:
* kohalike teede projekteerimise ja ehitamise kava elluviimiseks -930 000 eurot;
* kaasava eelarve koostamise objektidele –30 000 eurot.
• elamu- ja kommunaalmajandusvaldkonna investeeringud:
* tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks –350 000 eurot.
• tervishoiuvaldkonna investeering:
* tervisekeskuse projekteerimine –70 000 eurot;
• haridusvaldkonna investeeringud -180 000 eurot:
* spordihoone rekonstrueerimine põhikooli (Jõgeva) juurde projekteerimine
-150 000 eurot,
* Sadala kooli õueala rekonstrueerimine –30 000 eurot.
• antav sihtfinantseerimise toetus Kuremaa lossi katuse renoveerimiseks –90
000 eurot;
• laenude intresside tasumine -80 000 eurot.
Tuludena – sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud alljärgnev tehing:
• laekuvad intressid pangakontodel olevatelt rahaliste vahendite jäägilt 300
eurot.
Investeerimistegevus kokku on eelarves kavandatud 1 729 700 eurot.
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud vallale laenu võtmine,
summas 1 620 000 eurot ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed, summas
664 000 eurot. Laenuga on kavandatud katta teede projekteerimine ja ehitus
(930 tuhat eurot), omaosalus tänavavalgustuse rekonstrueerimisel (350 tuhat
eurot), tervisekeskuse projekteerimisel (70 tuhat eurot), antav sihtfinantseerimine Kuremaa lossi katuse renoveerimiseks (90 tuhat eurot), spordihoone
rekonstrueerimiseks põhikooli juurde (150 tuhat eurot) ja Sadala kooli õueala
rekonstrueerimiseks (30 tuhat eurot).
Finantseerimistegevus kokku on eelarves kavandatud 956 000 eurot.
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Selles eelarveosas näidatakse aastavahetusel 2019/2020 eelarve likviidsete
varade muutumine 2019. aasta lõpuks 700 000 eurot.
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Kuni Su küla elab...

Muhe ja sõbralik Jõulutaat Raimond ootab

Sadala Kõlakojas

reedel, 6. detsembril kell 10.30

mudilastele PÄKAPIKULA

* meisterdame, kaunistame
* soe jook, magus maius
* salmid Jõulutaadile
* soovide POSTKAST
(osalemiseks registreerida tel 521 1967)

Advendiaja õnnistab sisse EELK Torma
Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart

Jõulurõõm on talveajas, kodurahus hubases,
ootab lapse kodumajas, kõigis nende tubades.
Jõulurõõm on Sinu andes nagu särav päiksekiir.
Seda annet endas kandes selgemaks saab silmapiir.

Pühademeeleolu loob Linalakk

Laupäeval, 7. detsembril
kell 12.00-16.00 Kõlakojas

Kaetud kohvilaud, sissepääs tasuta!

PISIPÄÄSE 1€

kogupere päev JÕULUD MAAL
koos Jõulutaat RAIMONDIGA

Oodatud nii suure kui väikesed – oodatud
koos peredega, sõpradega!
PISIPÄÄSE 2 €
HALVA ILMAGA
TEGEVUSED RAHVAMAJAS.

Arveldame sularahas
(pildistamine 1 € jne)

* külalistetoas näitetrupi
ETENDUSTE tegelased
* töötoas meisterdamine
* sahvris vahvlite, kookide
küpsetamine, soe jook
* pildinurgas PÄEVAPILTNIK
* loomad elutoas kell 13.00–15.00
kohtumine talupere koduloomadega EESEL, KITSEKESED, KOERAD ...
* külalistetoas tants,rahvalik muusika
* postinurgas head soovid, mõtted,
kiri Jõulutaadi POSTKASTI

Päeva abilised, suured
askeldajad MAApäkapikud
Elfroise, Emmelliine,
Augustiine, Hermeliine,
Osvaldo jt ning nende
sõbrad NÄITEtrupi
TEGELASED.

pikke,
Kõik ootavad päka
jõuluaega –
otust!
rahulikku jõuluo

LISAINFO TEL:5343 4742
Tegevusi toetab kohaliku omaalgatuse programm
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ESMASPÄEVAL, 9. DETSEMBRIL KELL 17.30

Luua metsanduskooli klubis

Kivimäe, Luua, Ehavere, Praaklima ja
Kaiavere elanike rahvakoosolek

"Vallavanem käib
Luua kandis külast külla"
Vallavanem Aare Olgo ja abivallavanemad on
ringkäigul valla eri kantides, et sealsete inimeste
ja nende eluoluga paremini tuttavaks saada.

TULE ÜTLE
SÕNA SEKKA!

ADVENDIAEG JÕGEVA VALLAS

JÕGVA LINN
01.12 kell 11 esimese advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses. Kell 12 meeskoori kontsert.
01.12 kell 17 esimese advendiküünla süütamine Jõgeva jõulukuusel. Sügiskeskus Palamuse annab teatepulga
üle talvekeskus Jõgevale. Vallavalitsuse poolt toob tervitusi abivallavanem Arvo Sakjas.
01.12 kell 18 esimese advendi kontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esineb ansambel Noorkuu. Sissepääs tasuta!
08.12 kell 11 teise advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses.
08.12 kell 16 teise advendiküünla süütamine Jõgeva linna jõulukuusel.
08.12 kell 16.30 teise advendi heategevuskontsert-etendus loomade varjupaiga toetuseks Jõgeva
kultuurikeskuses. Esinevad Jõgevamaa gümnaasiumi, Jõgeva põhikooli ja Jõgeva muusikakooli
kollek�ivid, Jõgevahe Pere tantsurühmad, segarahvatantsurühm Kaaratsim, Jõgeva kammerkoor
ning Jõgeva meeskoor Mehis. Lavastaja Janek Varblas. Oma panus 2 €.
15.12 kell 11 kolmanda advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses.
15.12 kell 16 kuulutab Ees� Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Joel Luhamets Jõgeval välja jõulurahu kogu
Ees�le. Jõuluootuse tervitused annavad edasi Jõgeva vallavanem Aare Olgo, Riigikogu
teine aseesimees Siim Kallas ja Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus. Kell 17 järgneb
jõulurahukontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esinevad Evelin Samuel-Randvere (laul), Johan
Randvere (klaver) ja Marten Altrov (klarnet). Sissepääs tasuta!
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Jõgeva koguduses. Külas Soome sõpruskoguduse esindajad.
Pärast jumalateenistust jõulupuder.
24.12 kell 14–14.30 jõulumuusika kontsert Jõgeva koguduses, järgneb jõuluõhtu jumalateenistus.
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Jõgeva koguduses.

01.12 kell 15 advendiaja avamine Tormas kaupluse A ja O juures. Advendiaega
õnnistab EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart,
Esinevad kultuurikollek�ivid. Vallavalitsuse poolt toob tervitusi vallavanem Aare Olgo.
08.12 kell 11 teise advendi jumalateenistus Torma kirikus
15.12 kell 11 kolmanda advendi jumalateenistus Torma kirikus
22.12 kell 11 neljanda advendi jumalateenistus Torma kirikus
24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus Torma kirikus. Esinevad Torma puhkpilliorkester ja segakoor „Servi�“
Ülle Sakariase juhatusel
25.12 kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Torma kirikus. Esinevad Aino Kõivu lauluõpilased Tartust.

PALAMUSE
01.12 kell 11 esimese advendi küünla süütamine ja jumalateenistus Palamuse kirikus.
Vallavalitsuse poolt osaleb sündmusel abivallavanem Arvo Sakjas.
01.12 kell 15 jõulukuulide meisterdamise töötuba Päivapäike keraamikatoas Palamusel. Osavõtutasu 18 €.
Materjal hinna sees. Registreerumine: tel 556 7610.
08.12 kell 11 teise advendi küünla süütamine ja jumalateenistus Palamuse kirikus
08.12 kell 13 advendikontsert Palamuse rahvamajas. Esinevad Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala
14.12 kell 16 Tartu üliõpilassegakoori kontsert Palamuse kirikus. Dirigeerib Külliki Joosing
15.12 kell 11 kolmanda advendi küünla süütamine ja jumalateenistus Palamuse kirikus. Esineb segakoor „Servi�“
15.12 kell 14 Palamuse laulustuudio jõulukontsert Palamuse rahvamajas
20.12 kell 12 eakate klubi Paunvere jõulupidu Palamuse rahvamajas
10.–15. ja 17.–22.12 jõulud Paunveres – päev täis tegevusi
* Koolimajas jõulupühaeelne koolitund kell 10, 12, 14, 16
* Köstri õunaaidas: jõulukombed vanas� kodus kell 11, 13, 15, 17
* Teele õpitoas: jõulukingi meisterdamine koolimaja teisel korrusel: Pagari piparkook! Lõkke ääres
valame ka õnne�na! Pääse – üksikkülastaja 8 € perepilet 22 € (2 täiskasvanut ja kuni 3 alla
18-aastast last). Kõigist tegevustest osasaamiseks varuge aega vähemalt 4 tundi
22.12 kell 11 neljanda advendiküünla süütamine ja jumalateenistus Palamuse kirikus.
Kell 14 esinevad Põltsamaa muusikakooli muusikud.
24.12 kell 17 EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduses jõuluõhtu jumalateenistus. Toimub korjandus.

KUREMAA
01.12 kell 14 Jõgeva kammerkoori advendikontsert Kuremaa lossis
Vallavolikogu poolt osaleb volikogu esimees Raivo Meitus.
08.12 kell 15 meesansambli Mehed Mandrilt kontsert Kuremaa lossis
15.12 kell 10–16 jõuluturg Kuremaa lossis. Kell 12 lossi II korruse saalis kogupereﬁlm „Eia jõulud tondikakul“.
Pilet 3,5/5 eurot. Kuremaa Talli poni sõidutab lapsi. Müügiks kõik ees�maine: käsitöö, toit jpm.
Info ja registreerimine 502 7541.
22.12 kell 15 talve alguse ja Kuremaa naisansambli juubelikontsert Kuremaa lossis

TORMA
01.12 kell 11 advendiaja 1. pühapäeva jumalateenistus Torma kirikus. Esineb rahvamuusikaansambel
„Sirgu�i“ Mare Lillaku juhatusel Tartust. Käima pannakse bussiring ja pärast jumalateenitust
toimub toitlustamine pastoraadis.

KAAREPERE
10.12 kell 18 piparkookide valmistamine Kaarepere rahvamajas
12.12 kell 19 jõululaulud Kaarepere rahvamajas koos Nukitsamehe naistega

Jõgeva jõululaat

13. detsembril kell 09.00–15.00
Jõgeva kultuurikeskuse ümbruses

Müügil toidu- ja tööstuskaubad, talukaubad, käsitöö
ja vanavara.
Info tel 5805 1915. Tule kogu perega!

VAIATU
01.12 kell 18 esimene advent Vaiatu rahvamajas. Advendiaega õnnistab EELK Torma Maarja koguduse õpetaja
Mehis Pupart, kontserdil esineb Linalakk. Kaetud on kohvilaud. Üritus on tasuta.
Vallavalitsuse poolt toob tervitusi abivallavanem Ma� Kepp.
SADALA
01.12 kell 16 advendikontsert Sadala rahvamajas. Esineb Sakala meeskoori ansambel Topelt Hellad Kellad.
Advenditule koju viimiseks võta kaasa küünal. Pakutakse piparkooke, teed ja kohvi.
Vallavolikogu poolt osaleb volikogu esimees Raivo Meitus.
06.12 kell 10.30 muhe ja sõbralik jõulutaat Raimond ootab Sadala kõlakojas külla. Mudilastele avatud päkapikula.
07.12 kell 12–16 kogupere päev „Jõulud maal“ Sadala kõlakoja juures. Koos jõulutaat Raimondiga

LAIUSE
01.12 kell 13 esimese advendi kontsert Laiuse kirikus. Esineb Birgit Sarrap. Kontserdile saab tasuta bussidega.
Esimene buss: kell 12.15 Vägeva, 12.20 Kärde, 12.25 Vaimastvere, 12.30 Kurista 12.35 Jõgeva
aleviku pood ja 12.45 Laiuse kirik. Teine buss: kell 11.25 Sadala, 11.35 Torma lasteaed, 11.45
Mõisaküla, 12.00 Jõgeva taksopeatus, 12.10 Siimus�, 12.20 Kassinurme (Olly tehase juures), 12.30
Palamuse, 12.40 Kuremaa ja 12.45 Laiuse kirik.
Vallavalitsuse poolt toob tervitusi vallavanem Aare Olgo.
02.12 kell 17.30–20 Laiuse õlemuuseum osaleb annetustalgutel ning kutsub kõiki muuseumisse käsitööd tegema
05.–07.12 kell 12–16 Laiuse õlemuuseumi jõululaat. Arveldamine sularahas. Info telefonilt 507 1653.
09.12 kell 17.30–20 õlest jõulukuuse valmistamine Laiuse õlemuuseumis
16.12 kell 17.30–20 jõulukrooni valmistamine Laiuse õlemuuseumis
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MÜÜJA

saab tööd kosmee�kakaupluses.
Sobib ka osalise tööajaga töötajale.
CV ja head sõnad msammpere@hot.ee

