
1 

 

Lisa 3 

Mõisaküla Linnavolikogu 

27. märtsi 2013 määrusele nr 3 

 

 

 

 

 

 

Mõisaküla linna 2013. aasta eelarve 
 

 

 

 

 

SELETUSKIRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

SISUKORD: 
 

1. Mõisaküla linna 2013.aasta eelarve  lühiülevaade………………………………...3 

 

2. Linnaeelarve üldiseloomustus……………………………………………………..4 

 

3. Linnaeelarve seletuskirja ülesehitus………………………………………………..5 

 

4. Eelarve üldnäitajad………………………………………………………………...6 

 

5. Ülevaade majanduskeskkonnast…………………………………………………...7 

 

6. Eelarve seosed arengukavaga………………………………………………….….11 

 

7. Linnaeelarve koondtabel………………………………………………………….13 

 

8. Põhitegevuse tulud………………………………………………………………..15 

 

8.1. Maksutulud……………………………………………………………………..16 

 

8.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist……………………………………………..17 

 

8.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks…………………………………………....19 

 

8.4. Muud tegevustulud……………………………………………………………..20 

 

9. Põhitegevuse kulud……………………………………………………………….21 

 

10. Investeerimistegevus…………………………………………………………….29 

 

11. Likviidsete varade muutus……………………………………………………....30 

 

12. Võrdlus eelarvestrateegiaga……………………………………………………..31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. MÕISAKÜLA  LINNA 2013. AASTA EELARVE SELETUSKIRI 

 
Mõisaküla linna 2013. aasta eelarve koostamisel on lähtutud seaduste ja Mõisaküla 

linna õigusaktidega linna eelarve koostamisele kehtestatud põhimõtetest, 

õigusaktidega Mõisaküla linnale kui kohalikule omavalitsusüksusele pandud 

kohustustest ning kehtivatest lepingutest. 

2012. aasta 1. jaanuarist jõustunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seadus sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, 

täitmise ja aruandluse põhimõtted.  

Linna eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, 

investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan 

koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta 

tegevuste finantseerimisele.  

Eelarve peab olema kooskõlas linna eelarvestrateegiaga. Eelarve on koostatud 

kassapõhiselt – kohaliku omavalitsuse üksus võib valida, millisel meetodil eelarvet 

koostada. KOV on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt järgmise 

eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt. Seni on 

riigieelarvet koostatud kassapõhiselt. 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 7 sätestab kassapõhise 

eelarve põhitegevuse tulude eelarveosa, milleks on maksutulud, tulud kaupade ja 

teenuste müügist, saadavad toetused ja muud tegevustulud. § 8 sätestab eelarve 

põhitegevuse kulude eelarveosad, milleks on antavad toetused ja muud tegevuskulud. 

 

Eelarvestruktuuri muudatus annab võimaluse eristada põhitegevusi ja 

investeerimistegevusi. Uue struktuuriga selgub üheselt linna põhitegevuse tulude ja 

põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise ehk investeeringute 

tegemise ja laenude tagasimaksmise võimekus. Netovõlakoormuse arvestuses 

võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse 

netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana.  

 

Linna eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril 2013. Eelarve eelnõu, 

vastuvõetud eelarve, eelarve muudatused ja lisaeelarved avalikustatakse. Eelarve 

jõustub eelarveaasta algusest. Eelarve ja kogu seletuskiri on koostatud eurodes.  
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2. Mõisaküla linna eelarve üldiseloomustus 

 

Linna eelarve on linna ühe aasta raha ja muu finantsvara sissetulekute ja 

väljaminekute plaan, mille alusel kasutavad linna allasutused ja linnavalitsus linnale 

laekuvat raha erinevate tegevuste elluviimiseks. Eelarve koostamisel lähtutakse 

kehtivast arengukavast ja eelarvestrateegiast. Arengukava määrab kohaliku 

omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad. Vastavalt KOFS-ile peab arengukava 

olema koostatud vähemalt eelseisva nelja aasta kohta. Mõisaküla linna arengukava on 

koostatud perioodiks 2012-2018. Alates 2012 muutus kohustuslikuks 

eelarvestrateegia koostamine. Mõisaküla linna eelarvestrateegia on koostatud 

aastateks 2013-2016. 

Eelarve eelnõu projekt tuleb linnavalitsusel esitada volikogule hiljemalt üks kuu enne 

aasta algust. Linnavolikogus läbib eelarve eelnõu vähemalt kaks lugemist ning 

vajadusel tehakse parandusi ja muudatusi.  

Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib linnavalitsus 

teha kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku 

ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud 

alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus. Kui alanud eelarveaasta 

eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve 

vastavate väljaminekutega võrreldes, võib linnavalitsus teha neid väljaminekuid ühe 

kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust. 

Allasutustele ja linnavalitsusele oli 2013. a eelarve projekti koostamisel aluseks ja 

piiriks 2012. aasta eelarve. Kulud tuli kavandada eelkõige allasutuste ja linnavalitsuse 

tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest 

tulenevate kohustuste täitmiseks. Mittetulundusühenduste tegevustoetuse andmise 

taotlusi menetleti vastava komisjoni poolt ning linnavalitsusega kooskõlastatult lisati 

projekti- ning tegevustoetused erinevatele ühingutele ja ühendustele eelarvesse. Linna 

eelarve elluviimisel osalevad kõik linna hallatavad asutused. Peale eelarveaasta lõppu 

koostab omavalitsus majandusaasta aruande, sh eelarve täitmise aruande, mida 

auditeerib sõltumatu audiitor ning seejärel kinnitab volikogu.  

 

Käesoleva eelarve koostamise aluseks on :  
 

 Riigi eelarvestrateegia 2012-2015;  
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 2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud 

tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord; 

 Rahandusministeeriumi majandusprognoosid;  

 Eesti Panga majandusprognoosid;  

 Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti andmed;  

 Mõisaküla linna arengukava ja valdkondlikud arengukavad;  

 Mõisaküla linna eelarvestrateegia.  

 

3. Mõisaküla linna 2013. aasta eelarve seletuskirja ülesehitus 
 

Mõisaküla linna eelarve seletuskiri annab ülevaate 2013. aasta linnaeelarve 

koostamisest ning seletuskirja struktuurist.  

2013. aasta linnaeelarves on kajastatud eelarveosad vastavalt kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seadusele.  

2013. aasta linnaeelarve seletuskiri koosneb järgnevatest peatükkidest:  

 ülevaade;  

 olukord majanduses;  

 põhitegevuse tulud;  

 põhitegevuse kulud;  

 investeerimistegevus;  

 likviidsete varade muutus; 

 eelarvestrateegia ja eelarve eelnõu erinevused;  

 muu täiendav informatsioon.  

Kõik võrdlusandmed ja graafikud on toodud KOFS-is sätestatud eelarveliigenduse 

järgi. 

 

4. Eelarve üldnäitajad 

2013. aasta Mõisaküla linnaeelarve on koostatud kooskõlas kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seadusega, arvestades konservatiivsuse põhimõtet nii tulude 

kui kulude planeerimisel. Kassapõhiselt koostatud eelarve kogumaht väheneb 

võrreldes 2012. aasta viimase eelarvega 14,6% (167 tuhat eurot).  

2013. aasta eelarve kogumaht on 973,7 tuhat eurot (põhitegevuse tulud 949,3 tuhat € 

+ investeerimistegevuse tulud 16,6 tuhat € + likviidsete vahendite jääk aastavahetusel 

7,8 tuhat €).  
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Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 949,3 tuhat eurot, kasv võrreldes 2012. 

a eelarvega 11,2%, põhitegevuse kulude suurus on 920,7 tuhat eurot ja põhitegevuse 

kulud kasvavad võrreldes 2012. aastaga 6,3%.  

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud 12,6%-lise 

kasvuga, kokku 275,8 tuhat  eurot. Nimetatud maks moodustab 96% linna 

maksutuludest ja 29 % linna põhitegevuse tuludest. Saadavad toetused moodustavad 

39%, maamaks 1% ja tulud kaupade ning teenuste müügist 31% põhitegevuse 

tuludest. 

Linn annab 2013. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning 

haridusvaldkonnas 68 tuhande euro eest (sh tegevus- ja projektitoetusi eraldatakse 6 

ühingule). Tegevuskuludeks (personali ja majandamiskulud) planeeritakse 853 tuhat 

eurot.  

Põhitegevuse kuludest 38% moodustavad kulud haridusele, 20% sotsiaalsele kaitsele, 

kultuurivaldkonnale 10%, 19% majandusvaldkonnale ja 13% üldiste valitsussektori 

teenuste katteks.  

Investeerimistegevuse tulud moodustavad 1,7% ja likviidsete vahendite suunamine 

eelarvesse 0,8% tulubaasist.  

2013. aasta investeerimistegevuse kuludeks on planeeritud 53,1 tuhat eurot, millest 

suurem osa on suunatud elamu ja kommunaalmajandusele, linna omanduses olevate 

majade renoveerimisele. Investeerimistegevuse katteallikatest moodustavad 

linnaeelarve vahendid 72% ehk 38 056 eurot  ja välisrahastus 28% ehk 15 000 eurot. 

Välisrahastusest saadava 15 000 eurot moodustab toetus Mõisaküla linna 

perearstikeskuse renoveerimisele. Suuremaks investeeringuks on veel Pärnu tn 43 ja 

45 elamute renoveerimine.  

Investeerimistegevuse tulud – toetused põhivara soetuseks, vara müük ja finantstulud 

on  16 564 eurot. Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja 

kulude vahe on 36 492 eurot, mis  kaetakse põhitegevuse tulemi ja likviidsete varade 

kasutuselevõtu arvelt. 

Eelarve tulemiks ehk põhitegevuse tulemi ja investeerimistegevuse tulemi summaks 

kujuneb 2012. a 7 842 eurot. Likviidsete varade muutust on eelarvesse planeeritud   – 

7 842 eurot.  Mõisaküla linnal puuduvad võetavad ja tagasimakstavad kohustused. 
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5. Ülevaade majanduskeskkonnast 
 

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt sunnib 

maailmamajanduse ning euroala kasvuväljavaadete ebakindlus ettevaatlikkusele. 

Võrreldes kevadise prognoosiga on signaalid väliskeskkonna võimalikest arengutest 

muutunud ebastabiilsemaks.  

Rahandusministeerium ootab Euroopa Liidus majanduse kasvamist 2013. aastal ühe 

protsendi võrra. Eesti sisemajanduse koguprodukti kasvuks oodatakse 2013. aastal 

kolm protsenti.  

 

Tarbijahinna (THI) kasvuks oodatakse 2013. aastal 3,5 protsenti ja järgnevateks 

aastateks 2,8 protsenti. Palgatulu jätkuv kasv ning tarbijate paranenud kindlustunne 

toetab eratarbimiskulutuste suurenemist ja soodustab teenuste hinnaarenguid kajastava 

baasinflatsiooni kiirenemist. Lisaks mõjutab 2013. aasta inflatsiooni aasta alguses 

toimuv elektrituru avanemine. Sissetulekutest kiiremat tarbimise kasvu võib 

lähiaastatel toetada mõõdukalt paranev tarbimisjulgus, kuid see eeldab praegusest 

positiivsemaid arenguid kogu Euroopas. 2012. aastal oli SKP jooksevhindades 17,0 

miljardit eurot. 

 

Statistikaameti andmetel panustas majanduskasvu 2012. aasta esimeses kolmes 

kvartalis kõige rohkem ehituse tegevusala. Ehitusturu kasvu vedasid hoonete 

remondi- ja rekonstrueerimistööd ning rajatiste ehitus. See on seotud eelkõige 

saastekvootide müügist saadud summa eest tehtud valitsemissektori hoonete 

renoveerimistööga. IV kvartalis tõusis majanduskasvu suurimaks mootoriks veonduse 

ja laonduse tegevusala, mida mõjutas kõige rohkem maismaaveonduse ja 

veetranspordi lisandväärtuste kasv. 

Eesti majanduskasv sõltub oluliselt välisnõudlusest, kusjuures peamised eksportijad 

on töötleva tööstuse ettevõtted. Eelmisel kahel aastal oli kõige tähtsamaks SKP kasvu 

eestvedajaks töötleva tööstuse tegevusala lisandväärtuse suurenemine. 2012. aastal 

pidurdas töötlev tööstus aga SKP kasvu oluliselt, olles enim mõjutatud arvutite, 

elektroonika ja optikaseadmete ning toiduainete tootmise tegevusalade lisandväärtuste 

kahanemisest. Negatiivselt panustasid 2012. aastal majanduskasvu veel 

kinnisvaraalase tegevuse ning mäetööstuse tegevusala lisandväärtused. 
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Kinnisvaraalase tegevuse lisandväärtus jooksevhindades küll kasvas, kuid 

hinnakasvust tingituna langesid püsivhinnad. 

2012. aastal kasvas hõivatute ja töötatud tundide arv (vastavalt 2% ja 0,4%) vähem 

kui püsivhindades SKP. Seega suurenesid kogumajanduse tööjõu tootlikkus hõivatu ja 

tunni kohta vastavalt 1% ja 3%. SKP loomiseks tehtud tööjõukulud on samal ajal 

suurenenud. Tööjõu ühikukulu kasvas võrreldes 2011. aastaga 6%, eelmisel kahel 

aastal oli see näitaja languses. 

Eesti majanduskasvu toetas oluliselt sisemajanduse nõudlus, mis kasvas 2012. aastal 

8%. Kui 2012. aasta esimeses kolmes kvartalis oli toodetud SKP sisemajanduse 

nõudlusest suurem, siis IV kvartalis oli sisemajanduse nõudluse osakaal 103,4% SKP-

st. 2012. aastal kokku oli see näitaja 99,1%. Enim mõjutas sisemajanduse nõudlust 

kapitali kogumahutus, mis kasvas 21%. Peamiselt suurendasid seda nii ettevõtete kui 

ka valitsemissektori investeeringud hoonetesse ja rajatistesse. Ettevõtete tooraine 

varud vähenesid. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused suurenesid 4%, 

sealjuures suurim mõju oli alkohoolsete jookide tarbimise, sõidukite ostmise ja 

isiklike transpordivahendite ekspluatatsiooni (nt autokütuse ja varuosade ostmise) 

kasvul. 

Kaupade ja teenuste eksport suurenes 2012. aastal hindade mõju arvestades 6%. 

Kaupade eksport kasvas 7%, mõjutatuna enim arvutite, elektroonika- ja 

optikaseadmete väljaveo kasvust IV kvartalis. 2012. aasta esimeses kolmes kvartalis 

suurendas püsivhindades kaupade eksporti masinate ja seadmete väljavedu. Kaupade 

ja teenuste sissevedu kasvas 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 9%. Enim mõjutas 

kaupade ja teenuste importi masinate ja seadmete, elektriseadmete ning arvutite, 

elektroonika- ja optikaseadmete sissevedu. Netoekspordi ehk kaupade ja teenuste 

ekspordi ja impordi saldo suhe SKP-sse oli I ja IV kvartalis negatiivne (vastavalt -

0,7% ja -1,5%), kuid 2012. aastal kokku 0,5%. 

Keskmise palga kasv ulatub prognoosi kohaselt 2013. aastal 5,5 protsendini. Tööhõive 

kasv, mis 2012. aasta lõpuks peaks kasvama 2,4 protsendi võrra, aeglustub 2013. 

aastal 0,5 protsendini. Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest oluliselt vähenenud ja 

alaneb prognoosi kohaselt 2013. aastaks 8,9 protsendini. Keskmine brutokuupalk oli 

2012. aasta esimeses kvartalis 847 eurot, mis on 6,9 protsenti rohkem kui eelmisel 
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aastal samal ajal. Võrreldes eelneva kvartaliga keskmise palga kasv kiirenes. 

Keskmisest oluliselt madalam oli keskmise palga kasv avalikult rahastatavatel 

tegevusaladel (avalik haldus, haridus ja tervishoid), ulatudes vaid 2,6 protsendini. 

Avaliku sektori tegevusalade palgatase on erasektori suhtes nõrgenenud juba üle kahe 

aasta, mis muudab erasektoris töötamise üha atraktiivsemaks.  

Eesti omavalitsusüksuste jaoks on majandusolukord keeruline – tööhõive on jätkuvalt 

madal ja hinnatõus kiire – seetõttu ei suurene oluliselt tulumaksu laekumine, aga 

kasvavad igapäevased majandamiskulud. Samuti suurendab hinnatõus investeeringute 

kulusid.  

Rahandusministeerium on riigieelarve seletuskirjas prognoosinud omavalitsustele 

eraldatava tulumaksu eraldise protsendi kasvu (+0,17%), mis peaks kompenseerima 

kodualuse maamaksu vabastuse. 2013. aasta eelarves planeeritud tulumaksu 

laekumine on 14,4 % väiksem kui 2008. aastal, olles kogusummalt (275 825 eurot) 

võrreldav 2008. aasta summaga (322 290 eurot).  

 

Kuna tulumaksu laekumine moodustab suure osa linna tulubaasist, on järgnevalt 

toodud ülevaade seda mõjutavatest näitajatest Mõisaküla linnas Statistikaameti, 

Rahandusministeeriumi ja Maksu- ja Tolliameti andmetel. 

 

Demograafiline struktuur  
 

Mõisaküla linna elanikena registreeritud isikute demograafiline struktuur oli seisuga 

01.01.2013: 

 lapsed 0-6 lapsed 7-18 tööealised  

19-64 

vanurid 

65… 

Rahvaarv 

kokku 

Kokku 29 79 529 262 899 

 

Seega oli 2013. aasta algusel Mõisaküla linnas tööealisi 58,8%, vanureid 29,1% ja 

lapsi 12,1% elanikkonnast (ka 2011 ja 2012. a algusel olid suhtarvud sarnased). Eesti 

rahvastikuregistri andmetel oli Mõisaküla linna elanike arv seisuga 01.01.2013. aastal 

899 (01.01.2012 oli 914, st aastaga vähenemine 15 isiku võrra). 

 

Andmed Mõisaküla linna registreeritud isikutele tehtud väljamaksete kohta: 

 

Väljamakstud summade jaotuse graafikult nähtub, et keskmiselt on 2012. aasta 

väljamaksed olnud kõrgemad kui 2011. aastal. Samas jääb Mõisaküla linna elanike 

sissetulek 2012. aastal alla isegi riigi kõikide aastate võrdlusandmete keskmisele. 
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Maksumaksja elukohana kalendriaastal käsitatakse maksuhalduri peetavasse 

maksukohustuslaste registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud 

elukohta. Maksumaksjate arv muutub igas kuus seoses sellega, kuidas nende isikute 

kohta esitatakse TSD deklaratsioone ning deklareeritakse tulumaksu. 

 

Võrreldes 2011. aastaga on näha, et  maksumaksjate arv on jäänud 2012. aastal 

peaaegu samale tasemele eelneva aastaga ( 2011. aastal keskmine maksumaksjate arv 

ühes kuus 294,  2012. aastal 295). 

Registreeritud töötute arv on olnud 2012. aastal kahanev. 
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Töötukassa andmetel olid 2012. a muutused registreeritud töötute arvudes järgmised:  

Registreeritud töötud: 

 31.01  28.02  31.03  30.04  31.05  30.06  31.07  31.08  30.09  31.10  30.11  31.12  

EESTIS 

kokku  49 675 50 073 49 296 47 315 43 550 41 102 39 462 38 682 37 293 38 181 39078 39670 

Töötud 

linnades  33 709 34 036 33 526 32 441 30 160 28 559 27 437 26 839 25 739 26 159 26615 26865 

Töötud 

valdades  15 966 16 037 15 770 14 874 13 390 12 543 12 025 11 843 11 554 12 022 12463 12805 

VILJANDI 

MAAKOND 

kokku  

1 472 1 502 1 444 1 312 1 143 1 094 1 012 956 953 1 003 1068 1130 

sh Mõisaküla 

linn  25 28 29 26 20 19 18 17 18 17 17 13 

 

 

6. Eelarve seosed arengukavaga 
 

Mõisaküla linna 2013. aasta eelarve on strateegilises seoses Mõisaküla linna 

arengukavaga aastateks 2012–2018. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja 

lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav 

dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on 

aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. 

Arengukava sisaldab hetkeolukorra analüüsi, strateegilisi eesmärke ja tegevusi 

eesmärkide saavutamiseks. 

 

MAJANDUSE ARENG, ETTEVÕTLUS JA TURISM:   

 Aidata kaasa uute tegevusvaldkondade väljaarendamisele, uute ettevõtete 

tekkele ja olemasolevate ettevõtete arengule 

 Ettevõtluse jaoks olulise infrastruktuuri tagamine (vee-ja kanalisatsiooni 

korraldamine jms.) 

 Soodustada toitlustusalast ettevõtlust 

 Välja töötada linna haljastuse detailplaneering ning luua turistile, 

linnaelanikule peatumis- ja puhkepaigad 

 Tervikliku puhkepaketi koostamiseks teha koostööd teiste naabervaldadega ja 

naabervaldades asuvate turismitalude ja puhkemajadega 

 

MAAKASUTUS, HEAKORD, TARISTU: 

 Linna üldplaneeringu koostamise lõpetamine 
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 Infotehnoloogia ja dokumendihaldussüsteemi arendamine 

 Iga – aastase heakorrakonkursi läbiviimise jätkamine 

 Tänavate tolmuvabaks muutmine 

 Linnasildi, liiklusmärkide ja tänavasiltide korrastamine 

 Kanalisatsiooni ja veevarustuse väljaehitamine ja olemasolevate 

rekonstrueerimine vastavalt ÜVK arengukavale 

 Elanike jäätmehooldusalase keskkonnateadlikkuse tõstmine 

 Turvameetmete süsteemi rakendamine (ISKE) 

 

SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVISHOID JA TERVISEEDENDUS:  

 Arstiabiteenuse (perearst) jätkamise soodustamine/toetamine 

 Saunateenuste osutamise toetamine 

 Tervistoa asutamine, sisustamine 

 Hoolekandekeskuse hoone rekonstrueerimine 

 Laiendada kodu-ja rehabilitatsiooniteenuseid 

 Koordineerida sotsiaaltööd erinevate lülide vahel(kool, noored, sotsiaaltöötaja, 

kogudused) 

 

HARIDUS, KULTUUR, SPORT JA NOORSOOTÖÖ:  

 Spordisaali valgustuse, ventilatsiooni ja tuletõrje valvesignalisatsiooni ehitus 

 Korvpalliplatsi renoveerimine 

 Tehnilise varustuse ja õppevahendite täiendamine 

 Lasteaia ruumide remonditööd 

 Mõisaküla noortekroonika väljaandmine 

 Noorteprojektide teostamine ja toetamine 

 Suveaia piirdeaia ehitamine 

 Inventari soetamine 

 Raamatukogu teenuste ja teeninduse kvaliteedi tõstmine 
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7. LINNAEELARVE KOONDTABEL 

Kontogrupp Kirje nimetus 

2011 

eelarve 

täitmine 

2012 

eelarve  

Eelarve 

2013 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 876 616 853 415 949 332 

30 Maksutulud 261 128 252 000 287 325 

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 250 322 260 779 291 081 

3500,352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 364 059 339369 369 626 

3825,388 Muud tegevustulud 1 107 1 267 1 300 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 803 782 866 368 920 682 

40,41.4500,452 sh antavad toetused 60 332 50 960 67 993 

50,55,60 sh muud tegevuskulud 743 450 804 493 852 689 

01 Üldised valitsussektori teenused 113 509 149 921 166 027 

03  Avalik kord ja julgeolek  639 639 

04 Majandus 63 741 88 175 93 973 

05 Keskkonnakaitse 1 416 1 200 1 200 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 23 927 32 389 59 597 

07 Tervishoid 580 968 21 020 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 97 788 90 6277 95 055 

09 Haridus 325 207 320 388 352 607 

10 Sotsiaalne kaitse 177 614 182 061 183 620 

 PÕHITEGEVUSE TULEM 72 834 -12 953 28 650 

     
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -44 676 -44 525  -36 492 

381 Põhivara müük(+)  8 254 1 500 

15 Põhivara soetus (-) -201 977 --274 070 -50 978 

3502 Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine(+) 

157 272 221 227 15 000 

4502 Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine (-) 

  -2 078 

382 Finantstulud(+) 29 64 64 

EELARVE TULEM 

 

(ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK(-)) 28 158 -57 478 -7 842 

1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 28 158 -57 478 - 7842 

EELARVE KOGUMAHT 

EURODES 

 1 005 759 1 140 438 973 738 

 
 

8. PÕHITEGEVUSE TULUD 2013 
 

Põhitegevuse tulude eelarveosas on arvestatud järgmised tulud: maksutulud, tulud 

kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ja muud tegevustulud. Valla- ja 

linnaeelarve seaduse kohaselt kajastati kuni 2012. aastani tulude eelarveosas ka tulu 

vara müügist ja investeeringuteks saadavaid toetusi, samuti intressitulu, alates 2012. 

aastast on need eelarveosad kajastatud eraldi, investeerimistegevuse eelarveosas. 
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Maksutulud moodustavad linna tulubaasist  30,3%, olles üheks olulisemaks kulude 

katteallikaks. Mõisaküla linnaeelarvesse laekub maamaks ja füüsilise isiku tulumaks. 

Füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on arvestatud  2012. a tegeliku 

laekumisega. Kohalikke makse linnal kehtestatud ei ole. Saadavate toetuste hulgas 

kajastuvad tasandus- ja toetusfondi summad, kaupade ning teenuste müügitulud, mis 

kujunevad hallatavate asutuste teenuste müügitulust, üürituludest, teistelt 

omavalitsustelt laekuvast haridusasutuste kohamaksust ja lasteaiatasudest. Saadavaid 

toetusi on linnaeelarvesse planeeritud eelnõu koostamise ajaks avaldatud põhimõtete 

ja andmete järgi. Maksutulude planeerimisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist, 

arvestades töötuse määra Mõisaküla linnas, maksumaksjatele tehtavaid keskmisi 

väljamakseid. 

 

Mõisaküla linna eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2011-2013 

 
Tulude liigid 2011.a 

aruanne 

2012.a 

eelarve 

2013.a 

plaan 

Maksutulud 261 128 252 000 287 325 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 250 322 260 779 291 081 

Saadavad toetused 364 059 339 369 369 626 

Muud tegevustulud 1 107 1 267 1 300 

KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD 876 616 853 415 949 332 

  

2013.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur ja kasv aastatel 2012-2013. 

 
Tulude liigid 2012.a 

eelarve 

2013.a 

plaan 

2013/2012 

kasv (%) 

Maksutulud 252 000 287 325 14,0 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 260 779 291 081 11,6 

Saadavad toetused 339 369 369 626 8,9 

Muud tegevustulud 1 267 1 300 2,6 

KOKKU PÕHITEGEVUSE TULUD 853 415 949 332 11,2 

 

Tulude eelarveks on kavandatud 949 332 tuhat eurot. Suurema osa tuludest 

moodustavad  saadavad toetused 38,9% kõigist tuludest, tulud kaupade ja teenuste 

müügist 30,7% kõigist tuludest, maksutulud, sh on füüsilise isiku tulumaksu 

laekumine 29,1% kõigist tuludest ja kõik maksutulud on 30,3% eelarve kogumahust, 

muud tulud 0,1%. 
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Jooniselt on näha, et põhiosa ehk 97,5% tulubaasist moodustavad põhitegevuse tulud. 

Investeerimistegevuse tulud moodustavad 1,7% ja likviidsete vahendite suunamine 

eelarvesse 0,8% tulubaasist. 

Mõisaküla linna 2013.a eelarve tulude struktuur

30%

30%2%

38%
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maksud
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tulud varadelt

toetused

muud tulud

 

Võrreldes 2012. a on tulusid planeeritud 11,2% enam. 

 

 

8.1. Maksutulud 

Riiklikud maksud maksukorralduse seaduse alusel, mis osaliselt või täielikult 

laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse, on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. 

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku 

tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist 

mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele 

kehtestatav tulumaksu laekumise määr.  

Kohalikele omavalitsustele eraldatava füüsilise isiku tulumaksu osa suurendatakse 

2013. aastal 0,17 protsendi võrra ja 2013. aastal on arvestatud laekumiseks 11,57 
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protsenti antud territooriumile 01.01.2013 seisuga registreeritud isikutelt laekunud 

üksikisiku brutotulust. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist on eelarvesse planeeritud 

275 825  eurot ehk 29,1% kõigist maksutuludest. 2012. a laekumine oli 262 540 eurot. 

Võrreldes 2011. aastaga suurenes tulumaksu laekumine 2012. aastal 5,1%. Tulumaksu 

arvutuse aluseks on prognoositav maksumaksjate arv ja keskmine brutosissetulek. 

Tulumaks on eelarvesse planeeritud konservatiivselt, riskitegureid arvestades. 

 

Tulumaksu laekumiste prognoos 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Maksumaksjate 

arv 354 305 288 294 299 300 

Keskmine 

brutosissetulek 619 547 556 598 642 672 

Tulumaksu 

laekumise kasv 11,6% -27,91% -4,04% 12,1% 5,1% 5,0% 

Tulumaksu 

laekumine 322 290 232 323 222 924 249 919 262 690 275 825 

 

Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Vastavalt 

maamaksuseaduse § 5 on KOV volikogul õigus kehtestada maamaksumäär vahemikus 

0,1 - 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Mõisaküla linnas on maamaksumääraks 

2,0%. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 kohaselt otsustab 

kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi 

kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise 

valitsusele. 

Senised kolm maamaksu tasumise tähtaega asendati alates 2010. aastast kahega ning 

seejuures toodi esimene maksmise tähtaeg varasemaks (31. märts). Alates 2013. 
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aastast on riik otsustanud koduomanikud maamaksust vabastada ja kompenseerida 

omavalitsustele nii saamata jääva summa läbi tulumaksu eraldise suurenemise 0,17% 

võrra.  

Rea kood ja 

nimi  

Eelarve täitmine 

2011  

Eelarve 2012  Eelarve 2013  

3030 - maamaks 11 209  11 500  11 500  

 

Maamaksu on planeeritud eelarvesse 11 500 eurot.  Maamaksu laekumine on 

planeeritud samaks, mis eelneval eelarve aastal oli. Maamaksuvabastuse rakendamise 

korraldamise toetust on riik eraldanud linnale 655 eurot.   

 

8.2. TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST 

Tululiik Nimetus 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

32                KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 250 322 260 779 291 081 

320               Riigilõivud. 141 447 450 

3220             Haridusasutuste majandustegevus 53 768 58 407 69 478 

3221             Kultuuriasutuste majandustegevus 8 209 11 962 14 960 

3224           Sotsiaalasutuste majandustegevus  124 336 126 876 136 272 

3225            Elamu ja kommunaalasutuste majandustegevus 13 141 49 987 14 500 

3229          Üldvalitsemisasutuste majandustegevus 186 300 100 

3233           Üüri- ja renditulud 9 614 10 500 11 500 

3237            Laekumised õiguste müügist 155   

3238 Muu kaupade ja teenuste müük 40 772 2 300 43 821 

 

Tululiik 320 Riigilõivud - eelarvesse on arvestatud tulu riigilõivudest lähtudes 2012. 

a laekumisest. Peamiselt laekuvad Mõisaküla linna eelarvesse riigilõivud ehitusloa ja 

kasutusloa väljastamisest ning majandustegevuse registris registreeringu eest. 

 

Tululiik 3220 Tulu koosneb linna hariduse hallatavate asutuste omatuludest, teiste 

omavalitsuste poolt saadavast tulust. Laekumised teistelt OV-ilt eelarvesse on 

laekumised teistelt kohalikelt omavalitsustelt planeeritud 47 578 eurot.  Seisuga 

01.01.2013 käib teistest omavalitsustest Mõisaküla linna põhikoolis 15 õpilast ja 

lasteaias 12 last. Mõisaküla linnavalitsus kinnitab igal aastal kooli ja lasteaia 

õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse järgmiseks aastaks, mis on aluseks 

arvlemisel teiste omavalitsustega. Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati põhikooli 

ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 alusel õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu 

kohta 2013. aastal 73 eurot. 2012. aasta arvlemise piirsumma oli 69 eurot. Piirsumma 

suurenemine on tingitud 2011. aasta tegelike kulude kasvust ning õpilaste arvu 
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vähenemist, mis suurendas kulu õpilase kohta. Mõisaküla lasteaia omatulude 

laekumiseks on prognoositud 2013. aastal 8 400 eurot, sh toiduraha 4 929 eurot ja 

lasteaia õppemaks 3 471 eurot. 

 

Tululiik  3221 Tulud kultuurialasest tegevusest – prognoositav laekumine 2013.aastal 

on 12 000 eurot, mis kujuneb üürist ja piletimüügist. 

Tululiik 3224 Laekumine hooldekodu elanikelt – 2013. a eelarvesse planeeritud 

summa on võrreldes 2012. aasta eelarvega suurem 7,4%. Suurenemine on tingitud 

kohamaksu suurenemisest alates 01.01.2013.  Seisuga 01.01.2013 on hooldekodus 27 

hooldus- ja põetusteenust vajavat eakat.  

Tululiik 3225  Tulud elamu- ja kommunaalasutuste tegevusest - prognoositav 

laekumine 2013. aasta  eelarvesse on 14 500 eurot, mis koosneb vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste müügist linna elanikele. 

Tululiik 3233 Üüri- ja renditulud – 2013. aastaks on planeeritud üüri- ja renditulude 

laekumiseks 11 500 eurot. Planeeritud üüri- ja renditulu arvestamise aluseks on 

võetud linna poolt välja üüritud mitteeluruumide (saun, kaupluste ruumid) ja 

eluruumide kasutamisest saadavad üürisummad. 

Tululiik 3238 Muu kaupade ja teenuste müük – eelarvesse on arvestatud 43 821  

eurot. 

 

8.3. SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS 

 

Kirje nimetus Täitmine    2011 Eelarve 2012 Eelarve 2013 

Saadavad toetused tegevuskuludeks             364 059 339 369 369 626 

 

Toetused moodustavad linna eelarve tulubaasist 38,9% ja on oma iseloomult 

sihtotstarbelised. Saadavateks toetusteks planeeritakse 369 626 eurot, millest 64 145 

eurot on sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks ja 305 481 eurot 

mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks toetusfondi eraldiste näol. 

Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumilt laekuv 44 991 eurot suunatakse 

teede jooksvaks remondiks. Riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest on olulisemad 

koolipiima toetus, õppelaenude hüvitamise summad. 

Mittesihtotstarbeliste toetuste all kajastatakse tasandus- ja toetusfondi summasid. 

Toetusfondi hulka kuulub haridustoetus, koolitoidutoetus 1.-9. klassile, 
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toimetulekutoetused, sotsiaalteenuste korralduse ja arenduse toetus ja vajaduspõhise 

peretoetuse maksmise hüvitis.  

Tasandusfondist hariduskuludeks määratud vahendite jaotamise rahastamismudeli 

peamine põhimõte seisneb kulupõhiselt minimaalselt vajalike moodustatavate 

klassidega seotud õpetamiskulude finantseerimise tagamises. Toimetulekutoetuste 

summa arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõige 3, mis sätestab, 

et riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele vahendeid üksi elavatele 

isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt 

Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega 

kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. 

2013. aastal läbiviidavate projektide toetuste lisamine eelarvesse toimub alles peale 

konkreetsete projektide rahastamisotsuste tegemist. 

 

Tululiik 35008 muudelt residentidelt – eelarvesse on arvestatud 3 612 eurot 

sihtotstarbelisteks eraldisteks, mis jaotatakse asutuste lõikes pärast vastavate riigi 

õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist, toetuse või annetuste laekumist.  

 

8.4. MUUD TEGEVUSTULUD 

Tululiik Nimetus 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

38               MUUD TEGEVUSTULUD 1107 1 267 1 300 

382540           Laekumine vee erikasutusest 578 767 800 

3882             Saastetasud 529 500 500 

 

Vee erikasutustasu laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse veeseaduse alusel. Vee 

erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, 

ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel. Tulenevalt eeltoodust kantakse 

ka vee erikasutusõiguse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha 

kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust 

või põhjaveekihist. Saastetasu laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 

keskkonnatasude seaduse alusel. Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse 

välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. 

Saastetasumäärade järgi arvestatud saastetasust kantakse 75% jäätmete päritolukoha 

kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% 

riigieelarvesse. 
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INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD 
 

Investeerimistegevuse tulude struktuur

põhivara müük

9%

toetused

91%

 
            

Investeerimistegevuse tuludeks on varade müük, põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine ning finantstulud. Põhiosa tuludest moodustavad toetused. 

 

 

9. PÕHITEGEVUSE KULUD 2013 
 

Mõisaküla linna 2013. a kulude eelarve kokku on 973 738 eurot, sh põhitegevuse 

kulud kokku 920 682 eurot  ja investeeringud 53 056 eurot. Põhitegevuse kulud 

moodustavad 94,6% ja investeeringute kulud 5,4% eelarvest. Põhitegevuse kulude 

struktuur on esitatud alljärgneval joonisel. Mõisaküla linna olulisemaks 

kuluvaldkonnaks on hariduskulud (kool, lasteaed). Seejärel tulevad sotsiaalne kaitse, 

üldvalitsemine (valitsus, volikogu, reservfond, jm). 
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Mõisaküla linna 2013.aasta eelarve põhitegevuse kulude 

struktuur
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Põhitegevuse kulude muutused 2012. aasta eelarvega ning 2011. aasta tegelike 

kulutustega on esitatud alljärgnevas tabelis. 

 

Tegevus-

ala Nimi 2011 aruanne 2012 eelarve  2013 eelarve 

01               

 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI 

TEENUSED 113 509 149 921 168 105 

03                AVALIK KORD JA JULGEOLEK 

 

639 639 

04                MAJANDUS 63 741 88 175 90 333 

05                KESKKONNAKAITSE 1 416 1 200 1 200 

06               

 ELAMU- JA 

KOMMUNAALMAJANDUS 23 927 32 389 35 455 

07                TERVISHOID 580 968 1 020 

08               

 VABA AEG, KULTUUR, 

RELIGIOON 97 788 90 627 87 703 

09                HARIDUS 325 207 320 388 352 607 

10                SOTSIAALNE KAITSE 177 614 182 061 183 620 

KOKKU KULUD  803 782 866 368 920 682 

 

Põhitegevuse kulude eelarveosas kajastatakse antavad toetused (eraldised), palgafond, 

majanduskulud ja muud tegevuskulud. 

 

01Volikogu kulud 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 2012 eelarve 

2013 

eelarve 

01111            50               Personalikulud 6 782 12 800 12 800 

 

Volikogu töö ja volikogu komisjonide töö tagamiseks on ettenähtud 12 800 eurot. 

Eraldatav summa on jäänud samale tasemele, võrreldes eelmise aastaga. 
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01 Linnavalitsuse kulud 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

2012 

eelarve 

2013 

eelarve 

01112           50               Personalikulud 81 815 92 551 93 462 

01112           55               Majandamiskulud 36 729 39 152 39 956 

 

2013. a eelarve personalikuludes on kajastatud 1 121 riigieelarvest laekunud vahendid 

Mõisaküla Linnavalitsuse ametnike õppelaenu kustutamiseks (erisoodustuskulu ning 

sellega kaasnevad erisoodustusmaksud). Personalikulude muudatusi on tehtud mitmes  

asutustes – põhjuseks töötasu miinimummäära tõstmine alates 1. jaanuarist 2013. a 

290-lt eurolt 320 euroni.  

Linnavalitsuse eelarvest makstakse tasu linnapeale, linnasekretärile, sekretär-

asjaajajale, arendusspetsialistile, sotsiaal-ja noorsootöö spetsialistile, 

pearaamatupidajale, raamatupidajale ja  majahoidjale. Eelnevatel aastatel oli 

arendusspetsialisti ning sotsiaal- ja noorsootöö spetsialisti tasu teiste tegevusalade all. 

Alates 2012. aasta eelarves on kõikide ametnike tasu linnavalitsuse personalikulude 

alla viidud. 

Majanduskulud suurenevad linnavalitsuse hoone kütte ja elektrienergia  kulude arvelt. 

 

01 Reservfond 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

011141           6                    Muud kulud 0,00 21 207 11 168 

 

Reservfondi kasutab linnavalitsus ja volikogu ettenägemata kulude katmiseks. 

Reservfondist väljamakseid ei tehta, vaid ettenägematu kulu tekkimisel suunatakse 

esitatud taotluse alusel valitsuse korraldusega või volikogu otsusega reservfondist 

vastava tegevusala eelarvesse. 2013.aasta eelarvesse on planeeritud reservfond 11 168 

eurot.  

 

01 Muud üldised valitsussektori teenused 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

01600           4                Eraldised 6 278 6 941 6 141 

 50    1 742 

 55    758 
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Eelarve projekti on arvestatud liikmemaks Eesti Linnade Liidule ja Viljandimaa 

Omavalitsuste Liidule. Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks nimetatud liitude 

koosesisus liikmena. 2013. aasta eelarve suurenemine on tingitud kohaliku 

omavalitsuse valimiste korraldamise kulude tõttu. 

 

03 Politsei 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

03100           55               Majandamiskulud 0,00 639 639 

 

Planeeritud on  vahendid summas 639 eurot. Vahendid on ettenähtud korrakaitse 

tegevuse toetamiseks ning linna konstaabli tegevuse toetamiseks. 

 

04 Ettevõtluse arengu toetamine stardiabi 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

04210           4             Eraldised 639 639 640 

 

Eraldis on ettenähtud alustavate ettevõtete toetuseks.  

 

04 Maanteetransport 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

04510          50               Personalikulud 16 371 21 119 20 846 

04510           55               Majandamiskulud 22 004 30 346 44 991 

 

Teede ja tänavate korrashoiukulud suvel ja talvel ning sõiduteede ja kõnniteede 

remondikulud. 

Põhitegevuse kulud on planeeritud aastaringselt linna teedevõrgu ja tänavate 

hoolduseks ja korrashoiuks (lumetõrje, hööveldamine). 

 

04 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

04740 4 Eraldised 1 315 12 500 11 000 

 

Eelarvelised vahendid planeeritud linna arenguliste dokumentide aktualiseerimiseks, 

linna arengukava menetlemisega, üldplaneeringu jt arenguliste tegevuste 

korraldamisega seotud kulutuste katmiseks.  
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04 Muu majandus(sh majanduse haldamine) 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

04900 50 Personalikulud 7 848 11 465 11 415 

04900 55 Majandamiskulud 4 493 2 396 2 081 

 

Linnahoolduse juhataja personalikulud koos riiklike maksudega. Mõisaküla 

linnahoolduse  hoone ülalpidamiskulud (telefon, küte, elekter, infotehnoloogia jne.)  

 

05 Jäätmekäitlus(prügivedu) 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

05100 55 Majandamiskulud 1 416 1 200 1 200 

 

Antud tegevuskulude eelarvest rahastatakse kulud ohtlike jäätmete kogumispunktile, 

kulud, mis tekivad ettenähtud prügiveoga, olmeprahi ja suurjäätmete organiseeritud 

kogumisega.  

 

06 Veevarustus 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

06300 50 Personalikulud 6 207 7 540 7 510 

06300 55 Majandamiskulud 1 570 2 592 5 405 

06300 6 Muud kulud 3 022 3 947 2 945 

 

Veevarustuse erinevateks vajadusteks on kokku nähtud eelarvest 15 860 eurot. 

 

06 Tänavavalgustus 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

06400 55 Majandamiskulud 7 024 8 679 10 493 

 

Elektrienergia ja energeetikuteenuse remondi- ja hoolduskulud. Suurenemine tingitud 

elektrienergia hinnatõusu tõttu. 

 

06 Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

06605 50 

Muud elamu- ja 

kommunaalmajanduse 

tegevus-

personalikulud 0,00 151 804 

06605 55 

Muud elamu- ja 

kommunaalmajanduse 

tegevus- 3 208 4 189 4 017 
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majandamiskulud 

066051 55 

Hulkuvate loomadega 

seotud tegevus- 

majandamiskulud 340 352 441 

066052 4 Saun -eraldised 2 556 3 200 3 200 

 

Siin kajastuvad Mõisaküla linnas asuvate linnale kuuluvate eluruumide 

kommunaalkulude, korterite korrashoiuks tehtavad kulutused. Hulkuvate loomade 

jaoks on sõlmitud leping Viljandi loomade varjupaigaga. Rendile antud sauna 

tegevustoetuseks on planeeritud eelarves 3 200 eurot.  

 

07 Tervishoid 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

07400 55 

 Avalikud 

tervishoiuteenused- 

majandamiskulud  580 840 920 

07600 4 

Muu tervishoid-

ravikindlustusega 

hõlmamata isikud-    

eraldised 0,00 128 100 

 

Mõisaküla linna perearstikeskuse kommunaalkulude eest tasumiseks ning 

ravikindlustusega hõlmamata isikute eest arvete tasumiseks. 

 

08 Vaba aeg, kultuur, sport ja religioon 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

08102  Sporditegevus    

 4 Eraldised 2 216 2 104 2 300 

08201  Raamatukogud    

 50 Personalikulud 18 270 16 950 16 657 

 55 Majandamiskulud 8 570 6 248 6 258 

08202  
Rahva – ja 

kultuurimajad    

 50 Personalikulud 25 591 28 770 29 350 

 55 Majandamiskulud 16 726 10 863 9 447 

08203  Muuseumid    

 50 Personalikulud 8 096 8 670 8 650 

 55 Majandamiskulud 4 423 1 106 1 554 

08208  Kultuuriüritused    

 55 Majandamiskulud 6 870 6 836 7 375 

08209  Seltsitegevus    

 4 Eraldised 6 29 4 480 3 458 

08300  
Ringhäälingu- ja 

kirjastamisteenused    
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 55 Majandamiskulud 4 410 4 600 4 732 

 

Sporditegevus - selle tegevuse sisse on arvestatud toetused erinevatele MTÜ-le, 

seltsidele jne. sporditegevuse toetamiseks ja arendamiseks. Raamatukogu, muuseumi 

ja kultuurimaja  eelarvesse on planeeritud töötajate tasud, majandamiskulud. 

Mitmesuguste kultuuriürituste läbiviimiseks ja korraldamisega kaasnevate kulutuste 

katteks on ettenähtud 7 375 eurot. Suurimaks ürituseks on igal aastal korraldatavad 

linna kodukandipäevad. Ajalehe “Lõuna-Mulgimaa” tegevuse majandamiseks on 

2013. aasta eelarves ettenähtud 4 732 eurot.  

Eelarvesse on planeeritud mitmesuguste erinevate seltside toetus 3 458 euroga. 

 
09 Alusharidus (lasteaed) 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

  Lasteaed    

09110 50 Personalikulud 63 165 67 380 65 900 

09110 55 Majandamiskulud 14 438 18 807 17 866 

  

Ostetud teenus 

teistelt 

omavalitsustelt    

091101 55 Majandamiskulud 947 1 500 2 508 

 

Mõisaküla lasteaia eelarveks on planeeritud 84 069 eurot. Linnas on üks lasteaed. 

Lapsi on lasteaias 25, rühmade arv 2. 

2013. a eelarve projekti arvestatud summa teistele omavalitsustele tasutavate teenuste 

eest on võrreldes 2012. a eelarve summaga suurenenud seoses meie linna laste 

käimisega teistes omavalitsuste lasteaedades. 

 

09212 Põhikoolid 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

09212  
Mõisaküla 

Põhikool    

 4 Eraldised 822 639 400 

 50 Personalikulud 153 026 151 059 177 005 

 55 Majandamiskulud 59 152 61 250 64 732 

  

Kogu põhikooli eelarve 2013. aastaks on 241 737 eurot.  Linnapoolne eelarvemaht on 

115 688 eurot. Õpilaste toitlustamiseks on arvestatud 7 508 eurot toetusena 

riigieelarvest 1-9 kl õpilaste koolitoidu katmiseks arvestusega 0,78 eurot ühe 

koolipäeva toiduhinnaks. Personalikuludes sisaldub ka riigilt kustutatav õppelaenude 
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osa. Riigi poolt on arvestatud õpetajate palgavahenditeks koos kohustusliku 

koolituskuluga  98 281 eurot, töövihikutele ja õpikute soetamiseks 3 135 eurot. Kokku 

on riigivahendeid 110 457 eurot, mis on võrreldes 2012. aastaga suurenenud  4,2%. 

Raha eraldamise aluseks on õpilaste arv koolis. Mõisaküla põhikoolis õpib 54 õpilast. 

09 Ostetud teenused teistelt omavalitsustelt 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

09220  
 Ostetud teenused 

teistelt OV-lt    

 55 Majandamiskulud 35 984 25 360 24 293 

 

Eelarvesse on arvestatud haridusteenuse ostmine teistelt omavalitsustelt, kellede 

koolides õpivad Mõisaküla linna lapsed.  

 

10 Sotsiaalne kaitse 

Tegevusala Kululiik Nimi 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

10121  

Muu puuetega 

inimeste sotsiaalne 

kaitse    

 4 Eraldised 11 252 9 970 9 279 

      

10200  

Eakate 

sotsiaalhoolekande 

asutused    

 50 Personalikulud 60 299 65 260 67 540 

 55 Majandamiskulud 61 928 61 616 68 732 

10201  

Muu eakate 

sotsiaalne kaitse    

 55 Majandamiskulud 4 997 5 760 5 200 

10402  

Muu perekondade 

ja laste sotsiaalne 

kaitse    

 4 Eraldised 14 647 12 920 12 295 

10701  
Riiklik 

toimetulekutoetus    

 4 Eraldised 14 132 13 505 18 346 

 55 Majandamiskulud  1 231 1 135 

 

Sotsiaalhoolekande teenuste osutamiseks puuetega inimestele on eelarves ettenähtud 

9 279 eurot, sügava ja raske puudega inimeste hooldajatoetuste maksmiseks  5 976 

eurot ning toetustelt makstavaks sotsiaalmaksuks 3 303 eurot. Mõisaküla linnas asuva 
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hooldekodu kohamaks ühes kuus on 430 eurot. Hoolekandekeskuses on keskmiselt 

igas kuus 26 hoolealust. Hoolekandekeskus majandab kohamaksudest laekuva tuluga. 

Muu eakate sotsiaalne kaitse – eakate hooldus- ja põetusteenus hoolekandeasutustes 

on planeeritud 5 200 eurot.  

Sünnitoetuse esimest ja teist osa  on planeeritud maksta 1438 eurot. Esimest korda 

kooli mineva lapse koolitoetus on 65 eurot ja on arvestatud 7 taotlejaga. Eelarves on 

arvestatud õpilaste sõidutoetuseks 1129 eurot. Matusetoetuseks on planeeritud 2013. 

aasta eelarvesse 2 900 eurot ( toetuse summa192 eurot). Esmast kutset omavatele 

noortele on planeeritud eelarvesse toetusteks 2400 (96 eurot). 9.klassi ja 12.klassi 

lõpetajatel on toetuseks ettenähtud 870 eurot. Samuti on eelarvesse planeeritud 

ühekordne  toetus eakate sünnipäevade õnnitlemiseks. Arvestatud on ühekordsed 

täiendavad sotsiaaltoetused ja transporditoetused. Raha eraldab Mõisaküla linn. 

Riiklik toimetulekutoetus - riigieelarvest tulevad vahendid on ettenähtud 

vähekindlustatud inimeste toimetuleku kindlustamiseks summas 20 574 eurot, millest 

18 346  on toetusteks ja 1 135 eurot teenuste arendamiseks, vajaduspõhise 

peretoetuseks on eelarves 1 093 eurot . Toimetuleku toetuse jääk 2012. aasta lõpuks 

oli 5 378 eurot. 

 

10. INVESTEERIMISTEGEVUS 2013 
 

Investeerimistegevuse eelarveosas kajastatakse põhivara soetus ja müük, põhivara 

soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, finantstulud ja finantskulud. 

Mõisaküla linna 2013. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara 

soetust, saadavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks, põhivara müüki ning 

finantstulusid. Investeerimistegevuse koondeelarve  on 36 492 euro ulatuses 

negatiivne. 

Investeerimistegevus 2011-2013 

Nimetus 

Täitmine 

2011 

Eelarve 

2012 

Eelarve 

2013 

Investeerimistegevus kokku -44 676 -44 525 -36 492 

Põhivara müük 6 877 8 254 1 500 

Põhivara soetus -201 977 -274 070 -50 978 

Saadav sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks 157 272 221 227 15 000 

Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine   -2 078 

Finantstulud ja kulud 29 64 64 
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2013. a eelarve projekti on arvestatud tulu linna ühe korteri müügist.  2013. aastal on 

kavandatud teha investeeringuid kokku 50 978 euro ulatuses, millest 35 978 eurot 

kaetakse linna eelarveliste vahendite ja 15 000 eurot sihtfinantseeringute arvelt. 

Põhivara soetus valdkondade lõikes

6%

49%
39%

6% maanteetransport

muu elamu-ja
kommunaalmajandus

perearstikeskus

religiooni ja muud
ühiskonnateenused

 
 

2013. aasta eelarvesse on planeeritud investeeringuid kokku maksumusega 50 978 

eurot, mis jaotub tegevusvaldkonniti: 

Tegevusala 04510 maanteetransport  – 3 000 eurot rootorniiduki muretsemiseks.  

Tegevusala 06605  muu elamu – ja kommunaalmajanduse tegevus 24 782 eurot – 

Pärnu tn majade  katuste kapitaalremont. 

Tegevusala 07400 avalikud tervishoiuteenused - 20 000 eurot perearstikeskuse 

renoveerimiseks. 

Tegevusala 08400 religiooni ja muud ühiskonnateenused 3196 eurot.  

 

11. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 
 

Tunnus Nimetus 2011 

aruanne 

2012 

eelarve 

2013 

eelarve 

 LIKVIIDSETE 

VARADE MUUTUS 

-29 319 -57 478 -7 842 

1001  -29 319 -57 478 -7 842 

Likviidsete varade muutuse eelarveosas kajastatakse raha ja pangakontode saldo 

muutus. Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete 

varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega. 

2013. a lõpu jääki eelarvesse planeeritud ei ole, 2012. aasta lõpu jääk on suunatud 

eelarve osadesse: põhitegevuse kulud ja investeerimistegevus. 
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12. VÕRDLUS EELARVESTRATEEGIAGA 

Mõisaküla Linnavalitsus

2013 eelarve-

strateegia 

2013 

eelarve  

Strateegia 

vs eelarve  

Strateegia 

vs eelarve Selgitus

Põhitegevuse tulud 909 021 949 332 4 40 311

Maksutulud 287 325 287 325 0 0

Tulud kaupade ja teenuste müügist

271 210 291 081 7,3 19 871

Täpsustatud 

haridusteenuste 

eest tasumise 

prognoosi. 

Samuti tõsteti üüri 

piirmäärasid

Saadavad toetused

349 186 369 626 5,50 20 440

tasandusfondi ja 

toetusfondi 

prognoosi muutus

Muud tegevustulud 1 300 1 300 0,00 0

Põhitegevuse kulud 836 985 920 682 -10 -83 697

Antavad toetused
50 008 67 993 -27 -17 985

täpsustunud 

prognoos

Muud tegevuskulud 786 977 852 689 -8 -65 712

Personalikulud

483 715 513 984 -6 -30 269

keskmise 

alampalga tõus, 

õpetajate 

töötasude kasv

Majandamiskulud
294 172 324 592 -10 -30 420

täpsustunud 

prognoos

Muud kulud 9 090 14 113 -79 -5 023

Põhitegevuse tulem 72 036 28 650 -40 124 008

Investeerimistegevus kokku -45 810 -36 492 -20 9 382

Põhivara müük 1 500 1 500

Põhivara soetus -305 825 -50 978 -83 254 847

Algselt plaanitud 

vee ja 

kanalisatsioonitra

ssi rajamine, 

projekt ei saanud 

toetust
Saadav sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks 259 951 15 000 -94 -244 951

Antav sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks 0 -2 078 0 -2 078

toetus 

lauluväljaku 

ehituseks

Osaluste soetus 0 0 0 0

Osaluste müük 0 0 0 0

Muude aktsiate ja osade soetus 0 0 0 0

Muude aktsiate ja osade müük 0 0 0 0

Antavad laenud 0 0 0 0

Tagasilaekuvad laenud 0 0 0 0

Finantstulud ja -kulud 64 64 0 64
EELARVETULEM                                  

(tulud-kulud+investeerimistegevus) 26 226 -7 842 -70 133 390

FINANTSEERIMISTEGEVUS 0 0 0 0

Laenude võtmine 0 0 0 0

Laenude tagasi maksmine 0 0 0 0

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 26 226 -7 842 -70 -34 068

Tegelik jääk 

väiksem, kui 

algselt 

prognoositud
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Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 kinnitati volikogus septembris 

2012. Eelarve seletuskirja koostamise ajal on mitmeid prognoose võimalik teha 

täpsemalt, kui mõned kuud varem.  

Siiski on erinevused 2012. a III kvartalis tehtud eelarvestrateegia ja jaanuaris 2013 

oluliselt täpsemalt teada olnud summade järgi koostatud eelarve vahel mitte eriti 

suured – põhitegevuse tulude erinevus on 4% ja põhitegevuse kuludes 10%. 


