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Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve seletuskiri  
 

Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve koostamine on tingitud vajadusest kajastada eelarves 

2018. aastal laekunud kavandamata tulud ja sihtotstarbelised toetused ning nende arvelt tehtavad 

kulud vastavalt tegelikele laekumistele ja tegelikele kuludele. Lisaks on korrigeeritud 

investeeringute maksumust vastavalt läbiviidud hangete tulemustele.  

 

1. Põhitegevuse tulud 
 

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 244 181 euro võrra. 

 
1.1. Maksutulud (30) 

Omavalitsusele laekuv füüsilise isiku tulumaksu summa jääb muutmata. Füüsilise isiku tulumaksu 

summalt laekub omavalitsuste eelarvesse 2018. aastal 11,84% tulumaksuga maksustatavatest 

tuludest. Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on planeeritud 5% võrreldes 2017. aasta tegeliku 

laekumisega. 5 kalendrikuu kogulaekumine kokku on suurenenud võrreldes 2017. aastaga 12,5%. 

 

Maamaksust laekuvaid 2018. aasta eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta. 

 

1.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 11 800 euro võrra. See on tulu Virumaa 

Tugiteenused MTÜ-lt, mis kajastub nii tuludes kui ka sotsiaalvaldkonna (101214) personalikuludes 

(tugiisikuteenus puuetega lastele). 

 

1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (35) 

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 242 274 euro võrra, sh: 

• Toetusfondi kaudu eraldati täiendavalt jäätmehoolduse arendamise toetust 9734 eurot 

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 232 540 euro võrra.  

Olulisemad laekumised, mis I lisaeelarve eelnõus kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes:  

• Kiltsi Põhikoolile laekus SA-lt Innove sihtotstarbelist toetust uussisserändajatest õpilaste 

keeleõppeks 4800 eurot ja SA-lt Archimedes 12 934 eurot Erasmus+ programmi ettemaks. 

• Riigieelarvelist tegevustoetust eraldati MTÜ-le Kotli Maja rekonstrueerimistöödeks 3000 

eurot ja MTÜ-le Meie Kiltsi 5000 eurot rahvamaja renoveerimiseks. 

• Väike-Maarja Noortekeskusele laekus Eesti Noorsootöö Keskuselt 1507 eurot inventari 

soetamiseks (osteti piljardilaud Simuna noortekeskusele) ja 1500 eurot AS-lt Põlluvara 

toetus laste töö- ja puhkelaagri (TPL) korraldamiseks ning Eesti Noorsootöö Keskuselt 3500 

eurot toetus maleva korraldamiseks. 

• Rakke Noortekeskusele laekus SA-lt Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus noorte 

sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks 8600 eurot. 

• Emakeele SA-lt näidendi „Kas siis selle maa keel….?“ lavastamiseks emakeele konverentsil 

4237 eurot. 

• VIROL-lt koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendõppeks 1443 eurot, mis 

jaguneb: 

➢ Väike-Maarja lasteaiale 787 eurot; 

➢ Rakke lasteaiale 354 eurot; 

➢ Simuna lasteaiale 302 eurot. 

• Õpilaskodu toetust laekus eelarvesse planeeritust vähem -2650 euro võrra (eelarves oli 

planeeritud 30 000 eurot). 
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• Sotsiaalvaldkonnas suurenemine 27 636 eurot, mis laekus annetustena OÜ-lt Õuetuba 

Rakkes elava pere toetuseks.  

• Lurichi ausamba püstitamiseks on laekunud käesoleval aastal annetustena Väike-Maarja 

valla arveldusarvele 28 890 eurot ja Eesti Rahvuskultuuri Fondile 27 875 eurot. 

• Rakke Kultuurikeskusele laekus toetust 1010 eurot, sh 410 eurot PRIA-lt kultuurikontaktide 

laiendamiseks (Emumäe laulupidu) ja 600 eurot MTÜ-lt Eesti Kooriühing. 

• Sundühendamise kulude hüvitamise taotlus Rahandusministeeriumile on esitatud summas 

102 543 eurot. 

 

1.4. Muud tulud (388) suurenevad 13 408 euro võrra. 

• Maksuamet tagastas õppekeskuse käibemaksu summas 13 408 eurot. 

 

2. Põhitegevuse kulud 
 

2018. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad summas 172 556 euro võrra, sh 

sihtotstarbelised toetused, mis kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes (personali- ja 

majandamiskuludes). 

 

Antavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 14 141 euro võrra, sh:  

• Toetus MTÜ-dele 8000 eurot (MTÜ-d Kotli Maja ja Meie Kiltsi), mis on nii tuludes kui ka 

kuludes 

•  2000 eurot eelarve ümberpaigutus Rakke Spordi (081029) alt Külade arengufondi (041102). 

 

Personalikulud suurenevad 88 499 euro võrra, sh:  

• Valla elamufondi remontimiseks lisandus personalikuludesse 10 627 eurot (2 uut töötajat). 

• Haridus- ja spordivaldkonna personalikulud (ringijuhtide töötasudeks) suurenesid 

toetusfondi kaudu antava huvirahade jaotuse arvelt (VV korraldus 28.03.2018 nr 232) 14 153 

euro võrra (eelnevalt oli see majanduskuludes). 

• Väike-Maarja lasteaia personalikuludesse on lisatud 3055 eurot (uus õpetaja abi).  

• Rakke lasteaia personalikulud suurenevad 10 900 euro võrra (uue loodava sobitusrühma 2 

õpetajat + õpetaja abi). 

• Simuna kooli personalikulud suurenevad 2355 euro võrra (lisandub juhi abi 0,5 kohta). 

• Väike-Maarja Gümnaasiumi personalikuludesse on lisatud 4282 eurot (uus ametikoht - 

tugiteenuste spetsialist). 

• Üldvalitsemise (01) personalikuludesse lisandus 2700 eurot - 4 kuuks on tööle võetud 

veebimeister seoses kodulehe sisu ümbertõstmisega ning 8000 eurot seoses planeeritust 

suuremate personalikuludega ning suurenenud töömahuga haldusreformi tagajärjel, samuti 

oluliselt suurenenud maksukohustusega 2018. aasta jaanuarikuus eelmise aasta tasudelt ja 

koondamishüvitistelt.  

• Rakke kultuurikeskusele lisandus 1000 eurot seoses ringijuhtide tunnihinde tõusuga. 

• Kultuurivaldkonna personalikuludesse (08109) lisandus 4237 projekti raha näidendi 

lavastamiseks.  

• Kiltsi põhikoolile lisandus 4800 uussisserändajatest õpilaste keeleõppeks. 

• Sotsiaalvaldkonna personalikuludesse lisandub tulude poolel nimetatud 11 800 eurot MTÜ-

lt Virumaa Tugiteenused tugiisiku teenuse osutamiseks puuetega lastele. 

• Rakke noortekeskuse personalikulud suurenesid 8000 euro võrra (võeti tööle koristaja). 

• Lisaks eelpool nimetatule on siin ka erinevate projektide kaudu saadud toetuste 

personalikulude osa (TPL, noortemalev jm). 
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Majandamiskulud suurenevad 69 916 euro võrra, sh: 

• Valla sotsiaalkorterite remondiks on lisatud täiendavalt 15 000 eurot. 

• Valla arengukava koostamiseks on lisatud 11 904 eurot. 

• Murutraktori liisimiseks on lisatud 10 000 eurot. 

• Rakke raamatukogu inventari soetamiseks 4500 eurot. 

• Rakke lasteaiale uue loodava rühma inventari ostuks 3000 eurot. 

• Rakke kultuurikeskusele 1010 eurot (sh 410 eurot PRIA-lt ja 600 MTÜ-lt Eesti Kooriühing). 

• Lurichi päeva korralduskulude katteks on lisatud 2000 eurot. 

• Rakke Noortekeskusele 8600 eurot noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks. 

• Seoses heakorratööde mahu suurenemisega on lisatud eelarvesse 3900 eurot.  

• Lisaks eelpool nimetatule kajastuvad siin ka projektide kaudu saadud toetuste 

majandamiskulud (nt TPL, noortemalev, SA Archimedes (Erasmus+programm), Eesti 

Noorsootöö Keskus, PRIA, VIROL, HITSA jm).  

 

Põhitegevuse tulem on koos I lisaeelarvega kokku planeeritud summas 108 736 eurot (suurenes 

71 625 eurot) 

 

3. Investeerimistegevus 
 

Põhivara müük suurenes 163 300 euro võrra, sh: 

• tulu Salla mõisa müügist 140 000 eurot; 

• eelarveridade ümberpaigutamise tulemusena (raieõiguse müük muudest tegevustuludest 

reale „Põhivara müük“) summas 23 300 eurot. 

 

Nüüdseks on täpsustunud mitmete käesoleva aasta investeeringuprojektide maksumused. Põhivara 

soetus suureneb 190 532 euro võrra, sh Salla mõisa müügist laekunud tulu 140 tuh eurot, mille 

kuluobjektid on veel valimata. 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb 3210 euro võrra. 

 

4. Finantseerimistegevus 
 

Finantseerimistegevuse summa 517 490 ei muutunud. Võimalik, et tekib vajadus kasutada avaliku 

ruumi projektiga seotud arvete tasumiseks sildfinantseerimist, kuna 2017. aastal tegi ehitaja 

planeeritust vähem investeeringuid ning Väike-Maarja vallavalitsusel tuleb kõik arved välja maksta 

aruannete esitamiseks 2018. aastal. 

 

Likviidsed varad suurenevad 41 183 euro võrra. Prognoositav raha jääk aasta lõpuks on 233 132 

eurot. 

 


