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SELETUSKIRI 
Järva-Jaani Vallavolikogu määrusele nr 1 

„Järva-Jaani valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine“ 

 

Vastavalt Järva-Jaani valla eelarve koostamise heale tavale esitatakse järgmiseks 

perioodiks valla eelarvest rahaliste vahendite saamiseks taotlused 20. oktoobriks. 

 

2012. a hakkas KOV-dele kehtima täies mahus uus kohalike omavalitsuste 

finantsjuhtimise seadus, kus nõutakse eelarve tegemist uut moodi st eelarve koosneb 

alljärgnevatest osadest: 

1) Põhitegevuse tulud 

2) Põhitegevuse kulud 

3) Investeerimistegevus 

4) Finantseerimistegevus 

5) Likviidsete varade muutus 

Üldkokkuvõttes peab eelarve minema tasakaalu. 

 

Eelarve on koostatud kassapõhiselt, s.t majandustehingud kavandatakse selles 

perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. 
 

Seletuskirjas tuuakse välja need pidepunktid – kuidas üks või teine tululiik ja kululiik 

on arvestuse aluseks võetud. Aluseks on nii tulude kui kulude eelarve 12 kuu täitmine 

2016. a arvestusega 2017. aastaks. 

 

TULUD: 
2017. a vallaeelarve koostamisel on aluseks võetud ja kasutatud varasemate aastate 

analüüse. 

 

PÕHITEGEVUSE TULUD  2 007 929 eurot 

 

Tulu liik Summa Osakaal 

Maksutulu 995 036 49,50 

Kaupade ja teenuste müük 138 675 6,90 

Saadavad toetused  822 594 40,91 

Muud tegevustulud  54 050 2,69 

K o k k u 2 010 355 100,0 

 

Tuludest moodustab enamuse maksutulu (füüsilise isiku tulumaks 917 036 ja 

maamaks 78 000). 

Füüsilise isiku tulumaks laekub Järva-Jaani valla elanike brutotulust 11,6%. Aluseks 

on 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmed. 

Planeeritav kasv 2017. a on 4%. 

 

Maamaksu laekumist on vähendatud kuna Järva-Jaani volikogu on kehtestas 2017. 

aastaks põllumajandus-saaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku 

rohumaa uueks maamaksumääraks 1,8% maa maksustamishinnast aastas. 

Alates 01.01.2013 rakendus üle Eesti kodualuse maa maksusoodustus, mille järgi 

vabastatakse maamaksust rahvastikuregistrijärgne maa omanik või maakasutaja tema 

kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa külviku osas tiheasustusega 

alal kuni 0,15 ha ning hajaasustusega alal kuni 2,0 ha ulatuses. 
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Teede ja tänavate sulgemise maksuga ei ole 2017. a arvestatud (ei tea selliseid 

investeeringuid, mis nõuavad teede ja tänavate sulgemise). 

 

Kaupade ja teenuste müügi tulu saadakse riigilõivu (ehitus- ja kasutusload) ning 

allasutuste poolt teenitavast tulust ja renditulust.  

 

Haridusasutuste majandustegevuse tulude planeerimisel on prognoositud natuke 

suurem tulu ja seda eelkõige 10. novembri haridusteenuste müügi osas teistele KOV-

dele (õpilaste nimekirjad). 

 

Kui varasematel aastatel käis koolis võõraste valdade lapsi 40-50, siis 2016/2017 

õppeaastal on praegu 36 s.h. õhtuses 18 inimest. Lasteaias käib 6 võõrast last. 

1) Lasteaia toitlustamine-arvestatud 85 last x toidupäeva maksumusega 1,15 x 

keskmise toidupäevade arvuga kuus (20) ja 11 kuuga ning arvestatud lasteaias 

viibimise aega so 80-85% toidul. 

2) Lasteaia kohatasu 85 last x 7,- x 11 kuud 

3) Lasteaia õppetasu 85 last x 7.- x 11 kuud 

4) Laekumine teistelt KOV-delt – arvestuslik nii lasteaia kui ka kooliõpilaste 

osas 

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määr 2017 aastal 88 eurot 1/õpilase 

kohta kuus. Lasteaia oma tuleb meil endil 2017. a kulude järgi kehtestada, 

1/lasteaialapse kohta kuuson 320,44,  2016 aastal oli 307,25 1/ lasteaialapse 

kohta kuus. 

5) Muud tulud on siis: autoõpetuse bensiini kulu; pikapäevarühma toitlustamine 

ja koolitöötajate toiduraha. 

 

Ülejäänud laekumised võrreldes 2016. a on üksikud projektid ja seega etteteadmata. 

 

Kultuuriasutuse laekumine majandustegevusest sõltub ruumide kasutamisest ja 

peopiletite müügitulust ning arvestuse aluseks on võetud eelnevate aastate kogemusi. 

Interneti kasutus raamatukogudes langeb, sest  kodudes on  rohkesti kasutajaid. 

 

Avaliku Noortekeskuse ruumide kasutus ei ole aktiivset kasutust leidnud, seega on 

2017 aastal vähendatud laekuvat tulu. 

 

Spordi ja puhkeasutuste laekumised on: võimla kasutamistasud ja majutusteenuse tulu. 

Majutusteenuse tulu on planeeritud 16 000 eurot ja kui laekumine läheb üle selle siis 

peab vald hakkama käibemaksu kohustuslaseks.  

 

Võimla laekumised on jäetud 2016 aasta tasemele. 

 

Laekumised sotsiaalasutuste tegevusest: siia laekuvad meie vanurite pensionidest 

teatud osa, kes viibivad Koeru Hooldekodus, samuti sotsiaalministeeriumist 

projektiraha „Igapäevaelu toimetulek ….“ ning koduteenusest väike osa.  

Kuna hooldekodus viibijaid on momendil 6 ja nelja inimese pension liigub läbi valla 

eelarve, siis eelarve tulude pool arvestatud vastavalt. Kui tekib olukord vähenemiseks, 

eks tuleb siis ka kulude poolt vähendada. 

 

Projekti „Igapäevaelu toimetulek…“ vahendid on arvestatud 10 inimesega kuus. 
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Laekumised elamutegevusest on korterite üürid, mille lepingud on sõlminud 

vallavalitsus. 

 

Laekumised üldvalitsemisasutuste tegevusest: siin on vallamajas paljundamistulud ja 

vallalehe tasuline müük. 

 

Laekumised transpordi tegevusest on arvestatud valla bussi kasutust tellijate poolt ja 

samuti sots. teenusena valla elektriautot.  

 

Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste real on arvestatud: 

elektri müüki Politsei ja Piirivalveametile (meie ruumides) ja Päevakeskuses elavatele 

inimestele. Vähesel määral ka muud kommunaalteenust. Lepingud Eesti Energiaga on 

meie sõlmitud. 

 

Laekumised õiguste müügi real on müügipiletid keskväljakul. Kuna tululiigi 

laekumine on mitmeid aastaid küsimärgi all, tuleks kaaluda teenuse maksustamise 

muutmist. 

 

Ülejäänud tulude planeerimisel on arvestatud eelnevaid laekumisi ja tegevusvaldkondi 

ning riigieelarvest  eraldatavaid vahendeid. 

 

Õppelaenu võtnud KOV töötajale maksab rahandusministeerium laenu põhiosa ja 

tasumisele kuuluva erisoodustusmaksu. Jäänud veel üks inimene. 

 

Tasuta raamatute osa saame lepingu suuruse teada alles riigieelarve vastuvõtmisel. 

 

PRIA koolipiimaga alustasime 2013. a ning meie kuludest saame tagasi ainult 73,49 % 

so piimaliitri hinnaga 0,4467 senti. Kui kaubanduses hind tõuseb, siis omad kulud 

suurenevad. 2017 aastal on lisaks koolipiimale kasutusel ka koolipuuvili. Esialgu küll 

ainult  lasteaias. Toetuse aluseks on lasteaia taotlused PRIAle vastavalt lastele ostetud 

koolipiimale ja -puuviljale. 

 

Sihtotstarbeliste toetustena on kajastatud rahastust Noorsootöö Keskuselt ja AS 

Põlluvaralt õpilaste töölaagri korraldamiseks.  

 

75 600 eurot saame toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt alevi põhjapoolse 

osa küttesüsteemi väljaehitamiseks. 

 

56 396 eurot loodame saada PRIA-lt. Sellest 25 000 eurot kalmistu müüri 

korrastamiseks ja 31 396 eurot saame Võllastele välisvalgustuse rajamiseks. Võllastele 

on juba otsus olemas. 

 

Riigieelarvest toetusfondi alla käivad eraldised toimetulekuks, vajaduspõhiseks 

peretoetuseks, sündide-surmade korraldustoetus, 1.-9. kl. õpilaste koolilõunaks (0,78 

senti päevas 1/õpilane), samuti eraldised hariduskuludeks (so õpetajate palgad koos 

maksudega, õppevahendid ja koolitus) 

 

Hariduskulude eraldiste osas jaotatakse toetus eraldi põhikooli osas ja gümnaasiumi 

klassides. Tingimuseks on seatud klasside täituvus, meil kahjuks gümnaasiumi osas 

sellist nõutud täituvust pole ja siit ka vähene eraldise suurus. Õpilaste arvu aluseks on 

igal aastal 10. novembri seis koolides. Nii on meil päevases õppes 1.-9. klassis 163 
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õpilast, gümnaasiumi osas 25 õpilast ja õhtuses osakonnas nii põhikooli kui 

gümnaasiumi osa klassides 24 õpilast. Kokku seega 212 õpilast. 

 

Jäätmehoolduse arendamiseks loodi uus toetus, selle jaotamise aluseks on 

elamispindadega (korterid, suvilad, aiamajad) seotud aadresskohtade arv, iga 

aadresskoha kohta on 2,9 eurot. 

 

Tasandusfondist eraldatakse vahendeid I kvartalis 28%, II kvartalis 34%, III kvartalis 

18% ja IV kvartalis 20% kogusummast, iga kuu 5. kuupäeval kantakse üle 1/12 ette 

nähtud toetusest. Tasandusfondi suuruse toetus sõltub elanikkonna arvust ja tulumaksu 

laekumistest. 

 

Seega pole momendil kindlaid numbreid ei riigieelarvest toetuste osas ega ka 

tasandusfondi osas. 

 

Kaevandamistulude ja vee erikasutuse tulude osas on toimunud muutused. Seaduse 

muudatuste tõttu saab KOV vähem, varasema 70% asemel tuli 50% ja nüüd alates 

2013. a ainult 25% tulu. Varem isegi rohkem. 

 

Momendil on kokku tulude pool eelarve projektis 2 154 401 eurot, sh põhitegevuse 

tulud 2 010 355 eurot. 

 

LIKVIIDSED VARAD: 

Kulude katteks suunatud aastalõpu vabajäägiks kujunes 209 697 eurot. 

 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 

Momendil laenujäägid ainud Danske pangaga. Karinu veeprojekti valmimisel algas ka 

koheselt laenu põhiosa maksmine ning intressid makstakse igakuuliselt 15. kuupäeval. 

Danske panga laenu maksed 2017. aastal on 73 000 eurot  2017 aastal on plaanis võtta 

investeeringuteks laenu summas 269 300 eurot.  

 

KULUD: 
PÕHITEGEVUSE KULUD   2 046 072 eurot  

 

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus valdkondade 

lõikes: 

Tegevusala Summa Osakaal 

Üldised valitsussektori teenused 355 302 13,88 

Avalik kord ja julgeolek 6 007 0,23 

Majandus 265 435 10,37 

Keskkonnakaitse 118 548 4,63 

Elamu- ja kommunaalmajandus 282 972 11,05 

Tervishoid 323 0,01 

Vabaaeg, kultuur ja sport 317 667 12,41 

Haridus 1 089 793 42,56 

Sotsiaalne kaitse 124 351 4, 86 

  2 560 398 100,0 

 

Kuna 2017. a 1. jaanuarist tõuseb Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatav alampalga 

suurus 8 51% ja saab olema 470 eurot, siis lähtuvalt on kulude poole peal arvestatud 
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ka vajadusega tõsta palgamäära. Asutuste palgafondid suurenemiseks on keskmiselt 

arvestatud 6-7%. Õpetajate alampalk tõuseb alates jaanuarist 1000 eurole kuus ja 

alates septembrist 1050 eurole kuus.   

 

Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste 

maksumusega. 

 

Et kõigi raskustega hakkama saada tuleb tähelepanu juhtida finantsdistsipliini 

tugevdamisele ja nõuda kõigilt allasutustelt ja struktuurüksustelt finantsdistsipliini 

täitmist. Rangelt tuleb allasutuse juhtidel jälgida rahaliste vahendite eraldamist ühele 

või teisele kululiigile ja sellest ka kinni pidada. Ei ole välistatud igakuiste kulude 1/12 

kehtestamine, jätta esialgu ära inventari ja infotehnoloogiliste seadmete soetus.  

 

TEGEVUSALA 01 ÜLDINE VALITSEMISSEKTOR 

VALIMISED 2017. aasta oktoobris toimuvad kohaliku omavalitsuste volikogude 

valimised. Eelarves on arvestatud valimiskomisjoni kulutuste katteks 5000 eurot. 

VALLAVOLIKOGU eelarve on praktiliselt sama. Palgafondi suurus sõltub tasudest, 

mis on õigusaktiga kehtestatud volikogu liikmetele, komisjoni esimeestele ja 

liikmetele, volikogu esimehele ja volikogu sekretäri hüvitis. 

VALLAVALITSUSE eelarve on suurenenud, sh. palgafond, kuhu on arvestatud 

vallavanema koondamishüvitis, mis antakse riigi poolt ühinemistoetusena. 2017. a 

ühinemistoetusest on veel planeeritud 40 000 vallamaja välisfassaadi remondiks. 

VALLAVANEMA FOND - esindus ja vastuvõtukulud. 

RESERVFOND on vana seaduse tähenduses vähemalt 1% eelarvest, siis nüüd uues 

KOFS-s otsustab suuruse volikogu ise. Vastavalt reservfondi uuele korrale kirjutatakse 

kõigi projektide omaosalused sisse reservfondi, st millede taotlused on tehtud. 

MUUD ÜLDISED TEENUSED - LIIKMEMAKSUDE osa eelarves on kõik 

varasemate volikogu õigusaktidega otsustatud ja keelduda poleks eetiline. Küll aga 

hämmastab mõnede partnerite otsustavus koheselt juba I kv. terve 12 kuu liikmemaks 

kätte saada (puudutab eriti JAP-i tegevust). Suurenenud on JOLi-i ja EMOl-i 

liikmemaks. JOL-i liikmemaksu sisse on kirjutatud 358 eurot turismi majanduskulude 

tasu. Momendi seisuga on täpsustatud liikmemaksu suurused olemasolevate 

taotlustega. 

VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE on seotud aasta jooksul intresside 

maksmisega ning euribori mõjudega. 

ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS 

Alates 2013. a kuulub osakute ostmine AS Järvamaa Haiglast selle tegevusala alla ja 

2017. a on kavandatud selleks vahendeid 4096 eurot, täpsem osakute suurus selgub 

hiljem. 

 

TEGEVUSALA 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 

PÄÄSTETEENUSED - siin on arvestatud meie oma vabatahtliku tuletõrje alase 

tegevuse finantseerimist valla huvides. Eraldi toimub arvlemine elektri osas. 

MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK – arvestatud oma abipolitseinike  

tegevuse finantseerimist valla huvides. Alates 2014. a maksame ainult kulud, mitte 

enam hüvitist ja seda eelarve piires. Politsei- ja Piirivalveamet maksab kinni 

elektrikulud. 

 

TEGEVUSALA 04 MAJANDUS 

MUU PÕLLUMAJANDUS (ehk vana nimetus MAAKORRALDUS) jätkub valla 

teede, tänavate ja teiste vallale vajalike objektide aluse maa munitsipaliseerimine. 
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MAANTEETRANSPORDI eelarve kulud on väiksemad võrreldes 2016. a. Kahjuks 

ei õnnestunud 2016 alustada Järva-Jaani - Karinu kergliiklustee ehitamisega. Kululiigil 

1551 on arvestatud omaosalusega põhivara soetusel 25 000 eurot ja samal ka 

vallateede parendusega. Maanteetranspordi tegevuse alt on viidud valla bussijaamade, 

teede ja tänavate hooldus (lumelükkamise, teeäärte korrashoid) uue tegevusala Avalike 

alade puhastus alla. 

ÜHISTRANSPORDIKORRALDUS – arvestatud valla bussi kulud nii kütuse, 

remondi kui töötasu osas. Selle tegevusala alla kuulub ka toiduveo auto ja töötasu. 

Eelarves palgafondi tõus seotud miinimumpalga tõusuga toiduvedajal. Kuna valla buss 

teeb vallasisest õpilasringi on need kulud koolitranspordi real. 

Ka hommikune Järva-Jaani - Ramma liini kulud ja laupäevased - pühapäevased sõidud 

Kooli bussipeatusse arvestatakse neis kuludes. 

Majanduskulud on suurenenud kuna 2017. aastal võeti uus buss kasutusrenti. 

MUU MAJANDUS on selline tegevuslõik, kus ei oska ette näha kulusid eelneva 

perioodi jooksul (mis on jäänud märkamata, ei ole sees), küll aga arvestatakse kõik 

kuulutuste avaldamised vastavalt seadustele (keskkonna, planeeringud, varade 

võõrandamised, maakorraldused, ametlikud teadaanded, teede sulgemised ja avamised 

jne), samuti aktsiaportfelli ja kõikide muude maksukorralduse teenustasud pankades, 

elektrikäitleja lepinguline tasu, järveäärse elektrikulu, keskkonnajaama elektrikulud, 

elektriohutusseadusest tulenevad kohustused, soojussõlmede hooldustasud, maamaks, 

juriidilised teenused jne. 2017. aasta eelarves on siin investeeringutena kajastatud 

Võllaste välisvalgustuse rajamine (55 000 eurot), E-piima katlamajas soojussõlm 

(65 000 eurot) ja teede munitsipaliseerimine. 

 

TEGEVUSALA 05 KESKKONNAKAITSE 

JÄÄTMEKÄITLUSE kuludes on arvestatud keskkonnajaama halduskulud ning 

suurte kollaste-siniste konteinerite tühjendamine ja rent, teeäärte koristamine ning 

keskkonnajaamast suuregabariidiliste äravedu. 

AVALIKE ALADE PUHASTUS –Selle tegevusalal alla on arvestatud bussijaamade, 

teede ja tänavate hooldus (lumelükkamise, teeäärte korrashoid). 

HEITVEEKÄITLUSES on arvestatud Karinu biopuhasti halduskulud.  

BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE on eelmise 

perioodiga võrreldes kahanenud. Järvede hooldus ja alevi haljastusteenus on viidud 

avalike alade puhastuse tegevusala alla. Kuna 2016 aastal ei saanud järve regulaatori 

projekteerimise projekt rahatust siis on 2017 aasta eelarves uuesti selleks 5400 eurot. 

järve taimestiku niitmine 1800 eurot. 

MUU KESKKONNAKAITSE tegevusalal on arvestatud ja planeeritud nii koolis kui 

lasteaias keskkonnaalane teavitus. 

 

TEGEVUSALA 06 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 

VEEVARUSTUSES on arvestatud hajaasustuse programmi projekti lõpetamisega, 

algus oli 2016. aastal ja seega summad KOV osalus ja maavalitsuse jääk. 

TÄNAVALGUSTUSE majanduskulud on jäänud 2016 aasta tasemele.  

MUU ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUSE tegevuse all on tavapärane 

kalmistute korrashoiu kulud ja hulkuvate loomadega seotud tegevus. Tuleb arvestada 

suurenemise põhjuseks ka seoses kalmistute kasutamise eeskirjade (kalmistuseaduse 

alusel) juurutamisega ning kalmistumajanduse infosüsteemi HAUDI kasutusevõtuga, 

mida tehakse internetipõhiselt ning rendimakse on 942 eurot aastas. Lemmikloomade 

registri kasutamine maksab aastas 288 eurot. Alates 2014 aastast tuleb selle tegevusala 

all toimetada ka üürikorterite (valla lepingud) kulude vahendamisega seonduv, 

korteriühistutega, siia kuulub ka vallakorterite osaline remont suuremas mahus. Sellele 
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tegevusalale on juurde tulnud valla hallatavate asutustele teenuse sisseost meie 

tütarettevõttelt seoses koosseisude muutumisega. Eelarve on suurenenud kuna siin 

kajastatakse ka alevi põhjapoolse küttesüsteemi väljaehitamine 160 700 eurot ja 

kalmistu müüri renoveerimine 30 000 eurot. 

 

TEGEVUSALA 07 TERVISHOID 

Kuna 2014. a eelarves eraldasime perearstile ruumide renoveerimiseks vahendid ja ka 

hambaarstile õhksoojuskütte soetamiseks sellise kaalutlusega, et selle volikogu 

koosseisuga enam eraldisi ei saa. Eelarves on raviteenusega kindlustamata isikute 

kuludeks väikene summa. 

 

TEGEVUSALA 08 VABA AEG, KULTUUR,RELIGIOON 

SPORDITEGEVUS - oleme eelarves arvestanud jalgpalli, saalihoki ja muude 

spordialade, sh sangpomm, võrkpall, maadlus, kulude osalise katmisega. Mängude ja 

võistluste osalustasudega, ürituste korraldustasudega. 

NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED - eelarves arvestatud õpilaslaagri 

kuludega koos AS Põlluvarast saadava eraldisega. 

AVATUD NOORTEKESKUS – eelarves suurenenud palgafond, kuid 

majanduskulud on jäänud samaks. Kulud seotud ruumide haldamisega ja noorte 

tegevusega noortekeskuses. 

Alates 2014. a on noortekeskuse hallata ka ülejäänud maja ruumid, st tegeldakse ka 

majutusteenusega. Selleks otstarbeks on koosseisus 1,0 ametikohta nn maja perenaine 

ja ruumide ülalpidamise kulud (¼ maja üldkuludest langeb noortekeskusele ja ¾ 

majutusteenusele). 

Investeeringuna näeme ette 2017. aasta eelarves soojussõlme ehituseks 11 600 eurot. 

VABAAJA JA SPORDIÜRITUSED – Kalendaarse plaani alusel jätkuvad 

spordiüritused igale vanusele. Varasematel aastatel on saadud ka projektiraha, lootkem 

seda ka 2017. a. 

JÄRVA-JAANI RAAMATUKOGU kulude eelarve on võrreldes 2016. a natuke 

suurenenud seoses palgafondi suurenemisega. Möödunud aastal andis riik 

teeninduspiirkonna ühe elaniku kohta soetuseks 1,85 eurot ning omavalitsus eraldas 

2,31 eurot. 

KARINU RAAMATUKOGU eelarve on suurenenud võrreldes 2016. a seoses 

palgafondi suurenemisega. Teavikute osa on suurenenud. Võiks ja peaks olema kindel 

teavikute ostu suurus ühe lugeja kohta nii riigi kui KOV poolt. 

KULTUURIMAJA eelarve on praktilisel sama. Veidi on suurenenud palgafond ja 

majanduskulud. Maja ülalpidamiskulud on suurenenud, kuna soovitakse väikese saali 

remonti ja põrandaid korrastada.. 

SELTSITEGEVUSES arvestatud eelarve kulud on meie valla territooriumil 

registreeritud ning meie valla rahvale toimuvatele mittetulundustegevuste toetamiseks  

Eraldi on kommunaalkulud eelarves Päevakeskuse hoonele (on valla omandis) ning 

osaliselt aitame Karinu külamaja valveteenustega ja Internetiga.  

Seltsitegevuse eelarve on suurenenud seoses MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Seltsile 

antava sihtfinantseerimisega põhivara soetuseks ja Päevakeskuse kuuri ehitusega. 

VALLALEHT - antakse välja umbes 10-11 korda. Trükkimise teenust ostetakse, 

kohapeal korjatakse artiklid kokku ning edastatakse trükkijale. Reklaami osas on 

eraldis KUMA AS Järva-Jaanis toimuvate sündmuste kohta teabe andmine. 

MUU VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON - jätkatakse EELK Järva-Jaani 

Koguduse toetamist. 

 

TEGEVUSALA 09 HARIDUS 
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LASTEAED kulude eelarve on suurem võrreldes möödunud perioodiga. Mõjutavad 

palgafondi suuruse muutumine. Majanduskulud on jäänud 2016. aasta tasemele, kuid 

investeeringuna on eelarvesse arvestatud soojussõlme vehitus summas 11 600 eurot. 

OSTETUD LASTEAIATEENUS - Momendil on kaks meie registris olevat last 

mujal lasteaedades. 

GÜMNAASIUM Põhieelarve, so gümnaasium-vald on suurenenud, personalikulude 

ja eriti majanduskulude osas. Soovitakse soetada väga palju inventari ja seoses 

sisekaitse suunaga käia 2 korda aastas Rootsis koolitusel. Kooli söökla personal on 

viidud koolitoidu tegevusala alla. 

Kooli kütteks saame „sooja“ E-Piima katlamajast, kuid jääb vaid loota, et hinda ei 

tõstetaks. Momendil on hind 49,85 eurot/MWh. Muret valmistab vaid soojusenergia 

liialt suur „kadu“ E-Piima näitaja ja kooli ning võimla näitajate vahel, on lisandunud 

ka Orina mõisa küte, kus on väga suured küttekaod. 

OSTETUD HARIDUSTEENUS - Momendil valla registris olevatest kodanikest õpib 

mujal päevases osakonnas 13 inimest. Kuna osad lõpetavad kooli siis vaadatakse 

sügisel see uuesti üle. 

VÕIMLA eelarve on praktiliselt sama, korrigeeritud on töötasufondi seoses ja 

miinimumpalga tõusuga. 

GÜMNAASIUM RIIK – siin tasustatakse sihtotstarbelise eraldisega gümnaasiumi 

klassides tunde andvaid õpetajaid, siia kuuluvad ka palgafondi maksud, vähene 

koolitusraha ja õppevahendite raha. 2017. a tõuseb õpetajate alampalk. Meil 

gümnaasiumi kolmes klassis peaks olema 96 õpilast, aga on 25. Omavalitsus peab 

leidma vahendeid õpetajate ülalpidamiseks. 

PÕHIKOOL RIIK - tasustatakse põhikooli klassides tunde andvaid õpetajaid, samuti 

kuulub siia koolituskulud, õppevahendite kulu. 2015 aastani kuulus ka juhtimiskulud 

umbes 75% ulatuses ja gümnaasiumi osas 25% osas. Õpilaste arvu aluseks on igal 

aastal 10. novembri seis. 

KOV peab leidma ka vahendid kooli juhtide (direktor ja õppealajuhataja) töötasudeks 

vähemalt niipalju, et säiliks olemasolev tasu. 

TUGISPETSIALISTID - alates 2013. a on kooli tugispetsialistid täielikult 

omavalitsuse palgal (eripedagoog, sotsiaalpedagoog). Momendil eelarves arvestatud 

2,0 kohaga. Kaks tugiõpetaja on arvestatud lepingulisena. 

TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID - meie vallas registreeritud kodanikud nn. 

õhtukoolides on 2 õpilast. 

KOOLITRANSPORT 2017. a eelarve on jäänud samaks võrreldes möödunuga. 

Õigusakti järgi tuleb lapsi vedada sealt, kus elukoht on 3 km kaugusel koolist. 

Lepingud on Rakvere GoBus firmaga, MTÜ Järvamaa Ühistranspordi keskusega ning 

samuti veab oma valla buss. 

KOOLITOIT - varasematel aastatel võis kulu olla kooli eelarves, kuid alates 2013. a 

on eraldi tegevusala. Riigieraldis on 1.-9. klassi õpilastele ja juba mitu aastat ainult 

0,78 senti. Valla õigusakt lubab lõunatoiduks kasutada 0,90 senti. Vahe peame katma. 

Kui varem kasutasime oma vahendeid 10.-12. klassi õpilaste toitlustamiseks (tasuta 

õpilastele), siis 2015. a on riigieelarves eraldis ka gümnaasiumi õpilaste 

toitlustamiseks. 

Alates 2015. aastast kajastub siin all ka kooli söökla personali kulu. 

MUU HARIDUS - siin on arvestuse aluseks haridusega seotud kulud, mis eelnevatel 

tegevusaladel pole kajastamist leidnud. Näit. õppetoetused edukatele õpilastele, 

kutsealane eelkoolitus. 
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TEGEVUSALA 10 SOTSIAALNE KAITSE 

MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE - so tegevusala puudega 

inimeste hooldaja, puudega laste hooldaja kulutusteks. Kui hooldaja on pensioniealine 

inimene, siis sots.maksu riigile maksma ei pea. Meil momendil on üks puudega 

inimese hooldaja (pensionär). 

EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED - arvestatakse hooldekodus 

olevate inimeste kulutusi. Momendil Koeru Hooldekodus 3 inimest ja 4 Pandivere 

Hooldekeskuses. 

MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE – arvestatud Päevakeskuse II korrusel 

olevate sotsiaalruumidega vastavalt vajadusele ja ruumide kütmiseks ning samuti 

veetorude ja kanalisatsioonitorude külmumise ärahoidmiseks tehtavate kuludega. 

MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE – sellel tegevusalal 

arvestatud sünnitoetustega, matusetoetustega, lasteaias suurte perede toidutoetusega, 

ranitsatoetusega, isikliku abistaja ja nõustamisteenustega, lapsehoiuteenusega, 

vajaduspõhise peretoetusega , toidupanga maksed, muu toetusega. 

TÖÖTUTE  SOTSIAALNE KAITSE – osalus töötute programmis Järvamaal. 

TOIMETULEKUTOETUS - rahalised vahendid tulevad riigieelarvest ja momendil 

on toetuse saajaid keskmiselt 5 inimest. 

MUU SOTSIAALNE KAITSE - siia tegevusalale tulevad kõik muud, mis eelnevalt 

pole kajastatud. Nii on meil leping sotsiaalkindlustusametiga 9 inimesele igapäevaelu 

toetamise teenuse osutamisega. Ja on veel nn. omasteta surnud, keda vald peab matma. 

INVESTEERINGUTE – maht on 2017. a 370 280 eurot, sh. põhivara soetusteks 

kokku 415 526 eurot, intressideks 4 870 eurot, saadav sihtfinantseerimine 131 996 

eurot, antav sihtfinantseerimine 89 834 eurot põhivara müük 12 000 ja tulu hoiustelt 

50 eurot: 

Alevi põhjapoolse küttesüsteemi ehitus 

Kalmistu müüri renoveerimine 

Hajaasustuse programmi projekti raames osalus 

Vallamaja väisilme remont 

Soojussõlmed Lasteaeda, Noortekeskusesse ja E-Piima katlmajja. 

FINANTSEERIMISTEGEVUS - vabajääk 209 697 eurot, laenu on planeeritud võtta 

269 300 ja kohustusi tasume 73 000 eurot. 

 

Kokku on 2017. a vallaeelarve eelnõus tulude maht 2 154 401 eurot, sh põhitegevuse 

tulud 2 010 355 eurot. 

 

Kokku on 2017.a. vallaeelarve eelnõus kulude maht 2 560 398 eurot, sh põhitegevuse 

kulud 2 048 498 eurot.  

 

Eelarve on tasakaalus. 

 

 

 

 

Seletuskirja koostaja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg 

    07.02.2017 


