
Seletuskiri määrusele “ Laeva valla 2013. a. lisaeelarve vastuvõtmine“ 

 

Lisaeelarve koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse määruse “2013. aasta riigieelarve 

seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning 

jaotamise ulatus, tingimused ja kord” alusel kinnitatud  tasandus- ja toetusfondi summad ning 

sihtotstarbeliselt laekunud rahalised vahendid. 

 

Põhitegevuse tulud kokku 68010,25 € 

Maamaks 

Maamaksu vähendamise aluseks on andmete kontrollimine, kus selgus, et maamaks oli 

arvestatud looduskaitse alalt, vähendus 2200 eurot. 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 

Laekus Päästeametilt on laekunud esitatud arvete eest 3616,25 eurot. 

Saadud toetused 

Toetusteks jooksvateks kuludeks laekus Majandus-ja kommunikatsiooni ministeeriumilt 

teede korrashoiuks 10 569 eurot ning Haridus- ja Teadusministeeriumilt 5000 eurot inventari 

soetamiseks. 

Tasandusfondi laekus 39 137 eurot. 

Toetusfondi laekus täiendavalt 11 888 eurot. 

Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 57 372,12 € 

 

Kuna 2013. a tõusis alampalk 10% (290 eurolt 320 eurole), siis vallavalitsus teeb ettepaneku 

suurendada allasutuste töötasusid veel 5% võrra, koos maksudega oleks see summa 11 800 

eurot.  

Vallavalitsus 
Personalikulude suurendamine 4229 eurot, riigi poolt eraldatav administreerimiskulude 

vähendamine 3 eurot ning infotehnoloogiliste kulude eelarve suurendamine 593 eurot. 

Reservfond 
Eraldis reservfondi 600 eurot. 

Avalik kord ja julgeolek 
Personalikuludeks 3061,5 (s.h. valla rahalised vahendid 322 eurot) eurot ja  ja sõidukite 

ülalpidamise kuludeks 876,75 eurot. Kodutute loomade varjupaiga teenuse eest tasumiseks 

400 eurot ning elektrikulude suurenemise katteks 400 eurot. 

Maanteetransport 
Teede korrashoiuks 10 569 eurot. 

Majanduse haldus 
Personalikuludeks 498 eurot ja elektrikulude suurenemise katteks 100 eurot 

Bioloogiline mitmekesisus 
Personalikuludeks 306 eurot 

Elamumajandus 
Elektrikulude suurenemise katteks 200 eurot  

Veevarustus 
Elektrikulude suurenemise katteks 200 eurot 

Tänavavalgustus 
Elektrikulude suurenemise katteks 600 eurot 

Muu elamu-ja kommunaalmajandus 
Personalikuludeks 60 eurot. 

Üldmeditsiiniteenused 
Elektrikulude suurenemise katteks 1000 eurot 

 



Sporditegevus 
Personalikuludeks 177 eurot. Maakütte katlamaja remondiks (kompressori pumba mootor) 

645 eurot ja elektrikulude suurenemise katteks 1500 eurot. 

Raamatukogu 
Personalikuludeks 418 eurot, elektrikulude suurenemise katteks 200 eurot ning inventari 

soetamiseks 385 eurot. 

Kultuurimaja 
Personalikuludeks 820 eurot ja elektrikulude suurenemise katteks 1400 eurot. 

 Eelharidus 

Personalikuludeks 3361 eurot, elektrikulude suurenemise katteks 400 eurot ning elektri- ja 

ventilatsioonitöödeks 3 000 eurot. 

Põhikool 
Personalikuludeks 1447 eurot, elektrikulude suurenemise katteks 2000 eurot ning inventari 

soetamiseks 5 000 eurot (interaktiivsed tahvlid). 

Põhikool riiklik 
Personalikuludeks eraldatud täiendavalt riigi poolt 9654 eurot, koolituskuludeks 96 eurot 

ning vähendada ühisürituste kulusid 578 eurot. 

Koolitoit 
Personalikuludeks 419 eurot ja elektrikulude suurenemise katteks 400 eurot. 

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 
Personalikuludeks 306 eurot ja koolituskuludeks (tugiteenuste arendamine) 250 eurot. 

Perede sotsiaalne kaitse 
Toimetuleku toetamiseks eraldati riigi poolt 1410 eurot. 

Toimetulekutoetus 

Riigi poolt eraldatud täiendavad rahalised vahendid 971,87 eurot, sellest 599 eurot 

toimetulekutoetuste maksmiseks. 

 

Jätta kuludeks suunamata 10 638,13 eurot. 

 

Väljavõtted seadustest 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

§ 22.  Volikogu pädevus 

(1) Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine: 

 1) valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande 

kinnitamine ning audiitori määramine; 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 

§ 26. Lisaeelarve 

 (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab 

lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri 

põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. 

 (2) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse käesoleva seaduse § 22 lõikes 4 sätestatud 

viisil ja tähtajal. 



 (3) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja 

vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse vastavalt käesoleva seaduse § 23 lõigetele 1 ja 3. 

 (4) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui: 

 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata; 

 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest; 

 3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud; 

 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja 

väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra. 

 (5) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb selles kavandada käesoleva 

paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende 

arvel tehtavad väljaminekud. 

 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktidest või volikogu õigusaktist; 

 2) enne eelarveaasta algust käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud kohustuste täitmiseks 

sõlmitud lepingust; 

 3) käesoleva seaduse § 27 lõikest 2; 

 4) kohtuotsusest. 

 (7) Saneerimiskavast tulenevad muudatused võtab volikogu vastu lisaeelarvega ühe kuu 

jooksul kava kinnitamisest arvates. Kui kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvet ei ole veel 

vastu võetud, kajastatakse need muudatused kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve eelnõus. 

 Määruse eelnõud arutati 12.02.2013. a. eelarve- ,majandus- ja keskkonnakomisjoni 

koosolekul ja suunati tagasi vallavalitsusse paranduste sisseviimiseks. Komisjon tegi 

ettepaneku suunata rahalisi vahendeid reservfondi, tõsta sotsiaalhooldustöötaja täiendav 

töötasu sotsiaali alla ja kinnitada lasteaia direktori palgaks 750 eurot. 

Vallavalitsus arutas 20.02.2013. a. istungil määruse eelnõu ning nõustus eelarve- ,majandus- 

ja keskkonnakomisjoni ettepanekutega.    

Vallavalitsus arutas 09.05.2013. a. istungil määruse eelnõu ning suunas eelarve- ,majandus- 

ja keskkonnakomisjoni.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peale lisaeelarve I lugemist avalikustamisel tehti järgmised muudatusettepanekud: 

 

 Avalik kord ja julgeolek 
 
Loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 alusel korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma 

territooriumil hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist. 

Lähtudes eeltoodust ja asjaolust, et Laeva külas tuleb samuti lahendada probleem hulkuvate 

kassidega, taotletakse lisaeelarvest rahalisi vahendeid 400 euro ulatuses, et tasuda loomade 

varjupaiga teenuse eest.  

Sporditegevus 

Maakütte katlamaja remondiks (kompressori pumba mootor) 645 eurot. 

 

Raamatukogu 
Rahvaraamatukogu direktor esitas taotluse inventari soetamiseks (ruloo, korktahvel, 

magnettahvel ja kohtvalgusti) summas 385 eurot. 

 

Eelharidus 
Lasteaias koostatud riskianalüüsi alusel tuleks välja ehitada ventilatsiooni süsteem, et 

parandada ruumide sisekliimat. Elektripaigaldiste nõuetekohaseks muutmiseks tuleb teostada 

nende kontroll ja vajadusel uuendamine. Nende tööde teostamiseks taotles lasteaia direktor 

3 000 eurot. 

 

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 
Johannes Mihkelsoni Keskus koordineerib projekti „Tugiteenuste arendamine Tartu linnas ja 

maakonnas sotsiaalselt vähekaitstud inimestele ja riskirühmadele“. Laeva Vallavalitsus 

edastas Johannes Mihkelsoni Keskusele koostöö kinnituskirja, millega nõustus finantsiliselt 

panustama projekti elluviimisesse tugiteenuste arendamisel. Toetus taotlus on 250 eurot. 

 

 
Täiendavalt lisatakse allasutustele elektrikulude suurenemiseks 8 400 eurot 

Kokku muudatusettepanekud  13 080 eurot. Katteallikaks on tasandusfond. 


