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SELETUSKIRI VÄNDRA ALEVI 2015. A EELARVE JUURDE 

 

 

 

ÜLDOSA 

 

Vändra alevi eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2015 kuni 31.12.2015. Eelarve tulud ja kulud 

on tasakaalus. 

Eelarveaasta jooksul Vändra alevi eelarvesse laekuvad täiendavad sihteraldised liidetakse lisaeelarvetega 

juba kinnitatud tuludele ja kasutatakse vastavalt sihtotstarbele. 

 

TULUD 

 

Vändra alevi 2015.aasta eelarve tuludeks on planeeritud 3 193 417 eurot. 
 

Viimastel aastatel on vähenenud alevi registris olevate inimeste arv. Kui 2013. aasta 1. jaanuari seisuga oli 

alevi registris 2439 kodanikku, siis 1. jaanuaril 2015 vaid 2290, ehk kahe aastaga on meie elanikkond 

vähenenud 149 inimese võrra. Kui eelnevatel aastatel oli ülikaalus kodanike lahkumine välisriikidesse, siis 

kahe viimase aastaga on kõige suurem liikumine olnud Tallinnasse (54 kodanikku), järgnevad välisriigid 

(41), Vändra vald (30) ja Pärnu linn (28). Samas valis alevi oma uueks elupaigaks 45 Vändra valla inimest. 

Ka loomulik iive oli kahe viimase aasta kokkuvõttes negatiivne (-6), kuigi 2013. aastal ületasid sünnid 

surmasid 5 võrra. 

Tänu rahvaarvu vähenemisele on väiksemaks jäänud ka maksumaksjate arv, ehk nende inimeste arv, kes 

käivad tööl ning kelle brutotulust 11,6% laekub alevi eelarvesse. 2012. aastal oli maksumaksjaid keskmiselt 

ühes kuus 1077,   2013. aastal 1060 ning 2014. aastal 1040. Töökohtade arv alevis ja lähiümbruses pole aga 

vähenenud ja on ka sel aastal ca 1200.  

Alates 2008. aastast kuni 2010. aasta keskpaigani suurenes alevis töötute arv 15-lt kuni 150-ni. 2011. aasta 

alguses oli töötuid 88 ning alates 2011. aasta juunikuust kuni 2013. aasta maini jäi töötute arv stabiilseks, 

kõikudes eri kuudel 50 ja 60 vahel. Alates 2013. aasta maikuust töötute arv vähenes, olles septembris vaid 

27, suurenedes aga detsembris 39-ni. 2014. aastal oli keskmine töötute arv 33 ning  1 veebruari 2015. a  

seisuga oli Töötukassas registreeritud 27 töötut. 

Kui aastal 2008 eraldas riik omavalitsustele tulumaksu 11,93% kõigi rahvastikuregistris olevate 

maksumaksjate brutotulust, siis alates 2009. aastast langetati see 11,4% -ni, mis tõi kaasa ka tulumaksu 

laekumise tõsise vähenemise. 2013. aastal tõsteti see protsent 11,57-ni, et kompenseerida omavalitsustele 

kodualuse maa maamaksusoodustuste kehtestamisega laekumata jäävat tulumaksu osa. Alates 2014. aastast 

eraldatakse omavalitsustele 11,6% maksumaksjate brutotulust.  

Vaatamata rahvaarvu ja maksumaksjate vähenemisele, suurenesid aga Maksu- ja Tolliametile deklareeritud 

alevi maksumaksjate brutotulud ning tänu sellele on laekunud alevi eelarvesse igal aastal tulumaksu järjest 

rohkem: 2012. aastal 1,151 miljonit, 2013. aastal 1,217 miljonit ning 2014. aastal 1,294 miljonit eurot. 

Rahandusministeeriumi andmetel oli alevi maksumaksjate keskmine brutosissetulek 2012. aastal 767 eurot, 

2013. aastal 811 eurot ning 2014. aastal 855 eurot kuus. Pärnumaal vastavalt 745, 792 ja 834 eurot kuus. 

Arvestades eelpooltoodud näitajaid on eelarve tuludesse planeeritud üksikisiku tulumaksu 1,335 miljonit 

eurot.  
 

Nn. kohalike maksudena peale üksikisiku tulumaksu on eelarvesse planeeritud maamaksu 14 tuhat, ning 

ressursimaksu 2,7 tuhat eurot, kokku moodustavad kohalikud maksud ca 42,3 % eelarve kogutuludest. 
 

Eelarvetuludest moodustavad 30,9 % tulud erinevatelt teenustelt. Suurema osa sellest, ehk 454 tuhat eurot, 

moodustavad tulud haridusasutuste majandustegevuses.  Kuna meie koolis, lasteaias ja huvikoolis käib palju 

lapsi teistest kohalikest omavalitsustest (KOV), tuleb seaduse järgi ka neil omavalitsustel osaleda 

haridusasutuste tegevuskulude katmises. 1. jaanuari seisuga õpib Vändra Gümnaasiumis 313 õpilast, kellest 



138 on teiste omavalitsuste registris, 161-st lasteaialapsest on 64 ning 73-st muusikakooli õpilasest 38 last 

naaberomavalitsustest. Meie lapsi aga käib mujal gümnaasiumides 13 ning põhikooli osas 30. Seega oleme 

ka meie kohustatud katma teiste koolide õppekohtade tegevuskulud, mille piirmääraks on selleks aastaks 

kehtestatud 91 eurot kuus. 

 

Suur osa, 367 884.- eurot, on planeeritud tulusid sotsiaalasutuste majandustegevusest. Põhilise osa sellest 

moodustab Vändra alevi Hoolekandekeskuse kohamaks. 
 

Riigipoolsed eraldised eelarvele kokku on 799,410 tuhat eurot, millest suurema osa moodustab toetus 

hariduskuludele kogusummas 553,292 tuhat eurot. Alates 2014. aastast eraldatakse haridustoetust eraldi 

põhikooli osale ning eraldi gümnaasiumile. Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks koos maksudega on 

eraldatud 357 791 eurot ja gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks koos maksudega 91 224 eurot. Juhtide 

tööjõukuludeks on eraldatud 33 787 eurot. Riigipoolne toetus õpetajate täienduskoolituseks on sel aastal 

4,457 tuhat eurot ning õppevahendite ostuks on eraldatud 17 727 eurot. Koolihoonetesse tehtavaid 

investeeringuid toetatakse summas 6127 eurot. Enam ei suunata maakondlike olümpiaadide ja ühisürituste 

korraldamiseks vajalikke toetusi omavalitsuste eelarvetesse vaid otse maakondlike omavalitsusliitude 

eelarvetesse ning rangemaks on muutunud ka kasutamisreeglid. Samuti ei suunata omavalitsuste eelarvesse 

enam lasteaia õpetajatele mõeldud koolitusrahasid, vaid maakondlik summa kantakse samuti Pärnumaa 

Omavalitsuste Liidu (POL) arveldusarvele. 

Koolilõuna toetus riigilt põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste tasuta toitlustamiseks on 42,179 tuhat eurot, ehk 

0,78 eurot päevas ühe õpilase kohta. Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on kasvanud kulutused nii 

toiduainetele kui ka toidu valmistamisele, ei ole toetust tõstetud. Meie puhul katab see summa ära vaid osa 

vajalike toiduainete maksumusest, kulud veele, elektrile ja kokkade palkadele tuleb katta alevi eelarvest. 

Toimetulekutoetusteks on riik eraldanud sellel aastal 35,462 tuhat eurot (eelmisel aastal oli see summa 

44,794 tuhat eurot). Kuna tegemist riikliku toetusega ja omavalitsus vahendaja rollis, on vajadusel alati 

võimalik riigilt vahendeid juurde taotleda. 

Vähenenud on aga tasandusfond, mis eelmise aasta eelarves oli 119,320 tuhat eurot, sel eelarveaastal aga 

vaid 98 606 eurot. Vähenemine on tingitud rahvaarvu vähenemisest ja tulumaksuosa suurenemisest. 
 

Alevi tänavate hoolduseks on eraldatud 61 576 eurot, mis võrreldes eelmise aastaga on jäänud samale 

tasemele.  
 

Eelarve kulude katteks on suunatud ka osa aastaalguse vabast jäägist, ehk 54 791 eurot. 
 

Tuludesse ei ole planeeritud kinnisvara müüki ega kohustuste suurenemist. 

Muud laekumised majandustegevusest on planeeritud vastavalt eeldatavatele tuludele erinevates 

majandussektorites. 

 

KULUD 

 

Vändra alevi 2015. aasta eelarve kuludeks on planeeritud 3 193 417 eurot. 
 

2015. aasta eelarvesse on töötasude osa võrreldes eelmise aastaga suurendatud ca 113 tuhande euro võrra, 

suurema osa sellest moodustab lasteaia palgafondi tõus, mis moodustab 49% kogu tõusust, jäädes 

suurusjärku 55 tuhat eurot. Seotud on see uue, 11. rühma töölerakendamisega ning ka püüdega vähendada 

palgalõhet kolleegidega teistest omavalitsustest. Suurem osa lisarahast palgafondi tuleb alevi eelarvest, kuid 

planeeritud on ka lastevanemate osaluse tõus alates märtsikuust 7.- € võrra. Teatavasti tõusis ka riiklik 

lastetoetus alates jaanuarist 26.- € võrra, seega ei tohiks see koormust lastevanematele eriti suurendada. 

Planeeritud lasteaia eelarvetuludest, 585 459 eurot, moodustaks lapsevanemate osalus ca 16 %. Üle 20 

tuhande euro on suurendatud ka Vändra Alevi Hoolekandekeskuse palgafondi, millest ühe osa katab 20 

eurone kohamaksutõus alates 1. aprillist.  
 

Gümnaasiumi õpetajate palgafond sõltub aga otseselt õpilaste arvust ja klassikomplektide arvust ning on 

eraldatud riigieelarvest, arvestades täna riigi poolt kehtestatud 900 eurose alampalgamääraga. Kõik 

riigieraldised hariduskuludeks sisalduvad Vändra Gümnaasiumi eelarves. 
 



Ettenägematute kulude ja avariiohtlike olukordade likvideerimiseks on ette nähtud reservfond, mille 

suuruseks on 30 tuhat eurot. 
 

Suuremaks investeeringuks on planeeritud lasteaia Mürakaru hoone katlamaja ja küttesüsteemide 

rekonstrueerimine. Hoone sees tuleb välja vahetada küttetorustik ning ka 14 aastat vana keskküttekatel. 

Plaan on üle minna pelletiküttele, põhiprojekt on koostatud ning kuna investeering on päris suur, esitame 

EAS-i „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi“ taotluse rahastusabi saamiseks I 

taotlusvooru veebruaris. Positiivse otsuse korral on võimalik koheselt välja kuulutada riigihange ning tööd 

teostada juba suvel, kui aga tuleb negatiivne otsus, esitame taotluse uuesti II taotlusvooru septembris. 

Omaosaluse (min 15%) katmiseks on planeeritud vahendid Vändra lasteaia eelarvesse ning kui peale 

riigihanke läbiviimist selgub, et on vajadus lisavahendite järele, suunatakse need vabast jäägist.  
 

Tänavate remonditöödest on planeeritud Vana tänava topeltpindamine vahemikus Turu tänavast kuni Pargi 

tänavani. Samuti Raja tänava pikenduse väljaehitamine, kuna kaks noort pere on soetanud endale Raja 

tänava äärde kinnistud ning vajavad korralikku juurdepääsuteed koos vajalike kommunikatsioonidega. 

Lahendamist vajab ka Spordi tänava kurviline tänavalõik lasteaia värava juures. Eskiisprojekt on olemas, 

see hõlmab uue tänavavalgustuse, sadevee kanalisatsiooni, kõnnitee ning sirgema tänavalõigu ehitamist. 

Kuna aga ühe kinnistu puhul on tegemist riigi reformimata maaga, esitame taotluse maa 

munitsipaalomandisse saamiseks. Enne positiivse otsuse saamist ei ole võimalik seal aga töödega alustada. 
 

Planeeritud on ka olemasolevate tänavavalgustuslampide asendamine energiasäästlikemate vastu Kase ja 

Uuel tänaval. Probleemiks on nii koolilastele kui ka tavakodanikele pime tänavalõik Kooli tänavalt mööda 

surnuaia äärt kuni kirikuni. Täna on kahjuks seal ühel pool teed Elektrilevile kuuluv kõrgepinge õhuliin ning 

tänu sellele ei ole me saanud luba sinna tänavavalgust ehitada. Lähiaastail on aga neil plaan see õhuliin 

asendada maakaabliga ning siis on ka meil koheselt võimalik alustada projekteerimisega ning ka selle 

piirkonna mured lahendada. 
 

Lasteaias on planeeritud remontida kahe rühma põrandad ning koos sellega saavad ka seinad värskema ilme. 

Gümnaasiumis tuleb kindlasti üle lihvida ja lakkida võimla põrand ning leida parim lahendus pika koridori 

põranda remondiks. Riigi poolt eraldati sihtotstarbeliselt 5000 eurot koolile arvutiklassi riistvara 

uuendamiseks ning eelarvesse on suunatud ka alevi poolt samasuur summa. Kui kõik laabub, võib juba selle 

õppeaasta viimasel veerandil tunde läbi viia uuenenud arvutitega klassis.  

Kuna sel aastal möödub Vändra esmamainimisest 500 aastat, on planeeritud eelarvesse vahendid ka 

erinevate ettevõtmiste rahastamiseks kogu aasta jooksul. Arvestatud on ka liitumistasudega Rohelise Jõemaa 

Koostöökogusse ning Pärnumaa Ühistranspordikeskusesse. 
 

Eelarvesse on planeeritud ka Eesti Linnade Liidu (ELL) ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) 

liikmemaks, lisaks sellele läbi POL-i ka toetus Jõulumäe Tervisespordikeskusele, maakondlikele 

ühisüritustele,  SA Pärnumaa Turismile, Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusele, Pärnumaa Spordiliidule, 

Pärnu Maakoolide Spordiliidule, Varjupaikade MTÜ-le jne.  Kõige suurema summaga, 13,2 tuhat eurot, 

toetatakse maakondlikku ühistransporti, et meie õpilased saaksid maakonnasiseselt tasuta bussidega koju-

kooli sõita ning et ka tavakodanikule oleks bussipilet taskukohane. 
 

Ülejäänud tulu- ja kuluartiklite suurused on jäänud samale tasemele, võrreldes eelmiste aastatega ning 

kaaskirjas ei ole neid muudatusi kajastatud. 
 

Eelarveprojekt on läbi arutatud kõigi alevi hallatavate asutustega, alevivalitsuse ja volikogu 

majanduskomisjoni istungil. 

 

 

 

Toomas Sonts 

Vändra alevivanem           

 

 

 

 


