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Lisa 8 

Põhja-Sakala Vallavolikogu 

22.02.2018  

määrusele nr 23 

 

Põhja-Sakala valla 2018.a. eelarve seletuskiri 
 

 

Eelarve koostamise aluseks on Suure-Jaani valla põhimäärus ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seadus. Eelarve koostamisel on arvestatud riigi raamatupidamise 

finantsarvestuse ja aruandluse juhendiga, Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma 

linna eelarvestrateegiatega ning arengukavadega. 

 

Põhja-Sakala valla 2018.a. eelarve mahuks on kavandatud 15 370 761 eurot, sellest on kaetud 

jooksva aasta tuludega 14 711 409 eurot ja aasta alguse vaba jäägiga 659 352 eurot. 

 

1. Tulud 
 

Tulude eelarve koosneb kolmest osast: põhitegevuse, investeerimistegevuse  ja 

finantseerimistegevuse tuludest.  

 

Põhitegevuse tulude koosseisus on tulumaks, maamaks, kaupade ja teenuste müük, tasandusfond 

ja toetusfond, sihtfinantseering jooksvateks kuludeks ja muud tegevustulud.  

 

Investeerimistegevuse tulude all on põhivara müük, finantsvara müük, saadav sihtfinantseering 

ja finantstulud.  

 

Finantseerimistegevuse tulud koosnevad laenu võtmisest, laenu tagasimaksetest ja likviidsete 

varade vabast jäägist. 

         2017  2018  muutus 

  Põhitegevuse tulud kokku 10 192 119 11 262 849 10,5% 

       tulumaks 4 806 881 5 201 000 8,2% 

       maamaks 400 700 400 900 0,0% 

       kaupade ja teenuste müük 1 055 290 783 670 -25,7% 

       tasandusfond (§ 4 lg 1) 954 845 1 169 408 22,5% 

       toetusfond 2 224 372 2 838 854 27,6% 

       sihtfinantseering jooksvateks kuludeks 728 171 847 617 16,4% 

       muud tegevustulud 21 860 21 400 -2,1% 

  Investeerimistegevuse tulud kokku 628 850 788 150 25,3% 

       põhivara müük 53 300 2 000 -96,2% 

       finantsvara müük       

       saadav sihtfinantseering 575 400 786000 36,6% 

       finantstulud 150 150 0,0% 

  Finantseerimistegevuse tulud kokku 1 441 001 3 319 762 130,4% 

       laenu võtmine 1 162 655 2 660 410 128,8% 

       likviidsete varade vaba jääk 278 346 659 352 136,9% 

  TULUD KOKKU 12 261 970 15 370 761 25,4% 

 

1.1 Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud 5 201 000 eurot, tõus on kavandatud 8,2% võrreldes 

eelmise aasta tulumaksu plaaniga ehk 5,6% võrreldes eelmise aasta tulumaksu laekumisega. 
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Tulumaksu laekus 2017.aastal 4 908 625 eurot.  2018.a. tõstab riik omavalitsustele eraldatava 

osa protsenti 11,86% ni, võrreldes eelmise aastaga on tõus 0,26%.  

 

1.2 Maamaks jääb võrreldes eelmise aastaga samale tasemele, kuna muudatusi seaduses ei ole 

ette näha ja see on 400 900 eurot.  

 

1.3 Kaupade ja teenuste müügi all on kajastatud vallale laekuvad tulud omavahenditest ja 

teenustelt: riigilõivud ehitusalaste lubade, majandustegevuse registri kaubanduskannete  eest; 

haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja puhkeasutuste majandustegevusest, laekumised 

elamumajandusest, sealhulgas üüritulu, kus on arvestatud vallale kuuluvate hoonete ja ruumide 

üürist saadav tulu (vt lisa 2).  

Hoonestusõiguse tasu laekub 1245 eurot aastas. 

Muu kaupade ja teenuste müügi alla laekuvad enampakkumise tasud ja maa 

erastamistoimingutelt laekuvad tasud 200 eurot. 

Võrreldes 2017. aastaga on kaupade ja teenuste müügitulu vähenenud 25%, mis on tingitud 

peamiselt erinevatest kajastamise viisidest ja teistelt omavalitsustelt laekuvate haridusteenuste 

müügist (Kõpu on kajastanud mitterahalisi toitlustamise ja kütte kulusid nii eelarve tuludes kui 

ka kuludes ja Võhmas suleti õpilaskodu). Ühinenud omavalitsusel enam omavahelisi arvlemisi ei 

toimu. 

  

1.4 Riigieelarvest mittesihtotstarbelisteks finantseeringuteks eraldatavad summad on eelarvesse 

võetud Rahandusministeeriumi arvestuste alusel sh. tasandusfond, mis sisaldab tulude ebaühtluse 

tasandamiseks mõeldud toetust summas 1 169 408 eurot ja võrreldes 2017.a. on see tõusnud 

22,5%. 2018.a. on lülitatud tasandusfondi laste ujumisõpetuse ja tugiteenuste toetamine. 

Tugiteenusteks arvestatakse 25,1 eurot lapse kohta ja ujumisel 7,73 eurot lapse kohta. 

Toetusfond, kus jagatakse raha haridusele, sotsiaalteenuste korraldamiseks, 

toimetulekutoetuseks, puudega laste hooldamiseks, koolilõunaks, valla teedele ning 

perekonnaseisutoimingute teostamise kuludeks. Võrreldes 2017. aastaga on tõus 27,6%, mis on 

tingitud uute tululiikide lisandumisest ja õpetajate palgatõusust. 2018.a lisandub riiklik 

matusetoetus, mille suurus juhtumi kohta on 250 eurot ja mille jagamiseks võtab kohalik 

omavalitsus vastu korra. Veel lisandub asendus- ja järelhooldusteenuste raha, kus toetuse 

jaotamisel võetakse aluseks järelhooldusel, hooldusperes, asenduskodus või perekodus olevate 

isikute arv. 

 

1.5 Sihtfinantseeringud jooksvateks kuludeks all on näidatud Põllumajandusministeeriumilt 

laekuv koolipiima ja koolipuuvilja toetus 14 190 eurot, seikluspäevade läbiviimiseks 

noorsootööle 2252 eurot, Suure-Jaani Muusikafestivali toetus 12 600 eurot ja Võhma 

Päevakeskusele rahvariiete soetamiseks 13 961 eurot, Rahandusministeeriumilt laekuv õppelaen 

koos erisoodustusmaksudega 353 eurot ja SA’lt Innove projektile “Uute lasteaiakohtade loomine 

Suure-Jaani vallas” 70 586 eurot. Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub Noorte Tugila toetus 

Võhmasse 10 350 eurot, SA KIK projektid Võhmasse 2981 eurot ja Kõosse 4000 eurot, 

Kultuuriministeeriumilt laekub Kõpule 1100 eurot. Samuti on siia planeeritud ühinemistoetuse II 

osa summas 715 300 eurot. 
 

2. Ühinemislepingus kokkulepitud investeeringud (omaosaluse 

katteks) 

  

2.1. Võhma kooli remont 200 000 

2.3. Suure-Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse ehitus 315 000 

2.4. Ühisveevärgi rekonstrueerimine Kõos 140 300 

2.5. Kõpu hooldekodu rekonstrueerimine 60 000 

KOKKU 715 300 
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Võrreldes eelmise aastaga sihtfinantseeringute tõus 16,4%, kuna ühinemistoetust saime 2017.a. 

25%, aga käesoleval aastal 50% ning rohkem projekte on saanud rahastamisotsuse.  

 

1.6 Muude tegevustulude all kajastatakse ressurssimakse 21 400 eurot (vesi, maavara ). 

Võrreldes 2017.a. eelarve vähenenud 2,1%. 2017.a.  

 

1.7 Investeerimistegevuse tuludes kajastatakse põhivarade müüki 2 000 eurot, finantstuludena on 

intressid deposiitidelt 150 eurot. Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks on 666 000 eurot 

Sotsiaalministeeriumilt Suure-Jaani Tervisekeskuse rajamiseks ja SA’lt KIK 120 000 eurot 

Suure-Jaani lasteaia hoone energiatõhususe saavutamiseks CO
2
 rahadest. Võrreldes 2017. 

aastaga on investeerimise tulud tõusnud 25,3%. Kasv on tingitud uute projektide lisandumisest.   

 

1.8 Finantseerimistegevuste tulude kasv võrreldes 2017.a on 130,4%, mis on tingitud planeeritud 

laenu võtmisest investeerimistegevuseks 2 660 410 eurot ja likviidsete varade vaba jäägi 

suurenemisest võrreldes eelmise aastaga. Jääk aasta lõpul on 659 352 eurot. Jätkatakse Suure-

Jaani Tervise- ja Külastuskeskuse laenu väljavõtmisega summas 2 509 270 eurot ja võetakse uus 

laen Võhma linna investeeringuteks summas 151 140 eurot. 

 

2. Kulud 

 
Kulude eelarve koosneb samuti kolmest osast: põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse kulud  

ja finantseerimistegevuse kulud. 

 

2.1 Personalikulud koosnevad töötasust ja sellega seotud maksudest. Tõusu planeeritud ei ole, 

välja arvatud alampalgalised, kelle töötasu tõus on 6,4%. 2017. alampalk oli 470 eurot ja see 

tõusis 2018. a 500 eurole. Lasteaedade ja koolide õpetajatele on samuti riigi poolt ette nähtud 

palgatõus. Kooli õpetaja miinimumtasuks saab 1150 eurot ja lasteaia õpetajal 978 eurot (senise 

1050 euro ja 840 euro asemel). Lasteaia õpetajatel on töötasu tõus 16,4% ja kooli õpetajatel 

9,5%. Oleme teinud ettepaneku ühtlustada lasteaia õpetajate abide palgad ja tõsta need 600 

eurole. Palgatõus alates 01.03.2018.a. 13,2%. 

 

2.2 Majandamiskulud on planeeritud eelmise aasta tasemel, aluseks on asutuste vajadused, valla 

ülesannete täitmise vajadus ning kokkuhoiu printsiip. 

 

2.3 Reservfondi mahuks on plaanitud 85 730 eurot.  

 

2.4 Muude üldiste teenuste osas on arvestatud liikmemaksudega omavalitsusliitudele ja teistele 

organisatsioonidele (lisa 7). 

 

2.5 Muude üldiste valitsussektori teenuste all on arvestatud valla munitsipaalmaade mõõtmise ja 

geodeetiliste mõõdistuste kuludega (lisa 7). 

 

2.6 Erinevate tegevusvaldkondade (valitsemine, majandus, keskkonnakaitse, elamu-ja 

kommunaalmajandus jne) kulude täpsem liigendus on kirjeldatud lisades 4 kuni 7.   

 

2.7 Kavandatud kulude üldmaht on 15 370 761 eurot. 2017.a. kulude üldmaht oli 12 268 797 

eurot, kasv 25,3%. Kasv on tingitud kindlasti investeerimistegevuse tõusu arvelt. 2018.a. 

investeerime 117% rohkem kui 2017. aastal ja sealhulgas kasvavad ka finantskulud (laenu 

intressid) võrreldes 2017.a. 6,5%, sest võtame laenu juurde. Investeerimistegevus moodustab 

kuludest 2018.a. 32,8 % ja 2017.a. moodustas 18,9% . 
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2.8 Põhivara soetuste mahuks on kavandatud 4 857 852 eurot.  

 

2018. aastaks on planeeritud järgmised investeeringud: 

Suure-Jaani kooli staadioni projekt        25 000 eurot 

Suure-Jaani kooli renoveerimise arhitektuurikonkurss      30 000 eurot 

Valla teed (Kõpu 184 870, Kõo 6 000, Suure-Jaani 195 000, 

Võhma 151 140)          537 010 eurot 

Suure-Jaani tervisekeskuse ehitus ja sisustus   3 490 050 eurot 

Nuutre optilise kaabli ehitus            9 370 eurot 

Reegoldi, Navesti optilise kaabli ehitus         21 951 eurot 

Kõpu biotiigid            29 000 eurot 

Suure-Jaani kultuurimaja renoveerimine III osa        44 000 eurot 

Suure-Jaani Tööstusala projekti omafinantseering     200 000 eurot 

Suure-Jaani lasteaia hoone energiatõhususe projekt     176 471 eurot 

Võhma kooli renoveerimise omafinantseering      200 000 eurot 

Kõpu hooldekodu projekt           60 000 eurot 

Võhma lasteaia platsid           35 000 eurot 

 

2.9 Investeerimistegevuse kuludesse kuuluvad veel finantskulud, mis on olemasolevate laenude 

intressimaksed summas 48 000 eurot.  

 

2.10 Finantseerimistegevuse kulude all näidatakse olemasolevate laenude tagasimakseid jooksval 

eelarveaastal summas 542 000 eurot.  

Võrreldes eelmise aastaga vähenevad kulud 2,7%. Vähenemine on tingitud endise Võhma 

Linnavalitsuse laenude refinantseerimisest tähtajaga 10 aastat. 

 

Investeerimistegevuse kulud kokku 2 324 011 5 043 429 117% 

      põhivara soetus 2 278 924 4 857 852 113,2% 

      antav sihtfinantseering       

      aktsiakapitali suurendamine   137 577   

      finantskulud 45 087 48 000 6,5% 

Finantseerimistegevuse kulud kokku 556 907 542 000 9,0% 

      laenu andmine   0   

      kohustuste tasumine 556 907 542 000 -2,7% 

KULUD KOKKU 12 268 797 15 191 621 25,2% 


