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Lisa 2 Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve seletuskiri  
 

Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve koostamise eesmärgiks on 27.02.2020 määrusega nr 2 

vastuvõetud valla eelarve tulude ja kulude täpsustamine ning I lisaeelarvega lisatakse eelarvesse nii 

sihtotstarbelised eraldised kui ka sihtotstarbeta eraldised I riigi lisaeelarvest. Lisaks on korrigeeritud 

investeeringute maksumust vastavalt läbiviidud hangete tulemustele.  

 

Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve on koostatud Väike-Maarja Vallavalitsuse ja eelarve 

täitmise eest vastutavate isikute ettepanekute, hallatavate asutuste ettepanekute, sõlmitud lepingute, 

läbiviidud hangete ning Väike-Maarja Vallavalitsuse raamatupidamise andmete põhjal. 

Seletuskirjas on summad ümardatud tuhande euroni. 

 
1. PÕHITEGEVUSE TULUD 

 

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 344 000 euro võrra. 

 
1.1 Maksutulud (30) 

Omavalitsusele laekuv füüsilise isiku tulumaksu 2020. aasta prognoosi on vähendatud 200 000 euro 

võrra. Füüsilise isiku tulumaksu laekub omavalitsuste eelarvesse 2020. aastal 11,93% tulumaksuga 

maksustatavatest tuludest. Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks oli eelarvesse planeeritud 2,4 % 

kasvuga võrreldes 2019. aasta tegeliku laekumisega. Lisaeelarvega on prognoositud 2,3% 

vähemlaekumist võrreldes 2019. aasta tegeliku laekumisega. 

 

Maamaksust laekuvaid 2020. aasta eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta. 

 

1.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) ehk omatulud vähenevad 27 600 euro võrra. 
 

Oluline osakaal on haridusel, kus tulude laekumine on vähenenud seoses eriolukorraga ning seotud 

nii lasteaedades lastevanemate puhul kohatasust vabastamisega kui ka Rakvere Ametikooli puhul 

kasutamise vähenemisega. 

 

1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (35) 

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 569 000 euro võrra. 

 

Riigikogu poolt 2020. aasta I riigi lisaeelarvega seotud tulude muudatused on alljärgnevad: 

 

1.3.1. Toetusfondi suurenemine summas 180 600 eurot on seotud keskvalitsuse toetusega seoses 

eriolukorraga seotud omavalitsuse tulude alalaekumiste ja kulude suurenemise 

korrigeerimiseks. 

1.3.2. Toetusfondi suurenemine summas 362 000 eurot on seotud keskvalitsuse toetusega seoses 

eriolukorraga ja vajadusega abistada kohalikke omavalitsusi teede- ja tänavate olukorra 

parandamiseks ning investeeringute teostamiseks. Investeerimistegevus aitab toetada 

omakorda ettevõtluskeskkonda. 

 

Lisaks eelnevale on I lisaeelarvega korrigeeritud Ao ja Nõmme paisjärve uurimistegevuse muutmist 

majandustegevuseks summas 46 000 eurot ning muud väiksemad toetused tegevuskuludeks, mis 

täpsustavad esialgset eelarvet. 
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1.3.3. Muud tegevustulud suurenevad 3000 euro võrra. 

 

PÕHITEGEVUSE KULUD  
 

2020. aastaks planeeritud põhitegevuse kulude eelarve suureneb 78 000 euro võrra, mis 

koosnevad planeeritud majanduskulude kasvust seoses eriolukorraga, eelarveaasta jooksul 

projektide toetustest ning huvitegevuse rahaliste vahendite ümberkandmisest valdkondade vahel. 

 

Olulisemad selgitused: 

 

05100 Jäätmekäitlus vahendite ümberpaigutus investeeringutest 6000 eurot majandamiskuludesse 

(Jäätmemaja rajamine), lisaks rajatistega seotud otseste kulude suurenemine summas 2000 eurot. 

 

05600 Keskkonnakaitse 

Põhitegevuse kulude eelarvet suurendatakse 46 000 euro võrra eelnevalt planeeritud 

investeerimistegevuse arvelt. Sama korrigeerimine toimus tulude arvestuses. 

 

072101 Väike-Maarja Tervisekeskus põhitegevuse kuludele on lisatud 4300 eurot ultraheliaparaadi 

osamaksete tasumiseks. 

 

081071 Väike-Maarja Noortekeskus majandamiskulusid suurendatakse 2700 euro võrra 

projektidega seotud kulude teostamiseks ja 1600 euro võrra jooksva remondi teostamiseks eelarve 

aasta jooksul. 

 

082011 Väike-Maarja Raamatukogu ja 082012 Rakke Raamatukogu teavikute fondi suurendatakse  

1400 euro võrra keskvalitsuse lisatoetuse arvelt. 

 

102001 Väike-Maarja Hooldekodu meditsiinikulutusi suurendatakse 6000 euro võrra. 

 

102004 Tammiku Hooldekodu meditsiinikulutusi suurendatakse 4000 euro võrra ja jooksva 

remondi vahenditesse on lisatud generaatori lülituskilbi maksumus. 

 

Huviharidus oli 2020.aasta eelarve vastuvõtmisel kajastatud ühel tegevusalal haridusvaldkonnas. 

Huvihariduse reaalsel läbiviimisel on lisaeelarvega korrigeeritud kultuuri- ja haridusvaldkonna 

kulude ümbersuunamised. 

 

Põhitegevuse tulem on koos I lisaeelarvega planeeritud summas 339 000 eurot, mis suureneb I 

lisaeelarvega 266 000 euro võrra. 

 

2. INVESTEERIMISTEGEVUS 

 

Põhivara (sh maa) müük suureneb 30 000 euro võrra (tulu korterite ja kinnistute müügi eest). 

 

Põhivara soetust on kavas suurendada kokku 900 000 euro võrra. 

 

Olulisemad muutused: 

Lisandunud on Kaarma tööstusala tee rekonstrueerimine 104 000 eurot, kus keskvalitsuse osa on 

71 000 eurot. Valla teede ja tänavate rekonstrueerimise vahendeid oli vaja Kaarma tööstusala tee 

rekonstrueerimise omafinantseeringu katteks 33 000 eurot.  
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Lisandunud on Triigi kergliiklustee rekonstrueerimine summas 430 000 eurot, kus keskvalitsuse 

toetusena on planeeritud 430 000 eurot.  

 

I lisaeelarvesse planeeritud toetus MATA programmist Väike-Maarja Hooldekodu lifti ehituseks 

(summas 57 000 eurot). Eelnevalt oli lifti juurdeehitus kavas teostada oluliselt suurema 

omaosalusega. 

 

Ümberklassifitseerimine investeeringutest majandamiskuludesse 46 000 eurot (supluskohtade, Ao 

paisjärve uuringu kulud ja jäätmemaja rajamine summas 6000 eurot). 

 

Rakke kultuurikeskuse energiatõhususe suurendamiseks on vallavalitsus esitamas taotlust nn C02 

meetme programmi, selles investeeringus on planeeritud omaosalusena 250 000 eurot ning 

kogumaksumusena 481 000 eurot. 

 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine suureneb 509 500 euro võrra.  

  

3. FINANTSEERIMISTEGEVUS 

 

Finantseerimistegevus suureneb 100 000 eurot võrra. Korrigeeritud on Rakke kultuurikeskuse 

omaosaluse suurendamist. 

 

Likviidsed varad suurenevad 6 400 euro võrra.  

 

Prognoositav raha jääk aasta lõpuks on 198 000 eurot. 

 

 


