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1. SISSEJUHATUS 

 

Viru-Nigula valla 2017. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise 

seadus (KOFS). Valla eelarve on koostatud kassapõhisest printsiibist lähtudes.  

 
1.1. Üldine majandusprognoos  

 

Tuginedes üldisele majanduskonjunktuuri jätkuvale nõrkusele enamikes valdkondades 

ning kasvuväljavaadete halvenemisele, on majanduskasvu prognoosi allapoole 

korrigeerinud. 2016. a kevadise prognoosi väliskeskkonna paranemisele tuginenud 

majanduskasvu põhistsenaarium ei ole viimase kahe kvartali jooksul paika pidanud 

ning ekspordi kasv on püsis 2016.a esimesel poolaastal kitsapõhjalisena. Nii 

ettevõtjate kui ka majandusekspertide hinnangud ei anna alust oodata majanduskasvu 

olulist kiirenemist lähikvartalitel. Samas Venemaa majanduslanguse põhi on läbitud 

ning ka Soome majandus on pärast kolm aastat kestnud langust kasvule pöördunud, 

mis annab lootust meie ekspordinõudluse paranemiseks. Kesise välisnõudluse ning 

hinnatõusu puudumise tõttu on ettevõtete investeeringud endiselt madalseisus. 

Võrreldes üldise majanduskasvu tempoga on eratarbimise kasv püsinud suhteliselt 

kiire, kuid vaatamata sellele on kodumajapidamiste säästumäär tõusnud ajaloolise 

kõrgtasemeni. Tööturu arengud viitavad pingete püsimisele ning palgakasv ületab 

juba neljandat aastat järjest tootlikkuse tõusu. Inflatsioon on madalate toormehindade 

tõttu senini püsinud tagasihoidlik ning taastub ootuste kohaselt alles käesoleva aasta 

lõpus. Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2016. aasta augusti lõpu seisuga. 
Allikas:Rahandusministeerium 

 

 
1.2. Üldpõhimõtted ja lähtealused 

 

Viru-Nigula valla 2017.a eelarve koostamisel lähtus Vallavalitsus erinevatest 

seadustest ja regulatsioonidest, milledest olulisemad on: 

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; 

- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus; 

- Viru-Nigula valla arengukava 2015-2025 

- Viru-Nigula valla üldplaneering 

- Viru-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 

 

Eelarve üldeesmärgiks on tagada Viru-Nigula valla arengukavas aastateks 2015-2025 

ja valla eelarvestrateegias aastateks 2017-2021 ettenähtud tegevuste rahastamise 

kaudu valla terviklik ja jätkusuutlik areng. 

 

Eelarve koostamisel lähtus Vallavalitsus järgmistest põhimõtetest: 

- tulude ja kulude planeerimisel ja kohustuste võtmisel järgida konservatiivsuse 

printsiipi; 

- korraldada hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel selliselt, 

et oleks tagatud eelarvevahendite sihipärane, optimaalne ja säästlik 

kasutamine; 

- pöörata enam tähelepanu KOV põhiülesannete täitmisele erinevates 

valdkondlikes tegevustes, kaasates toetavate ja arendavate tegevuste puhul 

erinevaid kaasfinantseerimise võimalusi läbi projektide (Euroopa Liidu 
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struktuurivahendid, Eesti Kultuurkapital, siseriiklikud toetusmeetmed 

erinevatest rakendusüksustest jne) ja muude osaluste; 

- jätkata võetud laenukohustuste täitmist muutmata olemasolevaid 

tagasimakseperioode; 

- tagada valla kodanike toimetulek läbi riikliku toimetulekutoetuse ja valla 

erinevate toetusmeetmete vähemalt 2016.a tasemel;  

- tagada kõigile valla lastele võimalus lasteaiakohale ja huvitegevuses 

osalemiseks; 

 

2. PÕHITEGEVUSE TULUD 

 

Eelarve osa „Põhitegevuse tulud“ jaotatakse järgmisteks liikideks: 

- maksutulud; 

- tulud kaupade ja teenuste müügist; 

- saadavad toetused; 

- muud tegevustulud. 

 

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus 2016-2017. 

Nimetus Eelarve 2016 Eelarve 2017 Muutus  

Maksutulud  887782 935272,00 47490,00 

Füüsilise isiku tulumaks 789782 835 272,00 45490,00 

Maamaks 98000 100 000,00 2000,00 

Tulud kaupade ja teenuste 
müügist 

175283 176 323,00 1040,00 

Saadavad toetused 
tegevuskuludeks 

454537 619 278,31 164741,31 

Tasandusfond (lg 1) 52400 51 923,00 -477,00 

Tasandusfond (lg 2) 385399 458 498,00 73099,00 

Muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 

16738 108 857,31 92119,31 

Muud tegevustulud 7600 7 600,00 0,00 

KOKKU 1525202 1738473,31 213271,31 

 

 

 
2.1. Maksutulud  

 

Maksutulud moodustavad 54 % põhitegevuse tuludest. Maksutulud kokku on 935 272 

eurot, millest füüsilise isiku tulumaks on 835 272 eurot ja maamaks 100 000 eurot.  

Viru-Nigula vallas on üldine maamaksumäär 1,7% ja 2,2% maamaksustamishinnast. 

Maamaks laekub 100% valla eelarvesse. 

 

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning 

maksumaksjate arv. 

 

Vastavalt maksuameti andmetele on nii keskmine maksumaksjate arv kui ka keskmine 

sissetulek Viru-Nigula vallas stabiilne. 
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2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist 

 

Sellel kirjel kajastuvad tulud riigilõivudelt, haridus- ja kultuuriasutuste tulud, 

üldvalitsemise tulud, üüritulud ning muud kaupade ja teenuste müügi tulud. 

 

Tabel 2. Kaupade teenuste müük aastatel 2016-2017. 

 

Nimetus 2016 eelarve 2016 tegelik 2017 eelarve 

Riigilõivud         2 050,00           1 812,12           2 200,00     

Haridus       50 000,00         50 054,07         48 000,00     

Kultuur         1 500,00           1 483,47           1 800,00     

Sport         2 000,00           2 103,20           2 000,00     

Sotsiaal         3 400,00           3 272,88           2 500,00     

Elamu-kommunaal      100 000,00         92 248,92       103 000,00     

Üldvalitsemine              60,00                 5,04               50,00     

Muu majandus         1 500,00           1 500,00           1 500,00     

Üüri ja -renditulud         7 000,00           5 899,27           5 000,00     

Õiguste müük             273,00              272,77              273,00     

Muu kaupade ja teenuste müük          7 500,00         11 288,88         10 000,00     

Kokku      175 283,00        169 940,62       176 323,00     

 

2.2.1. Riigilõivutulu  

Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud vallasekretäri tõestamistoimingutelt, ehitus- ja 

kasutuslubade, projekteerimistingimuste ning riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud 

väljavõtete väljastamise eest.  

 

2.2.2. Haridustulud  

Siia kuuluvad laekumised lasteaia kohatasudest ning teiste omavalitsuste poolt 

kaetavad kohatasud. Teised omavalitsused osalevad kooli ja lasteaia tegevuskulude 

katmises nende registris olevate laste eest, 2017 jaanuari seisuga õppis Vasta Koolis 

21 õpilast teistest omavalitsustest, lasteaias käis 3 teiste omavalitsuste last.  

 

2.2.3. Kultuuritulud  

Selle tululiigi all kajastuvad tulud rahvamaja sissetulekutest. 

 

2.2.3. Sporditulud 

Siin all kajastuvad spordihoone pileti- ja renditulud. 

 

2.2.4. Sotsiaaltulud 

 

Turvakorteri üür ja koduteenuste tulu. 

 

2.2.5. Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevus 

 

Siin all kajastuvad  erakorterite ja –majade prügiteenus, keskküte, vee- ja 

kanalisatsiooniteenused. 
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2.2.6. Tulud üldvalitsemisest  

Siin kajastuvad detailplaneeringute ning maatoimingute menetlemistulud ning 

printimis- ja paljundustulud. 2017. aastaks planeeritud tulu on 50 eurot.  

 

2.2.7. Üüri- ja renditulud  

Sellel real kajastuvad tulud valla omandis olevate hoonete ja pindade rendist. 

Planeeritud laekumine on 5000 eurot. 

 

 
2.3. Toetused  

 

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks 

(projektitoetused) ning tegevustoetusteks (sh toetusfond). Tegevustoetuste all 

kajastatakse hariduskulude toetused, sh õpetajate personalikulud, koolitoidutoetus, 

samuti toetused sotsiaalvaldkonnale. Projektipõhised toetused lülitatakse eelarvesse 

aasta jooksul lisaeelarvetega vastavalt nende saamisele. 

 

Tabel 3. Toetuste võrdlus aastatel 2016-2017. 

 

Nimetus 2016 eelarve 2017 eelarve muutus 

Tasandusfond (lg 1) 52400,00 51923,00 -477,00 

Tasandusfond (lg 2) 385399,00 458498,00 73099,00 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 16738,00 108857,31 92119,31 

 

 
2.4. Muud tulud  

 

Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu, 

samuti saastetasud ning muud mitmesugused eespool nimetamata tulud. 

 

Tabel 4. Muude tulude võrdlus aastatel 2016-2017. 

 

Nimetus 
2016 
eelarve 

2017 
eelarve muutus 

Kaevandamistasu 6000 6 000 0 

Vee erikasutustasu 1000 1000 0 

Saastetasud 100 100 0 

Muud tegevustulud 500 500 0 

KOKKU 7600 7600 0 

 

 

 

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2017. aastal 1 738 473,31 eurot. 

Eelarvestrateegia nägi ette 2017. aasta põhitegevuse tulude suuruseks 1 499 000 eurot, 

lähtudes viimaste kuude täpsustatud andmetest on seda summat korrigeeritud. 
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Joonis 3 Põhitegevuse tulude struktuur 2017 

 

 
 

 

3. PÕHITEGEVUSE KULUD 

 

Põhitegevuse kululiikideks on antavad toetused ning muud tegevuskulud. Kulud 

liigitatakse veel omakorda tegevusalade ja allüksuste kaupa. 

 

Tabel 5. Põhitegevuse kulude võrdlus aastatel 2016-2017. 

 

Nimetus 
Eelarve 
2016 

Eelarve 
2017 

Muutus  

Antavad toetused 135635,00 145305,71 9670,71 

Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 104073,00 98140,71 -5932,29 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 31562,00 47165,00 15603,00 

Muud tegevuskulud 1353888,00 1485842,00 131954,00 

Personalikulud 798469,00 916424,00 117955,00 

Majandamiskulud 542269,00 556218,00 13949,00 

Muud kulud 13150,00 13200,00 50,00 

Sh reservfond 2500,00 2500,00 0,00 

Kokku 1489523,00 1631147,71 141624,71 

 

 

 
3.1. Antavad toetused  

 

Antavad toetused jagunevad: sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused jooksvateks 

kuludeks ning tegevustoetused. 

 

Sotsiaaltoetusteks on 2017. aastal arvestatud kokku 98 140,71 eurot, sh peretoetused 

(sünnitoetus, I klassi mineva lapse toetus, vajaduspõhine peretoetus) toetused 

puuetega inimestele ja nende hooldajatele, õppetoetused (sh ka toidutoetused), muud 
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toetused (matusetoetused, jõulutoetused, eakate sünnipäevatoetused jm), 

toimetulekutoetus. Jooksvateks kuludeks mõeldud toetuste real on suurimateks 

väljaminekuks koolitoit, toetus lasteaia toidukuludeks, lisaks kajastuvad siin ka 

sihtotstarbelised summad MTÜ-dele ja spordiklubidele.  

 
3.2. Muud tegevuskulud  

 

Muud tegevuskulud jagunevad personali-, majandamis- ja muudeks kuludeks. 

 

Tabel 6. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2016-2017. 

 

Nimetus 2016 eelarve 2017 eelarve muutus 

Personalikulud 798469,00 916424,00 117955,00 

Majandamiskulud 542269,00 556218,00 13949,00 

Muud kulud 13150,00 13200,00 50,00 

Sh reservfond 2500,00 2500,00 0,00 

Kokku 1353888,00 1485842,00 131954,00 

 

 

 

Personalikulud kasvavad miinimupalga ning pedagoogide alammäära tõusu võrra, 

majandamiskulud tõusevad kokkuvõttes 1,55%. Muude kulude all kajastub reservfond 

summas 2500 eurot. Põhitegevuse kulude kogumaht 2017.aastal on 1 631 148 eurot. 

 

Joonis 2. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi aastatel 2016-2017. 
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Joonis 3. Põhitegevuse kulude struktuur aastal 2017. 

 

 
 

 

4. INVESTEERIMISTEGEVUS  

 

Viru-Nigula valla 2017. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus, saadav ja 

antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ning finantstulud ja -kulud. 

Investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük ja 

saadav sihtfinantseerimine ning summast lahutatakse põhivara soetus, antav 

sihtfinantseerimine ning finantskulud. 

 

Tabel 7. Investeerimistegevuse võrdlus aastatel 2016 – 2017.  

 
Nimetus Eelarve 2016 Eelarve 2017 Muutus 

Põhivara müük (+) 0,00 10000,00 10000,00 

Põhivara soetus (-) -124910,00 -293210,00 -168300,00 

Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 

10504,00 28865,00 18361,00 

Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-) 

-13811,00 -9042,00 -4769,00 

Finantstulud (+) 10,00 10,00 0,00 

Finantskulud (-) -5000,00 -3600,00 -1400,00 

Kokku -133207,00 -266977,00 -400184,00 

 

 

Valla arengukavast lähtudes on 2017.a investeeringute kava alljärgnev: 

 

Põhivara soetuseks on planeeritud kokku 293 210 eurot, sh.  

 Soojasõlmed  

 Teede renoveerimine   

 Vasta Kooli energiapark 

 Vallamaja remont 

 Kergliiklustee eelprojekt 
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 Rahvamaja fassaadi lõpetamine 

 Muuseumi katus 

 Spordisaal 

 Hajaasustus 2016 programm: 

Veevarustus 8845 eurot. 

Heitvesi          197 eurot. 

 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud kokku 28 865 eurot, mis 

koosneb KIK´i poolt eraldatud rahast Pada veemajanduse projektiks, tagasisaadav 

käibemaks, Vasta Kooli energiapargi projektitoetus. 

Finantstuludena on planeeritud kokku 10 eurot, intressitulu arveldusarvel olevalt 

rahalt. 

 

Finantskuludena on planeeritud laenuintressid summas 3600 eurot. 

 

Investeerimistegevuse tulemiks on –266 977 eurot. 

 

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS 

 

Finantseerimistegevuse eelarveosas kajastuvad 2017. aastal valla poolt võetud 

laenude tagasimaksed ning juurdevõetav laen 100 000 eurot. 

KIK-lt võetud laenu jääk 2016. aasta lõpuks on 329 373 eurot ning SEB Pank laenu 

jääk on aasta lõpu seisuga 68 593,61 eurot. 

 

Tabel 8. Kohustuste tasumise võrdlus aastatel 2016-2017. 

 

Nimetus Eelarve 2016 Eelarve 2017 

KIK 20586 20586 

SEB Pank 19950 19950 

Kokku 40536 40536 

 

 

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 

 

Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade 

muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.  

Viru-Nigula vallal puuduvad fondide aktsiad, osakud, samuti võlakirjad, eelarves on 

kajastatud vaid sularaha ja pangakontod.  

Aasta lõpu rahaliste vahendite jäägist   66 977 eurot ja laen 100 000 eurot suunatakse 

eelarvesse investeeringute tegemiseks. 



 11 

 

7. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.  

Viru-Nigula valla 2017. aasta põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud jagunevad 

alljärgnevate tegevusalade järgi:  

 

• Üldvalitsemine (vallavolikogu, vallavalitsus, muu valitsussektor, reservfond) 

• Avalik kord ( muu avalik kord)  

• Majandus (maanteetransport, transpordikorraldus,)  

• Keskkonnakaitse (jäätmekäitlus, haljastus, muu keskkonnakaitse)  

• Elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, elamu- ja 

kommunaalmajanduse haldamine, hulkuvate loomadega seotud tegevus)  

• Tervishoid (perearsti toetamine)  

• Vaba aeg, kultuur, religioon (teistele omavalitsustele makstav huvikoolide 

pearaha, vaba aja- ja spordiüritused, raamatukogu, rahvamaja, ajalehe 

toimetamine, seltsitegevuse toetamine)  

• Haridus (lasteaed, õpilaste vedu, õpilasüritused, teistelt omavalitsustelt ostetav 

lasteaia- ja koolitusteenus) 

• Sotsiaalne kaitse (puuetega ja eakate inimeste sotsiaalne kaitse, perede ja laste 

sotsiaalne kaitse, töötute sotsiaalne kaitse, sotsiaalse kaitse haldus) 

 


