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Lisa 6 Seletuskiri Viru-Nigula valla 2015. aasta eelarve juurde 

Vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu 26.03.2015 määrusele nr 3. 

 

 

Seletuskiri Viru-Nigula valla 2015.a eelarve juurde   

 

1. Üldpõhimõtted ja lähtealused 

Viru-Nigula valla 2015.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 2011-2017 

- Viru-Nigula valla üldplaneering 

- Viru-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 

 

Eelarve üldeesmärgiks on tagada Viru-Nigula Valla Arengukavas aastateks 2011-

2017 ja valla eelarvestrateegias aastateks 2015-2018 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; 

- üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuks planeerida 21,8 tuhat eurot võrreldes 

2014.a täitmisega ; 

- maamaksu laekumist planeerib vald 1,4 tuhat eurot vähem kui oli 2014 

täitmine; 

- 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 

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 2014.a tasemel;  

- tagada kõigile valla lastele võimalus lasteaiakohale ja huvitegevuses 

osalemiseks; 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevalt koosneb valla 

2015.a eelarve alljärgnevatest osadest: 

- põhitegevuse tulud; 

- põhitegevuse kulud; 

- investeerimistegevus; 

- finantseerimistegevus; 

- likviidsete varade muutus. 
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Reservfond ettenägematute kulutuste tegemiseks on planeeritud põhitegevuse kuluna. 

 

Viru-Nigula valla elanike arv seisuga 01.01.2014 oli 1293, seisuga 01.01.2015 oli 

elanikke 1288. Seega on elanike arv aastaga vähenenud 5 inimese võrra. 

 

2. Põhitegevuse tulud 

 

Eelarve osa „Põhitegevuse tulud“ jaotatakse järgmisteks liikideks: 

- maksutulud; 

- tulud kaupade ja teenuste müügist; 

- saadavad toetused; 

- muud tegevustulud. 

 
 Eelarve 2014 Eelarve 2015 Muutus  

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1348776 1438157 +89381 

Maksutulud  787548 826948 +39400 

Füüsilise isiku tulumaks 694490 729948 +35458 

Maamaks 93058 97000 +3942 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 171950 177973 +6023 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 387578 429536 +41958 

Tasandusfond (lg 1) 26384 28048 +1664 

Tasandusfond (lg 2) 290345 384603 +94258 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 70849 16885 -53964 

Muud tegevustulud 1700 3700 -+2000 

 

Planeeritud põhitegevuse tulud on kokku 1 438 157 eurot, mis on 89 381 eurot 

rohkem kui 2014.aastaks planeeritud põhitegevuse tulu. 

58 % põhitegevuse tuludest moodustavad  maksutulud, saadavad toetused 

tegevuskuludeks aga  moodustavad eelarve tuludest 29%  ning ülejäänud tulud 13%. 

 

Maksutulud kokku on 826 948 eurot, millest füüsilise isiku tulumaks on 729 948 

eurot ja maamaks 97 000 eurot.  

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

Maamaks laekub 100% valla eelarvesse. 

 

Tulu kaupade ja teenuste müügist suureneb võrreldes 2014.a-ga 6 023 eurot, 

planeeritud tulu on 177 973 eurot. Olulisim tululiigi laekumine on planeeritud elamu- 

ja kommunaalasutuste majandustegevusest 56% kogu kaupade ja teenuste müügi 

tulust.  

Planeeritud saadavad toetused tegevuskuludeks on kokku 429 536 eurot, mis on 

eelmise aastaga võrreldes 41 958 eurot rohkem. 

 

Muudeks tegevustuludeks on planeeritud 3 700 eurot. Kaevandamisõiguse tasu 2000 

eurot, laekumine vee-erikasutusest 1200 eurot ning muud eelpool nimetamata tasud 

500 eurot. 
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3. Põhitegevuse kulud 

 

Eelarve osa „Põhitegevuse kulud“ jaotatakse järgmisteks liikideks: 

- antavad toetused; 

- muud tegevuskulud. 

 
 Eelarve 2014 Eelarve 2015 Muutus  

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 1296833 1389827 +92994 

Antavad toetused 149329 114867 -34462 

Sotsiaaltoetused ja muud toetused 

füüsilistele isikutele 

122594 93427 -29167 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 26735 21440 -5295 

Muud tegevuskulud 1147504 1274960 +127465 

Personalikulud 686224 752448 +66224 

Majandamiskulud 453352 498912 +45560 

Muud kulud 7928 23600 +15672 

Sh reservfond 510 2500 +1990 

 

Planeeritud põhitegevuse kulud kokku on 1 389 827 eurot, mis on 92 994 eurot 

rohkem kui 2014. aastaks planeeritud. Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks 

toetusteks, mis on 114 867 eurot ja muudeks tegevuskuludeks, mis 1 274 960 eurot 

kogu põhitegevuse kuludest. 

 

Antavatest toetustest on suurima osakaaluga sotsiaaltoetused ja muud toetused 

füüsilistele isikutele 93 427 eurot, vähenemine võrreledes 2014.aastaga 29 167 eurot. 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 21 440 eurot, vähenemine võrreldes 2014 

a. 5295 eurot. 

 

Muud tegevuskulud on planeeritud summas 1 274 960 eurot, mis on võrreldes 2014. 

aastaga 127 465 eurot rohkem. Tegevuskuludest moodustavad personalikulud 752 448 

eurot, majandamiskulud 498 912 eurot ja muud kulud 23 600 eurot. Reservfondi 

suuruseks on määratud 2 500 eurot. 

 

 

4. Põhitegevuse tulem 

 

Põhitegevuse tulem  48 330 eurot. 

 

5. Investeerimistegevus 

 

Eelarve osa „Investeerimistegevus“ jaotatakse järgmisteks liikideks: 

- põhivara müük; 

- põhivara soetus; 

- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine; 

- põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine; 

- finantstulud; 

- finantskulud. 

 

Eelarve osa tulem näidatakse kogusummana. 
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 Eelarve 2014 Eelarve 2015 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -76790 -90971 

Põhivara müük (+) 4792 3000 

Põhivara soetus (-) -189677 -144120 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 125052 58 690 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -9183 -1751 

Finantstulud (+) 25 10 

Finantskulud (-) -7800 -6800 

 

Valla arengukavast lähtudes on 2015.a investeeringute kava alljärgnev: 

 

Põhivara müügituluks on planeeritud 3 000 eurot. 

 

Põhivara soetuseks on planeeritud kokku 144 120 eurot Pada veemajanduse projekt 

54 120 eur, teede renoveerimine 25 000 eurot, veepuhastus Vasta Kooli 14 000 eur, 

Rahvamaja 11500 eur, sepikoda- 14 500 eur, elamumajandus 15 000 eur, 

soojamajandus 10 000 eur. 

 

 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud kokku 58 690 eurot, mis 

koosneb KIK´i poolt eraldatud rahast Pada veemajanduse projektiks 33 690 eurot  

ning 5000 eurot tagasisaadav käibemaks, Muinsuskaitseametilt saadav toetus sepikoja 

renoveerimiseks 10 000 eur, Rahvamaja osaliseks renoveerimiseks 10 000 eur 

Siseministeeriumilt. 

 

Finantstuludena on planeeritud kokku 10 eurot, intressitulu arveldusarvel olevalt 

rahalt.. 

 

Finantskuludena on planeeritud laenuintressid summas 6 800 eurot. 

 

Investeerimistegevuse tulemiks on –90 971 eurot. 

 

6. Finantseerimistegevus 

 

Eelarve osas „Finantseerimistegevus“ näidatakse laenude võtmine, kapitalirendi 

kohustuste võtmine, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi kohustuste 

täitmine. Eelarveosa tulem näidatakse kogusummana. 

 

 Eelarve 2014 Eelarve 2015 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 25600 -41500 

Kohustuste võtmine (+) 70000 0 

Kohustuste tasumine (-) -44400 -41500 

  

Kehtivatest laenulepingutest tulenevalt on 2015.a laenude tagasimaksmise kohustus 

kokku 41 500 eurot. Finantseerimistegevuse tulemiks on tulu summas -41 500 eurot. 

 

Valla laenukohustused kokku seisuga 31.12.2014 on 479 967,09 eurot. 

KOVi netovõlakoormus võib ulatuda kuni 60%-ni aruandeaasta põhitegevuse 

tuludest, seisuga 01.01.2015 on valla netovõlakoormus 23,6 %. 
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7. Likviidsete varade muutus 

 

2015.a planeeritud likviidsete varade muutus -84 141 eurot.  

 

8. Kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes 

 
  Eelarve 2014 Eelarve 2015 

 KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI 1298323 1389827 

01 Üldised valitsussektori teenused 168267 180988 

02 Riigikaitse 534 230 

03 Avalik kord ja julgeolek 200 1500 

04 Majandus 168025 151939 

05 Keskkonnakaitse 55902 50847 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 68561 73283 

07 Tervishoid 4733 4885 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 133522 153762 

09 Haridus 592116 656435 

10 Sotsiaalne kaitse 104973 115958 

 

Suurima osakaaluga kuludest on haridus 656 435 eurot. Üldised valitsussektori 

teenused on 180 988 eurot, valdkond majandus on 151 939 eurot, valdkond vabaaeg, 

kultuur ja religioon on 153 762 eurot, ülejäänud valdkonnad on kokku  246 703 eurot. 

 

 


