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Häädemeeste valla 2019. aasta lisaeelarve seletuskiri 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu 
ainupädevusse vallaeelarve vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel 
arvestada valla arengukavas sätestatut. 
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018-2023 on vastu võetud Häädemeeste 
Vallavolikogu 27.09.2018.a määrusega nr 22. 

 

2019 aasta lisaeelarve koostamise tingis füüsilise isiku tulumaksu hea laekumine ja 2019 aasta 
eelarvesse planeeritud investeeringuobjektide kallinemine.  
Lisaeelarvega suureneb valla eelarve 100 000 eurot .  
 
TULUD 
 
Maksutulud summas 100 000 eurot: 

 Füüsilise isiku tulumaks 100 000 eurot. 
 
Eelarves kinnitatud summa on 3 431 335 eurot , sellest aprilli kuu lõpu seisuga on 
täidetud 1 199 145 eurot.  Nelja kuuga on täidetud  34,95% füüsilise isiku tulumaksu 
plaanist . Nelja kuu andmete alusel on alust arvata, et tulumaksu laekub rohkem kui 
eelarvesse planeeritud, ka peale käesolevat laekumiste tõstmist. 

 
KULUD 
 
Lisaeelarvest  summas 100 000 eurot kulub: 

 Sporditegevus (Uulu KSK)  hoone projekteerimine  35 000 eurot; 
 
Esialgselt planeeritud eelarvesse 35 000 eurot, aga kõige odavama pakkumise  hinnaks 
tuli 70 000 eurot.   
 

 Rahva-ja kultuurimajad (Kabli seltsimaja hoone renoveerimine) 
MTÜ-le Kabli Külaselts toetus põhivara renoveerimiseks 50 000 eurot; 
 
Seltsimaja hoone renoveerimise kõige odavama pakkumise  hinnaks tuli 280 000 
eurot, millest esialgselt oli planeeritud 2019 aasta  eelarvesse MTÜ-le Kabli Külaselts 
toetust 170 000 eurot ja PRIA toetuse suurus on 60 000 eurot (eraldatakse otse 
külaseltsile ).  Puudujääv 50 000 eurot otsustati eraldada MTÜ-le Kabli lisaeelarvega 
põhivara renoveerimise toetusena. Lisaeelarves on 50 000 eurot , millest 25 000 eurot 
tuleb füüsilise isiku tulumaksu suurendamisest ja 25 000 euro võrra vähendatakse 
Häädemeeste Hooldekodu juurdeehituse eelarve investeeringu summat .  
 

 Uulu Põhikool 40 000 eurot; 
 

1. Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimise lisatöödeks  15 000 eurot. 



2. Uulu Põhikooli laienduse projekteerimiseks 25 000 eurot .Esialgselt oli 
eelarvesse planeeritud 25 000 eurot, aga tuginedes hetkel turul pakutavatele 
hindadele on eeldatav maksumus vähemalt 50 000 eurot. 

 
 Häädemeeste Hooldekodu  -25 000 eurot; 

 
Vähendatakse Häädemeeste Hooldekodu investeeringu summat 25 000 euro võrra. 
Eelarvesse jääb hooldekodu juurdeehituseks 1 775 000 eurot (kinnitatud eelarves 
1 800 000 eurot). Kabli Seltsimaja projekt on seotud PRIA toetusega ja peab valmis 
olema 2019 aasta lõpuks. Häädemeeste Hooldekodu juurdeehituse projekti valmimine 
on planeeritud 2020 aastasse. 
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