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Lisa 2 Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve seletuskiri  

 

Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve koostamine on peamiselt tingitud vajadusest 

täpsustada eelarve tulusid ja kulusid vastavalt tegelikele tuludele ja kuludele ning kajastada 

eelarves 2018. aastal laekunud kavandamata tulud ja sihtotstarbelised laekumised ning nende 

arvelt tehtavad kulud. Lisaks on korrigeeritud investeeringute maksumust vastavalt tegelikele 

kuludele.  

 
1. Põhitegevuse tulud 

 

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 129 715 euro võrra. 

 
1.1 Maksutulud (30) 

Omavalitsusele laekuv füüsilise isiku tulumaksu summa jääb muutmata. Füüsilise isiku tulumaksu 

summalt laekub omavalitsuste eelarvesse 2018. aastal 11,84% tulumaksuga maksustatavatest 

tuludest. Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on planeeritud eelarves 5% võrreldes 2017. aasta 

tegeliku laekumisega. 10 kalendrikuu kogulaekumine kokku on suurenenud võrreldes 2017. 

aastaga 11,6%. 

 

Maamaksust laekuvaid 2018. aasta eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta. 

 

1.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) suurenevad 11 500 euro võrra: 

• See on projekti tulu Virumaa Tugiteenused MTÜ-lt, mis kajastub nii tuludes kui ka 

kuludes sotsiaalvaldkonna all (tugiisikuteenuse osutamiseks puuetega lastele). 

 

1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (35) 

Saadavad toetused tegevuskuludeks, mis kajastuvad eelarves nii tuludes kui ka kuludes, 

suurenevad kokku 115 091 euro võrra, sh: 

• Toetusfond suureneb 3341 euro võrra – sotsiaalvaldkonnale eraldati täiendavalt asendus- 

ja järelhooldusteenuse toetust summas 3341 eurot.  

• Väike-Maarja spordikeskusele laekus toetus summas 500 eurot Eesti omavalitsusjuhtide 

suvemängude korraldamiseks. 

• Väike-Maarja Noortekeskusele laekus 4172 eurot noortemaleva toetust Eesti Noorsootöö 

Keskuselt, TPL-i korraldamiseks 1500 eurot AS-lt Põlluvara ja 6807 eurot noort sotsiaalse 

tõrjutuse ennetamiseks MTÜ-lt Tapa Lastekaitse. 

• Noortevolikogu tegevuskuludeks laekus toetust 750 eurot Eesti Noorteühenduse Liidult. 

• Simuna Rahvamajale laekus 650 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Hingemuusika sarja 

kontsertide korraldamiseks. 

• Väike-Maarja lasteaiale laekus 198 eurot projekti „Rabalummus“ toetust. 

• Jalgratturite koolitamise projekti toetust laekus Simuna koolile 100 eurot, Kiltsi 

põhikoolile 70 eurot, Rakke koolile 120 eurot. 

• Simuna koolile laekus KIK-lt 1406 eurot projekti „Kes elab metsa sees?“ toetust. 

• Rakke koolile laekus KIK-lt 2360 eurot toetust projektile „Õpilaste õppekäigud“. 

• Väike-Maarja õppekeskuse toetuse summat on korrigeeritud vastavalt tegelikult kasutatud 

toetuse summale 32 255 euro võrra. 

• „Värkstoa“ projektitoetus summas 89 000 eurot on jagatud vastavalt raamatupidamise 

reeglitele, arvestades põhivara maksumuse piirmäära (5000 eurot ilma käibemaksuta), 

kaheks osaks: 58 022 eurot on toetus tegevuskuludeks ja 30 978 eurot toetus 

investeeringuteks. 

• Hajaasustuse veeprogrammi toetuse summat on korrigeeritud vastavalt tegelikule 

laekumisele 3794 euro võrra. 
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1.4. Muud tulud (388) suurenevad 3124 euro võrra. 

• Rakke kultuurikeskusele laekus 1740 eurot kindlustushüvitist ERGO-lt äikesekahju eest 

• MTA tagastas õppekeskuse  käibemaksu summas  1384 eurot 

 

2. Põhitegevuse kulud 

 

2018. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenesid 195 046 euro võrra.  

 

2.1. Antavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 74 535 euro võrra, sh:  

• sotsiaalabitoetused suurenevad 15 011 euro võrra:  

➢ õppekeskuse põhitoetuse korrigeerimine +2140 eurot; 

➢ sotsiaalvaldkonna muudatused eelarve ridade ümberpaigutamise tulemusena +12 871 

eurot. 

• sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurenevad 29 524 euro võrra, sh:  

➢ puuetega inimeste kodude kohandamiseks on lisatud 7132 eurot, mis kajastub ka 

sotsiaalvaldkonna eelarve tuludes; 

➢ muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarve kulusid on suurendatud 27 636 euro 

võrra, mis tuludes kajastus I lisaeelarves (annetus saatelt Kodutunne Rakkes elava pere 

toetuseks).  

• MTÜ-dele antavad tegevustoetused suurenesid 30 000 euro võrra eelarveridade 

ümberpaigutamise tulemusena (art 5540> art 4521). 

 

2.2. Tegevuskulud suurenesid võrreldes planeerituga 120 511 euro võrra.  

Siin kajastuvad punktis 1.1. ja 1.2. lahti kirjutatud sihtotstarbelised laekumised ja projektide tulud 

vastavate tegevusalade eelarvete kuludes. Lisaks on siin eelarveridade ümberpaigutamised 

vastavalt valdkonna juhtide ja hallatavate asutuste juhtide ettepanekutele. 

 

2.3. Personalikuludes on enamus kulude suurenemisest seotud õppekeskuse sulgemisega 

(lõpparved).  

 

Rakke kultuurikeskusele on lisatud planeeritust suuremate tööjõukulude katteks 2700 eurot ja 

Tammiku Hooldekodule 4300 eurot. 

 

Puuetega laste tugiisikuteenuse osutamiseks on lisatud sotsiaalvaldkonna personalikuludesse 

tuludes kajastuv projektitoetus summas 11 500 eurot ning täiendavalt planeeritust suuremate 

personalikulude katteks 3000 eurot.  

 

Väike-Maarja Tervisekeskuse personalikuludesse on lisatud 1625 eurot (koristaja personalikulud).  

 

2.4. Majandamiskulud suurenevad 69 354 euro võrra, sh: 

• Vaba aja ürituste läbiviimise kulud suurenevad järgmiselt: 5400 eurot Lurichi 

autorilepingu litsentsitasu, 1400 eurot muusikafestivali läbiviimiseks, 2000 eurot valla 

aastapäeva tähistamiseks. 

• Noortekeskusele lisandus projektitoetust summas 3550 eurot (noortemaleva toetus), mis 

kajastub ka tuludes. 

• Väike-Maarja seltsimajale lisandus 1300 eurot inventari soetamiseks. 

• Rakke kultuurikeskusele lisandud majandamiskuludesse 1594 eurot. 

• Traktori liisimiseks on lisatud 10 000 eurot. 
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• Väike-Maarja Tervisekeskuse majandamiskuludesse lisandub 20 910 eurot vastavalt 

tegelikele kuludele (inventari soetamine ja kommunaalkulud). 

• Rakke kooli kuludesse lisandus KIK-lt projekti „Õppekäigud loomaaeda“ läbiviimiseks 

saadud 2360 eurot. 

• Väike-Maarja Gümnaasiumi majandamiskuludesse lisandus Värkstoa projekti kulude 

korrigeerimise tulemusena investeeringute alt majandamiskuludesse 58 022 eurot (inventar 

ja õppevahendid). 

 

Põhitegevuse tulem koos II lisaeelarvega kokku on prognoositud summas 67 184 eurot (vähenes 

65 331 euro võrra). 

 

3. Investeerimistegevus 

 

Käesoleva aasta investeeringuprojektide maksumusi on täpsustatud vastavalt tegelikele kuludele.  

 

Põhivara müük suurenes 39 915 euro võrra (Laanevalla kinnistu müük Salla külas). 

 

Põhivara soetus väheneb 30 205 euro võrra. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 

suureneb 4329 euro võrra. 

 

Finantskulud suurenevad 3000 euro võrra. 

 

4. Finantseerimistegevus 

 

Finantseerimistegevuse summa 517 490 ei muutunud.  

 

Likviidsed varad suurenevad 6118 euro võrra. Prognoositav raha jääk aasta lõpuks on 239 250 

eurot. 

 

 


