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Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve seletuskiri  

 

Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve koostamine on peamiselt tingitud vajadusest 

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

eelarves 2019. aastal laekunud kavandamata tulud ja sihtotstarbelised laekumised ning nende 

arvelt tehtavad kulud. Lisaks on korrigeeritud investeeringute maksumust vastavalt tegelikele 

kuludele.  

 

Seletuskirjas on antud ülevaade ümardatult tuhande euroni. Täpne summa on kajastatud Lisa 1 

tabelis. 

 

1. Põhitegevuse tulud 

 

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 101 000 euro võrra. 

 
1.1 Maksutulud (30) 

 

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

summalt laekub omavalitsuste eelarvesse 2019. aastal 11,93% tulumaksuga maksustatavatest 

tuludest. Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on planeeritud eelarves 5% võrreldes 2018. aasta 

tegeliku laekumisega, lisaks tekitab erinevust kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele eelarvele 

üleminek. 10 kalendrikuu tekkepõhine kogulaekumine kokku on suurenenud võrreldes 2018. 

aastaga 7,9%. Lisaeelarvega ei suurendata tulumaksu laekumist. Juhul, kui laekub rohkem 

tulumaksu, kajastub see kassajäägis ning seda on võimalik kasutada 2020. aastal. 

 

Maamaksust laekuvaid 2019. aasta eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta. 

 

1.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32) suurenevad 22 000 euro võrra. 

 

Olulisemad muudatused on Vao katlamaja prognoositud tulude vähemlaekumine seoses 

lokaalkatlamajadele üleminekuga (-6000), jäätmekäitluse tulude suurenemine (4000), Väike-

Maarja Gümnaasiumis teenuste müük (-6000) ja koolitoidu tulude suurenemine (5100), Väike-

Maarja Hooldekodu tulude parem laekumine (23 000) ja koduteeninduse teenuste 

vähemlaekumine (-12 000).  

 

1.3. Saadavad toetused tegevustuludeks (35) 

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

suurenevad kokku 89 500 euro võrra, sh neist olulisemad: 

• Toetusfond suureneb 21 000 euro võrra – sotsiaalvaldkonnale eraldati täiendavalt riiklikku 

toimetulekutoetust. Sotsiaalvaldkonna toetused suurenevad kokku 71 000 euro võrra 

(lisaks riiklikule toimetulekutoetuse tõusule ka projektitoetus) 

• Toetus maanteetranspordile vähenes summas 35 000 eurot seoses hanke odavnemisega 

Kaarma tööstustsooni tee rajamisel. 

• Toetus keskkonnakaitsele vähenes summas 17 000 eurot seoses hanke odavnemisega 

seoses Rakke jäätmejaama ehitusel. 

• Toetus elamumajandusele summas 10 000 eurot (hoone lammutamine Kiltsis) lükkub 

2020. aastasse seoses projekti lõpptähtaja pikenemisega.  
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• Toetus noortekeskusele suureneb summas 11 000 eurot seoses erinevate 

väikeprojektidega.  

• Väike-Maarja raamatukogule ja Rakke raamatukogule on sisse viidud toetus raamatute 

soetamiseks vastavalt summas 4 500 eurot ja 1 500 eurot.  

• Rakke Kultuurikeskuse toetus vähenes 150 000 euro võrra seoses MATA programmist 

toetuse ära jäämisega ning renoveerimise edasilükkumisega 2020.aastasse.  

•  „Värkstoa“ projektitoetus summas 29 100 eurot on jagatud vastavalt projekti laekumistele 

ning kuna tegemist on mitmeaastase projektiga, siis tulude laekumine 2019.aasta kuludele 

on planeeritud 2020.aastasse. 

 

1.4. Muud tulud (38) vähenevad 11 000 euro võrra. 

 

2. Põhitegevuse kulud 

 

2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenesid 74 000 euro võrra.  

 

2.1. Antavad toetused tegevuskuludeks vähenevad 15 000 euro võrra, sh:  

 

2.2. Tegevuskulud suurenesid võrreldes planeerituga 88 000 euro võrra.  

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

vastavalt eelpool mainitud tegevusalade eelarvete kuludes. Lisaks on siin eelarveridade 

ümberpaigutamised vastavalt valdkonna juhtide ja hallatavate asutuste juhtide ettepanekutele. 

 

2.3. Personalikuludes on suurenemine summas 43 000 eurot, mis on seotud nii erinevates 

projektides osalemisega, kui ka korrigeeritud tegelikke kuluridasid valdkondade sees kui 

valdkondade vahel. 

 

Rakke raamatukogule on lisatud planeeritust suuremate tööjõukulude katteks 4 500 eurot ja 

Väike-Maarja Seltsimajale 4 700 eurot. 

 

Puuetega laste tugiisikuteenuse osutamiseks on lisatud sotsiaalvaldkonna personalikuludesse 

tuludes kajastuv projektitoetus summas 31 000 eurot ning Tammiku Hooldekodule täiendavalt 

personalikulude katteks 5 000 eurot.  

 

Väike-Maarja Tervisekeskuse personalikuludesse on lisatud 2 400 eurot (puhastusteenindaja 

personalikulud).  

 

2.4. Majandamiskulud suurenevad 63 000 euro võrra, sh: 

• Maanteetranspordi majanduskulud suurenevad bussiootepaviljonide kajastamisega 

investeeringute asemele majanduskuludes 7 600 euro suuruses summas ja lisaks sõidukite 

ülalpidamisega seotud kulude suurendamine 7 000 euro võrra. 

• Üldmajanduslike arendusprojektide majanduskulud vähenevad 35 000 võrra seoses 

projektide kajastamisega valdkonna eelarvetel. 

• Turismi majanduskulusid on vähendatud jooksva remondi arvelt 3 000 euro suuruses, kuna 

vastavad kulud kajastusid (05) keskkonnakaitse tegevusalal. 

• Keskkonnakaitse majanduskulude suurenemine on summas 50 000 eurot, millest 22 000 

eurot on toodud investeeringutest lumetõrjetööde katteks, 3 100 eurot jäätmejaama 

inventari ja haldustarkvara soetamiseks ning 17 000 erinevate heakorratööde 
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majanduskulude korrigeerimiseks vastavalt tegelikule vajadusele ning ka uue muruniiduki 

soetamisele. 

• Tervisekeskuse majanduskulusid on vähendatud 7 000 euro võrra, kuna reaalne vajadus on 

olnud planeeritust väiksem. 

• Väike-Maarja raamatukogule lisandus 6 000 eurot raamatute ja perioodika soetamiseks. 

• Väike-Maarja Seltsimajale lisandus 5 000 eurot inventari soetamiseks ja vaba aja 

tegevuste tegemiseks. 

• Infolehe väljaandmisele on lisandunud 800 eurot. 

• Vaba aja ürituste läbiviimise kulud suurenevad 5 000 euro võrra. 

• Noortekeskusele lisandus projektitoetust summas 3 550 eurot (noortemaleva toetus), mis 

kajastub ka tuludes. 

• Väike-Maarja Gümnaasiumi majandamiskuludesse lisandus Värkstoa projekti kulude 

korrigeerimise tulemusena investeeringutesse 28 000 eurot ja majandamiskuludesse 17 

000 eurot (inventar, õppevahendid, koolitus). 

 

Muud kulud vähenevad 18 000 euro võrra ja see on seotud reservfondi kasutamisega eelarve 

aasta jooksul. Reserfondi eraldused kajastuvad samas ka kuludes vastavate alaeelarvete osades 

ning nende aluseks on vallavalitsuse korraldused. 

 

Põhitegevuse tulem koos II lisaeelarvega kokku on prognoositud summas suurenes 27 000 euro 

võrra. 

 

3. Investeerimistegevus 

 

Käesoleva aasta investeeringuprojektide maksumusi on täpsustatud vastavalt tegelikele kuludele. 

Vähenemine 314 000 euro võrra, mis tuleneb Rakke kultuurikeskuse investeeringu 

edasilükkumisest, kuna 2019.aastal ei õnnestunud toetust MATA-programmist ehitusele saada.  

 

Põhivara müük suurenes 8 500 euro võrra. 

 

Põhivara soetus väheneb 601 000 euro võrra. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 

väheneb 218 000 euro võrra. 

 

4. Finantseerimistegevus 

 

Finantseerimistegevuse summa väheneb 350 000 euro võrra, kuna vajalik laenusumma väheneb.  

 

Likviidsed varad vähenevad 9 500 euro võrra. Prognoositav raha jääk aasta lõpuks on 89 000 

eurot. 

 

Väike-Maarja valla laenukohustus ning prognoositav laenu jääk aasta lõpuks on 1,7 milj eurot. 

 


