
Mustjala Vallavalitsuse eelarve seletuskiri

Mustjala Vallavalitsuse eelarve seletuskiri 2016. aasta kohta 

Mustjala valla eelarveaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Mustjala valla 
2016 aasta eelarve on koostatud eurodes. 
Mustjala valla 2016 aasta eelarve on kassapõhine. Kassapõhises eelarves 
kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal nendega seotud raha laekub 
või makstakse välja. Alates 2013 aastast on eelarve  viieosaline tulenevalt „Kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest”: 
põhitegevuse tulud, 
põhitegevuse kulud, 
investeerimistegevus, 
finantseerimistegevus, 
likviidsete varade muutus.
Seadus sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, 
täitmise ja aruandluse põhimõtted, kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse 
finantsdistsipliini tagamise meetmed, nende meetmete rakendamise kava koostamise 
põhimõtted ning raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse põhimõtted.

Eelarve koostamisel on üldjuhul kasutatud raamatupidamise kontorühmale või –
grupile vastavat eelarveklassifikaatorit. Tehingutele, mis on seotud raha liikumisega, 
kasutatakse ühesuguseid arvestuspõhimõtteid ja koode. 
Kaupade ja teenuste müügi ja soetamisega kaasnev käibemaks kajastatakse eelarves 
koos kaupade ja teenuste maksumusega, kuid raamatupidamises eraldi 
kulukontorühmas 601. 

Toetuste all kajastatakse riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid. 
Põhitegevuse tulud
Tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks: 
maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused tegevuskuludeks, 
muud tegevustulud. 
Valla eelarve tulubaas koosneb olulises mahus maksutuludest; järgnevad toetused, 
kaupade ja teenuste müük, muu tulu.

Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusalade järgi, mis omakorda on liigendatud 
majandusliku sisu alusel peatükkideks: 50 -personalikulud, 55 -majandamiskulud, 413
-sotsiaaltoetused, 45 -muud toetused, 60 -muud tegevuskulud. 
Personalikuludes on arvestatud palgatõusuga ja maksumuudatustega. Tulumaksu 
kinnipidamise protsent langes 2015. aastal 21%-lt 20%-le.

Investeerimistegevus
Investeerimistegevuse eelarveosas on planeeritud põhivara soetus ja müük, põhivara 
soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, intressi- ja viivisetulud ning intressi- ja 
viivisekulud. Tulud on liigendatud tuluklassifikaatori alusel ning kulud tegevusala ja 
kuluklassifikaatori alusel.

Eelarve tulem

1



Mustjala Vallavalitsuse eelarve seletuskiri

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa 
kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, 
nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.
Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui 
eelarve tulem on negatiivne. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse 
eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

Finantseerimistegevus
Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud võetud laenude tagasimaksed 
vastavalt kehtivale laenu maksegraafikutele.

Likviidsete varade muutus
Likviidsete varade muutuse all kajastatakse kassa ja pangakontode saldo muutust –  
aasta alguse jäägi suunamist kulude katteks.,

TULUEELARVE 
3000 Füüsilise isiku tulumaks 
Tulumaks laekub riigilt kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,6% füüsilise isiku 
brutotulult. Eelarveprojekti summa 306438€. Valla eelarvesse laekub tulumaks 
maksumaksjalt, kelle rahvastikuregistrijärgne sissekirjutus on Mustjala vallas. 

Laekunud tulumaks

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
jaanuar 22899 19157 21990 27736 24545 27642

veebruar 14958 20469 17508 22387 20098 19686
märts 15434 15880 21109 5074 25153 25035
aprill 18254 28676 31115 5150 23440 26683
mai 15937 24507 18405 19695 24855 20963

juuni 16598 13408 17967 20947 22010 26782
juuli 23378 25690 19518 24140 26734 26394

august 18522 20573 20570 20021 21718 24807
september 16580 18237 18230 19113 20603 28587
oktoober 16657 18114 17351 23534 23549 26546
november 66407 18947 18968 20771 19758 24399
detsember 22404 19253 18930 22653 23785 25921

 
26802

7
242911 241661 267006 278148

303445

3030 Maamaks
Maamaksu eelarveprojekti summa on 90461€. 
Maamaksu laekumine aastate lõikes on:
2013 a. laekus – 77473€
2014 a. laekus – 90796€
2015 a. laekus – 90894€

32  Kaupade ja teenuste müük 
320 Riigilõiv
Riigilõivude eelarve ehitus- ja kasutuslubade eest on 3600€.
Riigilõivu laekumine aastate lõikes:
2013 a. laekus  – 1673€
2014 a. laekus – 3084€
2015 a.laekus – 2007€

3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest  16900€. 
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Selle tulu all näidatakse sh. tulu toitlustamisest lasteaias 3000€, lasteaia kohamaksud 
lastevanematelt 2900€.
Põhikooli kohamaksud, mis on ühe õpikoha piirmäär teisele omavalitsusele - Leisi 
Vallavalitsuselt (5 last) 5220€, Lääne Saare Vallavalitsuselt 1044€, Kuressaare 
Linnavalitsuselt 1044€ ja muud laekumised 3692€ sh. PP oode, toitlustamine 
(õpetajad) ja (peielaud, kaupade müük, juuksuriteenusteks ruumide kasutamine).

3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 1500€
Selle tulu all planeeritakse kultuurialaste ürituste korraldamisest ja ruumide 
kasutamisest saadavat tulu. 

3222 Tulud spordialasest tegevusest 500€
Siin on planeeritud näidatud laekumisi spordiürituste korraldamisest.

3225 Elamu- kommunaaltegevuse tulud 800€
Planeeritud on  3 korteri üüritulu (kuu 62€) ja elektri eest tasumised.

3238 Muu toodete ja teenuste müük 150€.

.
35 Toetused
Tasandusfondi eraldis 81533€, toetusfondi eraldist hariduskuludeks 139433€, 
toimetulekutoetusteks 25427€, sündide ja surmade registeerimise kulude hüvitiseks 
6€, sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetusteks 1649€, vajaduspõhise 
peretoetuse maksmise hüvitisteks 4844€.

 Tasan- Toetus- sh.õpetajate sh.direktori sh. sh.
sh.

kooli-
sh.inves- Toimetule- Sots- Vaj.põhine

Teede

 dusfond
fond

kokku
tööjõukulu tööjõukulu koolitus

õppeva-
d

lõuna teeringud kutoetus teenused peretoetus
hoid

2013 65877 125368 96753 15853 1287 3021 7235 1216 13730 1292 978 33230

2014 74808 135220 109098 13567 1227 3021 7261 1046 21219 1601 4584 37454

2015 81822 148736 122642 13567 1227 3021 7235 1046 14375 1466 9935 44319

2016 81533 139433 115580 13567 1227 2679 6416 0 25427 1649 4844 68485

Kohalike teede hoiu toetus 2016-ks aastaks 68485€, 2015 aastal oli toetus 44319€. 
2014 aastal 37454€.
Eelarvesse on arvestatud laekunud sihtotstarbelised toetused kooli PRIA toiduaineteks
259€, Sotsiaalministeeriumilt matusetoetus 250€ ja keskkonnainvesteeringute 
Keskuse SA toetus 1069€.

38 Muud tulud 
3825 Tulud loodusressursside kasutamisest  3620€.
Eelarves on tulu kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisest summas 3500€, 
laekumised    veeerikasutusest 120€.

KULUEELARVE  
Kulude jaotus
01 Üldised valitsussektori teenused
Osa 01111– Vallavolikogu.
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Eelarves on kulud volikogu töö ja volikogu komisjoni tööde tagamiseks. Volikogu on
9 liikmeline. Personalikuludes on 2016 aastaks arvestatud volikogu liikmete hüvitised
ja erisoodustused koos personalikulu maksetega summas 2288€. 
Majandamise  kulud  summas  1500€  on  arvestatud  kulud  postiteenuste  eest,
esinduskulud, koolituskulud, ruumide maj.kulu sh.elekter, vesi.

Osa 01112 – Vallavalitsus 
Eelarves  on   personalikulud  summas  122799€,  töötasu  valla  koosseisulistele
ametnikele  (6  inimest),  vallamaja  koristajale  ja  vallavalitsuse  liikmetele  koos
maksudega. Töötasudes on arvestatud miinimumpalja ja palga tõusuga.
Majandamiskulud eelarves summas 25501€. 
Administreerimiskulud 6300€: 
sh.  Bürootarbed  200€,  trükised  700€  sh.(Arvutiinfo  OÜ,  ajaleht,  RP  uudised),
paljundus-  ja  printimiskulud  800€  (paber,  3  toonerit),  sideteenused  650€,
pangateenused  750€  (sh.Nordea  Panga  hooldustasu  76,68€,  ärikliendi
pangaprogrammi kuuhooldustasu 22,37€), konto  hooldustasu+käibemaks 69€, teiste
pankade  vahelised  teenustasud),  postiteenused  200€,  esinduskulu1400€,  lasteaia  ja
kooli lõpetajad, vabariigi aastapäev, lilled kingimiseks ja muud admin teenused 1600€
sh. audiitorteenused 1000€,  sünnitõendite kaante ostmine, kuulutused.
Koolituskulud kokku 1700€.
Hoonete ja ruumide majandamise kulud 4071€:
sh.  küttepuud  280€,  elekter  2400€,  korrashoiu-  ja  rem.materjalid  400€
nt.värvimistööd,  puhastusvahendid,  teibid,  lambid,  kruvid),  korrashoiuteenused 40€
nt.  korstnapühkija,  kindlustusmaksed  500€,  valveteenused  301€ (22,08€ kuu),  vee
kasutamine 150€. 
Sõidukite ülalpidamise kulud 5585€:
sh.  sõidukite  kütus  2100€,  sõidukite  rent  (isiklik  transport)  2300€,  remondi-  ja
hooldusteenused 925€, sõidukite kindlustusmaksed 60€, sõidukite muud kulud 200€. 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4395€:
Sh kodulehekülje uuendamine, interneti püsiühendus 452,40€ (37,70€ kuu), Netpoint
veebimajutusteenus  45,24  €  (11,31  kvartal),  domeeni  aastamaks  22,31  1  aasta
viirusetõrje  63,91€,  Pmen  hooldustasu  720€,  Amphora  majutusteenus  920,40€
(76,70€ kuu), E-arvete teenus alates 01,07,2016.a. 600€.  
Inventari  kulud  3170€  sh.  Korrashoiu-  ja  remonditeenused,  Canon  Irac-250i
rendimaksed 730€.
Meditsiinikulud 1000€ - Töötervishoiu vahendid, töötervishoiu kontroll.
Mitmesugused majandamiskulud 10€.
Riigilõivud 10€.
                                                                               
Osa 01114 – Reservfond 8250€.
Reservfond  eelarves  ühekordsete  kulude  katteks,  mida  ei  ole  eelarve  koostamise
käigus ette nähtud. 

Osa  01800 – Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 3217€. 
Eelarves on Saaremaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks summas 2864€
ja Saarte Koostöökogu liikmemaks 253€ ja Saarte Kalandus MTÜ 50€, Geopargi liikmemaks 50€. 

04 Majandus
Osa 04210 – Maakorraldus 300€. 
Eelarves on munitsipaalmaade maana arvele vormistamise kulud.
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Osa 04510 – Maanteetransport (valla teed ja tänavad) 93485€.
Personalikuludes lepinguline töötasu koos maksudega 2457€. Investeeringud 57000€.
Majandamiskulude  eelarves  teede  äärte  puhastus,  bussipaviljonide  ehitus-  ja
korrastustööd, teemärgistuste paigaldamine, talvised lumetõrjetööd, munitsipaalteede
remondi- hooldustööd 34028€.  Toetus teehoiuks 68485€ (2015 aastal-44319€.) 

Osa 04900- Muu majandus 527€.
Majandamiskuludes  kulud garaazi korrashoiuks ja remondimaterjalideks. 

5 Keskkonnakaitse
Osa 05100- Jäätmekäitlus (prügivedu) 1657€.
Majanduskulude eelarves kulud prügiveo korraldamiseks 1300€ (1x kuus) ja osalemine 
jäätmekäitluse projektis 357€.

Osa 05400 – Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 3670€.
Eelarves lepinguline töötasu koos maksudega haljastustöödele summas 803€ ja 2867€ 
majandamise kulu territooriumi korrashoiuks sh kulud traktorile ja trimmerile, 
heakorratööd Võhmal. 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Osa 06300 Veevarustus 15000€.
Eelarves on Ajaasustuse projekti omaosalus 2016. aastal 11500€ ja eelmisel aastal 
eraldatud toetus 3500€ (kaevude projektid).

Osa 06400 Tänavavalgustus 2723€.
Tänavavalgustuseks eelarves elektri kulud Mustjala ja Võhma tänavavalgustusele ja 
Aili alajaamale 1050€ ja uue posti paigaldus 1673€.

Osa 06605 – Muu elamu ja kommunaalmajanduse muutus 
Osa 066051– Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 3050€.
Eelarves on majandamiskulud summas 3050€ sh.valla omandis olevate korterite 
hooldusele ja jooksevale remondile, elektrile.

Osa 066052 – Kalmistud 8704€.
Eelarves kalmistuvahi töötasu koos maksudega.
Majandamise kuludes kulud kalmistu haldamiseks 1800€, hoolduseks ja korrastamiseks
sh. kiviaia töödeks 800€.

07  Tervishoid 2491€.
Eelarves  toetus  Kuressaare  Perearstikeskuse  Mustjala  Ambulatooriumi  ruumide
kasutamise  elektrikuludeks  1700€,  majandamise  kuludeks  590€  sh.  wc  pottide
vahetus. Personalikuludes lepinguline töötasu koos maksudega ruumide koristamisele
summas 201€.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

 Osa 08102- Sporditegevus (k.a. spordikoolid) 3000€.
Eelarves eraldis Saaremaa Valdade Spordiliidule-liikmemaks ja Saaremaa Saarte 
Mängude Assotsiatsioonile tegevustoetuseks kokku summas 433€.
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Majanduskulude  eelarves  kulud  kohalikele  sporditegevustele  ja  omavalitsuste
vahelistele  võistlustele summas 2567€.

Osa 08201- Raamatukogud

082011 Mustjala Raamatukogu 11321€.
Personalikulude eelarves osalise ajaga koosseisulise töötaja (0,6 ametikohta) töötasu 
koos maksudega.
Administreerimiskulud 740€: 
sh. bürookulu 40€, trükised 550€ (ajalehed-Postimees, Meie maa, ajakirjad - 
Maakodu, Tiiu, Kodutohter, Minu käsitööd), sideteenused  95€ (kuumaks 6,82), 
paljundus- ja printimine sh. majandusveod 60€.
Koolituskulud 95€
Kinnistute majandamise kulud 1726€:
sh.elekter 1450€, korrashoiu- ja remondimaterjalid 170€ sh. puhastusvahendid, trepi 
käsipuu, valveteenused 86€ (7,19€ kuu), vee tarbimine 20€. 
Sõidukite ülalpidamise kulud 130€ .
Infotehnoloogia kulud 133€:
sh. programmi RIKS hooldus-kasutusõigusmaks (üks kuu 7,68€) ja hooldusteenused.
Inventari kulud 1510€:
Nurgadiivan, televiisor, 2 laualampi.
Teavikud ja korrashoiumaterjalid 1000€.
Ürituste korraldamise kulud 30€.

082012 Võhma raamatukogu 6420€.
Personalikulude eelarves osalise tööajaga koosseisulise töötaja (0,4 ametikohta) 
töötasu koos maksudega.
Administreerimiskulud 448€:
sh.bürootarbed 30€, trükised 300€ sh. Õhtuleht ja Saarte Hääl, paljundus- ja maj.veod 
60€, sideteenused 95€ (kuumaks 7,80).
Kinnistute majandamise kulud 990€:
sh. elekter 700€, korrashoiu- ja remondimaterjalid, -teenused 160€, valveteenus 130€.
Infotehnoloogia kulud 331€:
programmi “RIKS” hooldus-kasutusõigusmaks, 92€ (kuu 7,68€) ja interneti kuu 220€ 
(18,20€).
Teavikud ja korrashoiumaterjalid 660€.
Ürituste korraldamise kulud 20€.

Osa 08202 – Mustjala Rahvamaja 48402€.
Personalikulude eelarves koosseisulised töötajad ja lepinguline töötasu (ringijuhtide 
tasud) koos maksudega.
Eraldis Saaremaa Rahvakultuuri seltsile 13€.

Administreerimiskulud 560€:
sh. bürookulu 25€, trükised 75€ sh. kalender, paljundus ja printimine – printeritint 
80€, sideteenused 100€, esindus- ja vastuvõtukulud 80€ - sünnipäevad, tähtpäevad, 
külastused teistesse kultuuriasutustesse.  
Kinnistute majandamise kulud 2270€:
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Küte 1400€  - puud + transport, elekter 520€, korrashoiu ja rem materjalid-teenused 
350€ (sh.korstnapühkija). 
Sõidukite ülalpidamise kulud 70€.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 300€:
sh.internet 226€ (kuu 18,86€).
Inventar 625€– lauatennise laud, karoonalaud. 
Muud kulud 200€ laste ürituste korraldamiseks ja vahendite ostmiseks rahvamajas, 
lauamängud.

Osa 08208- Kultuuriüritused  3370€.
Eelarves arvestatud kulud kultuuriüritustele summas 3370€ sh. eraldis Saaremaa Rally
toetuseks 50€, Eesti Kooriühingu eraldis 320€.

 Osa 08209-Seltsitegevus 3000€.
Eelarves arvestatud 1000€ seltside projektide osaluste katmiseks, mis ei ole esitatud 
eelarve koostamise käigus. Eraldis Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsile, kuuri 
ehitamiseks 2000€.

Osa 08212- Laululavad 1000€.
Eelarves arvestatud summa 1000€ Mustjala Pritsikuuri laepaaride ostmiseks.
 
Osa 08300 – Ringhäälingu- ja kirjastamise teenused 1361€.
Eelarves arvestatud lepingulist töötasu Mustjala Valla ajalehe kujundamise eest 280€
ja trükiteenused summas 1081€.

Osa 08400 – Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 400€.
Eelarves arvestatud eraldised religioonile sh.surnuaiapüha orkester. 

Osa 08600 – Muu vaba aeg, kultuur 1371€.
Eelarves  eraldis  valla  aukodaniku  ja  teenetemärgi  omanikule  500€  ja  Saaremaa
Kodukandile 150€. 
Personalikuludes  lepinguline  töötasu  koos  maksudega  l  punkti  teenindamisel  ja
majanduskuludes vaatlustorni elektri kulu ja Ipunkti teenindamine. 

09 Haridus
Osa 09110 Eelharidus- Lasteaed
Siin kajastatakse lasteaedade kulud ja ka lasteaed-koolide lasteaia osa otsekulud,  
lasteaiaõpetajate töötasu. 

091101 – Mustjala Lasteaed 49421€.
Personalikuludes planeeritud koosseisuliste töötajate töötasud koos kaasnevate 
maksudega. Lisaks on personalikulude eelarves arvestatud ka toidu valmistamise ja 
majandamise kulu personalile – koolisöökla juhataja palgast 20% ja  koka palgast 
75% ja kütjate palgast 47,25% koos maksudega.
Administreerimiskulud 650€:
sh. bürookulu 10€, trükised – õppekavaga seotud brosüürid, trükised 50€, paljundus- 
ja printimiskulud 200€, sideteenused 90€ -  telefonid, esinduskulu 250€ (vastuvõtud, 
lasteaia juubeli tassid, voldikud, lilled), muud kulud 50€.
Koolituskulud 1000€ (õpetaja abid, õpetaja).
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Majandamiskulud 4437€:
sh. Küte 1373€, elekter 1500€, vee kasutamine 550€, korrashoiu – remondimaterjalid 
ja –teenused  420€  (nt. vaipade pesu, pesuvahendid, mopid, nuustikud), 
valveteenused 144€ sh. turvavalgustite hooldus, muud kinnistute kulud 450€. 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 665€:
sh. arvestatud interneti tasu 64,80€ (kuu 5,40€) ja ANC hooldusteenus 73€.
Inventari kulud 420€ sh. korktahvel. 
Toiduained – 4050€ (185 päeva)
Meditsiinikulud – 100€  tervisetõendid, med.tarbed
Õppevahendid 7580€.
sh kohamaksud Lääne-Saare Vallavalitsusele (1 laps) 3900€ Kärla Lasteaed, Tallinna 
Haridusamet (1 laps) 2292€ ja muudeks õppevahenditeks 1500€.
Muud mitmesugused majanduskulud100€,
sh.lastega seotud üritused nt.kadri- ja mardipäev.

091102– Lasteaia õpetajad-eelharidus 35309€.
Eelarves lasteaed koolide lasteaiaõpetajate palk koos kaasnevate maksudega (3 
õpetajat).

092. Esimese ja teise taseme haridus 

09210 – Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud 17544€.
Selle koodiga kajastavad lastead-koolid niisuguseid kulusid, mida ei ole võimalik 
otsekuludena jaotada, kas koodile 09110 (alusharidus) või koodile 09212 
(põhiharidus). 
Mustjala Vallavalitsuse eelarves kajastatud personalikuludes kooli- ja lasteaia 
direktori töötasud koos maksudega sh. toetusfondist eraldis direktori tööjõukuludeks 
13567€.

09212 – Põhihariduse otsekulud  
Kajastatakse põhihariduse otsekulud, sh alg- ja põhikoolide kõik kulud, 
gümnaasiumite põhikooli astme otsekulud. 

092122 Mustjala Põhikool 82414€.
Eelarves on arvestatud personalikulud koosseisulistele töötajatele (sh. koolisöökla 
juhataja töötasust 10%, kütjate palgast 47,25%) ja lepinguline töötasu ringidele koos  
maksudega.
Administreerimiskulud 2190€:
Sh. bürookulu 80€, trükised 400€ sh. ajakiri Director – kooli asjaajamiseks ilmuv, 
vajalik dokumentatsioon, rakenduskirjandus, ajalehed.
Paljundus- ja printimiskulud 700€, sideteenus 200€ - telefonid, postiteenus 10€ - 
ümbrikud, margid, esinduskulu 800€ - juubelid, sünnipäevad, jõuluvastuvõtt.  
Koolituskulud – 200€ - kokk, maj.juhataja
Majandamiskulud 11195€:
Sh. küte 1373€ - puud, elekter 5050€, vesi 1200€, korrashoiu ja remondimaterjalid 
2200€ sh. pesuvahendid, mopid, nuustikud, potid, kohvitassid, ämbrid, kruvikeerajad, 
harjad, töökindad, metallipuurid, kitlid, tahmarestid, lilled, prügikotid, värvid, 
korrashoiuteenus-vaipade vahetus, valveteenused 568€ sh.11,69€ kuu, infoteenuse 
eest ja 26,37€ kuu valve, vesi ja kanalisatsioon 1500€. Turvavalgusti hooldus (kuus 
7,74€), aastas 92,88€. 
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Sõidukite ülalpidamise kulud 1760€. 
Infotehnoloogia 1777€:
sh.mustjala.edu hosting  41€ (kvartal 5,76€), interneti ühendus 388€ (32,32 kuu), 
veebimajutus ja postkastid 45€. 
Inventar 1204€ - rulood, akordion
Meditsiinikulud 200€ – tervisetõendid
Õppevahendid 6392 € - õppevahendid töövihikute ja arvutite soetuseks 1640€, 
kohamaksud Lääne-Saare Vallavalitsusele 2088€ (2 last) Keila vallavalitsusele (1 
laps) 1044€ , Võhma LV (1 last) 1044€ JA Pärnu LV €, Ekool 660€.
Muud mitmesugused kulud 2839€ 
sh. õpilasüritused 780€ - huvitöö+sport, auhinnad, ürituste organiseerimine, 
emadepäev, isadepäev, laululind, parimate õpilaste vastuvõtt kevad, transpordikulud), 
KIK-i projekt. 
 
092123 Mustjala Põhikooli õpetajad 140531€.
Eelarves on arvestatud põhikooli õpetajate tarifikatsioonijärgne töötasu koos 
maksudega sh.toetusfondi eraldis õpetajate tööjõukuludeks summas 115580€, 
õpetajate ja direktori koolituseks 1227€ ja   õppekirjanduse ja õppevahendite 
soetuseks 2679€. 

092124 Mustjala Põhikooli Spordisaal 7657€.
Eelarves on personalikulud koosseisulistele töötajatele koos kaasnevate  maksudega.
Majanduskulud 1122€:
sh. prügikotid, üldpuhastusvahendid, mopid, nuustikud, pirnid, tolmuimejakotid 300€,
valveteenused 522€ (valve ja turvavalgustite hooldus), spordiinventar 300€.

09213 – Üldkeskhariduse otsekulud  6600€. 
Eelarves kajastatud gümnaasiumite majanduskulud õpilaskohtade eest tasumiseks KG
(7 last),  Keila Hariduse SA (1 laps), Tallinna Haridusamet (1 laps).
 
09600 – Õpilasveo eriliimid 15139€.
Siia kuuluvad õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks tehtavad 
kulud. 
Personalikuludes 1 bussijuhi töötasu koos kaasnevate maksudega, 0,7 ametikohta. 
Majandamiskulud 4610€:
Sh. sõidukite kulud küttele 2500€, hooldustööd ja remondi materjalid ja –teenused,
rehvide  hoiustamine  ja  tasakaalustamine  1500€,  kindlustusele  550€  ja  küttekaardi
kuumaks 60€. Transporditeenused õpilaste veo eest Atko Liinid OÜ-le 2900€. 

Osa 09601 Koolitoit 19253€.
Tegevusala alla näidatakse kõik koolilõuna valmistamiseks minevad kulud.
Personalikuludes  arvestatud koolisöökla juhataja palgast  70% ja koka palgast 25%
toidu valmistamise kuludeks ja  kütjate palgast 5,5% toitlustamiseks vajalike ruumide
kütmise eest. 
Majandamise kulude eelarves on arvestatud kulud administreerimisele 35€, küttele 
250€, elektrile 650€, vee tarbimisele 120€ ja korrashoiu ning puhastusvahenditele 
200€.
Info- ja kommunikatsioonikuludes programmi ANC hooldustasu ja arendus 
eelarveaastal 170€.
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Toiduainete ost koolitoiduks 8625€ sh.toetusfondi eraldis koolilõunaks 6416 € ja 
PRIA laekumised.
Inventar- 621€ sh.nõudepesumasina puhastusvahendid.

Osa 09602 – Öömaja 700€.
Eelarves üüritoetus Kuressaare Gümnaasiumis ja Kuressaare Ametikoolis õppivatele
õpilastele 25€ kuus esitatud avalduse alusel. 

10  Sotsiaalne kaitse
Osa 10121- Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 6068€.
Eelarves kulud 6068€:
sh.  hooldajatoetusteks  3317€,  lapsehoiuteenuse  jääk  aastast  2014  1206,49€  ja
hooldajatoetuselt arvestatav sots.maks 1545€ (1 inimene, sotsiaalmaksu minimaalne
kohustus 128,75€). 

Osa 10200– Eakate sotsiaalhoolekande asutused 8460€.
Eelarves majandamise kulud 8460€:
sh. Kogula Eakatekodule 5240€ (arvestuslikult 2 inimest),  Kihelkonna Hooldekodule
4860€ 3 inimest.

Osa 10402- Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 27361€.  
EUR 
sh.

4130  1 Sünnitoetused (lusikad,lilled ) 1300

4130 5  PK, KG, AK lõputoetused 600 toetus, kingitused, lilled

4130 5  Ranitsatoetus 1.sept.       1900 kooli läheb 6 last , raam.+lill

4138 2  Matusetoetused 3000 arvestatud 15 x 200€

Eduka gümn.toetus 60

4138 7  Huvikoolide ringitasud 1596

4138 8  Transporditoetused 600 invatransp.ravil käigud-Tartu,Tallinn

4138 9  Küttetoetused 780

4138 9  Juubelikingitused 1200 34 juubilari * 20€ + lilled 5€

4138 9  Jõulupakid 1050 lapsed 80 *6,5€, eakad 126*4

4138 9  EV. aastapäeva preemia 40 parimatele põhikoolis

4138 9  Ravimitoetus, abivah.voodikoht 900 raamid, ratastoolid, mähkmed, prillid, ravimid

4138 9  Lõpuekskursioon 300 IX kl. ekskursiooni toetuseks 

4138 9  Ühekordsed toetused 500 õnnetuste ja hädade korral

4138 9  Eakate ürituste toetuseks 700

4138 9  ,, Külakaubad “ transporditoetus 3000 kuu 250  kuu 

4138 9  Suurpered ja kristlik laager 500

4138 9  Töötute rehapilit. Toetus 100

4130-9  Vajaduspõhine  peretoetus-  eraldis  2016  aastaks  4844€  ja  2015  aasta  jääk
4291€.

Osa 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 1000€.
Eelarves arvestatud majandamise kulud summas 1000€ sotsiaalkorterile sh. elekter 150€.

Osa 10701 – Riiklik toimetulekutoetus 25427€.
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Eelarves arvestatud 2016 aasta eraldis 25427€. 

Osa 10702 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 2761€.
Eelarves  arvestatud  toetusfondi  toetus  sotsiaaltoetuste  ja  teenuste  osutamiseks
summas 1649€ ja kulud elektriautole 1112€ sh kasutatav elekter 300€.

INVESTEERIMISTEGEVUS
Selles eelarveosas on toodud nii tulud kui kulud, milles sissetulekud kajastatakse 
plussmärgiga ja väljaminekud kajastatakse miinusmärgiga.

15 Põhivara soetus
Osa 04210
Eelarves on arvestatud maade arvelevõtmise vormistamiseks 300€.

Osa 06300 Veevarustus
Eelarves arvestatud Hajaasustuse programmist põhivara soetuseks antav omaosaluse
sihtfinantseerimine 2016. aastaks 11500€ ja 2015 aastal  üle kantud toetus summas
3500€.

Osa 08202 Rahva ja kultuurimajad
Eelarves  arvestatud  investeering  rahvamajja  summas  25000€,  sh.  renoveerimise
projekt.

Osa 092122 – Mustjala põhikool
Eelarves arvestatud Põhikoolile investeeringuid summas 10000€. 

382 Finantstulud
Eelarves arvestatud intressitulud 13€.

65 Finantskulud

Osa 01700– Valitsussektori võla teenindamine 
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalilt võetud laenu intressi kulu 430€. 

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla pangalaenude ja kapitalirendi
põhiosade tagasimaksed vastavalt laenu- ja liisingulepingute maksegraafikutele. 
20.6 - Kohustuste tasumine
2016.aasta eelarvesse on planeeritud pangalaenu tagasimaksed Nordea Bank Finland 
Plc Eesti filiaalile summas 14004€.
Finantseerimistegevuse eelarveosa kokku on planeeritud – 14004€.

                 Laenuleping nr.0932117063000
Nordea Bank
Investeerimislaen Mustjala LAP ja 
Päevakeskuse renoveerimise 
finantseerimine 

aasta 2015 2016 2017
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summa 14004 14004 13984

1
2


	Põhitegevuse kulud
	32 Kaupade ja teenuste müük

	320 Riigilõiv
	3225 Elamu- kommunaaltegevuse tulud 800€
	3238 Muu toodete ja teenuste müük 150€.
	.
	35 Toetused
	38 Muud tulud

	KULUEELARVE
	Kulude jaotus
	01 Üldised valitsussektori teenused
	Majandamiskulud eelarves summas 25501€.
	04 Majandus
	07 Tervishoid 2491€.
	08 Vaba aeg, kultuur ja religioon
	Osa 08102- Sporditegevus (k.a. spordikoolid) 3000€.
	Osa 08201- Raamatukogud

	Osa 08209-Seltsitegevus 3000€.

	Osa 08212- Laululavad 1000€.
	Osa 08600 – Muu vaba aeg, kultuur 1371€.
	09 Haridus
	Administreerimiskulud 650€:
	sh. bürookulu 10€, trükised – õppekavaga seotud brosüürid, trükised 50€, paljundus- ja printimiskulud 200€, sideteenused 90€ - telefonid, esinduskulu 250€ (vastuvõtud, lasteaia juubeli tassid, voldikud, lilled), muud kulud 50€.
	Majandamiskulud 4437€:
	sh. Küte 1373€, elekter 1500€, vee kasutamine 550€, korrashoiu – remondimaterjalid ja –teenused 420€ (nt. vaipade pesu, pesuvahendid, mopid, nuustikud), valveteenused 144€ sh. turvavalgustite hooldus, muud kinnistute kulud 450€.
	Administreerimiskulud 2190€:
	Majandamiskulud 11195€:


	Infotehnoloogia 1777€:
	sh.mustjala.edu hosting 41€ (kvartal 5,76€), interneti ühendus 388€ (32,32 kuu), veebimajutus ja postkastid 45€.
	Inventar 1204€ - rulood, akordion
	Muud mitmesugused kulud 2839€
	sh. õpilasüritused 780€ - huvitöö+sport, auhinnad, ürituste organiseerimine, emadepäev, isadepäev, laululind, parimate õpilaste vastuvõtt kevad, transpordikulud), KIK-i projekt.
	
	Majandamise kulude eelarves on arvestatud kulud administreerimisele 35€, küttele 250€, elektrile 650€, vee tarbimisele 120€ ja korrashoiu ning puhastusvahenditele 200€.
	Toiduainete ost koolitoiduks 8625€ sh.toetusfondi eraldis koolilõunaks 6416 € ja PRIA laekumised.

	Osa 09602 – Öömaja 700€.
	10 Sotsiaalne kaitse
	Osa 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 1000€.



