
SELETUSKIRI Martna valla 2015. aasta eelarve juurde 

Põhitegevuse tulud 

 
2015.aasta eelarves on planeeritud tulud 881518 eurot (+2,2%). 
 

• Likviidsed varad  2014 aasta lõpus kokku 23999 eurot .  Sellest sihtrahad; 
teed  10827,36, hajaasustuse programm 159,21, toimetulekutoetus 4818,48, 
vajaduspõhine peretoetus 3615,52,puudega laste hooldajatoetus 1006,15 eurot. 

• Eelarve tuludest 47,6% ehk 419876 moodustab füüsilise isiku tulumaks 

(võrreldes eelmise aasta laekumisega kasv +1,9%). 

• Maamaks moodustub eelarvest 7,6% ehk 67000 eurot. 

• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 14,6% ehk 128577 eurot 

(+0,5%),elamu- ja kommunaalmajandusest 85000 eurot, haridusest 35939 

eurot, muud tulud 7638 eurot(rent, lõivud, Matsalu vesi) .  

• Saadud toetusfond moodustub eelarvest 23,3% ja suureneb 205697 euroni 

(+61,7%). Kasv tuleneb teede raha lisamisega toetusfondi. Eelmistel aastael 

eraldi toetus. Kasv on ka Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate 

alampalga tõusuga 900 euroni.     

• Tasandusfond moodustub eelarvest 5,7% ehk 50617 eurot (-1,2%). 

• Muud tegevustulud moodustavad eelarve tuludest 1,1% ehk 9751 eurot(Lepiku 

MÜ müük , vee erikasutus, lootusetute võlgade laekumine, Eesti posti toetus, 

Pria piim, õppelaen ja muud tulud). 

 

 



Põhitegevuse kulud 
2015.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 905517 eurot. See on 
64717 eurot enam kui 2014.aasta eelarve täitmine.  

 
 
Suureneb personalikulu seoses miinimumpalga tõusuga 355.- eurolt 390.- euroni kuus  
ja õpetajate töötasu alammäära 860.- euro tõusuga 900.- euroni. Sotsiaaltoetuste tõus 
on vajaduspõhise toetuse määra muutmisega 45 euroni lapse kohta.  
 
  
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kaheksa objekti vahel järgmiselt: 

 

• Haridusele kulub 43,7% ehk 395920 eurot ülalpidamiseks. Siia on arvestatud ka 

mujal haridusasutustes viibivate laste tegevuskulude tõus. 11 last-täiskasvanut 

koolides ja 2 last lasteaias. Personalikulu tõus seoses palgamäärade tõusuga. 

• Majandusele  kulub 16,2% ehk 146552 eurot . Siinhulgas kulud vähenevad 

elamute kütteks  elektri arvelt, kuna on ostetud kaasaegne pump katlamajja . Ka 

teedele kuluv summa on väiksem kuna eelmise aasta jääk oli võrreldes üle eelmise 

aastaga väiksem.  

• Keskkonnakaitsele kulub 2,5% ehk 23067 eurot .  

• Sotsiaalsele kaitsele kulub 8,1% ehk 73426 eurot . Kulude kasv tingitud vanurite 

ja puudega isikute arvu suurenemisest hooldekodudes ja vajaduspõhise 

peretoetuse kasvuga. 

• Vabaajale, kultuurile ja religioonile kulub 11,9% ehk 96814 eurot. Siinhulgas 

toetused MTÜ-dele (Spordiklubi 4298€, Päevakeskus 2793€, Rõude 4298€ ja 

kogudus 3724€). 

Kui vallavanema umbusaldusega seotud hüvitis jääb  umbusalduse puudumise 

tõttu välja maksmata, maksta tegevustoetust taotlenud MTÜ-dele täiendavat 

tegevustoetust, mis on proportsionaalne neile eelarves ettenähtud summadega. 

 

• Üldised valitsussektori teenusetele kulub 13,2% ehk 129793 eurot .  

• Avalik kord . Siia on arvestatud toetus Priitahtlikele pritsumeestele 1241€. 



• Elamu ja kommunaalmajandusele kulub 4,4% eelarvest ehk 39703 eurot. Siia 
on ka arvestatud  hajaasustuse programmi omaosalus 3000€. 

 
 

 

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade kaupa 2015.aastal võrreldes 2014.aasta 
eelarve täitmisega  

 

Investeerimistegevus 
Eelarvesse  on plaanitud Lepiku MÜ 1/3 müük ja ka laenuintressid, kuigi laen on veel 
võtmata. 
Likviidsete varade maht on võrreldes eelmise aastaga vähenenud, kuna eelmiste 
aastate ülejääk on suunatud järgmise aasta eelarve kulude katteks.  
 
 
 
 
Seletuskirja koostas Reet Kuldmeri 
pearaamatupidaja 
 
 


