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Ülevaade 2017. aasta valla eelarvest 

Vald kinnitas oma prioriteedid 2017. aastaks eelarvestrateegias 2017-2021, mis 
võeti vastu 2016. aasta oktoobris. 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel on 
eesmärgiks Martna asula katlamaja ja trasside renoveerimine mis peaks hoidma 
kokku küttekuludelt hilisemas perspektiivis.  

Põhitegevuse tulud 

Likviidsed varad: 2016 aasta lõpus kokku 89371,70 sh. laenu kasutamata osa 
35179,43, mis 2017 eelarves soojamajanduse investeeringutes. Sihtrahad 783088, 
millest teed 6101,39, hajaasustuse programm 478,42, toimetulekutoetus 696,93, 
vajaduspõhine peretoetus 431,52 ,lapsehoid  122,62.  

Maksutulud 514000.-. 
Eelarve tuludest suurim osakaal on füüsilise isiku  tulumaksul 444000.-. 2016.a. 
laekumine oli 440031.-.Tulumaksu laekub maksumaksja elukohajärgsele 
kohaliku omavalitsuse üksusele 11,60% residendist füüsilise isiku 
maksustatavast tulust.          Maamaks moodustub eelarvest 70000.- eurot. 
Maamaks jääb senisele   tasemele. Martna vallas on kasutusel maamaksu 
kõrgem määr. 

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 112238.-, millest 
laekumised jagunevad järgmiselt:  
lõivud 1000.-.  
elamu- ja kommunaalmajandusest 81000.-.  Seisuga 31.12.2016 on kohtusse 
antud ja täitevametniku poolt kinnipeetavaks muutunud tasumata üürivõlglaste 
võlg 24846.14 eurot, lisaks on  jooksvalt tasumata võlg 30.detsembri seisuga 
11698.62. 
lasteaiast söögiraha (lapsevanemad maksavad ainult toiduainetele mineva kulu) 
ja õppevahendid 7790 .-, (õppevahendite tasu 12.- kuus) 
koolist söögiraha 8000.- (õpilastele toitlustus tasuta, muud sööjad ja teenuse 
tellijad ), 
koguduse küte 2425.- , 
päevakeskuse elekter ja vesi 160.-, 
teistelt omavalitsustelt 3968.-, 
sotsiaalvaldkonna teenuse eest 540.- (0,10 senti km), 
vallamaja ruumide rent 2508.- (perearst ja ilutuba), 
Kirna katlamaja rent 187.-( MTÜ Tabiita Misjon),  
elanikelt Matsalu veevärk AS vee ja kanalisatsiooni teenuste vahendamine 
(Kooli tee 6 ja Kooli tee 4 ) 2765.-, 
spordiklubilt majanduskulud 1895.-(elekter ja vesi). 
 
Toetusfondist makstakse haridus-, sotsiaal-, teehoiu- ja jäätmehooldus toetusi.  
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Toetusfond 248735.-.  2016. aastaga võrreldes rohkem 5115.- . Kasv tuleneb 
õpetajate palga suurenemisest. Alates aastast 2017  toetab riik lisaks kohalike 
omavalitsuste jäätmehoolduse arendamist . Toetus jaotatakse vastavalt kohalikus 
omavalitsuses registreeritud majapidamiste arvule, aastal 2017 on see ligi 2,90 
eurot aadressikoha kohta. Toetus on sihtotstarbeline ehk seda saab kasutada 
ainult jäätmehoolduse arendamiseks: jäätmealane nõustamine, jäätmealase teabe 
levitamine, järelevalve ning jäätmekäitlustegevus, millega tõstetakse 
jäätmehoolduse taset. 
Puudega lapse lapsehoiuteenuse raha maavalitsuse alt tuuakse toetusfondi alla. 
Vahendeid kasutatakse raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuseks, 
tugiisikuteenuseks ja sotsiaaltranspordi-teenuseks ning muudeks 
sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada puudega lapse perekonna 
hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust. 
 
Toetusfond jaguneb: 
Haridusele 132122.-, millest õpetajate personalikuludeks 115503.- (Vabariigi 
Valitsus kinnitas 29.12.2016 õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära 
määruse, mille järgi tõuseb õpetajate miinimumpalk jaanuarist 1000 euroni ning 
septembrist 1050 euroni. (üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär kasvab 
võrreldes 2016. aastaga),direktori personalikulu 7239.-,õppevahenditele 2508.-, 
õpetajate koolituseks 866.-, koolitoidule 6006.-. Alates 2016 ei anta enam 
investeeringutoetust. 
 
Sotsiaaltoetused 37830.-, millest toimetulekutoetuse teenuse osutamiseks 769.- 
ja vajaduspõhise toetuse teenuse osutamiseks 151.-,täiendavateks toetusteks ja 
teenuste osutamiseks 934.- 
toimetulekutoetusteks 27951.- 
raske ja sügava puudega lastele teenusteks 762.- 
vajaduspõhine peretoetus 7263.- 
 
sündide surmade registreerimiseks 23.- 
 
teedele 76917.- 
2017. a teehoiu toetus on väiksem kui 2016. aastal - 3975.-(riigi tasandil 2016 
suurendati summat projektipõhiste jääkide arvelt). 
 
Jäätmehoolduse arendamine 1843.- 
 
Tasandusfond 45452.- 
 
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 91301.-. 
Ühinemistoetus 75000.- 
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Ühinemistoetust on Martna vallal võimalik saada 300000.-.Ühinemistoetus 
kantakse üle järgmiselt:¼ osa 2017. a lõpus-detsembris 75000.- , ½ osa 2018 I 
poolaasta, ¼ osa 2019 I kvartal. 
Ühinemistoetuse taotlus esitatakse üks kord 2017. a lõpus (1 kuu jooksul pärast 
valimistulemuste väljakuulutamist).Sellest makstakse võimalikud 
koondamiskulud koos maksudega lepingu lõpetamisel, hoone funktsionaalse 
ruumilahendusega seotud  ja rekonstrueerimise kulud ,muud kulud 
(kolimiskulud, IT lahendused, sisustus, viidastused, valgustus, side jms. 
uuringuteks, analüüsideks, konsultatsioonideks, elanike arvamuse 
väljaselgitamiseks, nime ja staatuse muutmiseks, hüvitiste maksmiseks-
vallavanema ja volikogu esimehele koos maksudega ,arengukavas ettenähtud 
või ühinemislepingus kokkulepitud investeeringuteks. 
õppelaen 765.- (põhiosa tagasimakse 460.- ja maksud 305.-). 
Toetused projektidele 11601.-, ( põhikool 10466, lasteaed 1135.-). 
Muud toetused 3935.-, raamatute kompensatsioon 1400.-, AS Eesti post 1575.-, 
Pria piimatoetus 960.- (lasteaed ja kool ). 
 
Muud tegevustulud 3410.-, vee erikasutus 410.-, muud tulud 3000.- (võlgade 
laekumine). 

Tulude osakaal eelarves % 
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2016 eelarve täitmine ja 2017 eelarve  

 

Põhitegevuse kulud 

Suureneb personalikulu seoses miinimumpalga tõusuga 430.- eurolt 470.- euroni 
kuus  ja õpetajate töötasu alammäära 958.- euro tõusuga 1000.- ja septembrist 
1050.- 

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa tegevusvaldkonna vahel: 

• Valitsemine: Kulud kokku 239713.- 
Volikogu kokku 11155.- , sellest personalikulu 9794.-, majanduskulu 30.-  
(arvestus 10 kuud) ja  valimiskomisjoni tasud 1331.-. 
 
Vallavalitsus kokku 213761.-, sellest  personalikulu 183273.- (sh.75000.-
ühin.toetus) , majanduskulud 30488.- (siinhulgas  vallamaja haldus , 
väljaarvatud soojatootmine). 
Muud üldised valitsussektori teenused kokku 5298.-, liikmemaksud EMOL 
1061.-, Läänemaa OVL 4237.-. 
Valitsussektori võla teenindamine 1160.- (laenu intress ). 
Reservfond 8339.-(2016 aasta jääk). 

 
• Majandus: Kulud kokku 201750,82. 

Soojamajandus kokku 117083.43 
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Martna elamute katlamaja 104983,43 , sellest personalikulu 33049.-, 
majanduskulud 36755.- Kavandatav trasside maksumus selgub hankes - 
investeering 35179,43 laenu kasutamata osast. 
Vallamaja katlamaja majanduskulud 12100.- kütus ja järelevalve . 
Vallateed 83018,39 , teede  korrashoid ja  investeeringud ( selguvad aasta 
jooksul), 
Turism 1649.- liikmemaks 35.-, tegevustoetus 1614.-MTÜ Terra Maritima. 
 

• Keskkonnakaitse :Kulud kokku 31708.-. 
Jäätmekäitlus majanduskulu 8243.- (prügivedu kortermajad ja arendus).  
Heitveekäitlus 1686.- ( Rõude küla) personalikulu  1156.-, majanduskulu 
500.-, lõivud 30.-(saastetasud). 
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 20944.- personalikulu 19784 
.- majanduskulu 1160.-. Siin on arvestatud ka kortermajade ümbruse 
hooldusega. 
Muu keskkonnakaitse sh. keskkonna haldus 835.- personalikulu. 
 

• Elamu ja kommunaalmajandus: Kulud kokku 45641.42 
Elamumajanduse arendamise majanduskulud 9830.-, vallale kuuluvad 
tühjad korterid  (siinhulgas Kooli tee 8-10), V-Lähtru elamu 
korstnapühkimine. 
Veevarustus 4178,42- hajaasustuse programmi 2016.a. jääk 478,42, 2017 
aasta toetuse omaosalus 3000.-, majanduskulu 700.- (Kirna ja Rõude vesi). 
Tänavavalgustus majanduskulu 1835.- ( Martna, Rõude ja Kirna ). 
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus kokku 29798.-. sellest 
personalikulu 22763.-, majanduskulu 6735.-, lõivud 300.- (üürivõlglased 
kohtusse). Siinhulgas  on arvestatud Rõude ja V-Lähtru kalmistute kulud ja 
hulkuvate  loomadega seotud kulud . 
 

• Vaba aeg, kultuur, religioon: Kulud kokku 60350.- 
Sporditegevus  9803.-. 
Noorte sportlaste premeerimiseks 803.-, majanduskulu 2000.-. (kaarhalli 
kulud-elekter, vesi, kindlustus), antud rendile Spordiklubi Martnale. 
Martna Spordiklubi esitas tegevustaotluse 8700.-, antud toetus 7000.-. 
Noorsootöö ja noortekeskused 4942.-,  personalikulu 4442.-, majanduskulu 
500.-. 
Vaba aja üritused 18230.- ,majanduskulu 5430.- (Rõude külamaja 
energiamärgis, kindlustus, valla jaanituli, aastapäevapidu) ja  toetused  
12800.-, millest MTÜ-dele 12300.- , muud toetused 500.-.  
Taotluse esitasid MTÜ Martna päevakeskus 3460.-, Rõude külaselts 
13114.-, MTÜ Vaim ja Vorm 2100.-, MTÜ Igapäevakeskus 5000.-, MTÜ 
KR Racing 710.-. 
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Antud tegevustoetused- MTÜ Martna Päevakeskus 3460.-, Rõude külaselts 
7640.-, MTÜ Igapäevakeskus 1200.-, toetust ei antud MTÜ Vaim ja Vorm 
ja KR Racing, (koosoleku protokoll 15.02.2017). 
 
Raamatukogud 23675.-, Martna raamatukogu 13910.-, personalikulu 
5620.-, majanduskulu 6715.-, postipunkti personalikulu 1575.-  
Rõude raamatukogu 9765.- ,personalikulu 5620.-, majanduskulu 4145.-   
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused kokku 3700.-. 
Taotluse esitas EELK Martna Püha Martini Kogudus 3724.-, antud toetus 
3700.-. 
 

• Haridus: Kulud kokku 422324,- 
Alusharidus kokku 116032.-, personalikulu 86020 .-, majanduskulu 
30012.-. 
Lapsi lasteaias 22 . 2017 aasta sügisel on läheb kooli 11 last.  
Põhikooli kulud kokku 238557.-, personalikulud 187980.- , majanduskulud        
50567.-, liikmemaks orienteerumisklubile Okas 10.-. Õpilasi 44. 
Gümnaasiumite kulud kokku 7400.-, (7 õpilast  teistes omavalitsuse 
koolides) . Kohatasu  sel aastal 88.-,  eelmisel aastal 87.-. 
Koolitransport kokku 25600.-,  õpilaste bussiliin  ja bussipiletite 
maksmine . 
Koolitoit kokku 34735.- personalikulu 18695.- ja majanduskulu  16040.-
(toiduained, köögi õhulõõri puhastus, arvuti. Peale mainitud kululiike pole 
võimalik teisi kulutusi sööklale välja tuua (elekter, vesi).Riigi poolt 
saadav toiduraha toetus on  6006.- õpilastele (0,78 senti päev) ja 
vallapoolne toiduainetele minev kulu 9094.- , millest 8000.- on  tuludesse 
arvestatud  . Vald kompenseerib oma eelarvest õpilastele puudujääva 
söögiraha. 
 

• Sotsiaalne kaitse: Kulud kokku 89688,46 
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1820,62 , hooldajatoetus 
täiskasvanutele ,lapsehoiu teenus , puudega laste toetus . 
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 12000.-. Hooldekodus 3 valla elanikku 
kelle eest vald maksab kohatasust puuduoleva osa kuna hooldatava pension 
katab alla poole koha maksumusest.  
Muu eakate sotsiaalne kaitse 10683,- , koduteenusega seotud kulud, 
personalikulu 8028.- ,majanduskulud 2655 .-. 
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 15700,91 , toetused 15549,91 ( 
vajaduspõhine peretoetus , peretoetused (sotsiaaltoetuste kord), puudega 
lapse eritransport kooli ja tagasi , lasteaialaste söögiraha kompensatsioon ),  
majanduskulu 151.-(teenuse korraldamine). 
Riiklik toimetulekutoetus 30350,93 millest toetus 28647,93 ja 
majanduskulu 1703.- (teenuse korraldamine ja täiendav toetus). 
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Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse halduse personalikulu 19133.- 

   

 Kululiikide osakaal eelarves 

 

Tegevusvaldkonna osakaal eelarves 
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Investeerimistegevus 

2017. aasta eelarves planeeritud investeeringukulud trassidele 35179,43.  

Võetavat laenu saab kasutada ainult investeeringuteks.  Martna asula  kaugkütte 
torustiku maksumus selgub peale hanke korraldamist.  
 

Finantseerimistegevus 

2015-2016 aastal võetud laen on  120000.- eurot. Laenuleping 2014034254 
L150001993 sõlmitud 03.03.2015 . Tasumise lõpptähtaeg 15.02.2025. 

Maksegraafik terve laenu osas 120000.- jaguneb järgmiselt: Tagasimakse aastatel 
2016-2024: 
igal aastal 13332.- ja 2025. aasta jaanuaris 12.-.  
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2016 täitmine 163 606 3 300 172 282 24 066 44 736 55 878 476 423 88 896

2017 eelarve 239 713 0 201 751 31 708 45 641 60 350 422 324 89 688
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