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          Lisa 2 volikogu                    

             23.02.2012.a määrusele nr 8                                                                    

LUUNJA VALLA 2012.a. EELARVE  SELETUSKIRI 

Luunja valla 2012.a. eelarve koostamise alused 

Eelarve projekti koostamise aluseks on Luunja valla põhimäärus, kehtiv valla arengukava ning  1. 

jaanuaril 2012. aastal jõustunud „Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus” ( edaspidi KOFS). 

KOFS kehtima hakkamisega muutub eelarve struktuur. Seni kehtinud 3- osaline eelarve muutub        

5- osaliseks: 

1) Põhitegevuse tulud 

a) Maksutulud 

b) Tulud kaupade ja teenuste müügist 

c) Saadavad toetused 

d) Muud tegevustulud 

2) Põhitegevuse kulud 

a) Antavad toetused 

b) Muud tegevuskulud 

3) Investeerimistegevus 

a) Põhivara soetus 

b) Põhivara müük 

c) Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 

d) Aktsiate müük 

e) Finantstulud ja finantskulud 

4) Finantseerimistegevus 

a) Laenude võtmine 

b) Laenude andmine 

5) Likviidsete varade muutus 

a) Muutus sularahas ja hoiustes 

Eelarvestruktuuri muudatused annavad võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise 

struktuuri korral selgub valla põhitegevuse tulude ja kulude vahekord, dünaamika ja 

omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus).  

Oluline muutus on , et sama tegevusala kulud võivad olla erinevates eelarve osades. Seega näiteks 

allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis, kui erinevates eelarve osades (põhitegevus, 

investeeringud) selle allasutuse artiklid summeerida.                                                                               

KOFS uue jaotuse eesmärgiks on KOV eelarvete läbipaistvuse tõstmine ja investeeringute, toetuste ja 

finantseerimistegevuste eraldamine ehk selgemalt välja toomine. 

Eelarve eelnõu on koostatud vastavalt KOFS struktuurile. 2010 ja 2011 aasta võrreldavad andmed  on 

KOFSega vastavusse viidud. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, kassapõhiselt ja 

esitlusvaluutaks on euro.  
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LUUNJA VALLA KOONDEELARVE 2012 

 

  2010 täitmine 2011 täitmine 2012 plaan 

PÕHITEGEVUSE TULUD 2 298 307 2616 961 2 713 385 

Maksutulud 1 403 114 1 640 553 1 764 400 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 168 579 182 262 202 946 

Saadavad toetused 685 201 755 542 707 039 

Muud tegevustulud 41 413 38 604 39 000 

PÕHITEGEVUSE KULUD 2 416 174 2 562 586 2 682 127 

Antavad  toetused 237 784 211 947 236 842 

Muud tegevuskulud 2 178 390 2 350 639 2 445 285 

PÕHITEGEVUSE TULEM -117 867 54 375 31 258 

INVESTEERIMISTEGEVUS -114 901 329 624 -91 200 

Põhivara soetus -607 403 -100 216 -96 200 

Põhivara müük 0 344 752 0 

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 498 511 92 700 10 000 

Finantstulud ja -kulud -6 009 -7 612 -5 000 

EELARVE TULEM -232 768 383 999 -59 942 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 123 752 -69 368 -71 242 

Laenude võtmine 132 334 0 0 

Laenude tagasimaks  -8 582 -69 368 -71 242 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -109 016 314 631 -131 184 

Muutus sularahas ja hoiustes -109 016 314 631 -131 184 

 

1. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD 

KOFS uue  jaotuse  järgi on uues eelarve jaotuses tehtud muudatused ka tulude osas. Kuni 2011. 

aastani kehtinud tulude struktuurist on eelarve tuludest välja võetud sihtotstarbelised tulud põhivara 

soetamiseks, põhivara müügi tulud, tulud hoiuste intressidest ja aastavahetuse jääk.  

Tulude prognoosi koostamisel on lähtutud Rahandusministeeriumi  prognoosidest omavalitsustele, 

samuti infost majanduse lähituleviku arengute osas.  Euroopa võlakriisi jätkuvate mõjude tõttu 

prognoositakse eurotsoonile alanud aastaks minimaalset majanduskasvu.   

Luunja valla 2012.aasta põhitegevuse tulude plaani koostamisel on lähtutud : 

Füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on aluseks võetud:  

- Luunja valla rahvastiku kasv 2011.a.                    5,6%  
- prognoositav nominaalpalkade kasv          ca 2% 
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1. Füüsilise isiku tulumaksu prognoosi koostamisel on arvestatud 2011. aasta tegeliku  

laekumisega ja ca  7,8%-lise  kasvuga. Kasvu  prognoosimisel on arvestatud Luunja valla 

rahvastiku kasvu 2011.aastal  5,6% ning prognoositavat nominaalpalkade kasvu  ca 2% 

ulatuses. Üheks lähtealuseks on Rahandusministeeriumi majandusprognoosi 

riskistsenaarium, mille kohaselt SKP kasv 2012.a. on vaid 1% (2011.a. 8%), tööhõive kasv 0% 

ning palkade nominaalkasv 2-3%.                                                                                     

Põhistsenaariumi kohaselt oleks SKP kasv 3%, palkade nominaalkasv 5%. 

2. Maamaksu prognoosimisel on arvestatud seni kehtiva maksustamise määraga 
3. Riigilõivude laekumise prognoosimisel on jäädud 2011. a tasemele 
4. Hariduse majandustegevusest laekuvate 2011.aasta tulude prognoosimisel on arvestatud , et 

laekumised vähenevad. KOV omavaheliste arvlemiste piirsumma koolikohamaksude osas 
alaneb 69-le eurole 

5. Kultuuri valdkonna majandusliku tegevuse tulude prognoos kasvab, seoses Kultuurimaja   
rendi- ja piletitulude kasvuga 

6. Muude tulude osas suuri muutusi ei ole prognoositud  
7. Riigi poolsed eraldised täpsustuvad peale riigi eelarve kinnitamist, seoses hea tulumaksu 

laekumisega  2011.aastal on vähenenud tasandusfondi eraldised, samuti on vähenenud 
õpilaste arvu vähenemisega eraldised hariduskuludeks 

 

 

MAKSUTULUD 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarve tuludest kõige suurema osatähtsusega.2012.aastal    on 

prognoositud tulumaksu laekumiseks 1 720 000 eurot, mis on ca 7,8 % enam kui 2011.aasta tegelik 

laekumine. 2011.aastal kasvas tulumaksu laekumine võrreldes 2010.aastaga 18%. Võrreldes 2010. 

aastaga kasvas 2011.aastal  Luunja valla maksumaksjate keskmine brutotulu   3,7% ning 

maksumaksjate arv   9,7 % . Töötus on Luunja vallas 2011. aasta lõpuks langenud 2009. aasta 

jaanuarikuu tasemele. 

Luunja valla maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Luunja valla elanike registris 1. jaanuari 

seisuga. 

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu 

kohalikele omavalitsustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv ja 

nende brutosissetulek, samuti riigi poolt omavalitsustele eraldatav tulumaksu määr. Füüsilise isiku 

deklareeritud  brutotulust 11,4% laekub rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete alusel isiku 

elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 2007.a, 2008.a ja 2009.a jaanuarist-aprillini oli eraldatava 

osa suurus kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,9%. Tulenevalt seadusandlusest on 2012.a 

tulumaksumäär 21% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust ja maksuvaba tulu määr 144 

eurot kuus. 
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Ülevaate maksumaksjate arvust aastatel 2004-2011 annab alljärgnev tabel: 

 

Ülevaate keskmisest palgast Luunja vallas  aastatel 2004-2011  annab alljärgnev tabel: 
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Ülevaate töötute arvust Luunja vallas aastatel 2008-2011 annab alljärgnev tabel: 

 

 

Maamaks 

Maamaksu prognoositakse  2012.a  eelarvesse  44 400 eurot. Maamaksu laekumine on viimastel 

aastatel olnud korrapärane ja stabiilne.  

Maamaks on riiklikult kehtestatud maks, mis laekub 100% kohalikule omavalitsusele. Maamaks on 

maa maksustamishinnast tulenev maks. Maa maksustamishind  määratakse  maa hindamise 

seadusest lähtuvalt. Maksumäära lubatud vahemik on 0,1 kuni 2,5% maa maksustamishinnast aastas. 

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Luunja vallas on planeeritud volikogu poolt 

kehtestatud maamaksumäär olnud  muutumatu alates 2002.a., olles 1,5% maa maksustamishinnast, 

v.a. põllumajandusmaa maksustamismäär, mis on 0,5 %. 

 

 

KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 

320 Riigilõivud 

Riigilõivude prognoos on jäetud 2011. a tasemele 8 300 eurot, kuna ehitustegevuse maht vallas ei ole 

tõusnud. 
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Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud on: 

1. Vastavalt riigilõivuseadusele ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest, 
ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest ning vallasekretäri notariaadiseaduse 
alusel tehtavatest tõestamistoimingutest. 

2. Vastavalt riigilõivuseadusele majandustegevuse registri seaduse alusel tehtavatest 
toimingutest. 

Kaubandustegevuse seaduse kohaselt on kauplejal ja kaubanduse korraldajal lubatud tegeleda 

kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris. Registreeringuks esitab 

isik registreerimistaotluse tegevuskohajärgsele vallavalitsusele. Registreerimismenetlusele 

kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut.  

3220 Tulud haridusalasest tegevusest 

Haridusalasest tegevusest saadavate tulude prognoos on kokku 175 673 eurot. 

Tulu koosneb  valla hallatavate haridusasutuste  omatuludest, samuti teistelt omavalitsustelt 

saadavast tulust, kui nende lapsed käivad  Luunja valla hallatavates haridusasutustes.     Luunja 

Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal valla hallatavate haridusasutuste  tegevuskulu 

arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Teistelt 

kohalikelt omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise tasuna on Luunja 

valla haridusasutustes käivate/õppivate laste/õpilaste eest planeeritud 2012.aastal 82512 eurot. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et omavalitsuste vaheliseks arvlemiseks kehtestatakse 

riigi poolne tegevuskulu  piirmäär 2012. aastal, milleks on 69 eurot kuus õpilase kohta, kui 

omavalitsused ei ole kokku leppinud teisiti. Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et koolieelse 

lasteasutuse tegevuskulude katmisel osalevad  teised  omavalitsused proportsionaalselt nende 

haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.2011/2012 õppeaastal 

õpib 62 õpilast ja käib lasteaias 8 last kes rahvastikuregistri andmete järgi on registreeritud teistes 

kohalikes omavalitsustes.  

Luunja valla koolieelsetes lasteasutustes on  kehtestatud lastevanemate poolt kaetavaks  summaks  

Luunja Vallavolikogu määrusega nr. 22, 30.01.2011  kõigis valla koolieelsetes haridusasutustes 16 

eurot, kui lasteaias käib 1 laps ja 13 eurot, kui lasteaias käib mitu last. 

 Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab 

lasteaia hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.  

2012.a. omatulude laekumise prognoosimisel on lähtutud lasteaiakohta kasutavate laste arvust, 

osalustasu suurusest ja lasteasutuses viibimise ajast. 

Õppekavaväliseks  tegevuseks on Luunja Keskkoolis klaveritunnid, tulude prognoos on 1 150 eurot. 

Muuks haridusalaseks tuluks  on Luunja Keskkooli saali renditulud, tulude prognoos on 2 900 eurot. 

3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 

Eelarvesse laekuvate  kultuurimaja saali renditulude prognoos on 10 000 eurot. Renditulu prognoosi 

suurendamine on tingitud kultuurimajas kavandatavate ürituste mahu kasvust. 
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3221 Tulud spordiasutuste tegevusest 

Eelarvesse on planeeritud Emajõe Mängude osalustasud summas 683 eurot. 

3233 Üüri-ja renditulud 

Eelarvesse laekuvate üüri-ja renditulude prognoos on 8 290 eurot. Üüri-ja renditulud laekuvad vallale 

kuuluvate üüripindade üürile andmisest ning valla hoonete ( Vara Realiseerimiskeskus, Kultuurimaja 

keldrisaal) ja maa  rendituludest. Üüri-ja rendihinnad on kehtestatud Luunja Vallavolikogu  

määrusega. 

TOETUSED 

Sihtotstarbelised toetused 

Eelarvesse on prognoositud PRIA poolt eraldatav prognoositav koolipiima ja koolipuuvilja toetus        

3 339 eurot. 

Rahandusministeeriumist on eraldatud 9 029 eurot valla töötajate õppelaenude kustutamiseks. 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium on planeerinud teede korrashoiuks eraldada 32 547 

eurot. 

Mittesihtotstarbelised toetused 

Eelarvesse on prognoositud tasandusfondi eraldiseks 662 124 eurot.  Summad täpsustuvad 

riigieelarve vahendite jaotuse  kinnitamisel. Hetkel on prognoositud tasandusfondi jaotuseks : 

1. tasandusfondi § 4 lõike 1 alusel   285 270 eurot mittesihtotstarbeliselt jooksvateks kuludeks. 
Tasandusfondist eraldatakse vahendeid nendele omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud 
on suuremad kui arvestuslikud tulud. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohalike 
omavalitsuste vahel vastavalt valemile, mis on sätestatud igaaastases riigieelarves. Üheks 
oluliseks teguriks tasandusfondi arvutamise mudelis on demograafiline struktuur, samuti 
tulumaksu laekumine.  

2. toetusfondi § 4 lõike 2 alusel  eraldatav toetus kohalikele omavalitsustele on ette nähtud 
konkreetsete tegevuste katteks kogusummas 376 854 eurot : sealhulgas hariduskuludeks, 
mis jagunevad pedagoogide ja haridusasutuste juhtide koolituse ja palga vahenditeks         
308 351 eurot, õppevahendite soetamiseks 13 623 eurot, investeeringuteks 5 633 eurot, 
koolilõunaks 26 482 eurot, lasteaiaõpetajate koolituseks 2 999 eurot, ainesektsioonide 
kuludeks 796 eurot , õpilasüritusteks 2 069 eurot ja toimetulekutoetuseks 4 613 eurot ja 
sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste osutamiseks 12 212 eurot ning sündide ja surmade 
registreerimiseks 76 eurot. 
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TULUD VARADELT 

3825 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamistasu 

Eelarvesse on prognoositud maardlate kaevandamistasu 21 000 eurot. 

Maardlate kaevandamistasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktide järgi. Kohalikule omavalitsusele eraldatakse 50% üleriigiliste maardlate 

kaevandamisõiguse tasust. 

3825 Laekumised vee erikasutusest 

Eelarvesse on prognoositud tulu vee erikasutusest 18 000  eurot. 

Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutamiseks, see on vee 

kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. 

Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba, mille annab vee erikasutuse asukoha 

keskkonnateenistus.Tasu vee erikasutusõiguse eest makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle 

alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vee erikasutusõiguse tasust laekub 50% kohaliku omavalitsuse 

eelarvesse ja 50% riigieelarvesse. 

3882 Saastetasud 

Saastetasu 2012.a. eelarvesse prognoositud ei ole. Hetkel on Luunja vallas jäätmevedu korraldamata 

ja tulenevalt sellest on maksed valla eelarvesse peatatud. 

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse saastetasu, kui saasteained heidetakse 

välisõhku, veekogudesse, põhjavette, pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Nimetatud seaduses 

sätestatud maksumäärade järgi arvestatud saastetasudest kantakse 75% jäätmete päritolukoha 

kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse. 

 

EELARVE TULUD 2010 täitmine 2011 täitmine 2012 plaan 

MAKSUD 1 403 114 1 640 553 1 764 400 

KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 168 579 182 262 202946 

TOETUSED 685 201 755 542 707039 

MUUD TEGEVUSTULUD 41 413 38 604 39 000 

TULUD KOKKU 2 298 307 2 616 961 2713385 
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2. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD 

KOFS uue jaotuse järgi on kulude kajastamisel järgmised muudatused. Eelarve põhitegevuse kuludest  

on välja jäetud investeeringud ja finantskulud. KOFS järgi peab põhitegevuse kulude maht olema 

väiksem või äärmisel juhul  võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 

on eelarve põhitegevuse tulem. Mida suurem on põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse 

finantseerimise võime. Luunja valla 2012.   aasta  põhitegevuse tulem 31 258 eurot. 

Luunja valla 2012. aasta eelarves moodustavad põhitegevuse kulud kõikide valdkondade peale kokku 

2 682 127 eurot. Eelarve põhitegevuse kulude maht  kasvab 4,7 % võrreldes 2011.aasta eelarve 

täitmisega. Põhitegevuse kulusid võib jaotada nii majandusliku sisu kui tegevusalade järgi.  

 

KULUD  

Positiivset mõju valla eelarvepositsioonile on avaldanud 2009-2011 aasta jooksul ellu viidud 

kokkuhoiumeetmed enamiku tegevusalade lõikes. 

2010-2011.a rakendati töötasuvahendite kokkuhoidu kõikidele valla töötajatele (v.a. pedagoogid) 5% 

ulatuses. Kokkuhoiu saavutamiseks on valdavalt rakendatud töötajate palgata puhkust. 2012. aasta 

eelarveprojektis palgakärbet kavandatud ei ole.  

01 ÜLDVALITSEMINE 

Valdkonna eesmärgid 2012.aastaks: 

 Tagada vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt seadustega pandud kohustuste täitmine 

 Tagada valla arengukavas võetud kohustuste täitmine 

 Tagada valla kodanikele ja ettevõtetele osutatavate teenuste õigeaegne ja kvaliteetne 
osutamine 

 Osaleda aktiivselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevustes 
ja teha koostööd teiste omavalitsustega 

 

01   ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED 216570 234460 250066 

            

01111   VALLAVOLIKOGU 14576 14700 15668 

            

01112   VALLAVALITSUS 189277 206772 192556 

            

01114   RESERVFOND  0 0 28615 

      01600   MUUD TEENUSED ( liikmemaksud) 12717 12988 13227 
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01111 Volikogu  

Vahendid on planeeritud volikogu (13 liiget) ja komisjonide (6 alalist volikogu komisjoni) töö 

tagamiseks.  

01112 Vallavalitsus 

Vahendid vallavalitsuse tegevuskuludeks . Vallavalitsuse koosseisus on 7 ametikohta.  Lepinguliste 

tasude alla on planeeritud juristi töötasu ning minimaalses ulatuses vahendid muude vajalike 

teenuste sisseostmiseks. Hoonete majandamiskuludes sisaldub ka vallavalitsuse ruumide rendikulu 

40 034 eurot aastas. Sõidukite majandamiskulude alla on planeeritud vahendid vallavanema 

ametiauto  liisingumakseteks ja  ülalpidamiskuludeks, samuti ehitusnõuniku uue  ametiauto  

liisingumakseteks ja ülalpidamiskuludeks ning kompensatsioonid vallasekretärile ja finantsnõunikule 

isikliku auto kasutamise kuludeks. 

01120 Reservfond 

 Reservfondi suuruseks on vähemalt 1% põhieelarve tuludest ja seda kasutatakse  ettenägemata ning 

erakorraliste kulude katteks. 

016001 Omavalitsusliidu liikmemaks 

Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidu,  Eesti Maaomavalitsuste Liidu 

ja Tartumaa Arendusseltsi töös. 

Liikmemaksudeks  on eelarve projektis planeeritud 13227 eurot. 

02 RIIGIKAITSE 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks on järgmised: 

 Korrakaitse tõhustamine 
 

02   RIIGIKAITSE 958 958 958 

 

02100 Kaitseliit  

Kuludena on ettenähtud rahalised vahendid  Kaitseliidu Luunja rühmale  kütuse ostmiseks 958 eurot. 

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks: 

 Avaliku korra tagamine 
 

03   AVALIK KORD JA JULGEOLEK 0 0 320 
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03200 Muu avalik kord 

Tuvastamata surnukehade transpordiga seotud kulude katteks 320 eurot. 

04 MAJANDUS 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks: 

 Tagada maakorraldusega seotud toimingute tegemine 

 Võimaldadada veterinaarteenuse kättesaadavus  

 Remontida ja hooldada valla teid ja tänavaid, eesmärgiga tagada nende aastaringne läbitavus 
ja suurendada teede liiklusohutust 

 Tagada Kavastu parve- ja paaditeenuse käigushoid 

 Tähistada viitadega vallasiseseid teid 

 Tagada detailplaneeringutega seotud toimingute teostamine 

 Tagada valla heakord (pargi, teeäärte, avalike kohtade sh. busssijaamade korrashoid) 

 Ettevõtluse toetamine 
 
04   MAJANDUS 184177 248035 236192 

            

04120   ÜLDINE TÖÖJÕUPOLIITIKA 0 0 1000 

            

042101   MUU PÕLLUMAJANDUS 6790 6615 9998 

            

04510   MAANTEETRANSPORT 97989 185308 167448 

 
  

    045101   LIIKLUSKORRALDUS 1598 3275 2900 

            

04520   VEETRANSPORT (Kavastu parv) 15720 14142 14000 

            

04512   ÜHISTRANSPORDIVÕRGU LAIENDAMINE 0 0 4000 

            

04600   SIDE 4602 4602 5100 

            

04740   ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 36852 14249 4000 

            

04900   MAAKORRALDUS 20626 19844 22256 

 
  

    049001   MUU MAJANDUS 0 0 5490 

            

 
 
04120 Üldine tööjõupoliitika 

 Valla ettevõtjatele uute töökohtade loomise toetuseks on planeeritud 1000 eurot vastavalt Luunja 

Vallavolikogu määrusele nr. 9/1, 13.10.2005.a. 

042101 Muu põllumajandus 

Vahendid on planeeritud valla veterinaari lepinguliseks  töötasuks ning veterinaari tööruumi 

kommunaalkuludeks, samuti veterinaari kasutuses oleva sõiduki liisingumakseteks ja osalisteks 

ülalpidamiskuludeks ning seoses liisingperioodi lõppemisega sõiduki väljaostuks. 
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04510 Maanteetransport 

Vahendid 167 448 eurot on planeeritud  lumetõrjeks, libeduse tõrjeks, kruusakattega teede 

greiderdamiseks, remonditöödeks, teeäärte niitmiseks ja korrastamiseks ning bussiootepaviljonide ja 

peatuste hoolduseks ja remondiks. 

2012.a. eelarves on planeeritud eraldi vahendid teede remondiks  70 000 eurot,  teede talviseks  

hoolduseks 55 000 eurot ja suviseks hoolduseks 40 448 eurot ning muudeks  kuludeks 2 000 eurot. 

045101 Liikluskorraldus 

Eelarves on planeeritud teeviitade ja- märkide paigaldamiseks 2900 eurot. 

04520 Veetransport 

Vahendid on planeeritud Kavastu parve- ja paaditeenuse käigushoidmiseks. 

04512 Ühistranspordivõrgu laiendamine 

Ühistranspordivõrgu laiendamiseks (Tartu linna bussiliini pikendamine, võimaldamaks Lohkva ja 

Veibri küla elanikele paremat ühendust linnaga) 4000 eurot 

04600 Side 

Luunja valla elanikke teenidavate postiljonide (3 postiljoni) tegevuskulude katteks on planeeritud 

5100 eurot. Lisandunud on üks postiljon. 

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 

Vallale vajalike detail- ja teemaplaneeringute jm koostamiseks 4000 eurot. 

04900 Maakorraldus 

Vahendid  maanõuniku töötasuks ning administreerimis-ja koolituskuludeks, ametiauto 

ülalpidamiskuludeks, igaaastaseks tarkvara uuendamiseks, samuti vahendid planeerimisteenuse 

osaliseks sisseostmiseks.  

049001 Muu majandus 

Uurimis-ja arendustöödeks ning arengukavade koostamiseks on planeeritud 5490 eurot 

 

 

05 KESKKONNAKAITSE 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks : 

 Arendada jäätmekäitlust ning rakendada olmejäätmete korraldatud jäätmevedu 

 Osaleda mitmesugustes keskkonnaalastes projektides 

 Edastada regulaarselt keskkonnaalast infot haridusasutustes ja valla teabekanalites 
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05   KESKKONNAKAITSE 47419 53134 46800 

            

05100   JÄÄTMEKÄITLUS 12143 12585 16000 

            

05400   HALJASTUS 35276 40549 30800 

 

05100 Jäätmekäitlus 

Ohtlike jäätmete kogumisringi kulude ja isetegevuslike prügilate likvideerimise kulude katteks 2 055 

eurot, jäätmejaama käigushoidmise kuludeks ja ohtlike jäätmete kogumisringi tööks 5 057 eurot, 

jäätmete veoks jäätmejaamast ja ohtlike jäätmete kogumispunktist 3 195 eurot, korraldatud 

olmejäätmete veo konkursi dokumentide ettevalmistamiseks ja konkursi läbiviimiseks 2 753 eurot 

ning võimaluse eest Luunja valla elanikel kasutada Tartu linna jäätmejaamade teenust 2 555 eurot, 

jäätmetekitajate registri tarkvara halduseks 385 eurot. 

05400 Haljastus 

Luunja valla haljasalade niitmiseks ja korrashoiuks on kavandatud 19 000 eurot, puudelt langenud 

lehtede ning okste koristamiseks ja äraveoks 5 900 eurot, Luunja roosiaia hooldamise kulude katteks 

5 900 eurot . 

 

 

 

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks: 

 Tagada vallale kuuluva välis(tänava)valgustuse hooldus ja remont 

 Jätkata hajaasustuse veeprogrammis osalemist 

 Jätkata vallale kuuluvate munitsipaal- ja sotsiaalkorterite hooldust ja remonti 
 

06   ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 63871 69040 60230 

            

06100   ELAMUMAJANDUSE  ARENDAMINE 20196 23849 19000 

            

06300   VEEVARUSTUS 15149 11056 6680 

            

06400   TÄNAVAVALGUSTUS 22037 27689 28000 

            

066051   TEGEVUS HULKUVATE LOOMADEGA 1120 1400 1500 

            

066052   SAUN 5369 5046 5050 
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06100 Elamumajanduse arendamine 

Valla omanduses olevate munitsipaal- ja sotsiaalkorterite remondiks 13 000 eurot, tühjade korterite 

hoolduskuludeks ning muude omanikupoolsete kohustuste täitmiseks (kindlustus jm) ning muudeks 

elamumajandusega seotud kuludeks 6 000 eurot. 

 

06300 Veevarustus  

Osalemiseks hajaasustuse veeprogrammis 4 170 eurot. AS-le Emajõe Veevärk veemajanduse projekti 

ettevalmistamise eest tasumiseks 2 510 eurot. 

06400 Tänavavalgustus 

Tänavavalgustuse hoolduseks, remondiks ja uute valgustite paigaldamiseks 8 000 eurot ja 

elektrienergia eest tasumiseks 20 000 eurot. 

066051 Tegevus hulkuvate loomadega 

Vahendid lemmikloomade varjupaigateenuse  kasutamise eest aastamaksuna  1 110 eurot aastas ja 

390 eurot väljakutseteenuse eest tasumiseks (juhtumipõhiselt). 

066052 Saun 

Vahendid Luunjas tegutseva vallale kuuluva sauna kulude (küte, korrashoid, remont) katmiseks 

kogusummas 5050 eurot. 

07 TERVISHOID 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks: 

 Toetada Luunja ja Kavastu velskripunktide tegevus 

 Tagada valla elanikele esmase meditsiiniteenuse kättesaadavus 
 

07   TERVISHOID 19572 20164 19807 

            

072101   LUUNJA VELSKRIPUNKT 11979 12126 11756 

            

072102   KAVASTU VELSKRIPUNKT 7593 8038 8051 

            

 

072101 Luunja velskripunkt 

Luunja velskripunkti töötasu- ja majandamiskuludeks kogusummas 11 756 eurot.  

071102 Kavastu velskripunkt 

Vahendid on planeeritud Kavastu velskripunkti töötasu- ja majandamiskuludeks kogusummas 8051 

eurot. 
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08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks: 

 Hoida korras ja arendada valla spordirajatiste võrku  

 Toetada laste-ja noorte huviharidust  

 Toetada Luunja Kultuurimaja tegevust  kultuuriürituste korraldamisel 

 Toetada ja arendada valla avatud noortekeskuste tegevust 

 Toetada piirkondlike spordiürituste korraldamist 

 Toetada ja arendada raamatukogude tegevust kohalike rahvaraamatukogude teenuse 
pakkujana 

 Toetada valla kultuuriürituste korraldamist  

 Toetada valla omaalgatusprojektide konkursside läbiviimist  

 Toetada külaseltside tegevust 

 Toetada vallaelanikega enim seotud koguduste tegevust 

 Kaasa aidata mitmekülgsete vaba aja veetmise võimaluste loomisele 

 Korraldada valla esindusüritus 
 

08   VABAAEG JA KULTUUR 280989 281253 313490 

            

081021   SPORDIKOOLID 18167 21043 22500 

            

08102   SPORDITEGEVUS 25445 27477 27653 

            

08105   LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID 19553 20368 23500 

            

081071   LUUNJA NOORTEKESKUS 11210 11818 10476 

            

081072   KAVASTU NOORTEKESKUS 2063 2107 2248 

            

08109   VABA AJA ÜRITUSED 5576 7498 6983 

            

082014   LUUNJA VALLA RAAMATUKOGUD 78900 84349 86805 

            

08202   RAHVA-JA KULTUURIMAJA 79174 77781 84524 

            

08207   MUINSUSKAITSE 1099 0 0 

            

08208   KULTUURIÜRITUSED 17690 11822 11903 

            

08209   SELTSITEGEVUS 10116 6651 16058 

            

08300   RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISKULUD 10398 7783 17640 

            

08400   RELIGIOON 1598 2556 3200 
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081021 Spordikoolid 

Vahendid tasumiseks Tartu Spordiliidule Luunja valla laste osalemise eest Tartumaa spordikoolides, 

samuti FC Santosele  Luunjas toimuvate jalgpallitreeningute eest, kogusummas 22 500 eurot. 2011.a 

II poolaastal osales spordikoolides 181 Luunja valla last. 

 

08102 Valla sporditegevus 

Vahendid on planeeritud arendamaks vallas võimalusi spordi harrastamiseks kogusummas 27 653 

eurot (sh Luunja valla spordistipendiumid 3 500 eurot) . Sporditegevuse valdkonda koordineerib 0,5 

koormusega valla spordijuht.  Lepingulise tasuna on planeeritud treenerite ja bussijuhi töötasu. 

Muude mitmesuguste majandamiskuludena on kavandatud spordiväljakute rent, transpordikulud, 

rahvaspordi arendusüritused kogusummas 2 900 eurot, valla bussi kasutamine hajakülade noorte ja 

laste transpordiks Luunja spordisaali 447 eurot.  

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 

Vahendid tasumiseks Tartu linnale Luunja valla laste osalemise eest Tartu linna ning Tartu valla ja 

Ülenurme valla huvikoolides kogusummas 23 500 eurot.  

08107 Noortekeskused 

Vahendid Luunja ja Kavastu Noortekeskuse töötasu- ja majandamiskuludeks. Luunja Noortekeskusele 

on planeeritud 10 476 eurot. Noortekeskuse tööd koordineerib 0,5 koormusega noortekeskuse 

juhataja.Eelarvesse on lisatud kulud õppelaenu hüvitamiseks 331 eurot 

Kavas on soetada koostöös kultuurimajaga muusikainstrumendid ansambli jaoks. 

Kavastu Noortekeskusele on planeeritud 2 248 eurot. Noortekeskuse tööd koordineerib lepinguline 

töötaja.  

08109 Vaba aja üritused 

Vahendid Luunja valla esindusürituse (ratsaspordipäev, Luunja Karikas) toetuseks 3 000 eurot, 

Emajõe mängude ja omavalitsuste spordimängude kuludeks 2  183 eurot, laste ujumisõppe  jm 

kulude katteks 1 400 eurot ning Vooremäe suusakeskuse kulude katteks 400 eurot.  

082014 Raamatukogu 

Alates 2012.a. algusest on valla raamatukogud ühendatud ühtse juhtimise alla. See ei põhjusta 

muudatusi majandamiskuludes, kuid on toonud kaasa muudatusi personalikuludes (palgavahendite 

kokkuhoid ametikohtade vähendamise arvelt – senise 5 asemel on nüüdsest 4 ametikohta). Seoses 

ametikohtade vähendamisega on eelarvesse planeeritud 1 töötaja lahkumisega seotud kulud. 

Raamatukogude administreerimiskulud sisaldavad ka kulusid ajakirjade jm trükiste 

tellimiseks.Hoonete majandamiskuludeks on planeeritud 20 951 eurot sh 6 643 eurot Lohkva 

raamatukogu rendipinna üüriks ja  6 400 eurot Luunja raamatukogu tuulekoja remondiks.Sõidukite 
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kulu on mõeldud raamatupakkide transpordiks.IT kuludes on 576 eurot raamatukoguprogrammi 

kuumaksuks, 120 eurot viirusetõrje litsentsideks. 

08202 Luunja Kultuurimaja 

Vahendid on planeeritud Luunja Kultuurimaja töötasu- ja majandamiskulude katteks 84 524 eurot. 

Luunja valla kultuuristipendiumiks on planeeritud 959 eurot. Kultuurimajas on 4,25 ametikohta, 

samuti kasutatakse treenerite ja ringijuhtidena lepingulisi töötajaid. Eelarvesse on planeeritud 

Kultuurkapitali toetus ürituse korraldamiseks  summas 200 eurot. 

Kultuurimaja poolt korraldatavad regulaarsed üritused:  

Noorte diskorite festival 959 eurot, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine (vallavanema vastuvõtt 

kuni 150 külalisele) 1917 eurot, Luunja valla jaaniõhtu  1917 eurot, vallarahva aastalõpupidu 2237 

eurot, Luunja valla Aasta Ema kontsert-aktus 511 eurot, üheksa eakate lauluõhtut 666 eurot, 

Tartumaa taidlejate päev 192 eurot, laste jõulupidu 128 eurot, tantsuõhtud ja muud üritused „Pidu 

Luunja moodi” 2876 eurot, ringide transpordikulud 320 eurot, kultuuriline neljapäev 48 korda 767 

eurot, 3 suvefestivali 2313 eurot, jääskulptuuride võistlus 500 eurot,  ürituste reklaamiks meedias 

500 eurot ja 197 eurot Kultuurkapitali poolt rahastatud Aidateatri ürituse läbiviimiseks.  

08208 Kultuuriüritused 

Vahendid on planeeritud mitmesuguste kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks, mille 

korraldamisega ei tegele kultuurimaja (Õpetajate päev, K.E.Söödi kirjanduspäev, Kauni Kodu 

konkurss, jt) 2 903 eurot, valla omaalgatusprojektide rahastamiseks (avatud konkursi alusel)  (sh 

2011.a. kasutamata vahendid pooleliolevate projektide osas) 8 000 eurot, Luunja valla 

stipendiumiteks aktiivsetele noortele 1 000 eurot . 

08209 Seltsitegevus 

Vahendid seltside tegevuskulude katmiseks  ja MTÜ-de projektide kaasfinantseerimiseks 

kogusummas 16 058 eurot sh MTÜ-le Münnich 6 600 eurot projekti kaasfinantseerimiseks ja 200 

eurot raamatupidamisteenuse eest tasumiseks ning MTÜ-de projektide kaasfinantseerimiseks 3 000 

eurot. 

08300 Ringhäälingu-ja kirjastamise kuludeks 

Valla infolehe Kodu Uudised väljaandmiseks 6 140 eurot ,sh infolehe toimetaja töötasuks koos 

maksudega 1 640 eurot, Luunja valla 2011.a ja 2012.a. kalendri väljaandmiseks 7 000 eurot ning valda 

tutvustavate materjalide väljaandmiseks 4 500 eurot. 

08400 Religioon 

Tegevustoetuseks Võnnu kogudusele ja Tartu Maarja kogudusele 1 200 eurot ning toetus Maarja 

Kiriku projekteerimiseks 2 000 eurot(ühisparojekt koostöös teiste omavalitsustega). 
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09 HARIDUS 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks: 

 Korraldada ja koordineerida Luunja valla haridus-ja noorsootööd 

 Jätkata Luunja valla haridusasutuste arengukavade elluviimist 

 Tagada Luunja valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks ettenähtud 
korras ja tingimustel 

 Tagada kvaliteetse hariduse andmine Kavastu Algkool-Lasteaias ja  Luunja Keskkoolis 

 Pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontroll 

 Tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses Luunja laste õppimisega teiste 
kohalike omavalitsuste haridusasutustes 

 Toetada noorte omaalgatust  

 Jätkata täiendavate kutseoskuste omandamise toetamist Luunja Keskkoolis keskharidust 
omandavatele noortele autojuhilubade täieliku või osalise kompenseerimisega 

 

09   HARIDUS 1385425 1439676 1508464 

            

091101   ERALDISED TEISTELE VALDADELE, LINNADELE 120556 58715 60500 

    JA ERALASTEAEDADELE       

            

091102   LUUNJA LASTEAED MIDRIMAA 274558 319477 355972 

            

091103   LOHKVA LASTEAED 93834 208273 213586 

            

09210   KAVASTU ALGKOOL-LASTEAED 109947 107636 112398 

            

09220   LUUNJA KESKKOOL 591890 555283 556466 

            

092201   KOOLITUSKULUD TEISTELE VALDADELE JA LINNADELE 124576 130802 138500 

    JA LINNADELE       

            

09600   SUBSIIDIUMID (ÕPILASVEDU) 70064 59490 71042 

 

 

091101  Eraldised teistele valdadele, linnadelele  

Lasteaiateenuse eest tasumiseks Tartu linnale ja teistele omavalitsustele, kelle lasteaedades käivad 

Luunja valla lapsed - kogusummas 60 500 eurot. Tartu linna lasteaedade teenust kasutab 24 Luunja 

valla last, sh erivajadustega lapsed ja venekeelsetes rühmades käivad lapsed. 

091102  Luunja Lasteaed Midrimaa 

Lasteaia töötasu- ja  majandamiskuludeks on kavandatud kokku 355 972 eurot. Eelarvesse on lisatud  

vahendid  töötajatele õppelaenude hüvitamiseks 1 636 eurot.Lasteaias  Midrimaa töötab 7 

lasteaiarühma (7. rühm avati 2011.a. septembris, 1 rühm töötab Luunja Keskkkooli hoones), kus käib 

kokku 117 last, neist  on Luunja valla lapsi 109, 8 last käivad teistest omavalitsustest. Lasteaia 

koosseisus on 30,75 ametikohta. Lapsevanema poolt makstav osalustasu on 13 või 16 eurot ühes 

kuus. Toidupäeva maksumuseks on planeeritud 1,21 eurot ning see kuulub hüvitamisele 
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lapsevanema poolt. Lasteaia eelarvesse on planeeritud uue tööruumi ehitamise ja sisustamise kulud. 

Riigi poolt on eraldatav summa lasteaiaõpetajate koolituseks on 1 749 eurot. 

091103 Lohkva Lasteaed 

Vahendid on planeeritud lasteaia töötasu-ja majandamiskuludeks kogusummas 213 586 eurot. 

Eelarvesse on lisatud  vahendid  töötajatele õppelaenude hüvitamiseks 4 219 eurot.Lohkva lasteaias 

töötab 4 lasteaiarühma, kus käib kokku 70 last, neist on Luunja valla lapsi 68, 2 last käib Tartu linnast. 

Lasteaia koosseisus on 18,75 ametikohta. Lapsevanema tasu on 13 või 16 eurot ühes kuus. 

Toidupäeva maksumuseks on kehtestatud 1,28 eurot aiarühmas ja 1,15 eurot sõimerühmas ning see 

kuulub hüvitamisele lapsevanema poolt. Vahendid on planeeritud mänguvahendite hoiu ruumi 

ehitamiseks ja tualettruumide kohandamiseks. Riigi poolt on eraldatav summa lasteaiaõpetajate 

koolituseks on 1 000 eurot. 

09210 Kavastu Algkool-Lasteaed 

Vahendid on  planeeritud  algkool-lasteaia töötasu-ja majandamiskuludeks kogusummas 112 398 

eurot. Eelarvesse on lisatud  vahendid  töötajatele õppelaenudehüvitamiseks 628 eurot.Kavastu 

Algkool-Lasteaias on 2 liitklassi, kus õpib 17 õpilast, neist Luunja valla lapsi 13, Vara vallast 1 laps, 

Ülenurme vallast 2 last ja Tartu linnast 1 last. Lasteaias käib 16 last, kõik Luunja vallast. Lasteaed-

algkoolis on  kokku 8,91 ametkohta. Lapsevanema tasu lasteaias on 13 või 16 eurot kuus. Toidupäeva 

maksumuseks on hoolekogu poolt kehtestatud 1,35 eurot aias ja sõimes ning kuulub hüvitamisele 

lapsevanema poolt. Riigi poolt eraldatakse töötasudeks 36 972 eurot, koolituskulude katteks 1 183 

eurot, investeeringuteks  370 eurot, õppevahendite kuludeks 969 eurot.  

09220 Luunja Keskkool  

Luunja Keskkooli töötasu-ja majandamiskuludeks kogusummas 556 466 eurot. Eelarvesse on lisatud  

vahendid  töötajatele õppelaenudehüvitamiseks 2 215 eurot.Luunja Keskkoolis õpib kokku 222 

õpilast, neist Luunja valla lapsi on 164, teistest omavalitsustest käib Luunja Keskkoolis 58 last (sh. 

Mäksa valla lapsi 42, Tartu linnast 12). Luunja Keskkoolis on kokku 42,05 ametikohta. 2012.a. 

eelarvesse on planeeritud 2011. a Comeniuse projektivahendite  jääk, mis kajastub kulude eelarves 

lähetuskulude real 770 eurot ja õpilasürituste real 8 382 eurot, samuti Kultuurkapitali vahendid 250 

eurot. Lepinguliste tasude alla on planeeritud maadlustreeneri, elektriku, lektori ja bussijuhi töötasu 

(õpilasüritused) kogusummas 6 638  eurot. Riigi poolt eraldatakse töötasukuludeks 263 816 eurot, 

koolituskuludeks 6 630 eurot, investeeringuteks 4 943 eurot, õppevahendite soetamiseks 12 654 

eurot. 

092201 Eraldised teistele valdadele ja linnadele  

Vahendid  on planeeritud koolikohamaksu eest tasumiseks teistele omavalitsustele, kelle koolides 

õpivad Luunja valla lapsed - kogusummas 138 500 eurot.  
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09600 Subsiidiumid (õpilasvedu) 

Õpilasveo korraldamiseks Luunja vallas kogusummas 71042 eurot. AS Go Bus õpilasveo doteerimise 

lepingu katteks on planeeritud 12172 eurot, see on 2011. aasta maht, uus leping ei ole veel sõlmitud. 

Lepingu summa täpsustub 2012.a. alguses. Bussijuhtide töötasuks on planeeritud 5 806 eurot ja 

koolituskuludeks 64 eurot. Valla bussi kindlustuse- ja liisingumakseteks   ning busside hooldus- ja 

remondikulude ning kütuse kulude katteks 53000 eurot. Kavas on katkestada 2008. aastal sõlmitud  

kasutusrendileping AS-ga Danske Bank  ning korraldada  hange  uue bussi soetamiseks. 

 

10 SOTSIAALNE KAITSE 

Valdkonna eesmärgid 2012. aastaks: 

 Jätkata kvaliteetsete sotsiaalteenuste pakkumist ning sotsiaalhoolekande korraldamist 
Luunja valla eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele 

 Jätkata koostööd sotsiaalvaldkonnas tegutsevate ühingutega ja teiste omavalitsustega 

 Võimaldada transporditeenust abi vajavatele inimestele arsti juures käimiseks 

 Jätkata eluasemeteenuste pakkumist sotsiaalsetele riskirühmadele 
 
10   SOTSIAALNE KAITSE 217193 215866 245800 

            

10121   TOETUSED PUUDEGA INIMESTELE 31617 26637 51336 

            

10200   EAKATE SOTSIAALNE HOOLEKANNE 11686 11779 12900 

            

10201   MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE 7225 6648 7400 

            

10402   MUU PEREKONNA JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE 104210 104812 108940 

            

10500   TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE 0 1634 928 

            

10600   ELUASEMETEENUS SOTSIAALSETELE  RISKIRÜHMADELE  216 639 640 

            

10700   RISKIRÜHMADE SOTSIAALASUTUSED 0 0 640 

            

10701   RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS 18791 11502 15260 

            

10702   MUU SOTSIAALSE RISKIRÜHMA KAITSE 6061 5901 7300 

            

10900   MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE 37387 46314 40456 

 
 

10121 Toetused puudega inimestele 

Sügava ja raske puudega inimeste hooldajatoetusteks ja hoodustoetuseks  21400 eurot. Puudega 

inimeste hooldajate sotsiaalmaksu kulude katteks  5500 eurot. Puudega laste toetusi on planeeritud 

6187 eurot.Lapsehoiuteenuse osutamiseks puudega lastele on planeeritud 7116  eurot ning 

toetusteks puuetega lastele 17320 eurot, vahendid on eraldatud riigieelarvest. 

 



22 

 

10200 Eakate sotsiaalne hoolekanne 

Eakate hoolekandeteenuste eest maksmiseks  vallavalitsuse  poolt sõlmitud lepingute alusel 

kogusummas 12900 eurot.  

10201 Muu eakate sotsialne kaitse 

Eelarvesse planeeritud muud sotsiaaltoetused 5300 eurot on kavandatud pensionäride maamaksu 

toetuseks, eakate juubilaride toetuseks ning 2100 eurot eakate hooldusteenuseks. 

10402 Sotsiaalhoolekande teenused peredele ja laste sotsiaalne kaitse  

Vahendid on planeeritud kogusummas 108 940 eurot.Administreerimiskulude alla on planeeritud   

vahendid   I klassi õpilastele ja koolilõpetajatele kingituste ostmiseks, beebipeoks ja valla lastele  

jõulupakkide ostmiseks summas 6 000 eurot.Sotsiaalteenuste alla on planeeritud vahendeid 9000 

euro ulatuses abivajajate transporditeenuse ja nõustamisteenuse ostmiseks (viipekeele tõlketeenus, 

kriisiabi nõustamisteenus, tugiteenused). Sünnitoetusteks on planeeritud 25 000 eurot. 

Toitlustustoetusteks,  töövihikute soetamiseks  , õpilastele sõidukompensatsioonideks  ja 

aabitsatoetuseks on planeeritud 59 000 eurot .Paljulapseliste perede toetuseks , lastelaagris 

osalemise kulude toetuseks, matusetoetusteks ning kutsekoolides õppivate Luunja valla õpilaste 

lõunasöögi toetuseks  on planeeritud 9940 eurot. 

10500 Töötute sotsiaalne kaitse 

Vahendid on kavandatud töötute ümber- ja täiendõppeks ja nõustamisteenuseks. 

10600 Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele  

Vahendid on planeeritud õnnetusjuhtumite (tulekahjud, tormid) tagajärjel  kannatanutele, 

erakorralisteks remondikuludeks kogusummas 640 eurot. 

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused 

Kulud varjupaigateenuse kasutajatele 640 eurot. 

10701 Riiklik toimetulekutoetus 

Vähekindlustatud inimeste toimetuleku kindlustamiseks. Eelarve eraldiseks on planeeritud eelmise 

aasta  jääk ning käesoleva  aasta eraldis kokku  10 840 eurot ning sotsiaalteenuste vahendite  eelmise 

aasta jääk ning käesoleva  aasta eraldis kokku  4 388 eurot . Inventari majandamiskuludeks 32 eurot. 

Vahendid eraldatakse riigieelarvest. 

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 

Eelarve eraldis on planeeritud  sotsiaaltoetusteks toimetulekuraskustega peredele  7300 eurot. 
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10900 Muu sotsiaalne kaitse 

Sotsiaalse kaitsega seotud tegevuskulude katmiseks kogusummas 40 456 eurot. Tegevusala sisaldab 

sotsiaal-ja haridusnõuniku ning sotsiaaltöötaja personalikulusid, administreerimiskulusid, 

ametisõiduki kulusid,  pensionäride jõulupeo korraldamise kulusid ja pensionäride transpordikulusid. 

Eelarvesse on planeeritud sotsiaal-ja haridusnõuniku ametiauto ülalpidamiskulud ja kompensatsioon 

sotsiaaltöötaja isikliku auto kasutamise kuludeks. 

 

 

EELARVE KULUD 2010 täitmine 2011 täitmine 2012 plaan 

 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 216 570 234 460 250 066 

RIIGIKAITSE 958 958 958 

 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 0 0 320 

 MAJANDUS 184 177 248 035 236 192 

 KESKKONNAKAITSE 47 419 53 134 46 800 

 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 63 871 69 040 60 230 

 TERVISHOID 19 572 20 164 19 807 

 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 280 989 281 253 313 490 

 HARIDUS 1 385 425 1 439 676 1 508 464 

 SOTSIAALNE KAITSE 217 193 215 866 245 800 

 KULUD KOKKU  2 416 174 2 562 586 2 682 127 
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3. INVESTEERIMISTEGEVUS 

KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarves eraldi eelarveosa investeeringute kohta. Siin 

kajastatakse eraldi nii põhivara soetust ja müüki , osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade 

soetust ja müüki, antavaid ja  tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid  ja –kulusid. Finantstulusid  ja -

kulusid  võib planeerida netosummas. Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab 

materiaalse ja immateriaalse põhivara  soetust , sh  raamatupidamise seaduse alusel ka 

renoveerimist. Renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, millest 

tulenevalt  vara kasutatakse pikema perioodi vältel kui üks aasta. Investeerimistegevuse eelarvesse 

planeeritakse põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu.  

Selles eelarveosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke 

– sissetulekud plussmärgiga ja väljaminekud miinusmärgiga. 
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Luunja valla 2012. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust, saadavat 

sihtfinantseerimist  põhivara soetuseks ning finantstulusid-ja kulusid . Investeerimistegevuse koond -

eelarve on -91 200 eurot 

2012.aastal on kavandatud investeeringuid kogusummas  96 200 eurot, millest  86 200 eurot 

kaetakse valla eelarveliste vahendite ja 10 000 eurot sihtfinantseeringute arvelt. 

Investeeringute eelarvesse on planeeritud Luunja lasteaia õueala  rajamiseks 30 000 eurot, sellest   

10 000 eurot saadakse toetusena Siseministeeriumilt,  Luunja Keskkooli arvutiklassi 

rekonstrueerimine  30 000 eurot, spordi ja mänguväljakute rajamiseks 3 000 eurot, Emajõeäärsete 

sildumisrajatiste ehitamiseks  4 000 eurot, teedele  kõvakatte paigaldamiseks 10 000 eurot, avaliku 

tualettruumi ehituseks  3 200 eurot, Luunja mõisapargi rekonstrueerimiseks 10 000 eurot, 

tänavavalgustuse uuendamine  6 000 eurot. 

Intressitulu on prognoositud 1500 eurot, tulu teenitakse raha paigutamisest üleöödeposiiti. 

Laenuintresside tasumiseks on planeeritud kokku  6500 eurot. 

 

Tulu/kulu 
liik Tulu/kulu konto 2010 täitmine 2011 täitmine 2012 eelarve 

    INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU     -114 901 329 624 -91 200 

  Investeerimistegevus -108 892 337 236 -86 200 

3810              Maa müük   344 752   

1551 Tehnorajatised   -7 516   

1551 Lohkva Lasteaia ehitus -589 688     

3502 EAS toetus Lohkva Lasteaiale 498 511     

3502 Luunja KK soojustamine   92 700   

1551 Luunja KK soojustamine   -92 700   

1551 Tehnorajatised -6 467     

1551 Luunja Lasteaia aia  ehitus     -30 000 

3502 Siseministeeriumi toetus Luunja LA-le 
  

10 000, 

1551 Luunja Keskkooli arvutiklassi remont     -30 000 

1551 Spordi-ja mänguväljakute rajamine     -3 000 

1551 Emajõeäärsed sildumisrajatised     -4 000 

1551 Teede kõvakate     -10 000 

1551 Avalik tualettruum     -3 200 

1551 Luunja mõisapargi rekonstrueerimine     -10 000 

1551 Tänavavalgustuse uuendamine     -6 000 

1551 Luunja Puhkeala -11 248     

1550 Maa ostmine       

   Finantstulud ja kulud  -6 009  -7 612  -5 000 

38208  Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 679 1 376 1 500 

   Valitsussektori võla teenindamine       

6501             
    Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 
võetud laenudelt -6 688 -8 988 -6 500 
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Tulu/kulu konto 2010 täitmine 2011 täitmine 2012 plaan 

  INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -114 901 329 624 -91 200 

Investeerimistegevus -108 892 337 236 -86 200 

Finantstulud ja kulud -6 009 -7 612 -5 000 

 

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS 

KOFS uue jaotuse järgi  kajastatakse  finantseerimistegevuse alla uute laenude võtmine ja 

olemasolevate laenude tagasimaksed. 2012. aastal on kavandatud vastavalt Luunja valla ja  SEB Pank 

AS  ning Swedbank AS vahel sõlmitud lepingutes võetud kohustuste täitmiseks 71 242 eurot. 

 

Tulu/kulu konto 2010 täitmine 2011 täitmine 2012 plaan 

  FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 123 752 -69 368 -71 242 

 Laenude võtmine  132 334 0 0 

 Võetud laenude tagasimaksmine -8 582 -69 368 -71 242 

 

5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 

2011/2012 aastavahetuse seisuga kasutamata jäänud vahendite jääk, mis suunatakse 2012.a  

eelarvesse  summas 131184 eurot.  

KOFS  uue jaotuse järgi kajastatakse selles eelarveosas eelarve aastavahetuse 2011/2012 likviidsete 

varade jääk ja jäägi muutumine  2012. aasta lõpuks. 

Likviidsete varade jääk 31.12.2011 31.12.2012 Muutus  

        

Arvelduskontod pankades 504 696 373 512 -131 184 

KOKKU 504 696 373 512 -131 184 

 

2012. aasta investeeringute kava täitmiseks ja laenude tagasimaksmiseks  võetakse 131 184 euro 

ulatuses kasutusele likviidseid vahendeid . 

Kassatagavaraks on planeeritud 28760 eurot. 

Kulude katteks suunamata jääk on 344752 eurot (2011.a. Väikelohkva kinnistu võõrandamisest 

laekunud summa). 

 

 


