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    Määruse „Põhja-Pärnumaa valla 2019.aasta  II lisaeelarve“ juurde 

          Lisa 2 

 

Põhja-Pärnumaa valla II lisaeelarve seletuskiri 

2019. aasta II lisaeelarvega suurenevad eelarve põhitegevuse tulud 122 683 eurot, põhitegevuse kulud 
308 641 eurot, finantseerimistegevus  suureneb 13 992 eurot, investeerimistegevus väheneb 473 592 
eurot. Likviidsete varade jääk suureneb 4506 eurot. Eelarvesse lisandub nõuete ja kohustuste saldode 
muutus 297 120(-) eurot. 

1. Põhitegevuse tulude ja kulude muudatused 

1.1. Vändra Alevi Sotsiaalmaja (tegevusala 10120 2) juhataja  on esitanud taotluse eelarve tulude ja 
kulude suurendamiseks 17 902 euro võrra. Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatavate teenuskohtade 
arv on suurenenud ja esialgselt planeeritud tulule laekub aasta lõpuks täiendavalt 17 902 eurot. 
Täiendav laekumine kasutatakse Uus tn 17 remondiks. Hoone kuulub MTÜ Vändra Naisseltsile, 
kellega on sõlmitud rendileping kümneks aastaks. Sotsiaalministeerium rahastas sotsiaalmaja poolt 
koostatud projekti, mille eesmärk on hoolekandeasutuse sobivaks kohandamine intervallhoiuteenuse 
osutamiseks, summas 20 485 eurot. Vajalik on kohandada ruumid sobivaks liitpuudega klientide 
teenindamiseks, mis nõuab lisaks esialgsele plaanile hoonele täiendava küttelahenduse olemasolevale 
ahjuküttele, elektritööd ning ATS süsteemi paigaldamise. Aasta lõpuks peab olema esitatud 
tegevusloa taotlus Sotsiaalkindlustusametile, valmisolek 8 koha täitmiseks. Kogu projekti eeldatav 
maksumus (remont, sisustus) on 50 972 eurot.  
Alates juuli kuust teevad sotsiaalmaja kliendid haldustöid, so jäätmete kogumispunkti korrashoid, 
viie prügikasti tühjendamine alevis, Vändra-Suurejõe terviseraja pinkide ümbruse korrashoid ja 
prügikastide tühjendamine. Kulude katteks on tegevsala 05100-jäätmekäitlus majandamiskulude 
eelarvet vähendatud ja sotsiaalmaja majandamiskulude eelarvete suurendatud 340 euro võrra. 

1.2. Pärnu-Jaagupi Rahvamaja (tegevusala 08202 4) juhataja tegi ettepaneku suurendada rahvamaja 
tulude ja kulude eelarvet 7200 euro võrra. Mitmed traditsioonilised üritused, sh suvelõpupeo tulu on 
olnud plaanitust suurem. Täiendavad vahendi kasutatakse inventari soetamiseks ja ürituste kuludeks. 

1.3. Vändra Kultuurimaja (tegevusala 08202 8) juhataja tegi ettepaneku täiendavate tulude laekumise 
arvelt suurendada kultuurimaja tulude ja kulude eelarvet 8450 euro võrra. Septembrist näidatakse 
iganädalaselt filme. Eelarve koostamise ajal ei osatud täiendavat tulu ja samas autoritasudeks 
makstavat kulu ette näha.  
Teine ettepanek on tööjõukulude vähendamine 3425 euro võrra ja majandamiskulude suurendamine 
sama summa võrra. Administraatori ametikoht oli veidi üle nelja kuu  täitmata.  
Majandamiskulusid on suurendatud kokku 11 875 eurot. Plaanis on soetada uued kinotoolid, maksta 
filmide näitamise eest autoritasud, katta seoses kino digitaliseerimise projektiga tekkinud täiendavad 
remondikulud. 
 
1.4. Vändra Gümnaasiumi (tegevusala 09212 08) SA Innove poolt 100% rahastatava meetme 
„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ projekti „Loodusainete 
õppelabor“ tulud ja kulud olid esialgses eelarves planeeritud investeeringute osas. Projekt kestab 
kolm aastat ja kogu maksumus on 123 661 eurot. Käesoleval aastal tehtud jooksva remondi kulud, 
inventari ja õppevahendite soetamine ning koolituskulud on põhitegevuse majandamiskulud. 2019. 
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aasta eelarveks planeeritud sihtotstarbeline toetus ja kulud 89 131 eurot on investeeringute osast 
toodud põhitegevuse majandamiskulude eelarvesse (kululiik 55). 

2. III kvartali eelarve täitmise andmete alusel on tehtud mitmed osakondade sisesed tegevusalade 
ja kululiikide vahelised muudatused, mis eelarve mahtu ei muuda.  

2.1. Kaansoo, Suurejõe, Lembitu ja Metsaküla bussipaviljonide remondikulud ja Viluvere 
bussipaviljoni ehitus on kajastatud tegevusala 04512-ühistranspordi korraldamine kuludes. Eelarve 
oli planeeritud tegevusala 06605-muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus majanduskuludes. 
Käesoleva lisaeelarvega on eelarve ja kulude kajastamine viidud vastavusse, ühistranspordi tegevuse 
eelarvet on suurendatud  ja kommunaalmajanduse eelarvet vähendatud 7000 eurot. 

2.2. Vändra alevi spordiväljakute (tegevusala 08103) majandamiskulude eelarvet on suurendatud 
2000 eurot tegevusala 08109-vaba aja tegevused kasutamata vahendite arvelt. Tegevusala 08109 
eelarvesse oli planeeritud  valdade suvemängudes osalemise  kulud, mida 2019. aastal ei kasutatud.  

2.3. Vihtra Lasteaia 2019. aasta eelarvest on ekslikult välja jäänud 0,2 juhi ametikoha tööjõukulud 
summas 4977 eurot. Alates septembrist 2018 on Juurikaru Põhikoolil ja Vihtra Lasteaial üks juht. 
Võttes aluseks eelarve 9 kuu täitmise andmed ja 3 viimase kuu prognoosi, jääb lasteaial 
majandamiskuludest kasutamata 3000 eurot. Ülejäänud 1977 eurot kaetakse Juurikaru Põhikooli 
tööjõukulude eelarve vähendamisega. 

2.4. Libatse Lasteaed-Algkooli (tegevusala 09212 02) tööjõukulude eelarvet on vähendatud 5580 
eurot ja sama summa võrra suurendatud Vahenurme Lasteaed-Algkooli (tegevusala 09212 03) 
tööjõukulude eelarvet. Libatse Lasteaed-Algkoolis vähenes septembrist õpilaste arv ja seoses sellega 
vabanesid õpetaja tööjõukulud. Vahenurme Lasteaed-Algkooli eelarve planeerimisel ei olnud 
arvestatud, et kooli köök toitlustab ka Halinga Hooldekodu igal kalendripäeval. Kokkade puhkuse 
ajaks tuleb leida asendustöötajad ning töölepingu seaduse alusel makstakse kahekordset lisatasu 
riigipühadel töötamise eest. 

2.5. Vändra Gümnaasiumi (tegevusala 09212 08) ja Pärnu-Jaagupi Põhikooli (tegevusala 0921207) 
õpetajate tööjõukulude eelarvet on suurendatud 6690 eurot. See on ühe õpetaja nelja kuu arvestuslik 
töötasufond koos maksudega. Põhjuseks  klassikomplektide arvu suurenemine septembrist ja HEV 
laste õpetamise eripära. Kulud on kaetud Pärnjõe Kooli (tegevusala 092121 06) ja Juurikaru 
Põhikooli (tegevusala 09212 05) tööjõukulude vähendamise arvelt 3345 euro võrra seoses töötajate 
kooseisude muutumisega. Teine osa on kaetud tegevusala 08109-vaba aja tegevused 
majandamiskulude vähendamisega 6690 euro võrra.  

2.6. Noorte huvihariduse ja huvitegevuse (tegevusala 09510 03) eelarves on vähendatud tööjõukulude 
eelarvet ja suurendatud majandamiskulude eelarvet 28 000 euro võrra. Eelarve paneerimisel aasta 
algul ei olnud teada, milline osa makstakse ringijuhtidele töötasudeks ning kui suures osas tellitakse 
teenust. 

2.7. Tegevusala 10121-muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eelarves on vähendatud toetuse ja 
suurendatud tööjõukulude eelarvet 2737 eurot. Tegevusala 10400-asendus- ja järelhooldus eelarves 
on vähendatud toetuste eelarvet ja suurendatud majandamiskulude eelarvet 25 000 eurot.  Tegevusala 
10402-muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse eelarves on vähendatud toetuste eelarvet ja 
suurendatud majandamiskulude eelarvet 3400 eurot. Eelarves planeeritud vahendeid võib kasutada 
toetusteks  (kululiik 41), teenuste ostmiseks (kululiik 55) või ise teenust osutada (kululiik 50-
tööjõukulud). Kululiikide proportsioonid selguvad jooksva aasta jooksul. 
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2.8. Tootsi Hooldekodu (tegevusala 10200 01) tööjõukulusid on suurendatud 5084 eurot ja sama 
summa võrra vähendatud tegevusala 10900- muu sotsiaalne kaitse tööjõukulusid. Siin eelarves on 
planeeritud tugiisikute tööjõukulud. Teenust ei ole 2019. aastal planeeritud mahus osutatud. Tootsi 
Hooldekodu 2019. aasta eelarve planeerimisel ei ole õigesti arvestatud koolituse läbinud 
hooldustöötajate tunnitasu tõusu. 

3. Investeerimistegevuse eelarve tuludest ja kuludest on välja võetud projektid ja tegevused, mis 
2019.aastal jäävad tegemata. Osaliselt on muudetud kululiike. Selles eelarve osas miinus märgiga on 
eelarve suurendamine, pluss märgiga vähendamine. 

3.1. 2019. aasta eelarves oli planeeritud Tootsi halduskeskuse (Tööstuse 5) remondiks  ja lifti 
paigaldamiseks 50 000 eurot. Eelarveaasta jooksul selgus, et ökonoomsem on halduskeskus viia 
Tootsi Lasteaia vabasse tiiba (Tuleviku 1). Rajati sissesõidutee, ruumides tehti pisiremont,  
sanitaartehnilised tööd ja nõrkvoolutööd, ehitati välja valvesignalisatsioon, osteti inventari. 
Soojussõlmed ehitati nii lasteaia hoonesse kui ka endisesse halduskeskuse hoonesse, mis võimaldab 
edaspidi II korruse küttesüsteemist välja lülitada. Eelarve investeeringute ossa jääb sissesõidutee 
maksumus 6765 eurot. Ülejäänud kulud 43 235 eurot on põhitegevuse kulud ja kajastatakse 
tegevusala 01112-Põhja-Pärnumaa vallavalitsus majandamiskuludes. 

3.2. Pärnu-Jaagupi Muusikakooli jaoks ruumide kohandamine Pärnu-Jaagupi Põhikooli B korpusesse 
on kavandatud 2020. aasta eelarves. Tööde kiirendamiseks on ruumide ümberehituse põhiprojekt 
(5400 eurot) ja olemasoleva ventilatsioonisüsteemi ümberehitamise projekteerimistööd (4788 eurot) 
tellitud juba käesoleval aastal. Kahe projekti maksumus kokku on 10 188 eurot. Nimetatud summa 
saab tasuda 2019. aastal põhivara müügitulu suurenemise vahenditest. Eelarves on suurendatud 
põhivara müügitulu 10 188 eurot ja suurendatud Pärnu-Jaagupi Põhikooli (tegevusala 09212 07) 
investeeringute osa eelarvet 10 188 eurot. 

3.3. Vallateede- ja tänavate korrashoid  (tegevusala 04510) kapitaalremondi (investeeringud) eelarve 
oli planeeritud 119 000 eurot, kulud on 90 708 eurot. 28 292 eurot on lisatud majandamiskulude 
eelarvesse. Kruusa vedu teedele ei suurenda teede maksumust ja kajastatakse põhitegevusena. 

3.4. Vändra Lasteaia (tegevusala 09110 08) projekti „Lasteaia hoones energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutuse edendamine“ eeldatav maksumus eelarves oli 353 850 eurot, millest KIK-i 
sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks 208 772 eurot. Hanke tulemusel projekt kallines oluliselt 
ja lükati edasi järgmisesse eelarveaastasse. Omaosaluse vahenditest 11 640 eurot kasutati lasteaia 
sise-külmavee magistraaltorustiku väljavahetamiseks ja on lisatud lasteaia põhitegevuse 
majandamiskuludele (kululiik 55). Ülejäänud osa 128 438 jääb vabasse jääki. Investeerimistegevuse  
tuludest ja kuludest on välja võetud KIK-i poolt rahastatav osa 208 772 eurot.  

3.5. Vändra Gümnaasiumi (tegevusala 09212 08) eelarvesse oli planeeritud 95 000 eurot köögi 
remondiks. Osa soetatud inventarist jääb allapoole põhivara kapitaliseerimise piirmäära  (5000 eurot) 
ja on kajastatud põhitegevuse majandamiskuludes. Investeeringute eelarvet on vähendatud ja 
majandamiskulude eelarvet suurendatud 26 907 eurot (kululiik 55). 

3.6. Võidula Rahvamaja (tegevusala 08202 07) eelarvesse oli planeeritud omaosalus 5000 eurot 
hoone vihmaveesüsteemide II osa renoveerimiseks tingimusel, et projekti toetab Muinsuskaitseamet. 
Toetust ei eraldatud ja 5000 eurot jääb vabasse jääki. 

3.7. Tegevusala 05100-jäätmekäitlus eelarvesse oli planeeritud Pärnu-Jaagupi jäätmejaama autokaalu 
ostmise omaosalus 5000 eurot. Käesoleval aastal ei osteta, vahendid jäävad vabasse jääki. 
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3.8. Kaasav eelarve (tegevusala 08109) 10 000 eurot oli 2019. aasta eelarves planeeritud põhivara 
soetuseks antava sihtfinantseerimisena (kululiik 45). Tegelikult jääb vara vallale ja on sisult põhivara 
soetus (15). 

3.9. Kunstmurukattega jalgpalliväljaku maksumus 297 120 eurot oli planeeritud  põhivara soetuseks 
antava sihtfinantseeringuna (45). Kuna see oli 2018.aasta kohustus, siis 2019.aastal makstud summa 
tuleb kajastada tekkepõhises eelarves nõuete ja kohustuste saldode muutusena.  
 
3.10. Vändra Alevi Sotsiaalmaja (tegevusala 10120 2) investeeringute eelarvesse on lisatud sõiduki 
kapitalirent 16 790 eurot. Kohustiste võtmise eelarvet on suurendatud 13 992 eurot (sõiduki 
maksumus ilma käibemaksuta). Käibemaksu summa 2798 euro võrra on vähendatud põhitegevuse 
majandamiskulude (kuuliik 55) ja suurendatud investeeringute (kululiik 15) eelarvet. 
 

4. Likviidsete varade muudatused 

4.1. Seoses eespool nimetud projektide peatamiste tõttu 2019.aastal, suureneb likviidsete varade jääk 
138 438 eurot (Vändra Lasteaed 128 438, Võidula Rahvamaja 5000, jäätmekäitlus 5000 eurot). 
 
4.2. Käesoleva aasta eelarves oli esialgselt planeeritud 653 950 eurot tütarettevõtte osaluste 
soetuseks. Juunis sõlmis AS Mako neli hankelepingut mahukateks ehitustöödeks vee- ja 
kanalisatsioonitaristu uuendamiseks valla kolmes piirkonnas. Tegelik omaosalus projektides kujunes 
739 200 eurot. Vahe 85 250 eurot saab katta vabanenud likviidsete vahenditega. 

4.3. Oktoobri alguses tuli Sihtasutuselt Innove teade meetme „Koolivõrgu korrastamine“ tegevuse 
„Väikelahendused HEV õpilaste integreerimises tavakoolidesse“ projekti „Kaasajastatud kaasamine“ 
rahastamise kohta. Projekti kogumaksumus on 57 273 eurot, toetus 48 682 eurot. Omaosalus 8591 
eurot on planeeritud tegevusala 09609-muud hariduse abiteenused eelarves. Projekti eesmärk on 
suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt 
üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis 
osaliselt või täielikult. Projektis osalevad kõik valla koolid, remonditakse ruume, ostetakse vajalikku 
sisustust  ja mööblit ning õppevahendeid.  Abikõlbulik periood lõpeb  01.01.2020.aastal, seega 
tingimuseks on, et kulud tuleb teha 2019.aastal. Toetus laekub 2020. aastal peale aruande kinnitamist. 
Eelarves on suurendatud tegevusala 09609-muud hariduse abiteenused majandamiskuude eelarvet 
48 682 eurot vabanenud likviidsete varade arvelt. 

 

Seletuskirja koostas  
Kaie Rätsepp 
finantsjuht, vallavalitsuse liige 
10.12.2019.a 


