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Imavere valla 2015. aasta eelarve 
 

Sissejuhatus 

2015. aasta eelarve on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 

(KOFS) põhimõtetest lähtuvalt. Eelarve projekti koostamise aluseks on Imavere valla 

põhimäärus, Imavere valla arengukava 2011.-2016., Imavere  valla eelarvestrateegia 2014.- 

2023. ja Imavere valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja muutmise kord.  

 

Üldine majanduslik prognoos  

Rahandusministeeriumi majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus 2014. aastal 0,5 

protsenti ja 2015. aastal 2,5 protsenti. Majanduskasvu toetab ennekõike sisetarbimine. 

Ekspordi kasv hakkab 2014. aasta teisel poolel kiirenema, kuid import kasvab ekspordist 

kiiremini. Kolmel järgmisel aastal on oodata ekspordi kasvu kiirenemist, kuid ka sisenõudluse 

tugi püsib kindel. Aastaks 2016. on oodata majanduskasvu kiirenemist 3,5 protsendini. 

Keskmine palk kasvas 2014. aastal prognoosi järgi 6 protsenti ja püsib selle lähedal ka sellel 

aastal. Tarbijahindade kasv aeglustub 2014. aasta prognoosi järgi 0,3 protsendini ja 2015. 

aastal taas kiireneb 1,9 protsendini ning 2016. aastal 2,5 protsendini. Tööpuuduse määr jätkab 

prognoosi järgi langemist, kahanedes 2014. aastal 7,5 protsendini ja  2015. aasta 6,8 

protsendini. 

Tulumaksumääraks on 2015. aastal 20%, maksuvabaks osaks 154 eurot kuus ning 

sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olevaks summaks 355 eurot kuus. 

Töötuskindlustusmakse määraks on 2015. aastal 2,4%, millest on arvestatud töötajale 1,6 % ja 

tööandjale 0,8 %. Alampalga suuruseks on arvestatud 390 eurot kuus.  

 

Eelarve struktuur 

Imavere valla 2015. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seadust, riigieelarve seadusest tulenevaid muudatusi ja Riigi 

raamatupidamise üldeeskirja. Eelarve koostatakse üheks aastaks, mis algab 01.01.2015 ja 

lõpeb 31.12.2015. Eelarve on koostatud eurodes. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve viiest 

osast: 

PÕHITEGEVUSE TULUD 

Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused. Muud tegevustulud. 

PÕHITEGEVUSE KULUD 

Antavad toetused. Muud tegevuskulud. 

INVESTEERIMISTEGEVUS 

Põhivara soetus ja müük. Põhivara soetamiseks saadav ja antav sihtfinantseerimine. Osaluste 

soetus ja müük. Muude aktsiate ja osade soetus ja võõrandamine. Antavad ja tagasilaekuvad 

laenud. Finantstulud ja –kulud. 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 

Laenude võtmine ja tagasimaksed. Kapitali ja faktooringukohustuste täitmine. Emiteeritud 

võlakirjade soetamine, lunastamine ning tagasimaksed kontsessioonikokkulepete alusel. 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 

Raha ja pangakontode saldo muutus. Rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo 

muutus. Soetatud võlakirjade saldo muutus. 

 



Eelarve struktuur annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri 

korral selgub omavalitsusüksuse põhitegevuse tulude ja kulude vahekord, dünaamika ja 

omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). 

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks 

omavalitsuse arvestusüksuse netovõlakoormuse suurendava näitajana. 

Imavere vallal on seitse hallatavat asutust: 

 Imavere Põhikool 

 Imavere Lasteaed Mõmmi 

 Imavere Rahvamaja 

 Imavere Päevakeskus 

 Imavere Valla Avatud Noortekeskus 

 Imavere Raamatukogu 

 Käsukonna Külaraamatukogu 

Lisaks on Imavere valla 100% omandis äriühing OÜ Imavere Soojus, kellel on eraldi eelarve.

  

Eelarve koostamise põhimõtted  

2015. aasta eelarve koostamise aluseks oli kavandatava 2014.–2023. eelarvestrateegia 

põhimõtted, sh positiivse põhitegevuse tulemi saavutamine, oluliste investeeringute 

kavandamine, energiakandjate hinnatõus, lisanduvate pindade hooldus- ja majandamiskulud 

ning töötasude vastavusse viimine elukallidusega. 

Valla eelarve koostamine algab novembrikuust. Imavere valla hallatavad asutused esitavad 

järgmise eelarveaasta finantseerimisvajadused koos seletuskirjaga jooksva aasta 1. 

novembriks.  

Eelarve summade kasutamisel tuleb valla hallatavatel asutustel ja teistel valla eelarvest 

finantseeritavate tegevusalade juhtidel arvestada tulude laekumist valla eelarvesse ja kulutuste 

vastavust 1/12 aasta eelarvele kuus. Suuremad ühekordsed kuluarved (üle 320 euro), mis on 

eelarvega tagatud, tuleb eelnevalt kooskõlastada raamatupidamises, et tagada arvete 

õigeaegne ülekandmine tarnijatele või tööde teostajatele. Tulude alalaekumise korral on 

vallavalitsusel õigus vähendada eelarve kulutuste kasutamist või koostada negatiivne eelarve, 

mille kinnitab volikogu. Ülelaekunud omatulu, millest on maha arvatud tulu saamisel kantud 

kulu, võib hallatava asutuse juht või alaeelarve valdaja kulutada asutusesiseselt vastavalt 

vallavalitsuse poolt koostatud lisaeelarvele. Vastav ettepanek esitatakse vallavalitsusele 

kirjalikult. 

Eelarveaasta jooksul kasutamata summad ei kandu üldjuhul üle järgmisesse eelarveaastasse. 

Sihtotstarbeliste vahendite ülekandmiseks järgmisesse eelarveaastasse tuleb vallavalitsusele 

esitada põhjendatud kirjalik taotlus koos kasutamist takistavate asjaolude äranäitamisega 

hiljemalt algava eelarveaasta 10. jaanuariks.  
Eelarveaasta jooksul laekumata tulud loetakse tuludeks nende tegelikul laekumisel.  

 

 

Koondeelarve 
Imavere valla 2015. aasta eelarve kogumaht on 1 390 257 eurot. 

Põhitegevuse tulude mahuks on kavandatud 1 069 633 eurot. Põhitegevuse kulude mahuks on 

kavandatud 1 022 787 eurot. Investeerimistegevuseks on esialgu kavandatud -306 213 eurot, 

millest tulud investeeringutest moodustavad 23 010 eurot ja kulutused 329 223 eurot. 

Finantseerimistegevuse kogumaht on 259 367 eurot, millest kavandatavad laenud 

moodustavad 287 124 eurot, olemasolevate laenude tasumine 38 247 eurot ja likviidsete 

varade seis 31.12.2014. oli 10 490 eurot.  

 

 



PÕHITEGEVUSE TULUD 1 069 633 

Maksutulud 664 650 

 Füüsilise isiku tulumaks 592 000 

 Maamaks 71 200 

 Reklaamimaks 1 450 

Kaupade ja teenuste müük 82 098 

 Riigilõiv 4 500 

 Haridusasutuste omatulu  35 628 

 Kultuuriasutuste omatulu 2 590 

 Spordiasutuste omatulu 600 

 Sotsiaalasutuste omatulu 5 020 

 Üldvalitsemise omatulu 400 

 Üüri- ja rendi tulu  31 920 

 Tulu teenustest 1 440 

Saadud toetused 319 905 

 Saadud sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks  39 622 

 Koolipiim ja eripuu- ja köögivili 2 350 

 Sotsiaalkindlustusamet- toetatud elamine, igapäevaelu toetamine 18 292 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 18 000 

 Rahandusministeerium- õppelaen  591 

 Muu sihtotstarbeline tulu 389 

 Saadud mittesihtotstarbelised toetused  280 283 

 Eelarvete tasandusfond (§ 4 lg 1) 30 947 

 Toetusfond (§ 4 lg 2) 249 336 

 - sh toimetulekutoetus 8 554 

 - sh sotsiaaltoetuste maksmise ja -teenuste korraldamiseks 1 142 

 - sh vajadusepõhine peretoetus 3 942 

 - sh sündide, surmade korraldamise toetus 28 

 - sh koolilõuna toetus 12 012 

 - sh hariduskuludest palgakuludeks 215 086 

 - sh hariduskuludest investeeringu komponent 1 734 

 sh LA õpetajate koolituseks ja ainesekts. ja muu kulu komp 1 822 

 - sh hariduskuludest õpikud ja töövihikud 5 016 

Muud tulud (v.a materiaalse vara müük ja intressitulud) 2 980 

 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 2 900 

 Tasud  vee-erikasutusest 2 900 

 Muud tulud 80 

 Saastetasud 80 

   

PÕHITEGEVUSE KULUD 1 022 787 

 Üldised valitsussektori teenused 139 669 

 Vallavolikogu ja valimiskomisjon 2 975 

 Personalikulud 2 175 

 Majandamiskulud 800 

 Vallavalitsus 116 118 

 Personalikulud 88 796 

 Majandamiskulud 27 259 

 Muud kulud  63 

 Muud üldised valitsussektori teenused 9 876 

 Eraldised  9 876 

 Reservfond 10 700 

 Muud kulud  10 700 

Korrakaitse, turvalisus 1 044 

 Vabatahtlik tuletõrje 1 044 



 Majandamiskulud 1 044 

Majandus   40 717 

 Vallateed 18 000 

 Majandamiskulud 18 000 

 Transpordikorraldus 3 500 

 Majandamiskulud 3 500 

 Üldmajanduslikud arendustegevused 1 088 

 Majandamiskulud 1 088 

 Muu  majandus 18 129 

 Personalikulud 16 457 

 Majandamiskulud 1 672 

Keskkonnakaitse 18 858 

 Jäätmekäitlus 793 

 Majandamiskulud 793 

 Bioloogiline mitmekesisus (heakord ja Eistvere järv) 18 065 

 Personalikulud 1 785 

 Majandamiskulud 16 280 

Elamu- ja kommunaalmajandus 27 607 

 Elamumajandus 16 759 

 Majandamiskulud 16 759 

 Tänavavalgustus 5 400 

 Majandamiskulud 5 400 

 Kalmistud 2 918 

 Eraldised  1 278 

 Personalikulud 1 590 

 Majandamiskulud 50 

 Saun 2 530 

 Personalikulud 2 130 

 Majandamiskulud 400 

Tervishoid 1 938 

 Üldmeditsiiniteenused 1 938 

 Majandamiskulud 1 938 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 123 131 

 Sporditegevus (Võimla) 25 357 

 Eraldised 3 840 

 Personalikulud 2 944 

 Majandamiskulud 18 573 

 Laste huvihariduse toetused 2 000 

 Eraldised  2 000 

 Imavere Valla Avatud Noortekeskus ja noortevolikogu 21 635 

 Personalikulud 15 614 

 Majandamiskulud 6 021 

 Imavere Raamatukogu 13 108 

 Personalikulud 8 173 

 Majandamiskulud 4 935 

 Käsukonna Külaraamatukogu 9 321 

 Personalikulud 6 286 

 Majandamiskulud 3 035 

 Imavere Rahvamaja 41 093 

 Personalikulud 20 873 

 Majandamiskulud 20 220 

 Käsukonna Külamaja 2 325 

 Personalikulud 1 565 

 Majandamiskulud 760 



 Kultuuriüritused-tunnustamine 550 

 Majandamiskulud 550 

 Seltsitegevus 5 000 

 Eraldised  5 000 

 Vallaleht Imavere Sõnumid 2 742 

 Personalikulud 942 

 Majandamiskulud 1 800 

Haridus   563 555 

 Alushariduse kaudsed kulud 1 570 

 Majandamiskulud 1 570 

 Imavere Lasteaed 145 921 

 Personalikulud 112 570 

 Majandamiskulud 33 351 

 Imavere Põhikool- valla EA 114 131 

 Eraldised 3 400 

 Personalikulud 57 574 

 Majandamiskulud 53 157 

 Imavere Põhikool REA 224 249 

 Personalikulud 215 677 

 Majandamiskulud 8 572 

 Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud 19 834 

 Majandamiskulud 19 834 

 TK gümnaasiumid kaudsed kulud 3 243 

 Majandamiskulud 3 243 

 Koolitoit 32 440 

 Personalikulud 12 604 

 Majandamiskulud 19 836 

 Koolitransport 22 167 

 Eraldised  14 667 

 Majandamiskulud 7 500 

Sotsiaalne kaitse  106 268 

 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 4 656 

 Eraldised  3 438 

 Majandamiskulud 1 218 

 Eakate sotsiaalne kaitse 15 061 

 Eraldised -hooldekodu 7 360 

 Personalikulud 7 201 

 Majandamiskulud 500 

 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 23 472 

 Eraldised  18 899 

 Personalikulud 3 051 

 Majandamiskulud 1 522 

 Töötute sotsiaalne kaitse 400 

 Personalikulud 400 

 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 9 154 

 Majandamiskulud 9 154 

 Riiklik toimetulekutoetus 11 425 

 Eraldised  11 425 

 Muu sotsiaalne kaitse (sotsiaalse kaitse haldus) 6 318 

 Personalikulud 5 298 

 Majandamiskulud 1 020 

 Muu sotsiaalne kaitse (päevakeskus) eakad  17 490 

 Personalikulud 10 716 

 Majandamiskulud 6 774 



 Muu sotsiaalne kaitse (päevakeskus) erihoolekanne 18 292 

 Personalikulud 9 634 

 Majandamiskulud 8 658 

PÕHITEGEVUSE TULEM 46 846 

INVESTEERIMISTEGEVUS -306 213 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 3 000 

 Hoonete ja rajatiste  müük 2 000 

 Masinate müük 1 000 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 190 326 

 Valitsemine 162 226 

 Majandus 20 000 

 Elamu ja kommunaal 3 500 

 Kultuur  2 600 

 Haridus 2 000 

Finantsvarade suurenemine 129 756 

sh AS Järvamaa Haigla 3 072 

 AS Paide Vesi 126 684 

Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks  20 000 

 Majandus 20 000 

Antud toetused põhivara soetamiseks 558 

 Hajaasustuse programm 558 

   

Finantstulu  10 

Finantskulu 8 583 

EELARVE ÜLEJÄÄK/PUUDUJÄÄK -259 367 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 259 367 

Kohustuste suurenemine (+) 287 124 

 X pank 160 440 

 KIK 126 684 

Kohustuste vähenemine (-) 38 247 

 SEB 23 174 

 Nordea 11 203 

 KIK 3 870 

   

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES -10 490 

Likviidsed varad- perioodi lõpp 0 

Likviidsed varad- perioodi algus 10 490 

 
 
 
TULUD  
 

2015. aastal on põhitegevuse tulusid planeeritud 1 069 633 eurot. Võrreldes eelmise aasta 

laekumisega on tulusid planeeritud rohkem 62 218 eurot. Suurenemine on tingitud 

maksutulude planeeritavast kasvust 34 222 eurot ja toetusfondi kasvust 32 279 euro võrra. 

Eelmise aasta laekumisest vähem on planeeritud muid saadavaid toetusi tegevuskuludeks, 

samas seda liiki toetused lisanduvad aasta jooksul erinevate rahastatavate projektide 

lisandumisel.  
 

PÕHITEGEVUSE 

TULUD          

 2011 2012 2013 2014 2015 

 euro % euro % euro % euro % euro % 

Maksutulud 504 302 56,9 532 580 59,4 563 521 56,1 630 428 62,6 664 650 62,1 



Kaupade ja teenuste 

müük 69 759 7,9 74 095 8,3 72 273 7,2 76 608 7,6 82 098 7,7 

Saadud toetused 308 231 34,8 284 594 31,7 346 226 34,5 296 840 29,5 319 905 29,9 

Muud tulud 3 595 0,4 5 343 0,6 22 379 2,2 3 539 0,4 2 980 0,3 

 885 887 100 896 612 100 1 004 399 100 1 007 415 100 1 069 633 100 

    Ülevaade põhitegevuse tuludest neljal eelneval eelarveaastal ja 2015. aastal      
 

Lisatud graafik annab ülevaate 2015. aasta erinevate tululiikide protsentuaalsest osakaalust 

põhitegevuse tuludes. 
 

Põhitegevuse tulud

Maksutulud; 62,1Kaupade ja 

teenuste müük; 7,7

Saadud toetused; 

29,9

Muud tulud; 0,3

 
 

 

MAKSUTULUD 

 

 

Füüsilise isiku tulumaks 

Üle poole põhitegevuse tuludest – 664 650 eurot ehk 62,1% moodustavad maksutulud, millest 

suurim on füüsilise isiku tulumaks.  

Tulumaksu laekumine sõltub maksumaksjate arvust ning elanike tööhõivest ja keskmisest 

töötasust. Maksumaksjate arv vallas 31.12.2014 seisuga on 495, 2014. aastal oli keskmiselt 

maksumaksjaid 476. Imavere vallas on töötute arv seisuga 31.12.2014 8 inimest, eelmine 

aasta samal ajal oli 20. Tulumaksu laekus 2014. aastal valla eelarvesse 558 373 eurot. 2013. 

aastal laekus tulumaksu 490 622 eurot. Prognoosides tööhõive kasvu ja oodatavaid 

palgatõususid ning asjaolu, et maksumaksjate keskmine arv 2014. aastal tõusis 7 isiku võrra 

(üldine elanike arv kasvas 11 inimest ja töötus vähenes 2014. aasta lõpul 14 inimese võrra) 

eeldatakse 2015. aastal tulumaksu laekumiseks 592 000 eurot so 6 % enam 2014. aasta 

tegelikust laekumisest. 

 

 

 



Maamaks 

Teine suurem maksuliik valla eelarve tuludes on maamaks. Maamaks on maa 

maksustamishinnast lähtuv maks. Maamaks laekub 100 % kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 

Maa maksustamishinna määramiseks võetakse aluseks maa hindamise seadus, 

maksustamishind arvutatakse kohaliku omavalitsuse poolt. Maa korralise hindamisega seotud 

vaidlused lahendatakse halduskorras, lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksuga 

maksustatakse vastavalt maamaksuseadusele kogu maa, välja arvatud maksuvaba maa. 

Maamaksu maksab maa omanik või maamaksuseaduses ettenähtud juhtudel maa kasutaja. 

Maamaksumäär on seaduse alusel 0,1-2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud 

põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik rohumaa, mille 

maamaksu määr on 0,1-2,0 % maa maksustamishinnast aastas. Kohalik omavalitsus arvutab 

maa maksustamishinna lähtudes 2001. aasta maa korralise hindamise tulemusel saadud 

tsoonihindade ja hinnatsoonide alusel.   

Imavere Vallavolikogu on 20.12.2012. aastal üle vaadanud ja määrusega nr 32 kinnitanud 

alljärgnevad maamaksumäärad:  

 haritav maa ja looduslik rohumaa   2,0 % maa maksustamishinnast aastas;  

 metsamaa, õuemaa ja muu maa      2,5 % maa maksustamishinnast aastas.  

Eeltoodud maamaksumäärad on kehtestatud Imavere Vallavolikogu 22.11.2007. a määruse nr 

23 alusel ning hakkasid kehtima alates 01.01.2008. aastast. 

Maamaksust on vabastatud  Imavere Vallavolikogu 20.12.2012. määruse nr 32 alusel vallas 

rahvastikuregistrisse kantud represseeritud või nendega võrdsustatud isikud nende kasutuses 

oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kui isik ei saa selle maa 

kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Maksuvabastuse saamiseks on vaja esitada 

vallavalitsusele kirjalik taotlus.  

Kodualuse maa maksuvabastuse said maamaksuseaduse (jõustus 01.01.2013.) alusel maa 

omanikud või maakasutajad nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa 

kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ja hajaasustusega alal kuni 2,0 ha ulatuses, kui 

sellel maal asuvas hoones on seisuga 01.01.2014. tema elukoht, vastavalt rahvastikuregistrisse 

kantud elukoha andmetele.  

 

Reklaamimaks 

Imavere valla kohalikuks maksuks on kehtestatud reklaamimaks. Reklaamimaks on 

kehtestatud Imavere Vallavolikogu 18. detsembri 2008. aasta määrusega nr 27. 

Reklaamimaksu laekus 2011. aastal 3 191 eurot, 2012 aastal 1 116 eurot, 2013 aastal 1 731 

eurot ja 2014. aastal 1 211eurot. 2015. aastaks on prognoositud laekuma 1 450 eurot, kuna 

2014. aastal sõlmiti uusi reklaamimaksu lepinguid. Põhiline reklaamimaks laekub Tallinn – 

Tartu- Võru- Luhamaa mnt ja Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia maantee äärde paigaldatud 

reklaamidest. 

Reklaamimaks sõltub reklaampinna suurusest ja jääb vahemikku 9.59 eurot kuni 28.76 eurot 

kuus. 

Reklaamimaksust on vabastatud ettevõtted, kes on äriregistrisse registreeritud aadressiga- 

Imavere vald, Järvamaa.  

 

KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 

 

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu moodustab 2014. aasta eelarve baasil 82 098 eurot 

ehk 7,7 % põhitegevuse tuludest.  

 

 

 



Riigilõiv  

Riigilõivuseaduse alusel laekub vallaeelarvesse riigilõiv ehitusseaduse alusel tehtavate 

toimingute eest, mis moodustab laekuva riigilõivu põhiosa. Ehitise püstitamise, 

rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 

130 eurot ja lisaks 0,35 eurot iga ehitatava ruutmeetri kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise 

suletud netopinnast arvutatuna.  

Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot, kui ehitusluba taotletakse 

üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks. Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 

tasutakse riigilõivu 32 eurot - kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja 

või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks või ehitise lammutamiseks.  

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot. Ehitise 

kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot, kui eelnevalt on 

väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. Ehitise 

kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot, kui eelnevalt on 

väljastatud ehitusluba üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks või 

üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone või korteri rekonstrueerimiseks või laiendamiseks.  

Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 9 eurot, kui eelnevalt on 

väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks. Ehitise teenindamiseks vajaliku 

rajatise või väikeehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot. 

Eelpool nimetamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.  

Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 

eurot iga lehekülje eest.  

Imavere valla 2015. aasta eelarvesse on planeeritud riigilõivude laekumist 4 500 eurot. 

Riigilõivu täitumine tuleneb peamiselt ettevõtluse arengust. Riigilõivu laekumine on olnud 

suurem, kui tööstused on ehitanud mitmeid suuremõõtmelisi tootmishooneid.  

Imavere vallas on laekunud riigilõivud järgmisel: 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

kokku 6977 4188 1526 3015 4500 

sh ettevõtted 6680 3878 1371 2445 4200 

sh eraisikud 297 310 155 570 300 

 

Haridusasutuse omatulu  

Haridusasutuste omatulu laekumisena kajastatakse valla haridusasutuste kohatasud, 

laekumised töövihikute, trükiste ja muude õppematerjalide müügist, laekumised 

toitlustamiskulude ja lasteaia osalustasude katteks ja õppekavavälisest tegevusest saadud tulud.  

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (edaspidi PGS) osalevad munitsipaalkooli 

tegevuskulude katmises täies ulatuses, kuid mitte üle riiklikult kehtestatud piirmäära teised 

vallad ja linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle 

rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. PGS 

lubab omavalitsustel arvlemise tingimused kokku leppida ja võimaldab kokkuleppele 

mittejõudmise korral rakendada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavat piirmäära. Käesolevas 

eelarves on arvestatud väljakujunenud praktikat ja võetud arvlemise aluseks kehtestatud 

piirmäär.  

Teistes omavalitsustes elavaid õpilasi õpib Imavere Põhikoolis seisuga 01.01.2015. kokku 8 

last. Teistes omavalitsustes elavaid lapsi ei käi Imavere valla lasteaias Mõmmi.  

Kultuuriasutuste omatulu. 

Kultuuriasutuse omatuluna kajastatakse Imavere Rahvamaja ja Imavere Valla Avatud 

Noortekeskuse ruumide ja inventari rentimist. Samuti raamatukogude, avalike 

internetipunktide ja vallalehe Imavere Sõnumid omatulu. Kultuuriasutuste täiendav omatulu, 



mis laekub aasta jooksul, jäetakse asutuste omakasutusse. Seda võib kasutada inventari 

soetamiseks ja ürituste täiendava kuluna. 

Sotsiaalasutuste omatulu  

Laekumistena sotsiaalasutuste omatuluna kajastatakse Imavere Päevakeskuse tasulisi 

teenuseid, näiteks koduhooldusteenus, pesu pesemine, sotsiaaltransporditeenus ja 

hooldekodus viibivate isikute omaosaluse laekumist valla arvele. 

Üldvalitsemise omatulu 

Kajastatakse laekumisi tõendite väljastamisest, fakside saatmisest ja fotokoopiate tegemisest, 

samuti ühekordsete tasuliste teenuste osutamist vallavalitsuse poolt. 

Üüri- ja renditulu 

Üüri- ja renditulu laekumisest valdava osa moodustavad tulud elamute (k.a kodutare) ja 

korterite üürist ning kommunaalteenuste osutamisest. Seisuga 01.01.2015. kuulub vallale 10 

korterit Imavere külas, 4 korterit Taadikveres, 12 korterit Kodutare elamus. 2015. aasta 

veebruaris sai vald kingituseks ühe kahetoalise korteri Imavere külas. Elamufondist laekub 

kuus keskmiselt 2 022 eurot üüri ja kommunaalmaksete tulu. Eelarve prognoos on koostatud 

arvestades 2014. aasta keskmist laekumist ja kehtestatud üürimäärasid. Vastavalt Imavere 

Vallavolikogu 18.12.2014. aasta määrusele nr 38 on kehtestatud valla omandis olevatele 

eluruumidele järgmised miinimumüürihinnad:  

 eluruumid - 0,38 kuni 0,70 €/m
2
;  

 sotsiaaleluruumid 0,70 kuni 2.20 € /m
2
.  

Samuti kuuluvad sellesse tulurühma äripindade renditulu, saunateenus vallaelanikele 2 korda 

nädalas, reoveepuhastite elektritulu AS-lt Paide Vesi ja muud ühekordsed renditulud. 

Tulu teenustest 

Selle tulurühma moodustavad erateede lumetõrjeteenuse vahendamine, niitmisteenuse 

vahendamine eraettevõtetele ja valla tehnika rendist laekuv tulu, samuti vallavara müügi 

korral oksjoni osalustasu.  

 

SAADUD TOETUSED 

Saadud tegevuskulude toetused moodustavad põhitegevuse tuludest 319 905 eurot ehk 29,9 %.  

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks toetusteks. 

 

Sihtotstarbelised toetused  

Koolipiimatoetus on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames ühise piimapoliitika 

kaudu rakendatav turukorralduslik meede, mille eesmärgiks on piima ja piimatoodete 

kasutamisvõimaluste suurendamine ja laste hulgas piimatoodete tarbimise stimuleerimine. 

Koolipiimatoetuse eraldajaks on Põllumajandusministeerium. 58,2% toetusest finantseeritakse 

Põllumajandusministeeriumi eelarvest ja 41,8% EL struktuurifondide vahendite arvelt. 

Momendil toetatakse 1 kg piimatoodete ostu 0,4339 euroga ja 1 liitri ostu 0,446917 euroga. 

Koolipuuvilja toetus on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames rakendatav 

meede. Toetus on mõeldud suurendamaks puu- ja köögivilja osakaalu laste toiduvalikus ajal, 

mil nende toitumisharjumused on kujunemisjärgus. 10% koolipuuvilja toetusest 

finantseeritakse Põllumajandusministeeriumi eelarvest ja 90% EL struktuurifondide vahendite 

arvelt. Ühe lapse õppepäevaks eraldatakse toetust kokku 0.064 eurot. 

Imavere Põhikool ja Imavere Lasteaed Mõmmi kasutavad võimalust pakkuda lastele tasuta 

piima ning puu- ja köögivilja. Kuna kõik esitatud aruanded piima ja puuvilja ostmisel tehtud 

kulutuste katmiseks on rahuldatud ja laekumised on olnud stabiilsed, siis on 2015. aasta tulud 

planeeritud eelnevate aastate laekumiste alusel vastavalt 1150 eurot - Imavere Põhikool ja 

1200 eurot - Imavere Lasteaed Mõmmi. 



Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenust finantseerib Sotsiaalkindlustusamet. 

Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenuse finantseerimiseks on planeeritud laekumisi 

18 292 eurot, 2014. a laekus 17 175 eurot. Seda teenust pakub Imavere Päevakeskus. 

Toetatud elamine on teenus, mille eesmärgiks on inimese iseseisev toimetulek tavalisele 

võimalikult sarnases keskkonnas. Teenus seisneb isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni 

toetamises temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega 

majapidamise ja igapäevaelu korraldamises. Oluline roll on tegevusjuhendajal/tugiisikul. 

Imavere vallas on toetatud elamise teenusel 4 isikut. 

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja 

areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste 

kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. 

Igapäevaelu toetamise teenus pakub kliendi juhtumi korraldamist, toetuse vajaduse hindamist, 

nõustamist, koostööd pereliikmetega – tema võrgustikuga, tegevusteraapiat huvialaringide 

baasil, transpordi korraldamist, pesupesemist, toimetulekuõpetust, vaba aja veetmise 

võimalusi, vajadusel külastatakse ka kliente kodus. Imavere vallas on teenusel 9 isikut.  

Kohalike teede hoiuks andis kuni 2014. aastani toetust Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium. 2012 a. eraldati 28 775 eurot, 2013. aastal 41 375 eurot, 

2014. aastal oli eraldatud 39 061 eurot. 2015. aastaks on eraldatud vahendeid teedele 

38 000eurot. 

Ministeerium arvutab eraldise vastavalt teede registris olevatele andmetele. Seisuga 

01.01.2015. on Imavere vallas 67,7 km avalikus kasutuses olevaid teid.  

Õppelaen kustutamiseks laekuvad vahendid Rahandusministeeriumilt. Õppelaenu eraldise 

arvelt kajastub Imavere Põhikooli personalikuludes 591 eurot. 

Mittesihtotstarbelised toetused. 

Märgatava osa valla eelarvetuludest moodustavad riigi tasandus- ja toetusfondist saadavad 

vahendid 280 283 eurot ehk 26,2% tegevustuludest  

Ülevaate tasandus- ja toetusfondi summadest aastatel 2012. kuni 2015. annab allolev tabel: 

 
 2 012 2 013 2 014 2 015 
Riigieelarvest saadavad mittesihtotstarbelised 
toetused  226 583 264 952 246 319 280 283 

Eelarvete tasandusfond ( lg 1) 50 986 51 667 29 262 30 947 

Toetusfond ( lg 2) kokku 175 597 213 285 217 057 249 336 

- sh toimetulekutoetus 8338 8 380 12 855 8 554 
- sh sotsiaaltoetuste maksmise ja -teenuste 
korraldamiseks 745 845 906 1 142 

- sh vajadusepõhine peretoetus 0 1 208 1 055 3 942 

- sh sündide, surmade korraldamise toetus 34 39 27 28 

- sh maamaksuvabastuse rakendamise korraldamiseks 0 706 0 0 

- sh koolilõuna toetus 11193 11 193 11 645 12 012 

- sh hariduskuludest palgakuludeks 145782 184 046 184 046 216 908 

- sh hariduskuludest investeeringu komponent 2565 1 886 1 678 1 734 

- sh hariduskuludest õpikud ja töövihikud 4674 4 674 4 845 5 016 

- sh hariduskuludest ainesektsioonideks 540 0 0 0 

- sh hariduskuludest õpilasüritusteks 951 0 0 0 

- sh hariduskuludest lasteaedadele koolituskuludeks 775 308 0 0 

 

Tasandusfondi vahendid on Vabariigi Valitsuse poolt ettenähtud vahendid omavalitsustele 

võrdsemate võimaluste loomiseks oma ülesannete täitmisel. Toetusfondi koosseisus 

eraldatakse vahendid munitsipaalkoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate töötasu ja 

kooli ning lasteaia õpetajate täiendkoolituseks, põhikoolile õppevahendite soetamiseks, 

koolilõuna ning investeeringute toetamiseks. Lisaks eeltoodule eraldab Vabariigi Valitsus 



vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vahendid toimetulekutoetuse ja vajadusepõhise 

peretoetuse maksmiseks ning sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamise toetuseks. Sündide ja 

surmade registreerimise kulusid hüvitab valitsus samuti tasandusfondi kaudu. Antud vahendid 

on mõeldud tavapärasemast suuremate igapäevaste kulude katteks. 

Muud tulud moodustavad põhitegevuse tuludest 2 980 eurot ehk 0,28 %. 

Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt on ressursitasud vee erikasutuse tasudest 2900 

eurot ja saastetasudest 80 eurot. Siia rühma kuuluvad ka muud ettenägematud tulud, näiteks 

kindlustushüvitised ja kohtu kaudu väljanõutud tasud ning muud ettenägematud laekumised. 

 
 

KULUD 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestab omavalitsusüksuste ülesanded ja 

pädevuse. Vastavalt seadusele korraldab kohalik omavalitsus antud vallas koolieelsete 

lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, 

spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste 

ülalpidamist, juhul kui need on kohaliku omavalitsuse omanduses. Samuti korraldab kohalik 

omavalitsus sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda ja jäätmehooldust, ruumilist 

planeerimist, valla ühistransporti ning valla teede korrashoidu. 

Imavere valla 2015. aasta eelarve koostamisel on lähtutud valla arengukavas püstitatud 

eesmärkidest ja volikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegiast 2014. kuni 2023. 

Põhitegevuskulude planeerimisel on arvesse võetud omavalitsuse hallatavate asutuste poolt 

perioodil 2013. ja 2014. a tehtud tegelikke kulutusi, mida on korrigeeritud miinimumpalga 

tõusu ja majanduskulude muutustega. 

Kulusid on kirjeldatud valdkondade lõikes. 

2015. aastal on põhitegevuse kuludeks planeeritud 1 022 787 eurot, mis on 76 025 euro võrra 

rohkem kui 2014. aasta tegelik. Põhitegevuse kuludest 55,1% moodustab hariduskulu. 

Järgnevad valitsemiskulud (13,7%), mis sisaldavad ka laenude teenindamist ja eelarve 

reservfondi, kultuur 12% ja sotsiaalne kaitse 10,4% ning majandus koos keskkonnakaitse ja 

elamumajanduse kuludega  8,5%. 

2015. aastal on personalikulude kasv seotud haridustöötajate töötasude tõusuga ja 

miinimumpalgast sõltuvate ametikohtade töötasude kasvuga. Samuti on korrigeeritud 

mõningaid töökohti. Üldist töötasude kasvu kõigile töötajatele kahjuks 2015. aastal esialgu 

planeerida ei saanud. Majanduskulude osas on püütud säilitada vähemalt 2014. aasta taset ja 

minimaalselt eraldatud vahendeid inventari soetamisteks valla hallatavates asutustes. 

 
 2012  2013  2014 2015 

 euro % euro % euro % euro % 

Üldised valitsussektori teenused 

(reservfondita) 116 310 14 111 994 12 116 675 12 128 969 13 

Korrakaitse 0 0 0 0 0 0 1 044 0 

Majandus 50 052 6 54 934 6 44 783 5 40 717 4 

Keskkonnakaitse 12 941 2 15 596 2 17 192 2 18 858 2 

Elamu- ja kommunaalmajandus 25 813 3 40 267 4 27 698 3 27 607 3 

Tervishoid 1 500 0 1 645 0 1 911 0 1 938 0 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 93 016 11 104 936 11 113 120 12 123 131 12 

Haridus 471 627 56 517 865 56 538 620 57 563 555 55 

Sotsiaalne kaitse 73 402 9 82 345 9 86 763 9 106 268 10 



Reservfond 0 0 0 0 0 0 10 700 1 

Kokku põhitegevuseks 844 661 100 929 582 100 946 762 100 1 022 787 100 

 

 Antud tabelis on võrreldavuse huvides toodud 2015. aasta valitsemiskulud ilma reservfondita.  

 

 

 

 

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 

 

Üldised valitsussektori kulud on 139 669 eurot, mis moodustab 13,7 % põhitegevuse kuludest. 

Valitsussektori all arvestatakse volikogu, valitsemise, osalemist ühistegevustes ja reservfondi 

kulusid.  

Vallavolikogu  

Vallavolikogu on esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike kodanike poolt neljaks aastaks. 

Imavere Vallavolikogu koosneb 11 liikmest. Töö paremaks korraldamiseks on volikogu 

praegune koosseis moodustanud viis komisjoni: revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, 

hariduskomisjon, sotsiaalkomisjon, õigus- ja keskkonnakomisjon. 

Imavere Vallavolikogu esimehele ja liikmete ei ole viimastel aastatel tasusid arvestatud. 2015. 

aasta eelarvesse on planeeritud 9 kuuks volikogu esimehele ja volikogu alaliste komisjonide 

esimeestele hüvitise maksmine. 

Vallavalitsus  
Imavere Vallavalitsuses töötab vallavanem, 7 ametnikku ja 4 töötajat töölepingu alusel. 

Vallavalitsuse kuludes kajastuvad vallavanema, 5 ametniku ja 3 töölepinguga töötaja kulud. 1 

ametniku ja 1 töölepinguga töötaja kulud kajastuvad majanduse halduse ja 1 ametniku kulud 

sotsiaalhalduse kuludes. 

 

Muud valitsussektori teenused  

Sellesse kulurühma kuuluvad liikmemaksud ja toetused kohalike omavalitsuste poolt 

moodustatud ühisorganisatsioonidele ja kodanikeühendustele 

 

 2012 2013 2014 2015 

Järvamaa Omavalitsuste Liit MTÜ 5280 5350 5674 6129 

Eesti Maaomavalitsuste Liit MTÜ 996 1046 1097 1118 

Järvamaa Ühistranspordi Keskus 

MTÜ 510 511 511 510 

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 

MTÜ 751 748 746 715 

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus 0 0 0 762 

Südamaa Vabavald MTÜ 0 300 100 100 

Lõuna Järvamaa Koostöökogu MTÜ 312 310 294 298 

Järvamaa Turismiinfokeskus SA 160 160 160 160 

Maakondlikud kodanikeühendused 356 50 300 84 

kokku 8365 8475 8882 9876 

 

Reservfond planeeritakse vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale põhiliselt 

ettenägematute kulude katteks, samuti mitmesuguste projektide omaosaluse katteks. 

Reservfond moodustab 10 700 eurot ehk ~ 1% põhitegevuse tulude eelarvest.  

 



 

MAJANDUS 

Majanduse valdkonda kuuluvad vallateed, transpordikorraldus ja muu majandus ehk 

majanduse haldus. Selle valdkonna kulud on 40 717 eurot, see moodustab 3,98 % 

põhitegevuse kuludest. 

Vallateed hoolduseks eraldati 2015. aastal riigieelarvest vahendeid 38 000 eurot, millest 20 

000 eurot on planeeritud teede investeeringuteks ja 18 000 eurot teede hoolduseks. 2015. 

aastal jätkub teehoiukava ellurakendamine. Imavere vallas on avalikus kasutuses olevaid teid 

67,75 km. Antud valdkonnas on kavandatud kulutused valla teede suviseks ja talviseks 

hoolduseks, nende tolmuvabaks muutmiseks, teede kapitaalremondiks ning kulutused 

liiklusmärkidele, tänavasiltide paigaldamisele ning viidamajanduse korrastamisele. 

Teede talihoolduse kuludeks on planeeritud 7 000 eurot.  

Transpordikorralduse alla kuuluvad kulutused valla üldkasutuses olevate sõiduautode ehk 

siis Citroen Berlingo ja elektriauto kindlustused, varuosad ja liising. 

Majanduse halduse kuludeks on majanduse valdkonna juhtimisega seotud ametniku - 

maanõuniku ja ehitusspetsialisti kulutused töötasule, koolitusele, töövahenditele ja 

transpordile. 

 

KESKKONNAKAITSE  

Sellesse valdkonda kuuluvad jäätmekäitlus, heakord ja Eistvere järve korrashoid. See 

valdkond moodustab 18 858 euroga  1,84 % põhitegevuse kuludest. 

Jäätmekäitluse tegevuskuludes sisaldub jäätmeringide korraldamine, paberi- ja 

pakendikonteinerite tühjendamine, ohtlike jäätmete ja ebaseadusliku prügi käitlus. 

Jäätmekäitluses tehakse koostööd Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega.  

Heakorra alla kuulub kogu suvine heakord: muru niitmine ja trimmerdamine, võsa lõikamine, 

ühiskondliku kasuliku töö tegijate töö korraldamisega seotud kulud, Eistvere järve 

korrashoidmine ja heakorrakampaaniad „Teeme Ära“ ja konkurss „Kaunis kodu“. Alates 2015. 

aastast on siin ka palgakulud heakorratöölisele. 

 

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 

Sellesse valdkonda kuulub munitsipaalelamispinna korrashoid, tänavavalgustus, kalmistud ja 

valla saun. 2015. aastal on selleks ette nähtud 27 607 eurot, moodustades põhitegevuse 

kuludest 2,7 %.   

Elamumajanduse kuludeks loetakse munitsipaalelamispinna osas makseid korteriühistutele, 

elamufondi remondikulud ning elanikele edasisuunatud kulutusi kütte, vee- ja kanalisatsiooni, 

prügiveo ja elektri osas. Eelarvesse on planeeritud kulutusi elamufondile 16 759 eurot.  

Käesoleval aastal on planeeritud jätkata akende vahetusega vanemates majades. 

Tänavavalgustuse kuludeks on 2015. aastal planeeritud 5 400 eurot. 

Kulud sisaldavad elektrienergia maksumust ja vahendeid tänavavalgustustrassidel 

pisiremontideks. 

Kalmistute kuludesse kuulub Pilistvere kalmistu korrashoiu toetamine 1278 euroga ja 

Kikevere kalmistu kuludeks 1 640 eurot. Kikevere kalmistu kuludesse kuulub kalmistuvahi 

töötasu, mis on viidud vastavusse miinimumpalga tõusuga, igasuvise surnuaiapüha 

läbiviimise kulu ja prügiveo kulud kalmistult 4 korda aastas. 

Pilistvere kalmistu toetamine on jäänud 2014. aasta tasemele.  

Valla sauna kulu on 2 530 eurot. Saun on avatud 2 päeval nädalas - reede ja laupäev kella 

15:00-21:00. Sauna personaliks on sauna valvur. Sauna pilet on perele 6 € , täiskasvanule 2 €, 

lapsed ja pensionärid 1 €. 2013. ja 2014. aastal oli saun suveperioodil suletud 1,5 kuud.  

 

 



TERVISHOID  

Üldmeditsiiniteenuse kulu on 1 938 eurot. Siia valdkonda kuulub perearsti tööruumide 

majanduskulu. Kulud kompenseerib vallale perearst täies ulatuses. Renti ruumide kasutamise 

eest ei võeta. 

 

VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 

Sellesse valdkonda kuuluvad sporditegevus, laste huvihariduse toetamine, noorsootöö, 

raamatukogud, Imavere Rahvamaja ja Käsukonna Kultuurimaja, kultuuriüritused, 

seltsitegevus ja ajaleht „Imavere Sõnumid“. Valdkonna kuludeks kokku on planeeritud  123 

131 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 12 %. 2014. aasta kulutused olid 113 120 

eurot.  

Sporditegevuse ja võimla kulud on 25 357 eurot. Siia kuulub võimla valvuri töötasu ning 

hoone soojuse, elektri, vee ja korrashoiukulud. Samuti kuuluvad siia kulutused omavalitsuste 

ja piirkondlike spordivõistluste osalustasude ja esindamiskulude osas. Toetust eraldatakse 

Eesti Olümpiakomitees sõlmitud koostöölepingu alusel MTÜ-le Siit ja Sealt. 

Laste huvihariduse toetamiseks on planeeritud 2 000 eurot. Toetusi eraldatakse avalduste 

alusel ja hariduskomisjoni ettepanekul. 

Noorsootöö alla kuulub noortekeskuse majandamine ja õpilasmalev suvisel perioodil.  

Noorsootöö valdkonnas töötab 2 töötajat – noorsootöö spetsialist ja noorsootöötaja.  

Valdkonna kulud 2015. aastal on planeeritud 21 635 eurot, 2014. aasta tegelik kulu oli 24 044 

eurot, mis sisaldas ka aasta jooksul laekunud projektide vahendeid. Noorsootöö spetsialist on 

tööl 0,7 kohaga, noorsootöötaja 1,0 kohaga.  

Imavere vallas on aastaid töötanud suvine õpilasmalev. Ka käesoleva aasta eelarvesse on 

planeeritud 20 lapse töötasud. 2012. aastal alustas tegevust ka Imavere noortevolikogu, kelle 

tegevuskulud on ka planeeritud noorsootöö eelarvesse.  

Imavere Raamatukogu kulud on 2015. aastaks 13 108 eurot, 2014. aasta tegelik kulu oli 13 

822 eurot Raamatukogus on 1 töötaja, keda tasustatakse ka 0,1 koha ulatuses koristaja 

kohustuste täitmise eest.  

Käsukonna Külaraamatukogu kulu on käesoleval aastal 9 321 eurot, 2014. aasta kulu oli 8 

428 eurot. Kulude suurenevad jooksva remondi osas. Plaanis on vahetada 2 akent. 

Raamatukogus 1 töötaja 0,75 ametikohaga, keda tasustatakse ka 0,1 koha ulatuses koristaja 

kohustuste täitmise eest.  

Imavere Rahvamaja  kulu 2015. aastal on planeeritud 41 093 eurot. 2014. aasta kulu oli 39 

155 eurot. Alates novembrist 2014. töötab rahvamajas 1,0 kohaga kultuuritöö spetsialist. 

Rahvamaja personalikuludesse on planeeritud ka ringijuhendajate tasud.  

Käsukonna külamaja kulu on käesoleval aastal 2 325 eurot. Maja kulud on põhiliselt 

majandamiskulud: küttepuu ost ja maja korrahoid. Personalikuluna on 0,25 majahoidja 

ametikohta. 

Kultuuriüritused - sellel eelarvekirjel on planeeritud vahendid valla üldiseks hüvanguks 

panuse andnud isikute tunnustamiseks. Tunnustusüritus on ühildatud iga-aastase valla 

aastapäeva peoga. 

Seltsitegevused – 2015. aastal eraldatakse kohalike MTÜ-de ja seltsingute toetuseks 5000 

eurot. 2014. aastal eraldati seltsidele algselt 4700 eurot, millele hiljem lisandus reservfondist 

450 eurot. Seltsid esitavad oma taotlused eelarve koostamise alguses s.o eelarve aastale 

eelneva aasta novembris.  

Käesoleval aastal on esitanud tegevustoetuse saamiseks taotlused järgmised 

mittetulundusühingud ja nende taotlused on rahuldatud 69 % ulatuses.  

 

 

   



 
2014 

eraldatud 
2015 

taotletud 
2015 

eraldatakse 

    

Saalihokiklubi MTÜ 600 300 200 

Tahe Teha MTÜ 600 300 200 

Eistvere Mõis MTÜ 300 180 125 

Imavere Kultuuriselts MTÜ 600 600 400 

Eistvere Küla Selts 200 350 240 

Spordiklubi Imavere 700 1000 690 

Jalametsa KS MTÜ 500 500 345 

Imavere Sotsiaalkapital MTÜ 500 500 345 

Spordiklubi Siit ja Sealt 550 2000 1380 

Imavere Lasterikaste Perede Ühendus MTÜ 0 300 210 

Pillerpäkad- rahvatantsurühm 0 500 350 

Kodukant Järvamaa MTÜ 0 200 175 

Kuldne Sügis MTÜ 300 300 200 

Hermani seltsing 300 200 140 

Kokku 5150 7230 5000 

            

 

Toetused eraldatakse avalduse alusel vallavalitsuse korraldusega. 2013.- 2014. aastal töötati 

välja mittetulundusühingute rahastamise kord.  

Vallaleht Imavere Sõnumid - avalikkusele info edastamise vahendina antakse välja 

vallalehte 6 korda aastas: veebruar, aprill, juuni, september, oktoober ja detsember .  

Vallalehe personalikuludes on kajastatud 6 lehenumbri toimetamine. Majandamiskulude all 

kajastatakse küljendamise ja trükkimise kulusid. Kogukulu 2015. aastal 2 742 eurot, 2014. 

aasta kulu oli 2 465eurot. 

 

HARIDUS 

Selle valdkonna all arvestatakse lasteaedade, koolide, õpilastranspordi, koolitoidu ning 

teistele omavalitsustele makstava koolitusteenuste ja lasteaiateenuste kulusid.  Haridusele 

kokku kulub 563 555 eurot, mis on 55,1 % põhitegevuse kuludest. 2014. aastal olid hariduse 

kulud kokku 545 620 eurot. 2014. aastal oli haridusasutuste arvlemisel teiste omavalitsustega 

kehtestatud piirsummaks 83 eurot, 2015. aastal 91 eurot. Õpilaste arvu prognoosimisel on 

aluseks Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste nimekiri. 2014. – 2015. aastal kasvas 

teistes omavalitsuste haridusasutustes õppivate Imavere valla laste arv 8 lapse võrra. 2013.- 

2014. õppeaastal tasusime 22 lapse eest. 2014.-2015. õppeaastal 30 lapse eest ja 1 lapse eest 

teise omavalitsuse lasteaias. Seoses õpilasliini avamisega Põltsamaale kasvasid ka 

õpilastranspordi korraldamise kulud. 

Teiste omavalitsuste lasteaiad 
Tasutud 2014. aastal 4 700 eurot. 2015. aastal on planeeritud tasuda 5 kuu eest 1570 eurot 

kuna laps on lubatud tuua Imavere Lasteaeda.  

Imavere vallast käib hetkel teiste omavalitsuste lasteaedades 1 laps – Türi valla Oisu Lasteaias.  

Imavere Lasteaed Mõmmi - lasteaias töötab 3 rühma, personali suurus 16 töötajat 14 

ametikohal. Lapsi oli lasteaias aastavahetuse seisuga 60. Lasteaia kulude eelarve 2015. aastal 

on planeeritud 145 921 eurot, 2014. aastal olid kulutused 141 618 eurot.  

Laste toidupäeva maksumuseks Imavere Lasteaias Mõmmi on 1.50 eurot päevas. 

Lapsevanemate osalustasuks ühes kuus on 15 eurot.  

Lasteaedade personalikulusid on suurendatud ühe lasteaia õpetaja töökoha võrra alates 1. 

septembrist 2014. 

 

 



Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud 

Alates 2014. aastast on ühele tegevusalale kokku tõstetud teiste omavalitsuste päevases 

õppevormides õppivate laste kulud- 2015. aastal on planeeritud selleks kokku 19 834 eurot. 

2014. aasta olid nimetatud kulud kokku 18 337 eurot. 

Teiste omavalitsuste põhikoolid - Imavere vallast õpib hetkel teiste omavalitsuste 

põhikoolides 10 õpilast.  

Õppeasutus Lastearv 

Koigi Kool 7 

Võhma Gümnaasium 1 

Adavere Põhikool 2 

 

Teiste omavalitsuse gümnaasiumid - teiste omavalitsuste gümnaasiumites õpib hetkel 14  

õpilast.  

Õppeasutus Lastearv 

Paide Ühisgümnaasium 1 

Paide Gümnaasium 4 

Põltsamaa Ühisgümnaasium 8 

Tallinna Sikupilli Keskkool 1 

 

Teiste omavalitsuste Täiskasvanute Gümnaasiumid  

Täiskasvanute Gümnaasiumides õpib hetkel 6 õpilast. Eelarvesse planeeritud 3512 eurot.  

Paide Täiskasvanute Keskkool 3 

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 1 

Tallinna Vanalinna TG 1 

 

Imavere Põhikool – koolis õpib 87 õpilast ja töötab 14 pedagoogilist töötajat ja 5 töötajat 

abipersonalina. 2014. aastal on eraldatud põhikooli kuludest koolitoidu kulud, mida edaspidi 

kajastatakse eraldi tegevusalana. Imavere Põhikooli personalikulud sisaldavad pedagoogide 

palgavahendeid lähtuvalt õpetajate kvalifikatsioonidest, kehtivatest palgamääradest ning 

planeeritavatest õppetundide mahtudest seisuga 01.01.2015. Riik eraldab vahendeid õpetajate 

ja juhtkonna töötasumakseteks, koolituseks, õppevahendite muretsemiseks ja osaliselt 

koolitoidule. Riigieelarvest toetatav osa põhikooli kuludes oli 2014. aastal 190 569 eurot ja 

2015. aastal 224 249 eurot. Vallaeelarvest kaetavad kulud koolile olid 2014. aastal 135 448 

eurot, mis sisaldas ka juurdemakset riigipoolsetele kuludele juhtimise ja õppevahendite osas. 

Teenindava personali kulud, hoonete ja ruumide korrashoid, inventari soetamine, ürituste ja 

igasugused transpordikulud on vallaeelarve kanda. 

Koolitoit - kajastatakse koolitoidu valmistamise kulusid. Kuludes kajastub kahe töötaja 

töötasukulu. Lisaks sellele toiduainete maksumus, elektri ja vee kulu ning kulutused  ruumide 

ja seadmete korrashoiule. 2014. aasta kulud kokku olid ligikaudselt 30 704 eurot, 2015. aasta 

planeeritavad kulud 32 440 eurot. 

Õpilasveo eriliinid - see kuluartikkel hõlmab õpilastranspordi. Teenust õpilastranspordile 

osutab Järvamaa Ühistranspordi Keskus (JÜTK), kohaliku õpilasliini teenindaja FIE Toivo 

Vaks ja Põltsamaa suunas OÜ Eltor  alates 01.09.2014. Samuti makstakse selle kuluartikli alt 

gümnaasiumiõpilastele transpordikompensatsiooni bussipiletite alusel. Eelarvesse on 2015. 

aastaks planeeritud 22 167 eurot. 2014. aasta kulutused olid 21 654 eurot. 

 

 

SOTSIAALNE KAITSE 

Eesmärgiks on rahvastiku arenguga kooskõlas olev sotsiaalhoolekande süsteem. 

Sotsiaalhoolekanne hõlmab kulutusi erivajadustega inimestele, eakatele, vähekindlustatud ja 



lasterikastele peredele, töötutele. Eakate sotsiaalhoolekanne hõlmab kulutusi eakate 

koduhoolduse korraldamiseks ja hooldekodusse paigutatute kulusid.  

Perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes on ühekordne sünnitoetus ja sotsiaalkomisjoni otsuse 

alusel õppetoetused toiduraha ja ühiselamu üüri tasumiseks, samuti ühekordsed toetused 

peredele ajutiste majandusraskuste korral. Siia kuuluvad ka laste jõulupakid kuni põhikooliea 

lõpuni. 2013. aastast lisandus siia matusetoetus vastavalt volikogu 22.11.2012. määrusele nr 

24. Toimetulekutoetuse vahendid saadakse 100% ulatuses riigieelarvest. Kodutare kulud 

laekuvad valdavalt tagasi elanike maksetena. Imavere Päevakeskuse kulud finantseeritakse 

51% ulatuses Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel riigieelarve vahenditest 

igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuse osutamiseks Lisanduvad vallaeelarve 

vahendid tegelemiseks eakatega.  

Valla eelarvest on sotsiaalhoolekandele eraldatud 106 268 eurot, mis moodustab 10,4% valla 

põhitegevuse kuludest. 2014. aastal olid kulutused 86 813 eurot.  

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eelarvesse on planeeritud 4 256 eurot. Tegevuse alla on 

planeeritud puuetega inimeste ravi-, hooldus- ja ühekordsed toetused ning toetused puuetega 

inimeste hooldajatele. Hooldajatoetust makstakse 10 sügava ja raske puudega inimese 

hooldajale. Hooldajate  arv on 8. Puudega lapse hooldajatoetust viimastel aastatel makstud ei 

ole. 

Eakate sotsiaalseks kaitseks on planeeritud  15 061 eurot, sellest 7 360 eurot moodustab 

hooldekodule makstav summa 1 isiku eest. Personalikulud sisaldavad avahooldustöötaja 13 

kuu töötasu. Majanduskulude osa moodustab koolitus-, transpordi- ja erivahendite kulu. 

Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse - 2015. aasta eelarves on 23 023 eurot.  See sisaldab 

toetusi: sünnitoetust, riigi poolt rahastatavat vajaduspõhist lastetoetust, lasteaialaste 

õppetoetusi, lastelaagrite toetust, matusetoetust, sotsiaaltransporti ja jõulupakkide toetust valla 

lastele. Lisaks riigipoolt rahastatavat lapsehoiuteenust. 2014. aastast on siin ka kulutused 

lastekaitse- ja pereabi töötajale. Töökoha suuruseks on 0,35 kohta.  

Töötute sotsiaalne kaitse - käesoleval aastal on planeeritud 400 eurot. Kulutused on ette 

nähtud töötute rakendamiseks heakorratöödel. 

Eluaseme teenused sotsiaalsetele riskirühmadele – 9 154 eurot. Sellese kuluartiklisse 

kuuluvad Kodutare elamuga seonduvad kulud. 

Riiklik toimetulekutoetus - 2015. a eelarves on 12 274 eurot. Siia kuulub riigilt saadav 

toimetulekutoetus ning sotsiaalteenuste kulud. Vabariigi Valitsuse määrusega kohalikele 

omavalitsustele eraldatav toetus. Toimetulekutoetuse arvestamine ja jagamine toimub 

vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele. Arvestuse aluseks on riigi poolt kehtestatud 

toimetulekupiir, mille suuruseks 2014. aastal ühe täisealise pereliikme kohta on 90 eurot kuus. 

Iga järgmise pereliikme kohta arvestatakse toimetulekupiiriks 80% perekonna esimese liikme 

toimetulekupiiri suurusest. Omavalitsusüksus võib sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise 

toetuseks eraldatud vahendeid kasutada sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste 

osutamise korraldamisega soetud kuludeks.  

Muu sotsiaalne kaitse ehk sotsiaalhaldus - see kuluartikkel hõlmab sotsiaalnõuniku 

personalikulu ja majandamiskulu. 2015. aasta eelarves kokku 6 318 eurot. Alates 01.04.2014. 

aastast töötab valla sotsiaalnõunik 0,5 ametikohaga. 

Imavere Päevakeskus on valla elanikkonnale sotsiaalteenuseid osutav segatüüpi päevane 

hoolekandeasutus, kus osutatakse koduteenust ning teisi tugiteenuseid. Olulise osa 

päevakeskuse tegevusest moodustab tegelemine psüühilise erivajadusega isikutega, millele 

saadakse rahastus riigieelarvest Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel. Päevakeskus  

viib läbi ka töötutele suunatud projekte. Päevakeskus pakub järgmisi teenuseid: koduteenus, 

igapäeva toetamise teenus, toetatud elamise teenus, isikliku abistaja kasutamise teenus, 

tugiisiku teenus, sotsiaaltransporditeenus, pesupesemine, väikeabivahendite laenutamine ja 

dušši kasutamine. Lisaks tegeletakse erinevate käeliste tegevustega. Päevakeskuses töötab 



juhataja 0,8 kohaga, tegevusjuhendaja 1,3 kohaga ja tugiisik 0,1 kohaga. Lisaks tegeleb 

päevakeskuse klientidega ka avahooldustöötaja. 

 

INVESTEERIMISTEGEVUS 

Investeerimistegevuse eelarveosasse võib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seaduse kohaselt planeerida põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist 

põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, 

antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja -kulusid. Neist viimast võib planeerida 

netosummas (finantstulud miinus finantskulud).  

Kulutused investeeringutele moodustavad 23,7 % valla 2015. aasta eelarvest. 2015. aastal 

planeeritakse kinnis- ja põhivara müüki 3000 euro ulatuses. 

Imavere 2015. a eelarvesse on planeeritud järgmised investeeringud: 

 
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 190 884 

 Vallateede kapitaalremont 20 000 

 Vallamaja abiruumide ja välisfassaadi renoveerimine 162 226 

 Taadikvere vee- ja kanalisatsiooni renoveerimisprojekt ja eeltööd 3 500 

 Hajaasustuse programmi 2014. pooleliolev osa 558 

 
Imavere Raamatukogu elektriprojekt ja Käsukonna külamaja 
Puukuuri katus 2 600 

 Imavere Põhikooli vana osa renoveerimisprojekt 2 000 

   

Finantsvarade suurenemine 129 756 

sh Järvamaa Haigla AS aktsiad 3 072 

 Paide Vesi AS aktsiad 126 684 

 

Vallateede investeeringuteks saadakse vahendid riigieelarvelise eraldisena. Omavahenditest 

on plaanis tellida renoveerimisprojektid ja remontida Käsukonna külamaja puukuuri katus 

(materjal on osaliselt olemas). Kultuuri valdkonna investeeringutest on lisaks tabelis toodule 

kavas veel Imavere Raamatukogu osaline renoveerimine juhul, kui saadakse projektipõhist 

toetust, omaosalus kaetakse reservfondi vahendite arvelt. 

Munitsipaalvara korrastamise raames tellitakse Taadikvere vee- ja kanalisatsioonitrasside ja 

põhikooli vana osa rekonstrueerimise eelprojektid. Jätkatakse osalemist hajaasustuse 

energeetika ja veeprogrammis.  

Suurimaks investeeringuks on AS Paide Vesi aktsiate soetamine Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprogrammis osalemise raames. 2015. aastal viiakse veemajandusprogrammi 

raames lõpule Imavere küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Samuti tehakse sissemaks 

AS-is Järvamaa Haigla aktsiakapitali suurendamiseks. 

 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) järgi kuuluvad 

finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, kapitalirendi- ja 

faktooringkohustuste võtmine, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooring- 

kohustuste täitmine.  

Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi 

arvestamisel. Finantsjuhtimise seadus pöörab suurt tähelepanu omavalitsuste võlakoormusele. 

Seaduse kohaselt on netovõlakoormus võlakohustuste ja likviidsete varade vahe aruandeaasta 

lõpu seisuga. Võlakoormuse arvestamisel lähtutakse netoarvestuse põhimõttest, et suuremas 

summas likviidsete vahendite olemasolul saaks omavalitsusüksustele võimaldada suuremas 

summas kohustuste võtmist.  



2014. aastal lisandusid laenud SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus AS Paide Vesi 

aktsiate soetamiseks ja Nordea pangalt keskasula tänavavalgustuse väljaehitamiseks. 

2015. aastal plaanitakse laenuvahenditest lõpetada AS Paide Vesi aktsiate soetamine ja 

renoveerida vallamaja hoone välisfassaad ja abiruumid, mis on põhjaliku remondita hoone 

valmimisest saadik.  

Laenude tagasimaksetena on eelarves kajastatud laenude tagasimakseid graafikute alusel ja 

intressimakseid laenudele ning lepingutasu uue laenuosa tarbeks. 
 
 

 

 

Helja Must  

finantsjuht 


