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Ülevaade 2016. aasta valla eelarvest 

Vald kinnitas oma prioriteedid 2016. aastaks eelarvestrateegias 2015-2019, mis võeti vastu 2015. aasta 
oktoobris. 2016. aasta eelarve eelnõu koostamisel on eesmärgiks lasteaiale uue katuse panemine koos 
soojustusega ja Martna külas lasteaia ja  kolme elamu soojatrasside uuendamine, mis peaks hoidma 
kokku küttekuludelt.  

Põhitegevuse tulud 

2016. aasta eelarvesse planeeritud tulud . 

Likviidsed varad: 2015 aasta lõpus kokku 60864,80 , millest sihtrahad 17398,53.- , teed 7049,95 , 
hajaasustuse programm 600-, toimetulekutoetus 2488,11, vajaduspõhine peretoetus 6868,52,puudega 
laste hooldajatoetus 241,95, kasside steriliseerimiseks saadud toetus 150.- . 

 

• Eelarve tuludest suurim osakaal on füüsilise isiku  tulumaksul 428805.- 
Tulumaksu laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,60% 
residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. 

• Maamaks moodustub eelarvest 70000.- eurot. 
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 115531.20, millest laekumised jagunevad 

järgmiselt: 
lõivud 2050.-.  
elamu- ja kommunaalmajandusest 85000.-.  Seisuga 31.12.2015 on kohtusse antud ja 
täitevametniku poolt kinnipeetavaks muutunud tasumata üürivõlglaste võlg 23257,28 eurot, 
lisaks on  jooksvalt tasumata võlg 30.detsembri seisuga 12735,23.  
lasteaiast söögiraha ja õppevahendid 6952.-,  
koolist söögiraha 8626.20 (muud sööjad), 
koguduse küte 2060.- , 
päevakeskuse elekter ja vesi 145.-, 
teistelt omavalitsustelt 2610.-(üks laps lasteaia nimekirjas  ja kolm õpilast koolis), 
sotsiaalvaldkonnast autokasutuse teenuse eest 460.-(0,10 senti km), 
vallamaja ruumide rent 2401.-(perearst ja ilutuba), 
Kirna katlamaja rent 187.-( MTÜ Tabiita Misjon),  
elanikelt Matsalu veevärk AS vee ja kanalisatsiooni teenuste vahendamine (Kooli tee 6 ja 
Kooli tee 4 ) 2765.-, 
spordiklubilt majanduskulud 2275.-, 

• Toetusfond 234774.-.  2015 aastaga võrreldes rohkem 26385.- . Kasv tuleneb õpetajate palga 
suurenemisest 900 eurolt  958 euroni, toimetulekutoetuse määra suurenemine 90 eurolt 130 
euroni, teede raha suurenemine eelmise aastaga võrreldes 13523 .- . 
Toetusfond jaguneb: 
haridusele 133322.-,millest õpetajate personalikuludeks 116122.-,direktori personalikulu 
7239.-,õppevahenditele 2679.-, õpetajate koolituseks 866.-, koolitoidule 6416.-. Alates 2016 ei 
anta enam investeeringutoetust. 
teedele 80892.-, 
sotsiaaltoetused 1270.-, millest toimetulekutoetuse teenuse osutamiseks 477.- ja vajaduspõhise 
toetuse teenuse osutamiseks 92.-,täiendavateks toetusteks ja teenuste osutamiseks 701.-, 
toimetulekutoetusteks 19272.-, 
sündide surmade registreerimiseks 18.-, 

• Tasandusfond 46038.-, vähenemine 4608.-, 
• Muud tegevustulud 3500.- , 

vee erikasutus 500.-, 
võlgade laekumine 3000.-, 
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• Muud toetused 4530.-, 
raamatute kompensatsioon 1400.-, 
AS Eesti post 1365.-, 
Pria piimatoetus 1000.- (lasteaed ja kool ).Alates 2015 aasta oktoobrist  koolipiima taotlusel ei 
tagastata enam käibemaksu. 
õppelaen 765.-(põhiosa tagasimakse 460.- ja maksud 305.-). 
(EAS 32000.- lasteaia katuse renoveerimise toetus projekt EU49382. Leping on sõlmitud 
5.01.2016.Tulu näidatud põhivara investeeringutes. Algselt toetusena.)  
 
 
Tulude osakaal eelarves 
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Põhitegevuse kulud 

2016. aasta eelarve põhitegevuse kulud . 

Suureneb personalikulu seoses miinimumpalga tõusuga 390.- eurolt 430.- euroni kuus  ja õpetajate 
töötasu alammäära 900.- euro tõusuga 958.- euroni. Toimetulekutoetuse määra tõus 90 eurolt 130 
euroni.  

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa tegevusvaldkonna vahel: 

• Valitsemine: Kulud kokku 172373.- 
Volikogu kokku 12170.- , sellest personalikulu 11079.-, majanduskulu 1091.-. 
Vallavalitsus kokku 143593.-, sellest  personalikulu 109514.-, majanduskulud 29639.- 
(siinhulgas  vallamaja haldus , väljaarvatud soojatootmine, investeering 4440.- tuletõrje 
signalisatsiooni paigaldus(päästeameti ettekirjutus). 
Reservfond 8987.-. 
Muud üldised valitsussektori teenused kokku 7272.-, sellest liikmemaksud EMOL 1052.-, 
Läänemaa OVL 3837.-, toetus ehitusinspektori tasuks 1405.- (jaanuar-juuni), majanduskulu 
478.- (ohtlike jäätmete ring), 500.- valdade  ühinemisega seotud kulu. 
Valitsussektori võla teenindamine 351.-,laenu intress . 

 
• Avalik kord ja julgeolek. Toetus  3300.- 

    MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed esitasid taotluse 4500.-. Tegevustoetust antakse 3300.-.  
 

• Majandus: Kulud kokku 222744,95 
Soojamajandus kokku 132166.-, 
Martna elamute katlamaja kulud 70125.-, sellest personalikulu 37410.-,majanduskulud 32715.-
Kavandatav trasside maksumus selgub hankes ja eelarvesse praegu lisame 42829.- laenu osast. 
Vallamaja katlamaja majanduskulud 19212.- kütus ja järelevalve. 
Vallateed 87941,95, teede  korrashoid ja  investeeringud ( selguvad aasta jooksul), 
Turism 2637.-. liikmemaks MTÜ Terra Maritima 35.- ja tegevustoetus 2602.-. 
 

• Keskkonnakaitse :Kulud kokku 24236.- 
Jäätmekäitlus(prügivedu kortermajad) majanduskulu 6500.-, 
Heitveekäitlus 2176.- ( Rõude küla) personalikulu  1156.-, majanduskulu 860.-, lõivud 160.-
(saastetasud). 
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 14725.-,siin on kajastatud haljastuse  
personalikulu 12925.- majanduskulu 1800.-. 
Muu keskkonnakaitse sh. keskkonna haldus 835.- personalikulu. 
 

• Elamu ja kommunaalmajandus: Kulud kokku 48849.-. 
Elamumajanduse arendamise majanduskulud kokku 7054.-, sellest vallale kuuluvad tühjad 
korterid 5589.- (siinhulgas ka vallale Kooli tee 8-10 ostetud korteri kulud,),V-Lähtru elamu 
korstnapühkimine 465.- ja korstnapeade ehitus 1000.-. 
Veevarustus 4750.- . hajaasustuse programmi 2016 aasta toetuse omaosalus 3000.-, 2015 
programmi jääk 600.- , majanduskulu 1150.- (Kirna ja Rõude vesi). 
Tänavavalgustus kokku 1860.-, Martna 1780.-, Rõude 50.- ja Kirna 30.-. 
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus kokku 35185.-. sellest personalikulu 27467.-  
,majanduskulu 7418.-, lõivud 300.-(üürivõlglased kohtusse). Siinhulgas  on arvestatud Rõude 
ja V-Lähtru kalmistute kulud summas 1112.-(personalikulu ja liivavedu) ja hulkuvate  
loomadega seotud kulud 500.-,sellest eelmise aasta toetus 150.-. 
 

• Vaba aeg, kultuur, religioon: Kulud kokku 58491.- 
Sporditegevus. Kulud kokku 9905.-,  
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Noorte sportlaste premeerimiseks personalikulu 870.-, majanduskulu 2575.-. Siin on kajastatud 
Martna kaarhalli kulud mis antud rendile Spordiklubi Martnale. Martna Spordiklubi esitas 
tegevustaotluse 13760.-eurole, Antud tegevustoetus 6460.-. 
Noorsootöö ja noorte keskused kokku 6120.-, sellest personalikulu 5620.-, majanduskulu 500.- 
Vaba aja üritused kokku 1800.-, valla jaanituli ja jõulu-uusaastapidu 1000.-, külades 
korraldatavate ühisürituste toetusteks 800.-. 
Raamatukogud kokku 25126.- , sellest Martna raamatukogu 13147.- ,personalikulu 5620.-, 
majanduskulu 7527.-. postipunkti personalikulu 1365.- . 
Rõude raamatukogu 10614.- ,personalikulu 5620.-, majanduskulu 4994.-  postipunkti 
personalikulu 1365.- . 
Seltsitegevus kokku 9890.-, millest majanduskulu 240.-. tegevustoetused 9650.-. 
Taotluse esitasid MTÜ Martna päevakeskus 3850 -, ja Rõude külaselts 13444.-. Otsustati anda 
toetust päevakeskusele 4000.- ja külaseltsile 5650.-. 
Uued MTÜ-d mis registreeritud 2015 sügisel esitasid taotlused järgmiselt:  Rõude muuseum 
5285.- ,MTÜ Vaim ja Vorm- 9500.-, MTÜ Igapäevakeskus 14400.-.  Neile toetust ei antud. 
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused kokku 5650.- 
Taotluse esitas EELK Martna Püha Martini Kogudus 9500.-.Antud tegevustoetus 5650.-. 
 

• Haridus: Kulud kokku 454523,20 
Alusharidus-lasteaiad kokku 179412.-, millest  personalikulu 77654.-, majanduskulu 29047.-, 
investeeringu toetus 32000.- ,laenu juurdevõtmine omaosaluseks praeguse EAS i taotluse järgi 
40711.-(esialgne ehitusprojekt kokku 72711.-). 
Lapsi lasteaias EHIS`e 10.02.2016.a. seisuga on 21 last. 2016 aasta sügisel on EHIS-e 
andmetel  kooliealisi neli last. Kaalumisele võib tulla moodustada 1 rühm, sest lapsi pole. 
2017 sügisel on kooliealisi juba 11 last. 
Põhikooli kulud kokku 219045,20, sellest personallikud 177817.- , majanduskulud        
41218.20, liikmemaks orienteerumisklubile Okas 10.-. Koolis EHISé 10.02.16 seisuga on 47 
õpilast. 
Gümnaasiumite kulud kokku 3900.-, meie lapsed teistes omavalitsuse koolides (4 õpilast ). 
Kohatasu  sel aastal 87.-,  eelmisel aastal 91.-. 
Koolitransport kokku 22000.-,  õpilaste bussiliin  ja bussipiletite kompenseerimiseks . 
Koolitoit kokku 30166.- . sellest personalikulu 14450.- ja majanduskulu  15716.-(toiduained). 
Peale mainitud kululiike pole võimalik teisi kulutusi sööklale välja tuua (elekter, vesi).Riigi 
poolt saadav toiduraha toetus on  6416.- õpilastele (0,78 senti päev) ja vallapoolne 
toiduainetele minev kulu 9300.- , millest 8626.- on  tuludesse arvestatud  . Kuna Pria ei tagasta 
käibemaksu piimatoetuse osas siis on siin ka käibemaksukulu. Vald kompenseerib oma 
eelarvest õpilastele puudujääva söögiraha. 
 

• Sotsiaalne kaitse: Kulud kokku 81733,85 
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kokku 1802.-, millest hooldajatoetus täiskasvanutele 
1560.05,   lastele 241,95. 
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused kulu kokku 10100.-. Praegu on hooldekodus 2 valla 
elanikku kelle eest vald maksab kohatasust puuduoleva osa kuna hooldatava pension katab alla 
poole koha maksumusest. Lisaks on eelarvesse  arvestatud 6 kuu hooldekoht, kuna on vanureid 
kellel puuduvad lähedased ja  kes ei suuda endaga hakkama saada. 
Muu eakate sotsiaalne kaitse: kulud kokku 12274,- . Siin on koduteenusega seotud kulud, millest 
personalikulu 8028.- ja majanduskulud 4246.-. 
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse: kulud kokku 15938.-., vajaduspõhine toetus 
6868,52, peretoetused 4266,48 (sotsiaaltoetuste kord), puudega lapse eritransport kooli ja tagasi 
3500.- ,  lasteaialaste  söögiraha kompensatsioon 400.-,täiendav riigipoolne toetus 701.-, 
majanduskulu 142.- ja lõivud 60.-. 
Riiklik toimetulekutoetus kokku 22237.11 millest toetus 21760,11( 2016 toetus 130.- eelmine 
aasta 90.-) ja korraldamine 477.-. 
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus kokku 19382,74. Personalikulu 19133.- ja 
majanduskulu 249,74 
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   Kululiikide osakaal eelarves 
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Tegevusvaldkondade võrdlus  

 

Investeerimistegevus 

2016. aasta eelarvesse on planeeritud investeeringukulud kokku 119980.- 

Kasutada saab laenulepingu summat 83540 .-, mis tuleb  välja võtta hiljemalt 02.märtsiks. 
Omavahenditest kasutame 4440.-.vallamaja signalisatsiooni paigaldamiseks. Toetusena 
saame 32000.- lasteaia tarbeks. EAS - lasteaia katuse renoveerimise toetus projekt 
EU49382. Leping on sõlmitud 5.01.2016. 

 

Võetavat laenu saab kasutada ainult investeeringuteks.  Lasteaia ehitusprojekti omaosalus ja  Martna 
asula  kaugkütte torustiku maksumus 42829.-  on eelarvesse planeeritud, täpne maksumus selgub peale 
hanke korraldamist. Eelarve lasteaia ossa on  juurde lisatud EAS-ile esitatud toetuse taotluses kokku  
kajastatud omaosalus 40711.-. Tegelikud kulud korrigeerime lisaeelarvega. Taotlus oli 72711.-. Laenu 
ülejääk jääb likviidseks varaks. 
Lasteaia hanke korraldab riigihanke keskus maksumusega 1080.-, soojatrasside osas vald. 
Omavahenditest vallamaja automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine 4440.-. Töö teostajaks 
OÜ Sivero. Päästeenistuse ettekirjutus. 
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Põhivara müük: 2016 aastal eelarvesse plaanitud ei ole, 2015 aasta eelarvesse plaanitud tulu jäi saamata. 

Finantseerimistegevus 

2015 aastal võetud laen on  36460 eurot. Laenuleping 2014034254 L150001993 sõlmitud 03.03.2015 
kokku 120000 eurot. Tasumise lõpptähtaeg 15.02.2025. 

Esialgse maksgraafiku järgi (kuni 17.09.2018) on laenu tagasimaksed summas 36460 eurot : 
2016. a 13332 eurot, 
2017. a 13332 eurot, 
2018. a 9796 eurot. 
 
Maksegraafik terve laenu osas 120000.- jaguneb järgmiselt: Tagasimakse aastatel 2016-2024: 
2018.a. kuni 2024.a. igal aastal 13332.- ja 2015 aasta jaanuaris 12,.-.  
  

Seletuskirja koostas: Reet Kuldmeri, pearaamatupidaja 


