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Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve seletuskiri 

2018. aasta I lisaeelarvega suurenevad vallaeelarve põhitegevuse tulud 96 950 eurot, 

põhitegevuse kulud  60 463 eurot, investeerimistegevus suureneb 31 760 eurot, likviidsete 

varade jääk suureneb 4727 eurot. 

1. 2014. aastal Vändra Vallavalitsuse poolt algatatud kohtumenetlus lõppes veebruaris 2018. 

Vastavalt kohtumäärusele maksti Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse arvelduskontole 32 015 

eurot, millele lisandub 2232 eurot kohtu deposiidis olev summa, kokku 34 247 eurot.  

1.1. Täiendavalt laekunud summast suunatakse 8250 eurot Vändra kunstmuruväljaku 

rajamiseks LHV Panga ja  MTÜ Jalgpalliklubi Vändra Vaprus vahel sõlmitud laenulepingu 

intresside  tasumiseks (tegevusala 08109 - vaba aja üritused); 

1.2.  Kaisma jäätmejaama korrastamiseks on lisatud tegevusala 05100 - jäätmekäitlus 

eelarvesse 11 500 eurot; 

1.3. Vihtra Lasteaia katla vahetamiseks on suurendatud majanduskulude eelarvet 4680 eurot; 

1.4. Endise Vändra valla piirkonna tänavavalgustuse korrastamiseks on tegevusala 06400 -

tänavavalgustus eelarvesse lisatud 3770 eurot; 

1.5. Bussipeatuste ja Koidula platsi korrashoiukuludeks on lisatud Vändra Alevi Sotsiaalmaja 

majanduskulude eelarvesse 1320 eurot; 

1.3. Vabasse jääki lisandub 4727 eurot. 

 

2. Sotsiaaltöö ümberkorraldamise käigus on eelarves muudetud tegevusalasid ja lisatud 

täiendavad laekumised tuludesse ja kuludesse. 

2.1.Vändra Alevi Sotsiaalmaja koduteenuste ümberkorraldamiseks on eelarves ühendatud 

tegevusalad 10120 2 -Vändra Alevi Sotsiaalmaja päevakeskus, 10700 1 - Vändra Alevi 

Sotsiaalmaja ja tegevusala 10900 - muu sotsiaalne kaitse. Viimase tegevusala eelarves oli valla 

erinevate piirkondade (5 töötajat) hooldustöötajate tööjõukulud ja nende kasutada olnud 

sõidukite ülalpidamiskulud. Kasutusele jääb tegevusala 10120 2 - Vändra Alevi Sotsiaalmaja, 

mille eelarvesse lisandub 79 279 eurot tegevusalade 107001 ja 10900 eelarvete vähenemise 

arvelt vastavalt  18 161 ja  61 118 eurot; 

2.2. Vallaeelarves on suurendatud kaupade ja teenuste tulueelarvet 62 703 eurot, millest 20 000 

eurot on lisatud Vändra Alevi Sotsiaalmaja investeeringute eelarvesse ehitusjärelevalve ja 

lisatööde katteks ja ülejäänud tööjõu- ja majanduskuludeks. Alates märtsist alustati 

sotsiaalmajas uue teenuse pakkumisega, so päeva- ja nädalahoid, prognoositud tulu   37 000 

eurot. Alates juulist lisandub Halinga piirkonnas erihoolekandeteenuste pakkumine, mis toob 

täiendava tulu 17 247 eurot. Pikaajaliselt kaitstud töö projekti täiendavad tulud on 5941 eurot. 

Eelpoolnimetatud projekte rahastab Sotsiaalkindlustusamet; 

2.3. Vändra uue kalmistu korrashoiuga tegeleb vastavalt kokkuleppele Vändra Alevi 

Sotsiaalmaja. Esialgselt olid kalmistu korrashoiukulud 2100 eurot planeeritud tegevusala 06605 

– muu elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves. Lisaeelarvega viidud sotsiaalmaja eelarvesse. 

 

3. Valla 2018. aasta eelarvest jäi ekslikult välja Vändra Muusikakooli (tegevusala 09510 02) 

renoveerimise projekti maksumus 11 760 eurot. Projekt sai valmis 2017. aasta lõpus, arve tasuti 

2018. aasta algul. Nimetatud summa 11 760 eurot on lisatud investeerimistegevuse eelarvesse, 

sama summa võrra on vähendatud reservfondi mahtu. 



4. Valla arengukava koostamiseks on sõlmitud leping FIE Heli Müristajaga summas 9360 eurot. 

Vähendatud on vallavalitsuse (tegevusala 01112) tööjõukulude eelarvet ja lisatud 9360 eurot 

tegevusala 01330 - muud valitsussektori teenused majandamiskulude eelarvesse arengukava 

koostamise kulude katteks. Vallavalitsuse struktuuris on planeerimise- ja arenguspetsialisti 

ametikoht täitmata. 

5. Alates 01. maist töötab Vändra Kultuurimaja koosseisus noortekeskuse noorsootöötaja, kelle 

tööjõukulud on planeeritud sihtotstarbeliselt laekuva KTG noorsootööprojekti ja  riigieelarvest 

eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse vahenditest. Sama ametikoht on Pärnu-Jaagupi 

Rahvamajas. Noorsootöötajate  töötasude võrdsustamiseks on vähendatud tegevusala 09510 03 

- huviharidus ja huvitegevus tööjõukulude eelarvet 6100 eurot ning 3050 euro võrra 

suurendatud Pärnu-Jaagupi Rahvamaja ja Vändra Kultuurimaja tööjõukulude eelarveid. 

6. Tegevusala 10701 - riiklik toimetulekutoetus eelarves on muudetud kululiike. Kuna 

Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse 

üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 

alusel eraldatakse raha sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks ning omavalitsuse enda 

otsustada jääb toetuste ja/või teenuste andmine, siis on selgunud, et 2018. a kulub antud rahastus 

pigem teenustele. Ehk tegemist on majandamiskuluga, mitte antavate toetustega. 

 

 

  


