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       Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määruse  

„Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve“ 

Lisa 2 

 

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve seletuskiri 

 

 

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse 

finantsjuhtimise seadus, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. veebruari 2020. a määrus nr 10 

„Põhja-Pärnumaa valla finantsjuhtimise kord“ ja Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 

2030. Arengukava kohaselt on valla strateegilised eesmärgid: elukeskkonna säilitamine ja 

parendamine, kvaliteetne, kaasaegne ning optimeeritud haridus- ja kultuuriasutuste võrgustik. 

 

Eelarve koostatakse tekkepõhiselt ja viieosalisena: 

• põhitegevuse tulud 

• põhitegevuse kulud 

• investeerimistegevus  

• finantseerimistegevus 

• likviidsete varade muutus 

 

Tekkepõhises eelarves kajastatakse majandustehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata 

sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarve peab olema tasakaalus, st 

põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud peavad olema tasakaalus, neile liidetakse 

investeerimistegevuse eelarveosa ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma ning 

likviidsete varade muutus, mis kokku moodustab eelarve tulemi. Eelarve on tasakaalus, kui 

eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ja eelarve 

on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks 

korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 

noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, 

jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede 

korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Samuti 

koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvialakoolide, raamatukogude, 

rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning 

teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. 

Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest 

või muudest allikatest. 

 

Põhja-Pärnumaa vallas on kolm alevit ja 86 küla. Halduskeskused asuvad Vändras, Pärnu-

Jaagupis ja Tootsis. Elanike arv on alates 2019. aastast pidevalt vähenenud, ca 100 inimest 

aastas. Kui 2019. aasta alguses elas Põhja-Pärnumaa vallas 8381 inimest siis 2022. aasta 01. 

novembri seisuga elas Põhja-Pärnumaa vallas 7958 inimest. Elanike arv on vähenenud 423 

inimese võrra. Vallavalitsus on seadnud oma eesmärgiks valla elanike väljavoo pidurdumise 

ja pööramise elanike arvu tõusule. Selleks tuleb alustada ettevalmistavate tegevustega, nt 

üürimajade projekteerimine ja lasteaedadele juurdeehituste projekteerimine (täiendavalt 60 

kohta), ehitame koolidele juurde lisaklassiruume (Pärnu-Jaagupi-Vändra), mis peaksid 

avaldama oma positiivset mõju. 
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2023. aastal jätkame 2022. aastal alustatud sissekirjutuskampaaniaga. Tagamaks kõigile 

lastele võrdselt kättesaadav muusikaharidus, avame Kergus ja Tootsis mobiilsed 

muusikaklassid. 

 

Põhitegevuse tulude mahuks on 2023. a eelarvesse planeeritud 16,7 miljonit eurot, mis on 

11% suurem 2022. aasta planeeritud laekumisest. Investeerimistegevuse tulud on 1 miljon 

eurot. Likviidsete varade kasutusele võetav jääk eelarve aasta alguseks on eeldatavalt 1,05 

miljonit eurot. Laenu on kavas võtta 0,8 miljoni euro ulatuses investeerimistegevuse 

omaosaluse katteks Tootsi Põhikooli renoveerimiseks.  

 

Põhitegevuse kulud on planeeritud summas 16,6 miljonit eurot, mis on ca 14% suurem 2022. 

aastaks planeeritud põhitegevuse kulude mahust. Põhiline osa kulude suurenemisest tuleb riigi 

poolt planeeritavast pedagoogide palga tõusust ja alampalga tõusust, mis omakorda mõjutab 

kogu palgapoliitikat. 

  

Investeerimistegevuse kulude mahuks on kavandatud ca 2,4 miljonit eurot. Laenude 

tagasimaksed on 0,6 miljonit eurot.  

 

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve lähtepositsiooniks on 2022. aasta eelarve. Sellele on 

lisatud prognoositav pedagoogide ja lasteaiaõpetajate, samuti alampalgasaajate palgatõus ning 

ülejäänud töötajate kategooriate palgatõus. Tööjõukulude kasv kokku koos maksudega on 

18% ehk ca 1,6 miljon eurot. Lisaks suurenevad muuhulgas ka kütte- ja elektrikulud. 

 

Aasta lõpus üleminevad kulud, mis on seotud erinevate projektitöödega selguvad jaanuarikuu 

jooksul. 2023. aasta tasandusfondi ja toetusfondi summad kinnitatakse Vabariigi Valitsuse 

poolt tavaliselt  eelarveaasta veebruaris. Vastavalt korrigeeritakse siis ka Põhja-Pärnumaa 

valla 2023. aasta eelarve summasid lisaeelarve menetlemise käigus. Praeguses eelarve 

projektis on tasandusfondi ja toetusfondi summad arvestuslikud. 

 

Põhja-Pärnumaa vallal on käesoleval hetkel 25 hallatavat asutust, neist 10 haridusasutust, 8 

kultuuriasutust, 4 sotsiaalhoolekandeasutust, 2 spordikeskust ja noorsootöökeskus.  

 

Eelarve põhitegevuse tulude osas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks 

liikideks: 

1) maksutulud; 

2) tulud teenuste osutamisest; 

3) saadavad toetused; 

4) muud tegevustulud. 

 

Eelarve põhitegevuse tulusid on 2023. aasta eelarvesse planeeritud kokku 16 780 034 eurot, 

mis on ca 11% rohkem 2022. aasta eelarves prognoositust. Põhja-Pärnumaa valla maksutulud 

suurenevad prognoosi kohaselt ca 8%, sh üksikisiku tulumaks. Kohalikele omavalitsustele 

tulumaksu eraldis on jätkuvalt 11,96% riigile laekuvatest tulumaksuga maksustatavatest 

väljamaksetest. Tulenevalt üle-eestilisest palkade tõstmisest 2022. aastal, on tulumaksu 

laekumised pööranud mõõdukale tõusule (Joonis 2). Sama tendents jätkub loodetavasti ka 

2023. aastal. 

 

Eeloleva perioodi maksutulude planeerimisel on oluliseks näitajaks maksumaksjate arv, mis 

on olnud 2022. aastal 3600 ringis. Keskmine väljamakse Põhja-Pärnumaa valla maksumaksja 

kohta oli 2022. aasta septembris 1386 eurot (2022. aasta jaanuaris 1339 eurot).  
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Joonis 2. Põhja-Pärnumaa vallale laekunud tulumaks füüsilistele isikutele tehtud välja 

maksetelt aastatel 2018- oktoober 2022  

 

 
(allikas: Rahandusministeerium) 

 

Maamaksu laekumine on 2023. aastaks prognoositud 2022. aasta eelarvega samal tasemel,  

reklaamimaks on ainus kohalik maks, mis kehtib endise Halinga valla territooriumil ja  selle 

laekumine on marginaalse tähtsusega – 2023. aastal prognoositud summas 2000 eurot.  

 

Suure tõusu teevad tulud teenuste osutamisest,  mis tõusevad prognoosi kohaselt ca 20% võrra 

2022. aasta eelarvega võrreldes. Tulenevalt inflatsioonist ja teenuste hinnapoliitikast meie 

maakonnas tõusevad sotsiaalteenuste hinnad ja lasteaedade toitlustustasud. Lasteaedade 

kohatasud ja muusikakoolide õppemaksud on Põhja-Pärnumaa vallal seotud riigi alampalgaga 

ja on praegu 4% alampalgast ehk siis alates 01.01.2023 29 eurot. Alates 01.08.2023 on see 

plaanis tõsta 6-le %-le alampalgast ehk 44 eurole. 

  

Riigipoolsed toetus- ja tasandusfondi eraldised 2023. aasta eelarves on prognoositud 13% 

suuremana 2022. aasta eelarves kajastuvatest tulenevalt eesootavast pedagoogide 

palgatõusust. Sihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt tegevuskuludeks sõltuvad 

projektitöö efektiivsusest ja erinevate meetmete avanemisest. Seoses kontserdisaali ja 

kunstigalerii avamisega ning kontserttegevuse laiendamisega kõikides kultuuri- ja 

rahvamajdes suurenevad ka kultuuriasutuste omatulud. 

 

Maavarade kaevandusõiguse tasu on üksikisiku tulumaksu ja maamaksu kõrval kolmas 

suurem Põhja-Pärnumaa valla omatulu allikas. 2023. aasta eelarvesse on prognoositud 

laekumine 287 000 eurot, mis on ca 50 000 suurem 2022. aasta eelarvega võrreldes. 

 

Eelarve põhitegevuse kulude osas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks 

liikideks: 

1) antavad toetused; 

2) muud tegevuskulud. 
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Muud tegevuskulud on omakorda jaotatud personalikuludeks (tööjõukulud koos sotsiaal- ja 

töötuskindlustusmaksuga) ning majandamiskuludeks (Joonis 3).  

 

Joonis 3. 2023. aasta eelarve kulude jaotus majandusliku sisu järgi 

 

 
 

Eelarve põhitegevuse kulud on 2023. aastaks planeeritud summas 16 626 040 eurot, mis on  

ca 14% rohkem 2022. aasta eelarvega võrreldes ehk ca 2 miljoni euro võrra. Suurima mõjuga 

eelarve kulude kasvule on prognoositav pedagoogide ja lasteaiaõpetajate ning muusikakoolide 

õpetajate palgatõus. 2023. aastal tõuseb pedagoogide palga alammäär 1412 eurolt  1749 

eurole (337 eurot ehk 23,9%). Alampalk tõuseb 654 eurolt 725 eurole, mis toob ka ülejäänud 

töötajate kategooriatele palgatõusu. Kokku on palgatõusu mõju valla eelarvele 1,6 miljonit 

eurot. Lisaks suurenevad ka kütte-, elektri- ja toiduainete kulud.   

Järgnevalt ülevaade põhitegevuse kuludest tegevusvaldkondade lõikes (Joonis 4).  

 

Joonis 4. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 
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Tegevusala 01 Üldised valitsussektori teenused sisaldab vallavolikogu, vallavalitsuse, muud 

üldised teenused (osamaksud erinevates omavalitsusi ühendavates organisatsioonides, 

arvutiprogrammid, mis teenindavad tervet valda jt) ja reservfondi eelarveid.  

• Vallavolikogu eelarve suureneb 2022. aastaga võrreldes 10% võrra, sh palgafond 12%.  

• Vallavalitsuse eelarve suureneb 11%, palgafondi maht analoogiliselt teiste hallatavate 

asutustega (12%) ja mõnevõrra (3%) suurenevad ka majanduskulud, küte ja elekter 

minimaalselt, sest Vabariigi Valitsus on andnud võimaluse kohalikele omavalitsustele 

üle minna elektri universaalteenusele.  

• Muude üldiste teenuste eelarve suureneb 11%. 15 000 eurot on lisatud Eesti Infoturbe 

Standardiga kooskõlas olemise auditeerimiseks, mis on tehtud kohalikule 

omavalitsusele alates 2023. aastast kohustuslikuks. Samuti on lisatud täiendavaid 

vahendeid juriidiliste teenuste eest tasumiseks, suurenevad ka kasutatavate 

programmide halduskulud. Samuti on sellel tegevusalal 5000 eurot nägemisteravust 

korrigeerivate prillide kompenseerimiseks nendele arvutiga töötavatele hallatavate 

asutuste töötajatele, kelle eelarves vastavad vahendid puuduvad. 

• Reservfond on planeeritud 2023. aastal summas 200 000 eurot. 

 

Tegevusala 04 Majandus sisaldab maanteetranspordi (vallateede), ühistranspordi 

korralduse (bussijaamade hooldus) ja üldmajanduslike arenguprojektide (valla 

üldplaneeringu lõpetamine) eelarveid.  

• Maanteetranspordi eelarve on 2022. aasta tasemel, riigi poolt eraldatavast 305 000 

eurost on 205 000 eelarvestatud põhitegevuse  kulude eelarves ja 100 000 

investeeringute eelarve osas.  

• Ühistranspordi korralduse eelarve suureneb 25% võrra 

  

Tegevusala 05 Keskkonnakaitse hõlmab jäätmekäitluse ja avalike alade puhastuse   

eelarveid.  

• Jäätmekäitlusele 2023. aastaks planeeritud summa on 4% suurem 2022. a vahenditest. 

• Avalike alade puhastusele suunatavatele kulud jäävad 2022. aasta tasemele. Sellel 

tegevusalal kajastub ka heakorrakonkursi Kaunis Kodu auhinnafond. 

 

Tegevusala 06 Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus sisaldab tänavavalgustuse ning 

elamu- ja kommunaalmajanduse eelarveid.  

• Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarve, mille tegevus hõlmab valla omandis olevate 

munitsipaaleluruumidega seotud kulusid, samuti kalmistute hoolduseks eraldatavaid 

summasid, suureneb 20% kütte-, elektri- ja remondikulude suurenemise tõttu. 

• Tänavavalgustuse eelarve jääb 2022. aasta tasemele. 

Tegevusala 07 Tervishoid 2023. aasta eelarves ei ole, kuna koroonaviirus on taandumas ja 

täiendavaid vahendeid selle tarbeks eelarvesse planeerida vaja ei ole.  

Tegevusala 08 Vaba aeg ja kultuur hõlmab Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse, Tootsi Kultuuri- 

ja spordikeskuse, Vändra alevi puhkepargi ja staadioni, Pärnu-Jaagupi Kultuuri- ja 

Spordipargi, Pärnu-Jaagupi tenniseväljaku, Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse, Vaba aja 

ürituste, Põhja-Pärnumaa Raamatukogu, samuti Kaisma, Pärnjõe, Pärnu-Jaagupi, Suurejõe 

ja Võidula Rahvamaja, Vihtra Külakeskuse ning Vändra Kultuurimaja eelarveid, samuti valla 

lehe väljaandmisega seotud kulusid. Uued teemad on Lüdigi saal ja kunstigalerii.  
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Tegevusvaldkonna kulud suurenevad keskmiselt  16%. Kõikide rahva- ja kultuurimajade 

eelarvetesse on lisatud ca 1500-2000 eurot nii tulude kui kulude eelarvesse planeeritava 

sisutegevuse arendamiseks. Märtsikuus avatakse kunstigalerii, et meie kooliõpilased saaksid 

algteadmised eesti kunsti ajaloost. Vändras avatakse Lüdigi kontserdisaal, mille avasarjas 

esinevad Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, Tõnu Kaljuste, Hortus 

Musicus, Ain Anger, Kaunimate Aastate Vennaskond, Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo. 

Kontserttegevuse laienemise tarbeks renoveerime 2 kontsertklaverit, ühe Pärnu-Jaagupis, teise 

Vändras. 

 

Tegevusala 09 Haridus. Põhja-Pärnumaa valla hallata on 10 haridusasutust: gümnaasium 

Vändras, 2 põhikooli (Pärnu-Jaagupi ja Juurikaru), 2 lasteaiaga koos tegutsevat põhikooli 

(Pärnjõe ja Tootsi), lasteaiaga koos tegutsev 6-klassiline kool Kergus, 2 lasteaeda (Pärnu-

Jaagupi, Vändra) ja kaks huvihariduskooli (Vändra ja Pärnu-Jaagupi). Hariduse tegevusala 

kulud moodustavad ca 57%  valla 2023. aastaks planeeritud põhitegevuse kuludest (2022. a 

55%).  

• Tegevusvaldkonna kulud suurenevad 2023. aastal ca 19%. Suurima osa kulude tõusust 

moodustavad palgafondi kulud, mis suurenevad 21% ehk ca 1,3 miljoni euro võrra. 

Palgakulud moodustavad 77% haridusasutuste põhitegevuse kuludest.  

• Noorte huviharidus ja huvitegevus on viimastel aastatel olnud riigi poolt rahastatud 

tegevus, prognoosi kohaselt see nii ka jätkub. 

• Koolitoidu eraldised 2022. aastaks kinnitatakse koos muude riigieelarveliste 

eraldistega ja on endiselt prognoosi kohaselt 1 euro õpilase kohta päevas. 

• Hariduse tegevusvaldkonnas kajastatakse ka  õpilasveo eriliinidele ja Vändra 

koolibussile kuluvad summad. Seoses kütusehindade tõusuga suurenevad õpilasveo 

liinidele kuluvad summad ca 10%. 

• Avatakse kaks mobiilset muusikaklassi, Tootsis ja Kergus. 

 

Tegevusala 10 Sotsiaalne kaitse tegevusala hõlmab järgmisi valla hallatavaid asutusi: 

Vändra Alevi Hoolekandekeskus, Tootsi Hooldekodu, Vändra Alevi Sotsiaalmaja ja Vihtra 

Päevakeskus. Kahes viimases asutuses osutatakse lisaks kohaliku omavalitsuse kohustuslikele 

teenustele ka erihoolekandeteenuseid erivajadustega inimestele ning kulusid finantseerib 

Sotsiaalkindlustusamet (igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, töötamise toetamine, päeva 

ja nädalahoid).  

 

Tegevusvaldkond hõlmab ca 17% valla põhitegevuse kulude eelarvest. Tööjõukulude 

suurenemine toimub kõigis sotsiaalvaldkonna asutustes ja on tingitud nii struktuuri 

muudatustest (lisandunud personali lisatööjõudu) ja hooldustöötajate töötasude ühtlustamisest 

kui ka alampalga tõusust ning sellega seotud üldisest palgatõusust. Majandamiskulude kasv 

Tootsi Hooldekodul ja Vändra Alevi Hoolekandekeskusel on tingitud ka asutuste töö 

spetsiifikast (isikukaitsevahendite hinna tõus) ja üldiste teenuste hindade kallinemisest 

(toitlustamine jms). Arendame välja uue teenuse – intervallhoid. 

 

Riigieelarvest (asendus- ja järelhooldus, toimetulekutoetus, matusetoetus, puudega laste 

sotsiaalabi) rahastatavad toetused on planeeritakse vastavalt toetusfondist 2023. a 

eraldatavatele summadele.  

Suurenevad ka Muud hooldekodude kulud. Põhjuseks nii teenuse hinnatõus kui ka teenust 

vajavate isikute suurenev arv.  

 

Investeerimistegevuse tulud on 2023. aastal 1 027 500 eurot, sh 576 000 eurot on Riigi 

Tugiteenuste Keskuselt taotletav toetus Tootsi Põhikooli rekonstrueerimiseks, 200 000 eurot 
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on planeeritud saada  vara müügist ja 40 000 eurot on riigipoolne toetus 

hajaasustusprogrammile. 211 400 eurot (70% projekti maksumusest) on loodetav toetus 

Kredex-i programmist Vahenurme 3 sotsiaalmaja kütte- ja ventilatsioonisüsteemi 

rekonstrueerimiseks ning hoone soojustamiseks. 

 

Investeerimistegevuse kuludeks on 2023. a planeeritud 2 387 497 eurot, mis sisaldab 

järgmisi investeeringuid: 

 

Investeerimistegevuse kulud 2 387 497 

Peaväljakute (peatänava) ideekonkursi auhinnafond koostöös Arhitektide 

Liiduga (Tootsi, Vändra, Pärnu-Jaagupi).  25 040 

Valitsussektori võla teenindamine (pangaintressid) 60 000 

Maanteetransport (sh Võidula silla rekonstrueerimine) 100 000 

Elamumajandus 40 000 

Veevarustus (Hajaasustusprogramm 80 000, AS Mako aktsiakapitali 

laiendus 50 000 projektipõhiselt) 130 000 

Tänavavalgustus (Kaisma-Kergu kergliiklustee) 30 000 

Kriisivalmidus (generaatorite ühenduste ettevalmistamine) 10 000 

Pärnu-Jaagupi Spordikeskus (spordisaali lae summutamine) 30 000 

Vaba aja üritused (sh kaasav eelarve 20 000) 80 000 

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu (kunstigalerii valmiduse loomine) 9 100 

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja (ventilatsiooni väljaehitamine) 25 000 

Suurejõe Rahvamaja (vundamendi soojustamise II etapp) 6 200 

Vihtra Külakeskus (Vändra Lasteaia Vihtra rühma üle toomine) 14 429 

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna (lasteaia juurdeehituse 

projekteerimine) 26 000 

Vändra Lasteaed (juurdeehituse projekteerimine, ruumide 

renoveerimine) 52 268 

Tootsi Lasteaed-põhikool (koolimaja rekonstrueerimine) 1 359 660 

Pärnu-Jaagupi Põhikool (põhikooli aula ventilatsiooni väljaehitamine) 26 000 

Vändra Gümnaasium (fassaadi renoveerimine) 21 400 

Vihtra Päevakeskus (lasteaia kohandamine päevakeskuseks) 10 000 

Vändra Alevi Sotsiaalmaja (Uus tn 17 hoone osaline renoveerimine) 15 400 

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (Vahenurme 3 

rekonstrueerimine ja kahe sotsiaalkorteri renoveerimine) 317 000 

 

Investeeringuna käsitletakse ka finantstulusid ja –kulusid. Finantskuludeks on laenude 

teenindamiseks makstavad intressisummad. 2023. aastaks on planeeritud finantskuludeks 60 

000 eurot. Finantstuludeks on pangaintressid jooksvalt hoiuselt.  

 

Finantseerimistegevuse eelarveosas kajastatakse kohustuste võtmise ja kohustuste 

tasumisega seotud tulusid ja kulusid. Kohustusi tasutakse 2023. aastal 641 000 eurot. Tabel 1 

kajastab laenude tagasimakseid aastatel 2023 kuni 2026.  

 

2023. aastal on kavas võtta täiendavalt laenu 800 000 eurot Tootsi Põhikooli 

rekonstrueerimise omaosaluse katteks. 2023. aastal läheb refinantseerimisele Swedbank 
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pangast Vändra Hoolekandekeskuse ehituseks võetud laen, mille laenu jäägi tasumise tähtaeg 

saabub on 2023. aasta märtsis ja on 828 445 eurot. Sel puhul on kaks võimalust, kas maksta 

kogu summa korraga ära või refinantseerida laenu jääk järgmisteks perioodideks. Kuna 

korraga ei ole võimalik seda summat ära maksta, siis tuleb laenu jääk refinantseerida. Selle 

tulemusel saavad tagasimaksed olema ca 80 000 eurot aastas. Laenukoormust see ei mõjuta, 

kuna on juba laenukoormuses sees (vt Tabel 1). 

 

 

Tabel 1. Laenude põhiosa tagasimaksed aastatel 2023-2026 

 

Krediidiasutus 2023  2024  2025 2026  

Keskkonnainvesteeringute Keskus 124 096 124 096 124 096 124 096 

SEB Pank 418 223 411 413 411 413 411 413 

Swedbank (prognoositav) 98 189 99 712 99 998 101 533 

Kokku tagasimaksed 640 508 635 221 635 507 637 042 

 

Likviidsete varade muutuse eelarveosa kajastab raha jäägi kasutamist jooksval eelarveaastal 

ja vaba jäägi ülekandumist järgmise aasta eelarvesse. Vaba jääk  kujuneb ülelaekuvatest 

tuludest ning kokkuhoitud kulude arvelt.  2022. aasta lõpuks on prognoositav vaba jääk 

summas ca 1, 5 miljonit eurot, millest investeeringutena on plaanis kasutusele võtta ca 

1 miljon eurot, likviidsete varade kasutamata osa suuruseks on planeeritud 500 000 eurot. 

Kasutamata osast tehakse lisaeelarve käigus eraldised üleminevate kulude katteks, mis on 

olnud tavapäraselt ca 200 000 euro ulatuses. 

 

Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve 

 

Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võivad valitsus ja teised 

alaeelarvete eest vastutavad isikud igas kuus teha väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku 

ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud 

eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus. Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus 

on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate 

väljaminekutega võrreldes, võivad valitsus ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud teha 

neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus 

kavandatust. 

 

Valitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg 

saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad: 

 

1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist; 

2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest; 

3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, väljakuulutatud riigihankest, 

põhivara soetamiseks sõlmitud antud finantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu 

alusel saadud sihtfinantseerimisest; 

4) kohtuotsusest. 
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Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades kogusummana eelmisel eelarveaastal 

tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad investeeringute elluviimiseks sõlmitud 

lepingust või välja kuulutatud riigihankest, põhivara soetamiseks sõlmitud antud 

sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest. 

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega, kui lõplikult selguvad riigieelarvest ja 

selles alusel vastuvõetud õigusaktidest tulenevad mõjud vallaeelarvele või kui on lõplikult 

selgunud eelmiseks aastaks kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud, mida soovitakse 

jooksval eelarveaastal teha. Lisaeelarvet võib kasutada eelarveaasta jooksul laekunud 

sihtotstarbeliste eraldiste eelarvestamiseks ja/või aasta jooksul ülelaekunud summade 

suunamiseks arengukava tegevuskava katteks.  Eelarve tulude alalaekumiste korral võib 

koostada ka negatiivse lisaeelarve. Lisaeelarvet menetletakse, võetakse vastu ja 

avalikustatakse samas korras eelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud 

suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata, väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud 

sissetulekute vähenemisest, sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka 

väljaminekud või sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste 

võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra. 

 

 

 

Seletuskirja koostas 

Eve Lempu 

Rahandusosakonna juhataja-finantsjuht 


