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                   MUHU  VALLA  2020. AASTA  EELARVE  SELETUSKIRI  

 

 

 

1. ÜLDOSA 

 

1.1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

 

Muhu valla 2020. a eelarve koostamise õiguslikud alused on Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadus, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS), Muhu valla arengukava 

aastateks 2019-2030 ning Muhu valla eelarvestrateegia 2020-2023. 

KOFS-i alusel koostab eelarveprojekti vallavalitsus ning esitab selle volikogule hiljemalt 1. kuu 

enne uue eelarveaasta algust, s.o. hiljemalt 01. detsembriks.  

2019. aastal läks riik üle kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele eelarvele. Tekkepõhise 

arvestusprintsiibi kasutamise korral kajastatakse kõiki majandustehingud nende toimumise 

perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine 

arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarvestamine võtab arvesse kõik kulud 

(ka mitterahalised nagu näiteks põhivara amortisatsioon). Põhivara amortisatsioon on 

arvestuslik kulu, mida volikogu ei pea kinnitama. Tekkepõhine eelarve annab ülevaate, kui 

palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustusi võtta, sõltumata kohustuste eest 

tasumisajast. Võetud kohustuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest annab 

ülevaate likviidsete varade muutuse eelarveosa. 

 Muhu valla hallatavad asutused esitasid 20. novembriks 2019. a vallavalitsusele oma nägemuse 

2020. a kavandavate tegevuste kohta ja allasutuse eelarveprojekti koos seletuskirjaga. 

Vallaeelarve projekt on koostatud lähtuvalt 2019. aastal koostatud Muhu valla 

eelarvestrateegiast aastateks 2020-2023, laekunud allasutuste eelarveprojektidest,  2019. a 

vallaeelarve tegelikust täitmisest, Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga 

majandusprognoosidest, õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ettenähtud ülesannete 

täitmise kohustusest ja Muhu valla kehtivatest lepingutest. 

         Eelarve struktuur koosneb põhitegevuse tuludest ja -kuludest, investeerimistegevusest, 

finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest. Üldiseks põhimõtteks on ka see, et 

igapäevased vajadused vallaelu korraldamisel on kaetud laekuvate tulude (tulumaks, maamaks, 

toetus-ja tasandusfond, tulud valla majandustegevusest jm.tulud) arvelt, st. põhitegevuse tulem 

on positiivne tagamaks valla jätkusuutlikkus. Samuti arvestatakse eelarve koostamisel, et 

üldjuhul peab planeeritava aasta põhitegevuse tulude kasv protsentuaalselt ületama 

põhitegevuse kulude kasvu või olema vähemalt võrdne. 

        Vallavalitsuse põhimõtted eelarve koostamisel olid: majanduskulude üldine tase samal 

tasemel 2019. aastaga, arvestades võimalike erisuste ja möödapääsmatute teadaolevate 

majanduskuludega. Palgafondi  kasv üldjuhul 3%,  arvestades samas kaadri liikuvusega seotud 

muudatusi, töötajate töökohustuste muutumisi, riigi poolt kehtestatud miinimumpalga määra, 

samuti haridustöötajatele ettenähtud miinimumtasusid.  Lisaks tuleb eelarve koostamisel 

arvestada tööohutuse ja töötervishoiu  nõuetega  vastavalt läbiviidud kontrollide ja uuringute 

tulemustele ning kehtivale seadusandlusele. 
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Investeeringute kavandamisel on arvestatud eelarvestrateegias tooduga ning asjaoluga, et 2020. 

a ei ole plaanis mahukamaid toetuste abil elluviidavaid investeeringuid. 

 

 

1.2. MUUD TEGURID VALLAEELARVE KUJUNDAMISEL 

 

Eesti Panga 2019. a lõpus avaldatud prognoosi kohaselt on Eesti majanduskasv 2020. a 2,3%, 

majanduskasv aeglustub. Ühest küljest ei anna ettevõtete ja majapidamiste vähenenud 

laenukoormus ning suurenenud säästud põhjust arvata, et Eesti erasektorist võiks alguse saada 

järsk majanduslangus. Ometi tunnetavad ettevõtted oma konkurentsivõime langust. 

Kuigi tööpuudus oli 2019. aasta kolmandas kvartalis 3,9%, ehk kõigi aegade madalaim, 

näitavad nii registreeritud tööpuuduse suurenemine kui ka täitmata töökohtade vähenemine 

seda, et vajadus uue tööjõu järele on kahanemas. 

Nõudlus lisatööjõu järele küll väheneb järgmistel aastatel, kuid palgatõususurve jääb 

püsima. Neis oludes langeb aastane keskmise palga tõus vahemikku 5-6%. Tööpuudus 

suureneb lähiaastatel, sest majandus jahtub, samas kui tööturule siseneb senisest rohkem 

inimesi, kes kõik ei leia rakendust. Tööturul osalemist suurendab pensioniea järkjärguline tõus, 

inimeste paranevad tervisenäitajad ja kerkiv üldine palgatase, mis motiveerib töötamist. 

Hinnatõus jääb pigem vaoshoituks. Hinnakasvu tõukab peamiselt tagant tööjõukulude 

suurenemine, mis avaldub kõige vahetumalt teenuste kallinemises. Samas – ühes palgakasvu 

aeglustumisega vaibub ka teenuste hinnatõus ja kuna importtoodangu hinnakasv on lähiaastatel 

pigem vaoshoitud ning maksutõusude mõju varasemast väiksem, jääb tarbijahindade kasv alla 

2%. 

Aeglasemast majanduskasvust hoolimata laekub riigile maksutulu rohkem kui 

tavaliselt. Järgmistel aastatel suurendavad maksutulu mitu suure mõjuga tegurit: läbi aegade 

suurim tööga hõivatute osakaal ühiskonnas; pisut suurenev, ent siiski madalaks jääv tööpuuduse 

määr; kiire palgakasv ja sellest tulenevalt ka kiire tarbimiskasv. 

Valitsus peaks tulude ülelaekumist kasutama valitsemissektori eelarve struktuurse tasakaalu 

kiiremaks taastamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eestipank.ee/press/eesti-panga-prognoos-taistuuridel-tootanud-majandus-kaotab-hoogu-17122019
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2.PÕHITEGEVUSE TULUD 2 924 342 eurot (kasv 8,8% võrreldes 2019 algse eelarvega) 

Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist laekuvatest 

tuludest, saadavatest toetustest ja muudest  tegevustuludest. 

 

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2018-2020. 

Nimetus 

2018 tegelik 

tekkepõhine    

2019 tegelik 

tekkepõhine 

2020 eelarve 

tekkepõhine 

Maksutulud 
1 714 811 1 909 399 1 999 795 

Kaupade-teenuste 

müük 

224 744 231 590 248 030 

Toetus põhitegevuseks 
630 810 680 047 671 417 

Muud tegevustulud 
6 563 3 484 5 100 

Kokku 
2 576 928 2 824 520 2 924 342 

 

2.1 MAKSUTULUD 1 999 795 eurot (moodustab 68,4% põhitegevuse tulust) 

Maksutulust  suurima tuluallika moodustab üksikisiku tulumaks, mis on  2020. a prognoositud  

1 912 395 eurot s.o. 5% suurem kui 2019. a tegelik laekunud tulumaks.  

Maamaks    Plaanitud laekumine 84 000 eurot 

Muud maksutulud (reklaamimaks)  3400 eurot     
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Ülevaade põhilistest maksutuludest  

 

 

 

TULUMAKS JA TASANDUSFOND 2010-2019

 
 

 

2013 2014 2015 2016 2017
2018

tekkepõhin
e

2019
tekkepõhin

e

Tulumaks 983930 1073298 1205186 1316223 1459143 1633353 1821329

Maamaks 69770 74568 74281 74053 77292 78626 84536
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2.2 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 248 030 eurot (moodustab 8,5% põhitegevuse 

tuludest) 

Müük on suurenenud võrrelduna 2019. aastaga just eelkõige üürikorteritest laekuva tulu võrra. 

Riigilõivud 6830 eurot. Peamiselt ehitus- ja kasutuslubade riigilõiv, viidud vastavusse reaalse 

laekumisega. 

Tulud haridusalalt 41 460 eurot.  Lasteaia kohatasu on teistelt omavalitsustelt laekuv  ja oma  

lasteaia kohamaks 20 eurot/kuus, kokku  15 030 eurot.  Lasteaia tasu  toitlustuse eest  on pool 

toidukulust, teine pool on valla kanda. Hetkel on lasteaia toidupäeva maksumus 2.00 eurot, 

millest lapsevanem tasub 1.00 euro.   Lasteaia tasu teenustelt 294  eurot on  eelkõige saali 

kasutus ja ühe ruumi rent. Põhikooli õppekava välisest tegevusest laekuv tulu 16 000 eurot 

koosneb laagrite, peielaudade, väljaspoolt kooli teenindatavate inimeste ja personali 

toitlustamise  teenusest. Põhikooli õppekoha tasu maksavad teised omavalitsused summas  

2136  eurot. 

Tulud kultuurialalt 55 735 eurot. Raamatukogude tasulised teenused 135 eurot (lugejapiletid, 

koopiad, printimine). Muuseumi piletitulu jm tulud on 42 500 eurot.  Infolehe tulu (lehe müük 

ja reklaam ) on 3100 eurot, arvestatud on suurema tuluga lähtuvalt värvitrükis ajalehe 

väljaandmisega. Noortekeskus plaanib koguda ürituste ja inventari rendi eest omatulu 1000 

eurot. Hellamaa Külakeskuse tulu on 9000 eurot, mis plaanitakse saada üritustest, koolitustest 

ja kogukonna köögi kasutusest. 

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 4900 eurot. Turniiride ja võistluste osavõtutasud, 

spordihalli piletitulu ning Leisi ujula kasutuse eest.  

Tulud sots. abi alasest tegevusest 16 645 eurot. 

Koduhooldusteenust saavaid kliente on hetkel kuus, lisaks  tulud  sotsiaaltransporditeenuse 

osutamiselt. Tuludesse lisaks laekub  vastavalt  Kuressaare Perekoduga sõlmitud lepingule 

kolme raske puudega lapse tugiisikute töötasud  (Eurotopa Liidu poolt rahastatav projekt 

„Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise 

soodustamine“) ja  tulud residentidelt – vallale laekuv  töövõimetoetus  ja sotsiaaltoetused  

teenusel viibivate klientide kulude katteks. 

Tulud elamu – kommunaalalalt 60 200 eurot. Korterite üür kokku  21 000 eurot (Sinilinnu 

elamu korterite üür 2.50 eurot/m²).  Soojusenergia müügi eest arvestatud tulu  on 37 000 eurot, 

lisaks veel muud väiksemad tulud.  

Tulud päästeteenistusele 15 460 eurot. Riigi poolt Muhu Vabatahtlikule Päästekomandole 

eraldatav tegevustoetus, mis koosneb tehnika-, tegevus-, valmisoleku- ja väljasõidutasudest. 

Siia laekuvad ka tasud ennetustegevuseks ja projektidest laekuvad tasud, mis lisatakse eelarvele 

vastavalt nende laekumisele. 

Tulud üldvalitsemisest 2000 eurot (kantseleiteenuste eest; kinnisvara arendajate DP-de 

avaldamise nõuded, koolituste osavõtumaksud, valla meenete müük jms). 

Tulud transpordialasest tegevusest 3550 eurot. Bussi ja teiste transpordivahendite teenus.  

Üüri ja renditulu 15 700 eurot. Tulu mitteeluruumidelt  (Puidukoda, lisaks teised üürnikud), 

samuti valla maade rendist saadav tulu. Tulu elektri ja vee müügist  on hooldekodu maja 

üürnikelt saadav summa.  

Õiguste müük 550 eurot. Avalike rajatiste kasutamine.  

Muu kaupade ja teenuste müük 25 000 eurot Koguva karjääris purustatud killustiku müük. 
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2.3 SAADAVAD TOETUSED PÕHITEGEVUSELE 671 417 eurot (moodustab 23% 

põhitegevuse tulust)  

Sihtotstarbelised toetused 98 951 eurot, n.o koolipiim ja -puuvili; õppelaen, muuseumi 

ülalpidamiskulud riigilt 45 000 eurot ning kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna toetused. 

Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt 572 466 eurot.  

Tasandusfond 2020. a 18 430 eurot – siin kajastub alates 2018. a väikesaare, s.o. Kesselaiu 

toetusraha, mis varem kajastus toetusfondis.  2017. a oli tasandusfond 0 eurot ( 2016. a 0 eurot, 

2015. a 21 653 eurot, 2014. a 66 444 eurot, 2013. a 91 341 eurot).      

Hariduskuludeks on 380 670 eurot  (2019. a 355 825 eurot) ja koolitoiduks eraldatud vahendid 

on  17 675 eurot. Toimetulekutoetuse maksmiseks ja korraldamise kulude hüvitamiseks on 43 

eurot,  riiklikuks matusetoetuseks 7740 eurot, teede korrashoiuks 87 928 eurot, huvitegevuse 

toetuseks 23 221 eurot jm. sihtotstarbelised toetusfondi eraldised. 

 

2.4 MUUD TULUD KOKKU 25 100 eurot. Valla varade müük 20 000 eurot + muud 

tegevustulud, s.h.  tulu kaevandamisõiguse tasust 3600 eurot, vee erikasutusest  1000 eurot ning 

olmejäätmete saastetasu 500 eurot.  

 

 

 3. PÕHITEGEVUSE KULUD 2 632 335 eurot (kasv 9,2% võrreldes 2019. a algse eelarvega) 

 

Üldised põhimõtted, mis olid ka allaasutustele ette antud  : 

- Tööjõukulu tõus:  Kooliõpetajate ja lasteaia õpetajate miinimumpalk vastavalt riigi 

poolt kehtestatule  (2020. a koolis 1 315 eurot, lasteaias vastavalt haridustasemele 

100% ja 90% kooliõpetaja miinimumtasust),  miinimumpalgalised vastavalt 2020. 

aastaks kehtestatud miinimumpalgale (584 eurot).   Ülejäänud töötajatel töötasu 

suurenemine vastavalt eelarvestrateegiale üldiselt 3% . 

- Majandamiskulud:  arvestatud on, et majandamiskulud üldjuhul ei tõuseks üle 1-2% 

võrrelduna 2019. aastaga. Arvestada tuleb loomulikult teatud erisustega ja hädapäraste 

vajadustega. 

 

Põhitegevuse kululiikideks on antavad toetused  ja muud tegevuskulud.  Kulud liigitatakse 

veel omakorda valdkondade ja tegevusalade järgi. 

 

 Antavad toetused  jagunevad : sotsiaaltoetused, sihtotstarbelise toetused jooksvateks kuludeks 

ja mittesihtotstarbelised toetused. 

 

Kulud valdkondade ja tegevusalade järgi: 

 

Volikogu  tööjõukulud ja igapäevased majanduskulud on jäänud võrreldavaks eelneva aastaga. 
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Vallavalitsuse (ja allasutuste) tööjõukulus on palgamäärad korrigeeritud vastavalt 

üldpõhimõtetele töötasu kasvu (3%) osas. Samuti on vallavalitsuse real ka Kesselaiu saarevahi 

töötasu, arvestatud on 2 ehitusvaldkonna spetsialisti töötasudega, samuti 1,0 töökohaga 

lastekaitsetöötajaga.  Töötasufondis kajastub ka nö reserv juba teadaolevate kohustuste 

täitmiseks (ÜP seotud tööd, erinevad registritoimingud, kahe vallavalitsuse liikme istungitasud 

jm). Kasv töövõtulepinguga töötajatele makstavate tasude osas on tingitud IT-spetsialisti 

lepinguliste tasudega. 

Sõidukite ülalpidamiskuludes on   üks sotsiaaltöötajate  auto oma kuludega koduse sotsiaaltöö 

eelarves ja  sotsiaalnõuniku käsutuses oleva elektriauto   ning  valla sõiduauto kulud on 

vallavalitsuse rea peal, samuti kajastuvad seal ka osade töötajate isikliku auto ametisõitudeks 

kasutamise hüvitised tööülesannetega seotud sõitudeks vastavalt kehtestatud korrale. 

Majandamiskulud on kasvanud  seoses valla 30. juubeliaasta ürituste ja raamatu kirjastamisega 

seotud kuludega. 

 

Reservfond  on eelarve  vastavas  korras  ettenähtud  vähemalt 2%  põhitegevuse kulude 

eelarvest (seega min 52 647 eurot)  Nii nagu eelnevatel aastatel on  ka 2020. a reservfond siiski 

suurem ja on 55 000 eurot.  

 

Üldised valitsussektori teenused.  Siia kuuluvad erinevate ühenduste ( Eesti Linnade ja 

Valdade Liit, Saarte Koostöökogu, Eesti Saarte Kogu jms), kuhu vald kuulub,  liikmemaks. 

 

Valitsussektori võla teenindamine: laenude intressid. 

 

Päästeteenused: Muhu VPK põhitegevuse kulud  on kaetud sihtrahadega Lääne Päästekeskuse 

poolt ja vajadusel ka valla toetusest. Kuludesse on lisatud ka 2019 kasutamata jääk.   

 

Maakorraldus: Kulud on ette nähtud detailplaneeringute algatamiseks, menetlemiseks ja 

kehtestamiseks, maa mõõtmise, geoaluste jm maadega seotud toimingute teostamiseks. 

 

Soojamajandus - Tööjõukulu sisaldab Liiva katlamaja 4 katlakütja, 0,5 remondimehe ja 1 

puiduhakke tootmisega seotud töötaja  brutotöötasusid ja maksusid, arvestatud on 3% üldise 

töötasu tõusuga ja miinimumpalga tõusuga. Katlamaja personalikulu tuleb vaadata koos avalike 

alade ja kommunaalmajanduse personalikuluga – 1 töötaja töötasu arvestatakse  

soojamajanduse ja 3 töötaja avalike alade puhastuse kuludes. 

 Administreerimiskulud (katlamaja telefoni kaart, pangateenused) ja koolituskulud on eelmise 

aasta tasemel. 

Kinnistu, hoone, ruumide majanduskulu on  vastavalt 2019 tegelikule kulule, sh on 

küte (sisseostetav hake – pool ligikaudu 2000 m³ vajaminevast hakkest ostetakse, pool 

toodetakse ise), elekter, vesi ja kanalisatsioon. 

Sõidukite kulud (masinate kütus, remondi materjalid, varuosad, remont ja hooldus, kindlustus)  

Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud - katlamaja seadmete vajalikud tarvikud (mootorid, 

silindrid, andurid, lülitid, reduktorid …) ning nende remont ning  hooldusteenus – eelarvet on 

vähendatud seoses 2019. aastal erakorraliselt tehtud remonditööga, mille kulu 2020 vaja teha 

pole. 
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Eri- ja vormiriietus - kommunaalameti logoga töö –ja kaitseriietus. 

Maksu, lõivu, trahvikulud – n.o. saastetasud, mis määratakse kvartaliaruannete alusel vastavalt 

põletatud kütuse kogustele. 

 

Karjäär. Mineraalse toorme kaevandamine -   eelarves on kajastatud  kulud, mis on seotud 

Koguva dolokivikarjääris 2020. a vajalike lõhkamis- ja kaevandamistöödega, samuti erinevate 

seiretega.  

 

Valla teed – Kokku teede raha 149 750 eurot, millest riigipoolne raha teede korrashoiuks on 

87 928 eurot. Teede investeeringuteks on arvestatud 85 000 eurot ja igapäevaseks teehooldeks 

64 750 eurot, lumelükkamine kajastub  tegevusalal 05101 Avalike alade puhastus. 

 

Transpordikorraldus. Valla buss - kulud on jagatud  õpilasliinide vastavate kuludega.  

(tegevusala 09600) Kulude jagunemisel on võetud aluseks 2019. aasta tegelikud andmed. 

 Eelarves on arvestatud ka bussi kasutusrendi ja kaskokindlustuse maksetega.  

 

Veetransport -  Kesselaiu kulud. Siia kuuluvad alates 2018. aastast tasandusfondi kaudu antav 

toetus Kesselaiu majandamiskulude katteks. 

 

Turismi tööjõukulu on suurenenud seoses kokkulepitud töötasude tõusuga ning majanduskulud 

on infopunkti lahtiolekuga seotud kulud ( elekter, side) ja kulud trükistele ning viitade-

infotahvlite uuendamiseks. Majanduskulusid on suurendatud seoses uue infopunkti avamisega. 

 

Üldmajanduslikud arendusprojektid – majandamiskulus sisalduvad valla poolt koostatavate 

detailplaneeringute  ja valla üldplaneeringu koostamise kulud ( vastava pädevusega konsultant, 

keskkonnamõjude strateegilise hindamisega seotud kulud jms), valla hoonete elektriauditid 

jms.  

   

Jäätmekäitlus - Maasi Jäätmehoolduse tegevuskuludeks on toetus 2469 eurot. 

Majandamiskulud on arvestatud 2019. a tegelike kulude põhjal, sisaldades prügi vedu valla 

objektidelt (bussipeatused, rannad, Liiva keskus), ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamist 

ja lisatud on mõne uue prügikasti soetamine, arvestatud on ka uute jäätmeveo hindadega. 

Eraldi reana on välja toodud Muhu majapidamistest kogutava reovee transport ja puhastamine 

Kuressaare heitveepuhastis 20 200 eurot ulatuses. 

 

Avalike alade puhastus. Siia kuulub suvine ja talvine teede ja tänavate, parkimisplatside, 

ühistranspordipeatuste, parkide, väljakute jm avalike alade puhastus, sh olmeprügi kogumine, 

lume-ja libedusetõrje,  lume äravedu, kastmine, avalike aladega piirneva haljastuse hooldus 

koos olmeprügi koristamisega. 

 

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse. Kulud hulkuvate loomadega tegelemiseks 

vastavalt loomakaitseseadusest tulenevatele omavalitsuse kohustustele (hulkuvate loomade 

püüdmise, turvakodusse transportimise ja sealsed ülalpidamise kulud) 5000 eurot, tellitavad 

tööd karuputke kolooniate likvideerimiseks 1000 eurot, kooli pargi hooldusraie 1 866 eurot. 
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Elamumajanduse arendamine – Peamiselt Sinilinnu korterelamu haldamisega seotud kulud. 

 

Veevarustus on hajaasustuse programmiga seonduvad kulud, mis koosneb riigi ja valla 

toetusest. 

 

Tänavavalgustuse kulu  on Liiva ning Piiri külade ning kergliiklustee tänavavalgustuse 

elektrikulu ja väiksemad hooldus- ning remonditööd. 2019. a lisandus sügisest ka Liiva 

ettevõtlus-ja turuala valgustus. Kulu on vähenenud seoses säästlikumate lampide kasutamisega. 

 

Muud elamu –ja  kommunaalmajanduse tegevused:  

Personalikulu ( kommunaalameti juhataja, kalmistuvahid,  teenustööd väljapoole valla 

allasutusi (veoauto, traktor, niitmised jne)). 

Majanduskulud (vesi, elekter, prügi, remondikulud, kindlustus) – need on valla omanduses 

olevate ühiskondlike hoonete( apteek, perearstikeskuse hoone)  kulud.  

Siia kuuluvad ka kalmistute majanduskulud – korrashoiutehnika kulumaterjalid ja teenused 

(käsitööriistad, trimmerid, saed, niidukid, puhur, kärud, pumbad), kalmistute liiv/vedu, vee 

vedu, ohtlike puude lõikamised, aiad, väravad, kaevud jne.). 

Sõidukite kulud (Kommunaalameti käsutuses oleva väikekaubiku kütus ja liisingumaksed, 

kütus teenustööde osas, auto ja käru remont, tarvikud, hooldus, kindlustus, ülevaatus jms). 

 

Muu tervishoid. Toetus perearstikeskuse majanduskuludeks. 

 

Sporditegevus (spordikool)  

Kulud sõltuvad laste osavõtust erinevate spordiringide tööst  ja kohamaksu suurusest.  Laste 

osalemist  huvikoolides toetatakse vastavalt volikogu poolt kinnitatud huvitegevuse toetamise 

korrale. Kulud vastavalt 2019 tegelikule, osalemine spordiringides on suurenenud.  

 

Noortekeskus  

Toetuste all (muudele residentidele) on Eesti ANK liikmemaks.  

Tööjõukulus on hetkel juhataja 1,0 ja noorsootöötaja 0,6 kohta, arvestatud on palgaastmete 

tõusuga, lisaks tasud ringijuhtimisele ning koristamiseks, samuti kajastub siin ka noorte suvise 

töömaleva töötasud.  

Majandamiskuludes on suurem  artikkel ürituste kulu 4900 eurot, mis sisaldab aasta jooksul  

erinevaid üritusi teiste noortekeskustega ja noortekeskuses, jätkavad erinevad ringid, kaetakse 

omaosalust projektides, töölaagri korralduskulud, tähtpäevade tähistamised, erinevad 

konkursid jms. Uuendusena on ette nähtud summad Muhu Noortevolikogu tegevuse toetuseks. 

Suurenenud on ürituste kulu, kuid sinna on lisatud 6000 eurot ulatuses erinevaid 

projektitoetuste abil korraldatavaid üritusi, sama summa on ka tulupoolel. 

  

Vaba aja ja spordiüritused 7800 eurot. Kaetakse spordiüritustest osavõtumaksud, 

liikmemaksud, Muhu Jooksu korraldamine, valdade mängud, Eesti Saarte Mängudel osalemine, 

Leisis ujumise kulud jms. 
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Hellamaa Raamatukogu Majandamiskulud suurendatud seoses riigi poolt antava toetusega 

raamatute ja perioodika soetamiseks summas 1200 eurot, summa ka tulupoolel. 

 

Liiva Raamatukogu Majandamiskulusid on suurendatud seoses riigi poolt antava toetusega 

raamatute ja perioodika soetamiseks summas 2450 eurot, summa ka tulupoolel. 

 

Hellamaa Külakeskus. Üritustest on plaanis näitused, talgud, koolitused ja õpitoad, 

rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, taidlusringide tähtpäevad jms. 

Muudes kuludes on mõeldud transpordikulu, kui ei ole võimalik kasutada valla bussi. 

Majanduskulud on suurenenud seoses lauluväljakule rajatava välikäimlaga. 

 

Kultuuriüritused (ülevallalised) 15 270 eurot. Suuremad üritused on hõbelusikapeod (1000 

eurot), vabariigi aastapäeva pidu (1500 eurot), jaanipäev (1500 eurot), naistepäevapidu Mehed 

Köögis (2500 eurot), aastavahetuspidu (3000 eurot), taidluskollektiivide osalemine 

folkloorifestivalidel (2000 eurot), väikesaarte tantsupidu (1000 eurot).  

 

Muuseum  Kulud  on ette nähtud muuseumi aasta tegevuskava täitmiseks, palkadeks ja 

investeeringuteks. 2020. aastal on plaanis kontorihoone kaminaruumi ja rahvariidenäituse 

pindade remont, kiviaedade taastamine Toomal, muuseumi puude dendroloogiline uurimine ja 

hoolduskava koostamine. 

Tööjõukulu suurenemise põhjusteks on miinimumpalga tõus (klienditeenindajad ja 

majandustöötajad) ning juhataja palgaastme tõus. Omateenitud tulu on planeeritud 

tekkepõhiselt ilma käibemaksuta 42 500 eurot, projektidest 1500, toetus 

Kultuuriministeeriumilt on 45 000 eurot ja valla vahendid 21 201 eurot. 

 

Infoleht – toimetaja töötasu ja trükkimise kulud, lisandub ajalehe vanade aastakäikude 

digitaliseerimise kulud.   

 

Muu vaba aeg, kultuur ja religioon Toetamaks seltse, seltsinguid ja külade üritusi  on eelarves 

4440 eurot. Seltsitegevust reguleerib Muhu Vallavolikogu 25. mai 2011. a määrus nr 50. Lisaks 

toetatakse külade talguid „Teeme Ära“ raames 1000 eurot. 

 JUU JÄÄB üritust  toetatakse  eraldi sihtfinantseerimisena 640 eurot. Külavanemate koolituse 

ja õppereisiga seotud kuludeks on 1500 eurot. 

 

Lasteaed  

Tööjõukulu - alates  2019. a on seoses neljanda rühma avamisega eelarves 8 õpetaja tööjõukulu. 

Lasteaia õpetajate  palgatõus on  vastavalt riigi poolt kehtestatud lasteaia õpetajate 

miinimumtasule (100 ja 90% kooliõpetajate miinimumtasust), samuti on korrigeeritud  

madalapalgaliste ametikohtade töötasu lähtuvalt miinimumpalga kasvust, lisatud on 4 kuu 

ulatuses eripedagoogi töötasu. 

Majandamiskulud - suurenenud on inventarikulu seoses uue mööbli ostmisega 

remonditavatesse kabinettidesse ning 50 uue lastetooli soetamisega. 

Kohamaksud teistele omavalitsustele vähenevad.  

 



11 
 

Põhikool – riigilt  eraldatud  toetus – 380 670 eurot ning lisandub 6118 eurot 2019. a 

kasutamata jääki. 

 

Põhikool - (valla vahenditest) 328 358 eurot.  2018. aastast on riigi poolt eraldatavast 

summast tasustatud sots.pedagoog, logopeed. Valla rahastada on endiselt huvijuht ning 

ringijuhid ja pikapäevarühma kasvatajad. Valla rahastada on osaliselt ka koolijuhtide töötasu. 

Teenindava personali osas on arvestatud osaliselt IT-spetsialisti töötasuga, teistel palgatõus 

sarnaselt valla teistele töötajatele, miinimumpalgalistel vastavalt miinimumpalga tõusule. 

 Majanduskuludes on tuginetud põhiliselt  2019. a tegelikule kulule, suurendatud on hoone ja 

ruumide majanduskulu vastavalt reaalsetele kommunaalkuludele (elekter, vesi-kanal, jäätmed 

jm). 

 Kohamaksud teiste omavalitsuste põhikoolides  õppivate Muhu laste eest on 3276 eurot. 

 

Gümnaasiumid - 17 000 eurot. Maksame hetkel 17 õpilase kohamaksud. Omavalitsuste 

vahelise koolikoha maksumuse arvlemise piirmääraks on 2020. a kehtestatud 92 eurot. 

 

Täiskasvanute Gümnaasium - 2200 eurot, summa vastavalt õppurite arvule. 

 

Kolmanda taseme haridus – stipendiumid üliõpilastele ja edukatele õppuritele, valla 

tunnustusstipendiumid. 

 

Täiskasvanute täiendkoolitus – koolitused ja õppepäevad muhulastele. 

 

Noorte huviharidus ja huvitegevus. Toetused on kasvanud seoses Muhu laste aktiivse 

osalemisega Orissaare Muusikakooli töös, samuti osalevad lapsed aktiivselt lasteaia muusika- 

ja liikumisringides, mida vald toetab vastavalt huvitegevuse toetamise korrale. 

Samuti on siin all kajastatud riigi poolt toetusfondi kaudu antavad huvitegevuse toetusrahad. 

 

Õpilasveoliinid. Kulu tuleb vaadata koos transpordikorralduse (artikkel 04512)  kuludega. 

Transporditeenust õpilaste veol  ja siit  kantakse ka need kulud, kui oma buss ei saa mingil 

põhjusel õpilasliinis olla ja teenust ostetakse erafirmadelt. Majandamiskuludes on  ka bussi 

kasutusrendi maksed.  

 

Põhikooli toitlustamine. Tööjõukulus  on arvestatud 3  töötaja tasud koos maksudega.  

Majandamiskuludes on tuletatud  elektri, vee ja prügi kulud  protsentides põhikooli vastavatest 

kuludest. Lisatud on veel puhastus- ja muud majandustarvikud. Kõige selle võrra on majandus- 

ja majandamiskulud põhikooli kulus väiksemad.  

 

Puuetega inimeste sots. hoolekande  asutused 

Ühe inimese lepingujärgne kohatasu  SA EELK Tallinna Diakooniahaiglas. Lisaks 

rehabilitatsiooniplaani  väline logopeedi teenus ja ravimid. 

 

Hooldustoetus. Muu puuetega inimeste sots.kaitse  



12 
 

Muhus on  1 hooldajatoetuse  ja 18 hooldustoetuse saajat (neist 5 sügava puudega inimest, 

toetuse  suurus 27 eurot,  13  raske puudega inimest, toetuse suurus 16 eurot  kuus.) Aastane 

prognoositav hooldajatoetuse ja hooldustoetuse kulu on 5000 eurot.  

 

Puudega inimese toetust on arvestatud  2020. aastal 2200 eurot. Summa on mõeldud toetusteks 

puuetega inimestele, kellel tekib selleks õigus vastavalt Muhu Vallavolikogu poolt kehtestatud 

määrusele " Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".   

 

Muu eakate sots.kaitse (kodune sots. teenus)  

Tööjõukulu - eelarves kajastub koduhooldustöötaja palgakulu ja asendustasu. Palgafondis on 

arvestatud ka viie tugiisiku töötasude ja maksudega vastavalt sõlmitud käsunduslepingutele. 

 

Majandamiskulud - administeerimiskuludes sisaldub  eakatele sünnipäevalastele 

õnnitluskaartide saatmise  (2019. aasta  seisuga 279 inimest) ja eakatele juubilaridele mõeldud 

lillede kulud  ( 2019. aasta  seisuga 66 juubilari). 600 eurot on planeeritud eakatele mõeldud 

üritusteks. 

Sõidukite kulu hõlmab  koduhoolduse auto Citroen Berlingo kasko- ja 

liikluskindlustusmakseid, hoolduskulu, tarvikud ning kütusekulu arvestusega 120 liitrit kuus.  

 

Sotsiaalteenused 

Muhu Hooldekeskuse SA-s on 7 klienti, kelle kohamaksu puuduva osa tasub Muhu vald.  2020. 

aasta kuluks planeeritud 26 000 eurot. 

 

Lastekodu. Laste ja noorte sots. hoolekandeasutused 

Asendushoolduse- ja järelhooldusteenusel olevate laste ja noorte lepingulised kohatasud (2020. 

aastal 1 Muhu valla laps asenduskoduteenusel Kuressaares Perekodus). 

 

Muu perekondade ja laste sots. kaitse 

Sünnitoetus (a` 500 eurot), õppetoetus (10 kuud, arvestatud 25 õppuriga, a` 40 eurot), 

sotsiaalkomisjoni otsusega makstavad ühekordsed toetused 5000 eurot, matusetoetus (a`350 

eurot),  ranitsatoetus  (a` 200 eurot, 17 last ), sotsiaalteenus 4000 eurot - kommipakid lastele 

kooli, lasteaeda, kodustele lastele, tasud lepingulistele sotsiaalteenuse osutajatele 

(kuulmisnõustamisteenus Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas, Siinorite Transportteenus OÜ, 

varjupaiga- ja turvakoduteenus (teenuse osutajad Kuressaare Hoolekanne ja  Saaremaa vald)), 

abivahendite renditasud jm ühekordsete sotsiaalteenuste kulud. 

 

Toimetulekutoetus    

Riigi 2020. aasta tasandus- ja toetusfondis ei ole Muhu vallale ette nähtud summasid 

toimetulekutoetuse maksmiseks (maksmise korraldamiseks eraldise suurus  43 eurot), 2020. 

aasta eelarves olev summa  on eelnevate aastate jääk. 

 

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse - eelarves kajastuvast summast kaetakse  

ravikindlustamata  isikute  esmatasandi ravikulud. 
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4.  INVESTEERIMISTEGEVUS: 

Investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük ja saadav 

sihtfinantseerimine  ning summast lahutatakse  põhivara soetus ja antav sihtfinantseerimine  

ning lisatakse finantstulude ja -kulude vahe. 

 

Investeerimistegevus  2018 - 2020   

Nimetus 
2018 tegelik 2019 tegelik  2020 eelarve 

Põhivara soetus 
-609 472 -1 780 971 -306 719 

Põhivara müük 
0 35 100 20 000 

saadav sihtfinantseerimine 
97 957 845 161 160 167 

antav sihtfinantseerimine 
-21 252 -42 598 -38 724 

Finantstulude ja kulude vahe 
- 3 096 - 9 364 -13 370 

Nõuete/kohutuste muutus 

põhivara 

sihtfinantseerimisega 

(informatiivne rida) 

- -510 175 135 805 

kokku: 
-535 863 -952 672 -178 646 

 

4.1  PÕHIVARA MÜÜGITULU  20 000 eurot.  Vallale mittevajaliku põhivara müük. 

 

4.2 SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE   

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine sisaldab hajaasutuse toetust summas 19 362 

eurot ja Rahandusministeeriumi toetust 5 000 eurot. Kokku on 2020 tekkepõhised saadavad 

põhivara sihtfinantseerimised summas 24 392 eurot. Lisandub veel 2019 aasta eest laekumata  

sihtfinantseerimise summa 135 805 eurot. Viimane on on informatiivselt kajastatud nõuete 

kohustuste muutuse real. 

 

4.3 FINANTSTULUDE ja –KULUDE VAHE:  - 13 370 eurot s.o. hoiustelt laekuva 

intressitulu  ja  finantskuludena makstavate laenuintresside  vahe.  

 

4.4 PÕHIVARA SOETUS:                                                   - 306 719 eurot 

 

Valla teed   ( eelkõige mustkatted)                                          - 85 000 

Külakeskuse ümberehitus (projekteerimine)                           - 22 000 

Lasteaia kabinettide remont                                                  - 62 052 

Lasteaia jalgtee (Raamatukogu)                                               -   6 000 

Lasteaia katuseservad                    -   5 000 

Muuseumi investeeringud         -  6 667 

Muhu Põhikooli investeeringud                                       - 50 000 

Muhu Spordihalli projekteerimine        - 25 000 
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Sotsiaalkorter Hellamaal                    - 15 000 

Liiva keskus           - 30 000 

  

 

4.5 ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 38 724 eurot. 

Hajaasustuse programm, millega toetatakse eelkõige perede vee- ja heitveesüsteemide rajamist, 

sisaldab nii riigi kui valla toetust. 

 

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS 145 199  eurot. 

Finantseerimistegevuse eelarveosadeks on laenude võtmivõetud laenude tagasimaksmine. 

Laenu (kohustuse) võtmine:  2020. aastal ei ole plaanis laenu võtta. 2018-2019. aastal võeti 

laenu 900 000 eurot. Vanu laene kokku on 01.01.2020 seisuga  1 045 249 eurot.  Danske panga 

laenu jääk 209 043,19 eurot, lõppeb 2023. a ning Swedbank laenu jääk 836 206,58 eurot, lõppeb 

2028. a. 

Laenu (kohustuse) tasumine:  - 145 199 eurot. 

 

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS  

Likviidsete varadena käsitletakse varasid, mis vastavad KOFS-i §36 lõikele 1, st. raha ja 

pangakontode saldod.  Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse 

likviidsete varade muutuse eelarve osas vastavalt plussi või miinusena. 

2019. aasta lõpuks on likviidsete varade  jääk   126 159 eurot ja 2020. aasta prognoosina 

94 321 eurot.  

Eelarve tasakaal: Eelarve tulem on investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma ja  

põhitegevuse tulemi vahe. Et eelarve oleks tasakaalus, peab eelarve tulem võrduma  

finantseerimistegevuse  eelarveosa  kogusumma ja  likviidsete varade muutuse eelarveosa 

kogusumma vahega. 

Põhitegevuse tulud                      2 924 342 

Põhitegevuse kulud                    -2 632 335 

Põhitegevuse tulem                        292 007 

Investeerimistegevus                    -178 646 

Eelarve tulem                                113 361 

Finantseerimistegevus                  -145 199 

Likviidsete varade muutus             -31 838 

Nõuete kohustuste muutus         135 805 

                    

Eelarve tasakaal                                       0 

 

Vastavalt 2020. aasta esialgsele eelarvele ja kavandatud investeeringutele ning 

finantseerimistegevusele  on Muhu valla netovõlakoormus 2020. aasta lõpus ligikaudu 33,62%, 

mis jääb oluliselt alla seaduses lubatud 60% piirmäärale.  
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7. VÕRDLUS  EELARVESTRATEEGIAGA 2020-2023 

 

2020. a esialgne eelarve järgib üldjoontes eelarvestrateegias toodut: põhitegevuse tulud on  

2020. a eelarves planeeritud 66 027 eurot suuremad võrreldes strateegiaga ja põhitegevuse 

kulud  ca 96 349 eurot suuremad kui strateegia tegevuskulus, sellega seoses on pisut vähenenud 

ka eelarvestrateegias prognoositud põhitegevuse tulemi suurus. Üldiselt on suhteliselt täpselt 

järgitud eelarvestrateegiat. Samuti ei ole ka investeerimistegevus ja sellest tulenev 

finantseerimistegevus üheselt planeeritavad.  2020. a eelarve projektis on põhivara soetuse  

maht 306 719 eurot.  Strateegias on vastav suurus 257 000 eurot. Vahe tuleneb sellest, et 

eelarveaasta ja hangete käigus täpsustuvad võimalikud investeeringud, projektide rahastused, 

toetusskeemid ja tegelikud investeeringute maksumused. 

     .   

8. ÜLEVAADE ARENGUKAVAS KAJASTATUD EESMÄRKIDE 

KAVANDATAVAST TÄITMISE PLAANIST 2020. AASTAL 

Eelseisval aastal kavandab Muhu Vallavalitsus valla arengukavas kajastatud eesmärke ja nende 

täitmiseks kavandatud tegevusi täita järgnevalt: 

Eesmärk 3. Tehniline taristu toetab külade arengut: jätkub 

-p. 3.2. Kohalike kruusateede hooldamine;  

-p. 3.3. Külavaheliste teelõikude viimine mustkatte alla; 

-p. 3.4. Koostöös Maanteeametiga Liiva-Suuremõisa-Piiri tee mustkatte alla viimine; 

-p. 3.8. Bussiootepaviljonide hooldamine ja rajamine; 

-p. 3.12. Hajaasustuse programmi rakendamine perede elutingimuste parendamiseks  

Eesmärk 5: Lasteaias ja koolis on nüüdisaegne ja turvaline õpikeskkond:  

-p. 5.1. Lasteaia kabinettide remontimine; 

-p. 5.4. Koolimaja tuleohutusnõuetega vastavusse viimine (jätkutegevus). 

Eesmärk 7: Noorte terviseteadlikkus on suurenenud: 

-p. 7.1. Toitlustamisel tervisliku ja eelistatult kohaliku tooraine kasutamine; 

-p. 7.2. Temaatiliste loengute, ürituste jm korraldamine; 

-p. 7.3. Liikumisaktiivsuse suurendamine läbi erinevate projektide.  

Eesmärk 9: Huvitegevus on mitmekesine ja kättesaadav kõigile noortele: 

-p. 9.3. Noorte huvidega arvestamine huvitegevuse planeerimisel. 

Eesmärk 10: Loodud on erinevad võimalused osalemiseks elukestvas õppes: 

-p. 10.1. Täiskasvanutele koolituste korraldamine. 

Eesmärk 11: Rakendatakse kaasava õppe põhimõtteid:  

-p. 11.1. Tugiteenuste tagamine. 

Eesmärk 12: Haridusvaldkonna erinevate osapoolte vahel toimub süsteemne koostöö: 

-p. 12.2. Infovahetuse parendamine lastevanematega; 

-p. 12.3. Lastevanematele koolituste korraldamine. 

Eesmärk 13: Noorsootöös tõstetakse järjepidevalt teenuste kvaliteeti läbi kaasaegsete 

lahenduste ja noorsootöötajate koolitamise: 

-p. 13.2. Hea tehnilise taseme ja mitmekülgsete võimaluste hoidmine. 

Eesmärk 14: Noored on kaasatud otsustusprotsessidesse: 

-p. 14.1. Noortevolikogu tegevuse arendamine; 

-p. 14.2. Noortefestivali korraldamine; 

-p. 14.3. Regulaarse tagasiside kogumine noortelt. 

Eesmärk 15: Valla pakutavad sotsiaalteenused on ajakohased ja elanike vajadusi arvestavad: 

-p. 15.3. Eluasemeteenuse tagamine ja erinevate sihtgruppide vajadusi arvestatavad lahendused 

kombineeritud teenuste osutamisega; 
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-p. 15.4. Puuetega inimeste eluasemete kohandamine. 

Eesmärk 18: Peresid toetatakse õppe- ja kasvatustegevustes: 

-p. 18.4. Koordineeritud võrgustikutöö tõhustamine valla lasteasutuste ja lastega töötavate 

isikute vahel; 

-p. 18.5. Tugiteenuste arendamine peredele ja lastele (logopeed, psühholoog, eripedagoog jne). 

Eesmärk 19: Valla elukeskkond on ohutu ja turvaline: 

-p. 19.2. Nõuetekohaselt tähistatud tuletõrje veevõtukohtade võrgustiku arendamine – Võrkaia 

sadama tuletõrje veevõtukoha rajamise toetamine; 

-p. 19.4 Sotsiaalkorterite väljaehitamine – Hellamaa küla Ruusiaugu korteri remont. 

Eesmärk 20: Muhu identiteediga seotud väärtused on au sees ja kasutatakse aktiivselt nii 

kultuurielus kui ettevõtluses: 

-p. 20.6. Uue, suurejoonelise käsitöösündmuse (käsitööfestival, käsitöölaat vms.) traditsiooni 

ellukutsumine. 

Eesmärk 21: Külakogukonnad ja seltsid on aktiivselt kaasatud valla arengutesse: 

-p. 21.1. Infopäevade ja koolituste regulaarne korraldamine külavanematele. 

Eesmärk 23: Muhu Muuseum kui Muhu mälukeskus toimib ja areneb: 

-p. 23.4. Muuseumi parkla ümberehituse projekteerimine. 

Eesmärk 24: Muhus on mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks ja huvitegevuseks: 

-p. 24.3. Hellamaa Külakeskuse projekteerimine ja rekonstrueerimine – külakeskuse 

projekteerimistööde teostamine. 

Eesmärk 26: Üld- ja detailplaneeringud toetavad valla arengut: 

-p. 26.1. Valla arengut toetava üldplaneeringu kehtestamine. 

Eesmärk 30: Metsade majandamine toimub vastutustundlikult ja keskkonnasäästlikult: 

-p. 30.2. Metsade majandamisega seonduvate heakorraküsimuste reguleerimine Muhu valla 

heakorra- ja kaevetööde eeskirjas. 

Eesmärk 40: Tehniline taristu toetab ettevõtluse arengut: 

-p. 40.1. Avalike teede mustkatte alla viimine; 

-p. 40.5. Liiva reoveepuhasti rekonstrueerimine – ettevalmistavad tegevused puhasti 

rekonstrueerimiseks. 

Eesmärk 43: Vallaelanikele ja külalistele pakutavad teenused on mitmekesised: 

-p. 43.5. Turismiinfo kättesaadavuse parendamine – uue infopunkti avamine Liival. 

Eesmärk 44: Ettevõtlusalad on atraktiivsed ja aktiivselt turundatud: 

-p. 44.2. Vallale kuuluvate ettevõtluseks sobivate hoonete ja kinnistute hoonestusõiguse- 

ja/või rendikonkursside korraldamine. 

Eesmärk 46: Haldussuutlikkust hoitakse kõrgel tasemel läbi kvalifitseeritud spetsialistide ning 

koostöös teiste omavalitsuste ja organisatsioonidega: 

-p. 46.1. Valdkondlike arengukavade ajakohastamine ja/või koostamine – Muhu valla 

teehoiukava koostamine; 

-p. 46.3. Personali koolitamine ja motiveerimine (sh konkurentsivõimeline töötasu). 

Eesmärk 47: Tagatud on ühtne ja kaasaegne töökeskkond: 

-p. 47.1. Vallale sobivate bürooruumide üürimine või rajamine – vallavalitsusele 

ametiruumide üürimiseks riigihanke korraldamine. 

Eesmärk 49: Infoturbe nõuded on täidetud: 

-p. 49.2. Infoturbe efektiivne rakendamine. 

Eesmärk 50: Vallavara majandatakse heaperemehelikult: 

-p. 50.2. Kasutusest väljas hoonetele uue omaniku või kasutusotstarbe leidmine. 

 

 
 

 


