
SELETUSKIRI Martna valla 2014. aasta eelarve juurde 
 
Põhitegevuse tulud 
Üksikisiku tulumaksu laekus 2013.a.plaanitud 6% asemel 7,63%. 2014 aasta 
tulumaksu laekumine on prognoositud 2013 aasta laekumisest 7 % suurem. 
Maamaksu laekumise aluseks on maamaksu arvestus. 
Kaupade ja teenuste müük-  riigilõivud, haridusasutuste majandustegevusest saadud 
tulu , kommunaalteenuste osutamisest saadav tulu, üüri- ja renditulud  vallavalitsuse 
poolt välja üüritud ruumide eest, mida vald oma põhitegevuses ei kasuta, teiste 
omavalitsuste poolt tasutav õppekoha tasu. Õppekoha tegevuskulu tasule on Vabariigi 
Valitsus alates 01. jaanuarist 2014 kehtestanud piirmäära, millest suuremat tasu  
kohalik omavalitsus teiselt üksuselt ei saa küsida, kuigi tegelik kohamaksumus seda 
ületab. Ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär 2013 a. oli 73 eurot ühe lapse kohta kuus 
ja 2014 a. on see 83 eurot kuus. Martna põhikooli õppekoha tegevuskulud ületavad 
selle piirmäära .  
Toetused- Lääne maakonna keskraamatukogu toetus raamatukogudele uute raamatute 
soetamiseks, sihtotstarbeline toetus Rahandusministeeriumilt  töötajatele  õppelaenude 
põhiosa kustutamiseks. Laekumise summa tuleneb laenude tagastamise graafikutest. 
Sihtotstarbeline toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt on vallateede 
korrashoiuks võrreldes eelmise aastaga 4,2 tuhande euro võrra väiksem  . 
Vabariigi Valitsuse tasandusfondi osas on vähenemine võrreldes 2013 aastaga 2,6%. 
 Haridustoetuse osas võrreldes eelmise aastaga vähenemist ei ole kuid puudu jääb  
õpetajate tööjõukuludeks 26,0 tuhat eurot, mis tuleb tasuda oma eelarvevahenditest. 
2013.a.kehtestas vabariigi valitsus õpetaja töötasu alammääraks 715 eurot ja 2014 
aastaks 800eurot täistööajaga õpetajale. Kuna koolis on õpilaste arv liiga väike siis 
tuleb vallal tasuda  ka vahe. 
Sotsiaaltoetusteks on eraldus võrreldes eelmise aastaga suurem. Lisandunud on 
vajaduspõhine peretoetus ,mille maksmist alustati 2013.a.  1 juulil.  Riigitoetuste 
suurenemine 2014 aastal on kokku 5,4 tuhat eurot. 
 
 
Põhitegevuse kulud 
Põhitegevuse kulud koosnevad toetustest , personali-, majandamis-, ja muudest 
kuludest.  
Vallavolikogu tegevusala kulud sisaldavad volikogu liikmete, teenindava sekretäri ja 
esimehe töötasu,  audiitorteenuse osutamise tasu.  
Vallavalitsuse tegevusala kuludes kajastatakse  personali ja majanduskulud. 
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektori tegevusala kuludeks on liikmemaksud 
Läänemaa Omavalitsuste Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule. 
Soojamajandus sisaldab kulutusi Martna küla kolme elamu ja lasteaiahoone 
keskküttele. Maanteetranspordi tegevusala kulud on kohalike teede hooldamine ja 
renoveerimine. 2013.a. rekonstrueeriti lõplikult Martna asula välisvalgustus. Sel aastal 
on plaanis rajada Rõudes ja Kirnas välisvalgustus , kus siiani on see praktiliselt 
puudunud. 
 Eelarvesse planeeritud vahenditest peab piisama teede hoolduseks ja lumetõrjeks 
ning remonditöödeks. 
Turismi tegevusala kuludes on  omavalitsuste koostöös loodud Terra  Maritima  ja 
MTÜ Kodukant Läänemaale makstav tegevuskulude toetus. 
Jäätmekäitluse kuludes on korraldatud  prügivedu korrusmaja elanikele , valla 
allasutustele  ja  ohtlike veoste ring. 



Heitvee käitlus hõlmab Rõude küla heitvee kulusid. 
Haljastus hõlmab valla heakorda ja Paumani tiigi uue projekti kirjutamist. Seoses 
Päästeameti ettekirjutusega 2013 aastal oli vaja rajada tuletõrje veevõtukoht, mis 
nüüdseks on valmis ja päästeameti poolt ka vastu võetud .  
Keskkonnakaitse kulud on personalikulud.  
Elamumajanduse kuludes on kajastatud keskküttega Martna elamutes asuvate   
tühjade korterite kütmine, mis 2013 aastaga võrreldes on vähenenud 10 võrra . 
Tänavavalgustuse kuludes on arvestatud Martna küla elektri ja sügisest Kirna ja 
Rõude kulud. 
Muu elamumajanduse kulud koosnevad personali, majandus , riigilõivu, remondi , 
kalmistute kuludest ja Matsalu veevärgi arvete vahendamisest  Martna kahes  elamus.  
Sporditegevuse tegevusala all on Martna  Spordiklubi  tegevustoetus ja noorsportlaste 
premeerimine. 
Noorsootöö ja noortekeskuse kulud koosnevad majandus ja personalikuludest. 
Raamatukogud Martnas ja Rõudes. Kulud koosnevad personali ja majanduskuludest. 
Lisaks Martna postipunkti personalikulu mille saame Eesti postilt esitatud arve alusel.  
Kultuuriüritused kajastavad jaanipäeva ja jõulupeo korraldamist Martnas ning 
kaarhalli majanduskulusid. 
Seltsitegevuse tegevusala kuludeks on tegevustoetused Rõude Külaseltsile , MTÜ 
Martna Päevakeskusele  ja muude seltsidele taotluse esitamisel. 
Usuasutuste all Martna koguduse tegevustoetus. 
Lasteaia kuludes on kajastatud personali ja majanduskulud. Tellida on vaja 
ehitusprojekt mille alusel saab projektitoetusi taotleda. 
Martna Põhikooli kuludes personali ja majanduskulud.  On arvestatud ka seitsme 
õpilase kooli minekuga. 
Riigi eraldatavast toetusest õpetajate ja direktori  palgaks ja õppevahendite 
soetamiseks ei piisa katmaks tegelikke kulusid. Täiendavad vahendid on juurde 
lisatud .  
Alates 2014 aastast on  eelarves kooliõpilastele riigi poolt toetatud  toiduraha- mis on 
0,78 senti õpilase kohta päevas, eraldi tegevusala koolitoit all. 
Gümnaasiumide tegevusala kuludeks on õpilaskoha tasud teistele omavalitsustele. 
Õpilasveo tegevusala all kajastuvad toetusena valla ja teistes omavalitsuste 
üldhariduskoolides õppivate laste sõidukulude hüvitamine ning õpilasliini kulud. 
Muu hariduse kulude all  õppelaenude tasumine kahele töötajale riigi poolt 
eraldatavast  õppelaenutoetusest. 
Puuetega inimeste kaitse on hooldajatoetus ja puudega laste teraapia. 
Eakate hooldekodu kuludes vallapoolne toetus kahele inimesele. 
Koduteenus koosneb personali ja majanduskuludest. 
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Siia kuuluvad kõik sotsiaaltoetused; lisaks 
viie  lasteaialapse toidurahasoodustus, ühe puudega inimese tasuta toitlustamine ja 
kommipakid kõigile valla elanikeregistris olevatele lastele kuni põhikooli 
lõpetamiseni. 
Riiklik  toimetulekutoetus on toetus vähekindlustatud elanikkonnale mida rahastab 
riik. 2014 aastal on toimetulekupiir 90 eurot. 
Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse- poeringid  Kasari-Rõude. 
Sotsiaalse kaitse haldus-personalikulud. 
Investeerimistegevuse all on kajastatud kahe korteri ja ühe maaüksuse müügist saadav 
tulu. 
Finantseerimistegevus-kohustused puuduvad 



Likviidsed varad koosnevad 2013 aasta lõpu rahalisest jäägist ,mis suunatakse 2014 
aasta kulude katteks, kokku 40709,00 eurot, mille hulgas sihtrahade jäägid; 
puudega laste lapsehoiuteenus 331,77 , vallateed 24956,03, toimetulekutoetus 
1671,49, vajaduspõhine peretoetus 402,45 ja hajaasustuse programmi toetus 3250 
eurot. 
 
Seletuskirja koostas Reet Kuldmeri 
pearaamatupidaja 
 
 


