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Mõisaküla linn 

Lühiülevaade 2016.aasta Mõisaküla  linna  eelarvest  

Linn kinnitas oma prioriteedid 2016. aastaks eelarvestrateegias 2016-2019, mis võeti vastu 

2015.aasta oktoobris. 2016. aasta eelarve eelnõu koostamisel muudeti eesmärke võrreldes 

eelnevalt vastu võetud eelarvestrateegiaga.  

Samuti on eelarve seotud ka Mõisaküla linna  arengukavaga. Arengukava määrab kohaliku 

omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegia finantsprojektsiooni. 

Kuna tulude eelarves kajastatud arvandmed on hinnangulised, siis võib eelarve aasta käigus 

tulla ette  olulisi parandusi. 

 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal. 

Seadus näeb ette üldised põhimõtted ja miinimumnõuded finantsjuhtimise korraldamiseks, 

võttes arvesse valitsussektorile kehtivaid piiranguid. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve osadest ning on kassapõhine või tekkepõhine. 

Sõltumata arvestusviisist on eelarve jaotatud viieks osaks: 

PÕHITEGEVUSE TULUD 

Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused. Muud tegevustulud. 

PÕHITEGEVUSE KULUD 

Antavad toetused. Muud tegevuskulud. 

INVESTEERIMISTEGEVUS 

Põhivara soetus ja põhivara müük. Põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine. 

Osaluste soetus ja osaluste müük. Muude aktsiate ja osade soetus. Antavad ja tagasilaekuvad 

laenud. Finantstulud ja finantskulud. 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 

Võetud laenude tagasimaksmine. Kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine. Emiteeritud 

võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste ja kontsessioonilepete alusel. 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 

Raha ja pangakontode saldo muutus. Rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo 

muutus. Soetatud võlakirjade saldo muutus. 

Eelarvestruktuuri selline jaotus annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. 

Eelarvestruktuurist selgub omavalitsusüksuse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 

vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus. Netovõlakoormuse arvestuses 

võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse 
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netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana. 

 

Eelarve ülesehitus ja esitlusviis 

 

Mõisaküla linna 2016. aasta eelarves on kõik tulud ja kulud planeeritud kassapõhiselt. 

Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade peamiste tegevusvaldkondade eelarvetest põhitegevuse 

tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse ja eelarve tulemi lõikes. 

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. 

2016.aastaks on linnal 4 prioriteeti: 

• Linn on konkurentsivõimeline tööandja: linna hallatavate asutuste töötajate töötasu 

tõstmine seoses töötasu alammäära tõusuga. 

• Linna teede seisukorra parandamine: olemasolevate kruusakattega tänavate 

korrastamine. 

• Tagada eelarvega ja täiendavate projektirahadega nii hallatavate asutuste kui 

tegevuste jätkusuutlik ning energiasäästlik toimimine: jätkata investeeringuid linna 

arenguks. 

• Jätkusuutlik eelarvepositsioon: eelarve koostamise peaeesmärgiks on kindlustada 

kavandatavate tuludega kulude ja investeeringute mahud 2016 aastal, aastavahetuseks 

kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide kulude katteks. 

 

Põhitegevuse tulud
1
 

 

2016.aasta eelarves on planeeritud tulud 1 033 tuhat eurot. See on 47 tuhat eurot ehk 4 

% enam kui 2015 .aasta eelarve täitmine.  

• Eelarve tuludest 33% ehk 338 tuhat moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta 

planeerituga on kasv  +5 %)2 

• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 28% ehk 289 tuhat eurot (+4%). 

Laekumise kasvu mõjutab eelkõige lapsevanemate osalustasu lasteaedades, mis on 

                                                           
1
 maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud 

2 sellist tähistust, võrdlemaks 2016.aasta eelarvet 2015.aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt 
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sõltuvuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgast (lasteaia osalustasu 

tõuseb 2016.aastal 21,50 eurole). 

• Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 38%, ulatudes 397 tuhande euroni 

(+5%). Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga 

tõusuga 958 euroni . 

• Muud tulud (maamaks, jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 9 tuhat eurot.  

Põhitegevuse kulud
3
 

 

2016 .aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 1 013 tuhat eurot. See on 96 

tuhat eurot ehk 9 % enam kui 2015.aasta eelarve täitmine.  

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue objekti vahel järgmiselt: 

• Lasteaed-põhikoolile ehk haridusele kulub 38% ehk 389 tuhat eurot ülalpidamiseks, kus 

toimub võrreldes 2015 aastaga kulude suurenemine (+7%). 

o Võrreldes 2015.aastaga suurenevad: 

� majandamiskulud 10 tuhat eurot seoses lasteaia ja kooli infotehnoloogia 

kulude suurenemisega ning projektide omaosaluse tasude suurenemisega. 

Samas väheneb Mõisaküla linna laste õpetamise kulude kasv teistes 

omavalitsustes, mis on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 

kohamaksumuse piirmäära vähenemisega (25% lastest käib mujal koolis); 

� personalikulud suurenevad seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 

töötasu alammäära tõusuga, samuti õpetajate töötasude alammäära tõusuga  

958 euroni;  

• Teede- ja tänavate korrashoiuks kulub 8% ehk 86 tuhat eurot (+22%). Kulud kasvavad 

tarbijahinnaindeksi võrra, tagades senise hooldustaseme säilimise; 

• Tänavavalgustusele kulub 1% ehk 12 tuhat eurot (0%). Kulud jäävad 2015.aasta eelarve 

tasemele; 

• Hooldekodule kulub 17% ehk 176 tuhat  eurot (+11%). Kulude kasv on seotud 

majanduskulude suurenemisega hooldekodus;  

• Kultuurimaja, raamatukogule ja muuseumile kulub 13% ehk 134 tuhat eurot 

(+12,7%).  

                                                           
3
 antavad toetused, muud tegevuskulud 
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• Linnavalitsusele kulub 14% ehk 148 tuhat eurot (+6,8%). Kulude kasvu põhjustab kõigi 

linna töötajate palgatõus ning infotehnoloogia kulude ja administreerimiskulude 

suurenemine; 

• Muud kulud, mida ei ole võimalik eelpool toodud asutustega otseselt seostada, 

moodustavad 9% ehk 165 tuhat eurot. Suurim osa, ehk 41% kulub riskirühmade 

toimetuleku toetamiseks.  

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 93% ehk 942 tuhat eurot, suurenedes 

4 %. Antavad toetused moodustavad 7 % ehk 71 tuhat eurot, jäädes samale tasemele 2015. 

aasta eelarvega.  
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Investeerimistegevus 

2016.aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 78 tuhat eurot, mis on 55 tuhat 

eurot ehk 29% rohkem kui 2015.aastal. 

Investeeringud koosnevad: 

• Põhivara soetusest, mis moodustab 75 % ehk 102 tuhat eurot, suurenedes 49% . 

o Suurimad investeeringuobjektid on: 

� Pärnu tn.45 hoone renoveerimisega 41tuhat eurot; 

� Kultuurimaja küttesüsteemitööd- 5 tuhat eurot  (sh toetus 5tuhat eurot); 

� Teede korrashoid -31 tuhat eurot (sh toetus 31 tuhat eurot); 

� Lasteaia õueala korrastamine ning koolimaja varikatuse ehitus -23 tuhat 

eurot (sh toetus 22 tuhat) 

• Intressikuludest 2 tuhat eurot, seoses Pärnu tn.43 hoone renoveerimistöödeks võetud 

56 tuhande euro suuruse laenu lisandumisega.  
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Samuti on Mõisaküla linnal plaanis 2016 aastal investeeringute ellu viimiseks võtta juurde 

laenu Pärnu tn.45 maja renoveerimiseks. mis suurendab linna  netovõlakoormust. Käesoleval 

aastal on linna omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 

20 tuhat eurot ehk 2% põhitegevuse tuludest. Likviidsete varade maht suureneb 8 tuhande 

euro võrra, ulatudes 33 tuhande euroni ehk 3,2% põhitegevuse tuludest. Eesmärk on seda taset 

hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada maksevõime. 


