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Tegevusaruanne 

Sissejuhatus 

Martna vald  sai omavalitsusliku haldusüksuse õigused 20 veebruaril 1992. aastal. Valla ülesanneteks on lähtudes 

seadustest ja valla elanike õigustatud huvidest kohaliku elu korraldamine oma haldusterritooriumil. 

 

Martna vald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirdekaldal ja naabriteks on lõunas Lihula vald, ühiseks 

piiriks Kasari ja Rõude jõed, idas Kullamaa vald, põhjas Lääne Nigula vald, läänes Ridala vald. Valla pindala on 

269 km². Martna valda läbivad maanteed: Risti-Virtsu, Haapsalu-Laiküla ja Palivere-Oonga. Lähimad linnad: 

Haapsalu 25 km, Lihula 35 km, Tallinn 98 km. 

 

Vallas elab alaliselt seisuga 31.detsember 2015.a. 781 elanikku. Vähenemine eelmise aastaga 25 inimese võrra. 

Vallas on 34 küla. Pindala on 269 km2 , millest 23,3% on haritavad maad, 41,1% metsamaad, 18,0% loodusliku 

heinamaad, 0,5% õuemaad ja 16,9% on muu maa. 

KOV struktuur 

Volikogu 

Martna Vallavolikogu on 7 liikmeline. Aasta jooksul on volikogu pidanud 11 istungit, vastu võtnud 46 otsust ja 

kehtestanud 7 määrust. 

 

Volikogu on moodustanud 4 komisjoni: 

Kultuuri-ja sporditöö komisjon – 5 liiget 

Haridus-ja hoolekande komisjon – 3 liiget  

Majandus- ja eelarvekomisjon - 3 liiget 

Revisjonikomisjon - 3 liiget 

 

Vallavalitsuse ametnikud  

2015 aasta 31.detsembri seisuga töötas Vallavalitsuse ametiasutuses 6 ametnikku: 

 

- vallasekretär 

- pearaamatupidaja 

- sotsiaalnõunik 

- kommunaalnõunik 

- arendusnõunik 

- sekretär-raamatupidaja 

 

Vallavalitsus on 5 liikmeline:  

vallavanem 

sotsiaalnõunik 

Martna Põhikooli direktor 

Martna lasteaia direktor 

pearaamatupidaja 

 

Aasta jooksul on peetud 22 istungit, võeti vastu 160 korraldust ja 4 määrust. 

 

Tähtsamad finantsnäitajad 

Volikogu poolt vastu võetud Martna valla 2015. aasta eelarve koos lisaeelarvega : 

Põhitegevuse tulud 904 tuhat eurot 

Põhitegevuse kulud 841 tuhat eurot 

Investeerimistegevus -63 tuhat eurot. 

Finantseerimistegevus 36 tuhat eurot. 

Likviidsed varad -61 tuhat eurot. 

 

Majandusaasta jooksul võeti vastu 1 lisaeelarve. 
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Maksud 

Üksikisiku tulumaksu oli eelarvesse planeeritud 419,9 tuhat eurot. Laekus 422,5 tuhat eurot. Maamaksu oli 

plaanitud 67 tuhat eurot ,laekus 70 tuhat eurot. 

 

Kaupade ja teenuste müük 

Kaupade ja teenuste müük oli planeeritud 129,7 tuhat eurot.  Täitmine oli 135,3 tuhat eurot. 

Põhilaekumine toimub elamu-ja kommunaalalasest majandustegevusest. 

 

Toetused tegevuskuludeks 

Riigieelarve toetusfond kokku oli 208,4 tuhat eurot, tasandusfond 50,6 tuhat eurot , muud toetused 12,9 tuhat. 

 

Muude tulude laekumine 4,1 tuhat eurot. millest vee erikasutustasu 0,5 tuhat eurot muud laekumised 3,6 tuhat 

eurot. 

 

Investeeringud 

Suuremad investeeringud olid teede ehitus-kapitaalremont  26 tuhane euro eest riigi toetusest ja vallamaja pelleti 

katel 36,5 tuhat eurot. 

 

Laenukohustused 

2015. aastal võttis vald laenu 36,5 tuhat eurot pelleti katlamaja ehituseks. 

 

Tegevusvaldkonnad 

Majandus 

 

Ehitus ja planeerimistegevus 

2015. aasta jooksul väljastati 13 projekteerimistingimust , 10 ehitusluba ja 6 kasutusluba, 4 kirjalikku 

nõusolekut. 

 

Teed ja transport  

Kevadel profileeriti teid 55 km ulatuses, töid teostas Lääne Teed OÜ. Üle valla teostati kruusa teede kehvemate 

lõikude pindamist -Niinja tee, Külvi tee, Kirna - Suure-Lähtru tee, Rehe tee, Libumaa tee,  Kirna- Ohtla  tee, Ranna 

tee, Lõkke tee, Keravere tee, Tuka tee. Tööd telliti Lääne teed OÜ-lt. Põhjalikumaid töid (tee äärte pinnase 

koorimine ja kruusakatte uuendamine) teostati Uudismaa teel, Rabaääre teel ja Mulgi teel, töid teostasid Lääne 

teed  OÜ ja Lihula Maaparandus. Tee äärtest pinnase koorimist ja ära vedu teostati Uusküla teel, töid teostas Ohtla 

põld ja Tuka teel töid teostas Oü Viljatare. Teostati mustkatte aukude lappimist, tööde teostaja OÜ Lääne teed. 

Tee ääri niideti 35 km ulatuses. Kirna teel asendati vanad betoonist truubi torud plasttoruga Sügisel profileeriti 

Lääne teed OÜ poolt teid 37,2 km ulatuses. Martna vallavolikogu 25.09.2012 otsuse nr 94 alusel on Martna valla 

kohalike teede pikkus kokku 120,108 km. 

 

Turism 

Jätkub kuue valla: Martna, Lihula, Hanila, Ridala, Varbla ja  Koonga turismialane koostöö MTÜ Terra Maritimas. 

Lääne-Nigula, Kullamaa ja Martna vallad jätkavad koostööd Marimetsa piirkonna turismimajanduse 

arendamiseks.   

 

Haridus  

 

Alusharidus 

Alushariduse saamise võimalus on Martna lasteaias. Aasta lõpu seisuga oli nimekirjas 21 last. Lasteaed toetab 

lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist. Lasteasutuse 

põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja 

tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi 

arvestav ja keskkonda väärtustav, hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, 

kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 

Martna valla lasteaialaste söögiraha kuluks on arvestatud ainult toiduainetele kuluv osa mille vanemad tasuvad . 

Lisaks maksavad vanemad 12.- kuus õppevahendite tasu. 

Lasteaiakohtade järjekorda vallas ei ole. Martna valla lasteaias töötavad pikaajaliste kogemustega õpetajad ning 

neile kindlustatakse pidev täiendkoolitus. 



Martna Vallavalitsus                     2015.a. majandusaasta aruanne                Reg.nr.75019945  

5 

 

Tähistati üritusi:  

Lasteaia sünnipäev- väike majapidu, küünlapäev-küünalde põletamine ja rahvatraditsioonide tutvustamine, 

Vastlapäev -liu laskmine Paliveres või sigalamäel, sõbranädal-sõprussuhete tähtsus, poiste nädal-osutame 

suuremat tähelepanu poistele, tüdrukud valmistavad tordi, erinevad võistlused. rongkäik ausamba juurde, eesti 

vabariigi sünnipäevmarsisammud, au paugud, tüdrukute nädal-osutame erilist tähelepanu tüdrukutele, poisid 

valmistavad tordi, erinevad võistlused. emakeelepäev-eesti rahvuseepose „Kalevipoeg” tutvustamine, kevade 

sünnipäev-matk hiie-mummu mäele kuluse külas, lihavõtted-munapühade kaunistuste meisterdamised, 

naljapäev-lasteaeda saabuvad hiirepoisid ja –tüdrukud, emade päev-pidulik kontsert emadele, koos kohvi ja 

tordiga, minikooli lõpupidu-pidulik aktus „lasteaia lapsest saab koolilaps”, kooliks ettevalmistuse läbinud lastele 

tunnistuse kätte andmine ja õnnitlemine, rosinamängud-lasteaedade mitmevõistlused kuliste aasal, lõpureis-reis 

pokumaale, pudruhommik- pidulik hommikusöök koos lastevanematega, vanavanemate pidu-mängupidu 

vanaemade ja –isadega, sügisandide näitus-erinevate aiaviljade ja metsaandide näitus, sügise sünnipäev-matk 

marssruudil paumanni tiik- rannamõisa jõgi- Martna põhikool, leivanädal-rukkileiva väärtustamine meie 

toidulaual ja laste tervislike toitumisharjumuste kujundamine, õppeprogramm „elu maal”- Silma õpikoda 

korraldab meile ringkäigu koduloomade juurde, päästeamet „tulest targem ”,projekti raames külastab lääne 

päästekeskus lasteaedasid ja tutvustab erinevaid praktilisi vahendeid tuleohutuse teemadel, isade päev-üritus 

koos isadega, marditrall-mardipäeva kombed ja riietus, planetaarium -toimub Martna põhikoolis, kadripäev 

lasteaia kadrid lähevad külla kooli kadridele (kombed ja riietus), jõuluootus-askeldused, toimetused, 

ettevalmistused jõulupeoks ja jõuludeks, jõulupidu koos vanematega, talve sünnipäev-matk hiiemäele kuluse 

külas. 

 

Üldharidus 

 

Martna Põhikoolis õpib aasta lõpu seisuga 46 õpilast, Eelmise aastaga on õpilaste arv samal tasemel. Kuna õpilasi 

on vähe, siis on moodustatud 3 liitklassi – 1-3 kl., 2-4 kl. ja 5-6 kl. Seitsmes kuni üheksas klass jätkavad eraldi.  

Õpetajatele on tagatud pidev täiendkoolitus. Kooli õpetajad osalevad pidevalt HITSA tasuta koolitustel, mis 

toimuvad Haapsalus. Õpilaste arvu vähenemine toob kaasa probleemid, sest koole rahastatakse küll uute 

põhimõtete alusel, kuid vähene õpilaste arv ei taga kogu õppekava ulatuses finantseerimist. Vald lisab oma 

eelarvevahendeid , et tagada konkurentsivõimeline haridus kõigile Martna valla kooli õpilastele. Lisaks  osaleb 

kool erinevate rahataotluste projektides eesmärgiga saada lisaraha oma tegevusteks. 

Koolis pakutakse õpilastele tugiteenuseid. Õpiabi vajavatele õpilastele rakendatakse vajadusel individuaalset 

õppekava, õpiabi saab pikapäevarühmas ja individuaalsetest konsultatsioonidest. Vajadusel soovitatakse 

lapsevanematele pöörduda Läänemaa Rajaleidja spetsialistide poole konsultatsioonideks.   

Oluliseks plussiks on ANK-i tegutsemine kooli ruumides. See võimaldab päev läbi kompaktselt noorte 

tegelemistel silma peal hoida, seeläbi ka nende poolseid võimalikke pahategusid ära hoida. 

Kool on avatud suhtumisega alati lastevanematega arutlemaks nende lapse edukusest koolis ning toetab igati nende 

perede püüdlusi laste kasvatamisel. 

Koolis pakutakse lisaks ka igapäevasele õppetööle võimalusi mitmetes huviringides tegutsemist. Eriti 

populaarseks on kujunenud robootika, loovus– ja kunstiring, käsitöö, pallimängud, orienteerumine, inglise keele 

ring, arvuti– ja programmeerimise ring, lauluring ning muidugi Martna koolilapsed on üliedukad maadluses nii 

Läänemaal kui Eestimaal mille võistlustelt on alati kuhjaga auhinnalisi kohti saavutatud. 

Kooli õpilased on edukalt osalenud ProgreTiiger konkurssidel – programmeerimise tööde ja robootika võistlustel 

vabariigi tasandil. Rahvusvahelisel õpilaskonkursil e-Twinning märgiti meie õpilaste töö koostöös Poola kooliga  

rahvusvahelise kvaliteedimärgiga. 

Koolis on välja kujunenud tervet kooli haaravad  populaarsed ettevõtmised – sügisesed ja kevadised spordipäevad, 

perepäevad koos kutsutud külalistega, õppetöö alased väljasõidud Innovatsioonkeskusesse Innokas, Läänemaa 

päev Mektorys, teatri ühiskülastused, Teadlaste Öö Festival, teadlaste päev 1.juunil Haapsalus, õpetajate päeva 

tähistamine, jõuluüritused, igakevadised 2 päevased kooliekskursioonid Eestimaa erinevatesse paikadesse. 

Martna Põhikooli 1. klassi astujate vanematele makstakse nn. ranitsatoetust. 2015. aastal astus I klassi 5 õpilast. 

Martna kooli õpilastele on õppevahendid, ringid ja toitlustamine tasuta. Vald jätab ka PRIA -st saadava 

piimatoetuse ja piima ostuhinna vaheraha oma eelarve kanda. Tööle on rakendatud õpilasliin ja kompenseeritakse 

kooli ja koju sõidu piletid. Maakonnas õppivatele Martna valla gümnaasiumite õpilastele tagatakse sõidupiletite 

väljamaksmine.  

 

 

Sotsiaalhoolekanne  

Kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, 

vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine, määramine ja maksmine. 
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Martna valla sotsiaalhoolekande eelarvest makstakse taotlejatele toetusi ja osutatakse teenuseid järgmiselt: 

 valla sotsiaaltoetus - vallavolikogu määratud tingimustel ja korras 

 riiklik toimetulekutoetus – vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud tingimustel ja korras 

 riigi rahastatav vajaduspõhine peretoetus lastega peredele - vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses  

kehtestatud tingimustel ja korras 

 puudega isikute hooldajatoetust – vallavolikogu määratud tingimustel ja korras 

 riigi rahastatav  lapsehoiuteenus – vallavolikogu määratud tingimustel ja korras 

 sotsiaaltransporditeenus - vallavolikogu määratud tingimustel ja korras 

 koduteenus üksi elavatele ja puudega isikutele - vallavolikogu määratud tingimustel ja korras 

 

Toetused jagunevad pere sissetulekust sõltuvateks ja pere sissetulekust sõltumatuteks.  

Pere sissetulekust mitte sõltuvad toetused on sünnitoetus, matuse toetus,  puudega isikute hooldajatoetus, vältimatu 

abi, jõulupakid põhikooli lastele, ranitsatoetus valla kooli õppima astuvale 1. klassi õpilasele, toetus raske ja sügava 

puudega lastele, vanurite sünnipäeva õnnitlused. 

Pere sissetulekust sõltuvad toetused on toimetulekutoetus,  vajaduspõhine peretoetus, ühekordsed sotsiaaltoetused, 

prillitoetus, lasteaialaste toiduraha kompenseerimine, hooldekodusse paigutatud isikute ülalpidamise 

kompenseerimine.  

Volikogu haridus- ja hoolekandekomisjon teeb ettepanekuid vallavalitsusele puudega isikute hooldaja, 

hooldajatoetuse ja lasteaia laste toiduraha toetuse määramiseks. 

Martna vallas töötab koduhooldustöötaja, kes abistab eakaid ja puuetega inimesi. Viib neile apteegist ravimeid. 

kauplusest toiduained, koolisööklast sooja suppi, korraldab igapäevaelu toiminguid. Transpordib pere- ja eriarstide 

juurde. Aastal 2015 osutati koduhooldusteenust  12  isikule , neist puudega 5 isikut.  

Valla sotsiaalkorteris elas eelneval aastal kolm isikut, neist üks puudega, kaks töövõimetuspensionäri.  Alates 

2015.a augustist elab korteris üks töövõimetuspensionär. 

Hooldekodus elab kaks vanurit, kelle teenuse eest pensionist puudujääva summa tasub omavalitsus, kuna neil ei 

ole ülalpidamiskohuslasi.  

Hooldajatoetust maksti kuuele täiskasvanud  raske ja sügava puudega isikule. Alates märtsist  viiele sügava 

puudega isikule. 

Riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lapsehoiuteenuse osutamiseks eraldatud summa jagati kolmele 

lapsele teenuse osutamiseks. 

Riigi poolt rahastatava hooldajatoetuse eest maksti puudega lastele transporditoetust.  

2015. aastal maksis vald sünnitoetust kokku kolmele lapsele, neist kahele I osa ja ühele II osa. Sünnitoetust 

makstakse sünnijärgselt pool summast ja lapse 1,5 a saamisel teine pool.  

Ranitsatoetust maksti viiele 1. klassi astunud lapsele.  

Matusetoetust maksti kümne isiku surma korral.  

Ühekordseid toetusi maksti madala sissetulekuga peredele , millest tasuti vähekindlustatud peredele ja puudega 

isikutele küte, ravimid, prillid jm. 

Valla eelarvest osutati tasulist  transporditeenust vastavalt Martna Vallavolikogu 21.11. 2013 määrusele nr.2 

„sotsiaalhoolekande transporditeenuse osutamise kord“ Martna Vallas ja 05.12.2013.a määrusele nr 129 ” 

Sotsiaalhoolekande transporditeenuse hinna kehtestamine” vanuritele ja puudega inimestele pere- ja eriarstide 

vastuvõtule. Transporditeenuse hind on 0,10 senti km kohta. Jõulupakid said kõik valla peredes kasvavad lapsed 

kuni põhikooli astme lõpuni. Pensionäridele saadetakse  õnnitluskaardid juubeliks .2015. aastal maksti  riiklikku 

toimetulekutoetust kümnele perele , sh. täiendavat toetust toimetulekutoetuse vahenditest. Vajaduspõhist 

peretoetust maksti üheksale perele.    

Tervishoid 

Valla elanike tervise eest hoolitseb Martna perearst FIE Hiie Tiisler. Vallavalitsus rendib talle ruume oma hoones. 

 

Kultuur 

Sporditegevus 

Martna vallas tegeleb sporditegevusega Spordiklubi Martna ja Martna Põhikool. Spordiklubile on antud rendile 

kaarhall kümneks aastaks.  Leping sõlmiti 7.04.2014.a. 

Eelarvest eraldati spordiklubile tegevustoetust . Aasta lõpul premeeritakse parimaid sporditegijaid ja treenereid.  

Parimad on olnud orienteerujad ja kreeka-rooma maadlejad. 
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Noorsootöö 

 

Vallas on 110  7- 26 aastast last ja noort.  

 Martna Avatud Noorte Keskus tegutseb Martna Põhikooli ruumides. Tegevuste  juhendajana töötab lepingu alusel 

kooli huvijuht. Tema tööülesandeks on noorte vaba aja sisustamine, noori arendavate tegevuste planeerimine ja 

korraldamine. Noorte keskus töötab   28 tundi nädalas, avatud esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja 

pühapäev. 

Tähistatakse rahvakalendripäevi, külastatakse teisi noorte keskusi ja kutsutakse külalisi. Võimalik mängida 

lauamänge, teha erinevaid käelisi tegevusi, töötab internet, Wii mängukonsool. Spordisaali kasutamise võimalus. 

2015.al aastal on enamhuvi pakkuv tegevus robootika.  

Maakondlikust ANK-i projektist saadi toetust , millest osteti robootika vahendeid ja käidi Haapsalus õppepäeval. 

 

 

Seltsitegevus ja raamatukogud 

 

Seltsitegevuseks anti tegevustoetusi, toetati ka EELK Martna kogudust . Martnas tegutseb Martna Päevakeskus ja 

Rõude külaselts. Martna päevakeskuses oli käsitööring Maie Klissi juhendamisel. Teemad: tikitud sussid , 

nõelapadjad, tekid, padjad, Ritta Piiperi loengud 4 korda  teemal „Ole terve!“ 

Üritused, kohtumised: Uue aasta vastuvõtt, Suure reede tähistamine, naistepäev, kohtumine Lauri Luige ja Innar 

Mäesaluga, talgud Saueaugu teatritalus, Jõulupidu Võntküla külalistemajas, sünnipäevade tähistamine kohvilauas, 

Haapsalu Pitsikeskuse külastamine, Päevakeskuse 15 sünnipäeva tähistamine, reis Prangli saarele (48 inimest). 

Rõudes külamajas tegeletakse isetegevusega. kootakse rahvariide seeliku kangast, vaipu, suurrätte ja muid tooteid,  

mida käiakse müümas ka  väljaspool valla piire. Rõude külaseltsis on avatud  postipunkt. 

Vallal on kaks raamatukogu, Rõudes ja Martnas . Raamatukogu põhiülesandeks on lugejate teenindamine,  

raamatukogus puuduvate teavikute kättesaadavaks tegemine RVL laenutuse kaudu. Kogude täiendamine, 

säilitamine ja korrashoid. Erialane enesetäiendamine. Kirjanduse ja muude probleemide arutamisega tegeletakse 

igal tööpäeval. Näitused, väljapanekud sündmuste ja tähtpäevade järgi. Külalistele  raamatukogu tutvustamine. 

Võimalus kasutada arvutit ID-lugejat, printerit. 

Lisaks riigi poolt eraldatud raamatute rahale, lisab vald juurde samaväärse summa.  

Martna raamatukogus on  avatud postipunkt . 

Märts- Emakeelepäeva tähistamine, iga-aastane traditsiooniline üritus, aprill- Raamatu ja Roosi päev-  istutati 

raamatukogu ette pargiroose, mai - Prantsuse Instituudi rändnäitus „I Maailmasõda  14-18" , september - 

Vanavanemate päev kus vanavanemad rääkisid lastele oma lapsepõlveraamatust, oktoober –ette lugemispäev ,  iga 

aastane traditsiooniline üritus, november- Põhjamaa raamatukogu nädal, sellel osales Martna raamatukogu esimest 

aastat, oktoober, november, detsember- Piiblilood koostöös kogudusega. 

 

Keskkonnakaitse 

 

Jäätmekäitlus 

Martna vallavolikogu võttis 2009 aasta 13. mail vastu Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava ja kiitis heaks 

Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskirja . 2015 aastal korraldati koos omavalitsusliiduga kaks 

ohtliku jäätme ringi. Alates 2013 alustas Hanila, Lihula, Martna, Nõva, Oru, Risti ja Taebla valdade ühise hanke 

raames segaolmejäätmete vedu, omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel. Teenust osutab 

AS Eesti Keskkonnateenused, mille tagajärjel enamuses kodanikel ja asutustel on sõlmitud leping 

prügiveofirmaga. 

  

Põllumajandus 

Valla territooriumil on põhiliseks tegevusalaks põllumajandus. Tegeldakse veise-, linnu- ja seakasvatusega ning 

teravilja ning rapsi kasvatusega. 

Põllumajandustootjate teadlikkus on kasvanud . Tänu PRIA toetustele on loomapidajad renoveerinud oma 

tootmishooned, sõnnikuhoidlad jm., mille tagajärjel on ka loodusreostus vähenenud. Vallas on ka tegutsevaid 

mahepõllupidajad, kes ei tohi kasutada keemilise koostisega väetisi, säästes seega ka keskkonda. 

 

Vesi ja kanalisatsioon 

2004. aastal loodi AS Matsalu Veevärk, millega liitus ka Martna vald . Selle tagajärjel on Martna külas tänapäeva 

nõuetele vastav joogivesi. Martna valla osalus on 2% aktsiakapitalist kokku 285 aktsiat summas 27 tuhat eurot.  

Martna vallas on vee ja kanalisatsiooniga varustatud Kirna, Väike- Lähtru, Martna, Rõude ja Kasari külad. 2012 

aastal koostati ka uus ÜVK arengukava. 
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Maakorraldus  

2015. aastal oli maakorralduslikest toimingutest endiselt aktuaalne maa munitsipaliseerimine. On hakatud ellu 

viima kehtestatud detailplaneeringuid. Tegeletakse vabade maatükkide, teede ja peremehetu vara  

munitsipaalomandisse taotlemisega.  

 

Ülevaade valla arengukava täitmisest  

 

Martna Põhikooli õpilased on saanud tublisid tulemusi erinevatel võistlustel nagu näiteks maadlus, 

orienteerumine, pranglimine.  

Martna lasteaed on lastele aasta jooksul viinud läbi erinevad üritusi nagu pudruhommik koos vanematega 1. 

septembril, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, matkad, vabariigi aastapäev 

vanavanemate päev, isadepäev, emadepäev, teatrite külastamine, sügisnäitus, sõbrapäev, minikooli lõpetamise 

pidu, kahepäevane kevadreis lasteaia lõpetajatele. 

Tublid on olnud meie pikka aega tegutsenud mittetulundusühingud. Nendeks on Rõude küla selts, Martna 

Päevakeskus, Spordiklubi Martna ja kogudus. Nemad on suutnud meie elanikke enda tegevusse haarata, neile 

erinevaid tegevusi ja enesearengut soodustavaid tegevusi pakkuda.  

Edukalt tegutsevad Kaitseliit, Noorkotkad ja kodutütred. Nad ühendavad noori ja viivad juba mitmendat korda 

läbi heategevuslaagrit „Kodutunde“ lastele. 

Aastal 2015 loodi neli uut mittetulundusühingut, seitse osaühingut ja üks tulundusühistu. See näitab, et meil on 

neid aktiivseid inimesi, kes soovivad midagi uut luua. 

Hajaasustuse programmi 2015 raames toetati kolme projekti. Toetust taotleti joogiveesüsteemide ja 

kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks. 

Koostöös Maanteeametiga paigaldati uus bussiootepaviljon Laikülasse. 

Käesoleval aastal paigaldati vallamajja pelletikatel, mis võimaldab küttekuludelt kokku hoida. 

Aastal 2015 tuli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt teade projekti „Martna Lasteaia katuse rekonstrueerimine“ 

toetamise kohta. Oleme seda otsust oodanud juba pikka aega. Järgmisel aastal saame siis töödega pihta hakata. 

Koostatud on Martna küla soojatrassi rekonstrueerimise projekt. Sellega on ehitutöödeks vajalikud 

ettevalmistused tehtud. 

Aastal 2014 kontrollis Päästeamet vallajamaja ja tegi hulgaliselt ettekirjutusi. Päästeameti poolt tehtud 

ettekirjutusest on 2015 aasta jooksul täidetud enamus punkte nagu evakuatsiooni ukse ja suluste paigaldamine, 

evakuatsioonivalgustuse paigaldamise ja hooldajaga lepingu sõlmimine. Järgmiseks aastaks on planeeritud 

automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine. 

Oleme teinud ühinemisettepaneku Ridala vallale. Need läbirääkimised on soiku jäänud. Ridala vald on asunud 

läbirääkimisi pidama pigem Haapsalu linnaga. Meie vallale tegid samalaadsed ettepanekud Lihula ja Lääne-

Nigula vald. Ettepanekud läbirääkimisteks on vastu võetud. Ametis on läbirääkimiste konsultant ja 

läbirääkimised käivad.  

Kullamaa vald tegi kõikidele Läänemaa omavalitsustele ühinemisettepaneku eesmärgiga moodustada terve 

maakonna suurune omavalitsus. Selle ettepaneku lükkas tagasi Lääne-Nigula vald, Haapsalu linn  ja Martna 

vald. 

Sellel aastal on volikogu olnud nagu poliitilises tuuletõmbuses. Raske oli aasta algus, kui vallavanemale algatati 

umbusalduse avaldamine. See küll ei lõppenud umbusaldamisega. Siis jäi eelarve vastu võtmata ja volikogu 

osutus tegutsemisvõimetuks. Eelmiste volinike asemele asusid asendusliikmed. 

 

Ülevaade finantsdistsipliini täitmise  kohta 

 2012 2013 2014 2015  

Põhitegevuse tulem 11,9 -14,5 38,4 64,5  

Netovõlakoormus -38,5 -37,5 -23,2 -24,1  

2013. aasta negatiivne on tulem tekkepõhiselt. Tekkepõhises arvestuses on tulem negatiivne, sest võtsime 

arveldustesse sisse tervet kütteperioodi (august 2013-mai2014) hõlmava arve, mille põhiosa tasuti 2014 aasta 

mai kuuks. Eelarvesse oli ikka plaanitud ainult 2013 sügistalve perioodi kulu.  

 

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks  

 

Omavalitsuse ülesandeks on korraldada  vallas talle seadusega pandud kohaliku elu küsimuste otsustamine ja 

korraldamine. Eelarvest kaetakse koolieelse lasteasutuse, põhikooli ja raamatukogude toimimiseks hädavajalikud 

kulud. 
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Martna vald on põllumajandusliku suunitlusega ja kuna 93% haritavast maast on kasutusel siis uusi töökohti 

põllumajanduses, mis on seotud maa harimisega, ei ole võimalik luua. Seega tuleb otsida uusi lahendusi, nagu 

põllumajanduslike saaduste ümbertöötlemine, väikeettevõtlus, turism ja muude kõikvõimalike teenuste osutamine. 

Üheks suuremaks turismialaseks projektiks on Matsalu mõjupiirkonna turismi ja puhkemajanduse arendamine. 

Projekti üldine eesmärk on Matsalu lahe turismipiirkonna turismiteenuste mitmekesistamine, tervikliku 

teenuspaketi väljaarendamine, külastaja viibimise pikendamine antud piirkonnas ning kohalike teenuste tarbimise 

soodustamine ja vaatamisväärsuste muutumine atraktiivseks ja külastatavaks. Turism loob mitmeid töökohti 

turistide teenindamiseks. Mõju ilmneb ilmselt ka põllumajandussektoris – külastajate toitlustamiseks vajaliku 

tellimine.  

Plaanis on veel järgmised investeeringud ja tegevused: 

 Jätkata liitumisläbirääkimisi Lääne-Nigula ja Lihula vallaga. 

 Avatud Noorte keskuse abil aktiviseerida noorte tegevust ja vaba-aja sisustamist. Ühistegevuste ja 

inventari soetamise projekte kirjutatakse pidevalt. 

 Päevakeskuste tegevuste laiendamine.  

 Martna Lasteaia hoone katuse renoveerimine projektist saadava kaasrahastuse abil.  

 Toetada Martna Vallavalitsuse ruumides tegutsevaid mittetulundusühinguid (Rõude küla seltsi, Martna 

Päevakeskust, EELK Martna kogudust ja Spordiklubi Martna). 

 Kavas on välja vahetada purunenud ja paigaldada uusi tee truupe. 

 Kavas on hööveldada teid ja korrastada teede ääri. Kaaluda ka teede mustkattega katmist kohtades, kus 

on enam püsielanikke. 

 Koostada Martna soojamajanduse arengukava. 

 Võimaluse korral renoveerida Martna soojatrass. 

 Otsida võimalusi lagunenud korruselamute lammutamiseks. 

 Jätkata koostööd mittetulunduse ja ettevõtlussektoriga, sõlmides nendega avaliku teenuse pakkumise 

lepinguid. Nii paranevad nende võimalused raha taotlemisel ja on võimalik ettevõtluse areng vallas. 

 Koostöö naaberomavalitsuste- ja Soome sõprusvallaga. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE    

BILANSS     

  Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

Varad   3 239 3 484 

Käibevara   133 93 

  Raha ja pangakontod 1 61 24 

  Maksu-, lõivu- ja 

trahvinõuded  

3 50 44 

  Muud nõuded ja 

ettemaksed 

4 22 25 

Põhivara   3 106 3 391 

  Pikaajalised 

finantsinvesteeringud 

2 27 27 

  Kinnisvarainvesteeringud 5 133 332 

  Materiaalne põhivara 6 2 946 3 032 

Kohustused ja netovara   3 238 3 484 

Lühiajalised kohustused   47 34 

  Võlad tarnijatele   6 5 

  Muud kohustused ja 

saadud ettemaksed 

4 28 27 

  Laenukohustused 8 13 0 

Pikaajalised kohustused   23 0 

  Laenukohustused 8 23 0 

Netovara   3 168 3 452 

  Akumuleeritud ülejääk 

(puudujääk) 
  3 452 3 580 

  Aruandeperioodi 

akumuleeritud ülejääk 

(puudujääk) 

  -284 -128 

 
TULEMIARUANNE      

      Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

Tegevustulud       889 844 

  

Maksud ja 

sotsiaalkindlustus-

maksed   

3 499 480 

    Tulumaks   429 413 

    Omandimaksud   70 67 

  
Kaupade ja 

teenuste müük   

  117 113 

    Riigilõivud  3 3 1 

    

Tulud 

majandustegevusest 

9 114 112 

  Saadud toetused   7 273 257 

  Muud tulud   10 0 -6 

    

Kasum/kahjum põhivara 

ja varude müügist 

  0 -7 

    Muud tulud varadelt   0 1 

Tegevuskulud       -1173 -972 

  Antud toetused   13 -86 -89 
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    Sotsiaaltoetused    -45 -46 

    Muud toetused   -41 -43 

  Tööjõukulud   11 -473 -457 

  Majandamiskulud   12 -224 -225 

  Muud kulud   12 -50 -48 

  

Põhivara 

amortisatsioon ja 

ümberhindlus   

5;6 -340 -153 

Aruandeperioodi 

tegevustulem     

  -284 -128 

Aruandeperioodi tulem       -284 -128 

Aruandeperioodi tulem 

ja siirded kokku       -284 -128 

 
 
RAHAVOOGUDE ARUANNE    

 Aruanne on koostatud kaudsel meetodil Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

Aruandeperioodi tegevustulem   -284 -128 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 5,6 340 153 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 7 -2 0 

Käibemaksukulu põhivara soetuseks   10 6 

Kasum/kahjum põhivara müügist   0 7 

Korrigeeritud tegevustulem   64 38 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus   -6 0 

Muutus nõuetes ostjate vastu   5 3 

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku   -1 3 

Muutus võlgades tarnijatele   0 -20 

Muutus võlgades töövõtjatele   0 -1 

Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes   1 -2 

Muutus saadud toetuste ettemaksetes   0 0 

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus   1 -23 

Rahavood põhitegevusest kokku   63 18 

Materiaalse põhivara soetus   -61 -49 

Kinnisvarainvesteeringute soetus   -2 0 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   0 14 

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -63 -35 

Laekunud laenud 8 36 0 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   36 0 

Puhas rahavoog   37 -17 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 1 24 41 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   61 24 

Raha ja selle ekvivalendi muutus 1 37 -17 

  
NETOVARA  MUUTUSTE  ARUANNE  

  Akumuleeritud tulem Viited 

Saldo 31.12.2012 3 744   

Perioodi puhastulem -165 tulemiaruanne 

Ümberhindlus 1   

Saldo 31.12.2013 3 580 bilanss 

Perioodi puhastulem -128 tulemiaruanne 

Saldo 31.12.2014 3 452 bilanss 
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Perioodi puhastulem -284 tulemiaruanne 

Saldo 31.12.2015 3 168 bilanss 

Eelarve täitmise aruanne  

Eelarve täitmise aruanne ja tulemiaruanne ei ole võrreldavad nende koostamisel kasutatud erinevate 

arvestuspõhimõtete tõttu:  

1) eelarve ja eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhise printsiibi järgi, tulemiaruanne on koostatud  

tekkepõhise printsiibi järgi;  

2)  kaupade ja teenuste ostmisel kaasnev tagasisaamisele mittekuuluv käibemaks kajastatakse eelarve täitmise 

aruandes koos kaupade ja teenuste maksumusega, kuid tulemiaruandes real "Maksu- ja lõivukulud" ; 

3)  eelarve täitmise aruandes ei ole kajastatud põhivarade amortisatsiooni. 

  Kirje nimetus Eelarve Lõplik Täitmine 

  
PÕHITEGEVUSE TULUD 

KOKKU   882,0 894,0 903,0 

  Maksutulud   487,0 487,0 492,0 

3000   Füüsilise isiku tulumaks 420,0 420,0 422,0 

3030  Maamaks 67,0 67,0 70,0 

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 129,0 130,0 135,0 

  Saadud toetused tegevuskuludeks 264,0 275,0 272,0 

35200  Tasandusfond 50,0 51,0 51,0 

35201  Toetusfond  206,0 208,0 208,0 

3500, 352   Muud saadud toetused tegevuskuludeks 8,0 16,0 13,0 

  Muud tegevustulud  2,0 2,0 4,0 

38254  Laekumine vee erikasutusest 1,0 1,0 0,0 

3888   Muud tegevustulud  1,0 1,0 4,0 

  PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 905,0 892,0 840,0 

  Antud toetused tegevuskuludeks 85,0 103,0 90,0 

413  

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele 

isikutele 54,0 60,0 49,0 

4500  Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 7,0 10,0 8,0 

452   Mittesihtotstarbelised toetused 24,0 33,0 33,0 

  Muud tegevuskulud 820,0 789,0 750,0 

50  Personalikulud 494,0 484,0 472,0 

55  Majandamiskulud 326,0 304,0 277,0 

60   Muud kulud 0,0 1,0 1,0 

  PÕHITEGEVUSE TULEM -24,0 2,0 63,0 

  INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU 0,0 -62,0 -63,0 

381  Põhivara müük (+) 1,0 1,0 0,0 

15  Põhivara soetus (-) 0,0 -62,0 -63,0 

65   Finantskulud (-) -1,0 -1,0 0,0 

  EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) -24,0 -60,0 1,0 

  FINANTSEERIMISTEGEVUS 0,0 36,0 36,0 

20.5   Kohustuste võtmine (+) 0,0 36,0 36,0 

1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) -24,0 -24,0 37,0 

  
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE 

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI 906,0 954,0 903,0 

01 Üldised valitsussektori teenused 130,0 120,0 119,0 

01111 Valla- ja linnavolikogu 11,0 11,0 11,0 

01112 Valla- ja linnavalitsus 108,0 98,0 99,0 
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01600 Muud üldised valitsussektori teenused   1,0 1,0 1,0 

01700 Valitsussektori võla teenindamine 1,0 1,0 0,0 

01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 9,0 9,0 8,0 

03 Avalik kord ja julgeolek 1,0 2,0 2,0 

03200 Päästeteenused 1,0 2,0 2,0 

04 Majandus 147,0 182,0 173,0 

04360 Muu energia- ja soojamajandus 64,0 100,0 99,0 

04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 79,0 78,0 71,0 

04730 Turism 4,0 4,0 3,0 

05 Keskkonnakaitse 23,0 23,0 22,0 

05100 Jäätmekäitlus 6,0 7,0 6,0 

05200 Heitveekäitlus 2,0 2,0 2,0 

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 14,0 13,0 13,0 

05600 Muu keskkonnakaitse 1,0 1,0 1,0 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 39,0 45,0 42,0 

06100 Elamumajanduse arendamine 3,0 5,0 5,0 

06300 Veevarustus 4,0 7,0 6,0 

06400 Tänavavalgustus 2,0 2,0 2,0 

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 30,0 31,0 29,0 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 97,0 107,0 96,0 

08102 Sporditegevus  5,0 8,0 8,0 

08107 Noorsootöö ja noorte keskused 8,0 9,0 5,0 

08201 Raamatukogud 21,0 21,0 21,0 

08208 Kultuuriüritused 2,0 2,0 2,0 

08209 Seltsitegevus 8,0 12,0 12,0 

08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 4,0 6,0 6,0 

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus 49,0 49,0 42,0 

09 Haridus 396,0 396,0 381,0 

09110 Alusharidus 111,0 112,0 106,0 

09212 Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud 241,0 241,0 239,0 

09220 Gümnaasiumid 17,0 14,0 8,0 

09600 Koolitransport 20,0 22,0 21,0 

09601 Koolitoit 6,0 6,0 6,0 

09800 Muu haridus 1,0 1,0 1,0 

10 Sotsiaalne kaitse 73,0 79,0 68,0 

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 3,0 5,0 5,0 

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 11,0 11,0 9,0 

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 10,0 11,0 11,0 

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 16,0 16,0 9,0 

10701 Riiklik toimetulekutoetus 16,0 19,0 17,0 

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 0,0 0,0 0,0 

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 17,0 17,0 17,0 

 

 

Eelarves on tuludes suurim laekumine üksikisiku tulumaks. Esialgse ja lõpliku eelarve olulisteks vahedeks on 

sihtotstarbelised toetused projektide elluviimiseks mis võetakse eelarvesse jooksvalt. Enim kulub 

eelarvevahendeid haridusele, majandusele, valitsemisele . 
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Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 

 

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavale. Hea 

raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise 

direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise 

standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad 

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud 

nõuded. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

  

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks. 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajaliseks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav 

valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. 

 

Raha ja raha ekvivalendid 

Bilansis kajastatakse  kassas olevat sularaha ja  arvelduskontode jääke.   

 

Finantsinvesteeringud 
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu 

jooksul. Finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse nende soetusmaksumuses (osalus alla 20%). 

 

Nõuded 
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 

summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat 

informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad 

võimalused nõude kogumiseks. 

 

Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (hooned), mida hoitakse väljarentimise või 

turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohuslane ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma 

põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on 

maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused). 

Kinnisvarainvesteeringute kulumi  keskmine norm aastas on 2,32 %. 

 

Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega 

alates 2,0 tuhat eurot. Põhivara rekonstrueerimiskulud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara 

kvaliteeti kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga 

säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.  

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel 

kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust 

tööeast. 

 

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

1. Hooned ja rajatised 2-10% 

2. Masinad ja seadmed kuni 30% 

3. Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika kuni 35% 

4. Muu inventar kuni 40% 

 

Renditud varad 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved 

kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

(a) Aruandekohuslane on rentnik 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi 

tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse 

kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. 

(b) Aruandekohuslane on rendileandja 
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Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul 

 

Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral 

sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või 

kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja 

sihtfinantseerimine leiab aset. 

 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu 

sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise 

kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud 

toetust mõlemaid eraldi. 

Avalikust sektorist saadud põhivara sihtfinantseerimist kajastatakse tekkepõhisel momendil tuluna. 

 

Maksude arvestus 

Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-

käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse 

koosseisus. 

 

Tulude arvestus 

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt 

Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse 

arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud 

toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu 

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga 

seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes 

valmidusastme meetodist.  

 

Kulude arvestus  

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, 

sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel 

Muud tegevuskulud. Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna.  

 

Seotud osapooled  

Seotud osapoolteks loetakse (KOV nimetus) KOV valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, 

mittetulundusühingud ja äriühingud, volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus 

iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja 

äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete 

lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud 

ja äriühingud.  

 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis 

ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või 

varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad 

oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.  

 

Eelarve täitmise aruanne   

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda 

tekkepõhistes aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele 

erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:  

1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud 

summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei 

kajastata;  

2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, 

on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises 

aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud).  
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Lisa 1  Raha ja selle ekvivalendid 

  31.12.2015 31.12.2014 

Sularaha 1 2 

Arvelduskontod pankades 60 22 

Raha ja pangakontod kokku 61 24 

   

Kirjel Arveldukontod pankades on raha jääk SEB Pangas ja Swedbangas kokku. 

   

Lisa 2 Finantsinvesteeringud   

  31.12.2015 31.12.2014 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 27 27 

Noteerimata aktsiad  27 27 

Seisuga 31.12.2015 on Martna Vallavalitsusel lihtaktsiaid: 

1) AS Matsalu Veevärk 285 aktsiat  

 

Lisa 3 Maksud ja lõivud 

A. Nõuded     

  31.12.2015 31.12.2014 

Maksud brutosummas     

Tulumaks 50 44 

Maksud kokku  50 44 

MAKSUD, LÕIVUD, TRAHVID 

KOKKU 

50 44 

   

B. Tulud   

  Tulud 

Maksud 31.12.2015 31.12.2014 

Tulumaks 429 413 

Maamaks 70 67 

Maksud kokku  499 480 

Lõivud     

Ehitusloa väljastamise eest 3 1 

Lõivud kokku ( vt lisa 9) 3 1 

Loodusressursside kasutamise ja 

saastetasud 

    

Tasu vee erikasutusest 0 1 

Loodusressursside kasutamise ja 

saastetasud kokku (vt lisa 10) 

0 1 

MAKSUD, LÕIVUD, TRAHVID 

KOKKU 

502 482 

 

 

Lisa 4  Muud nõuded, ettemaksed ja kohustused  

  31.12.2015 31.12.2014 

  Lühiajaline osa Lühiajaline 

osa 

Nõuded ostjate vastu 22 27 



Martna Vallavalitsus                     2015.a. majandusaasta aruanne                Reg.nr.75019945  

17 

 

Muud nõuded ja ettemaksed 

kokku 

22 27 

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused 28 26 

Saadud ettemaksed 0 1 

Muud kohustused ja ettemaksed 

kokku 

28 27 

 

 

Nõuded ostjate vastu koosneb kommunaalmajanduse tegevusest elanikele osutatud teenuste eest 18,5, lasteaia 

toiduraha ja õppevahendite tasu 0,6, AS Matsalu vesi teenuste vahendamine 0,4 ja ostjatele osutatud teenuste eest 

2,5 tuhat eurot. 

 

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud 

  

   

Soetusmaksumus perioodi alguses  432 

 Akumuleeritud kulum -100 

 Jääkväärtus perioodi alguses  332 

Soetused aruandeaastal 2 

Amortisatsioon ja allahindlused -201 

Ümberhindlus 131 

Soetusmaksumus perioodi lõpus 31.12.2015 133 

 Akumuleeritud kulum 0 

 Jääkväärtus perioodi lõpus 31.12.2015 133 

  2015 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt  (vt. lisa 9) 72 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud  (vt. lisa 12) -33 

 

Lisa 6  Materiaalne põhivara 

     

  

Maa 

Hooned ja 

rajatised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Kokku 

Jääk perioodi alguses 01.01.2015 

  Soetusmaksumus 10 4 310 61 4 381 

  Kogunenud kulum 0 -1 294 -55 -1 349 

  Jääkväärtus 10 3016 6 3 032 

Soetused ja parendused   22 30 52 

Kulum ja allahindlus   -132 -7 -139 

Ümberhindlus 1     1 

Kokku liikumised 1 -110 23 -86 

Jääk perioodi lõpus 31.12.2015 

  Soetusmaksumus 11 4329 92 4 432 

  Kogunenud kulum 0 -1 424 -62 -1 486 

  Jääkväärtus 11 2905 30 2 946 
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Lisa 7 Saadud toetused 

 

  2014 

  Saadud 

tegevuskulude 

sihtfinantseerimine 

Saadud 

sihtfinantseerimine 

põhivara soetuseks 

Muud 

toetused 

Rahalised sihtfinantseerimised 130 3 127 

Riigieelarvest tasandus ja toetusfond 51   127 

Maavalitsus-riiklik lapsehoid 1     

PRIA-lt koolide piim 2     

Rahandusministeerium-õppelaenud 1     

Maavalitsus-projektid 1     

Maavalitsus-kaevud 2     

Toetused eraisikutelt 1     

Riigieelarvest teedeehituseks 68     

Eesti post 1     

Omavalitsuste vahelised toetused 2     

KOKKU SAADUD TOETUSED 130 3 127 

    

  2015 

  Saadud 

tegevuskulude 

sihtfinantseerimine 

Saadud 

sihtfinantseerimine 

põhivara soetuseks 

Muud 

toetused 

Rahalised sihtfinantseerimised 65 0 208 

Riigieelarvest tasandus ja toetusfond 51   208 

Maavalitsus 4     

PRIA-lt koolide piim 1     

Rahandusministeerium-õppelaenud 1     

KIK ,Rahvakultuurikeskus 1     

Maavalitsus-projektid 3     

Pärandvara 2     

Toetused eraisikutelt 1     

Eesti post 1     

KOKKU SAADUD TOETUSED 65 0 208 

    

Vastavalt riigieelarveseadusele §. 4 lõige 1 ja 2 alusel kantakse riigieelarvest kohalike   

omavalitsuste tasandusfondi eraldised vastavate valemite alusel. Lõige 2 summad on 

tegevuskulude sihtfinantseerimise kirjel ja lõige 1 on kajastatud muude toetuste kirjel. 

Lõige 1 tasandusfondi summasid riik ei jälgi. Vastavalt üldeeskirjale liigitatakse nimetatud 

toetus mitte sihtotstarbeliseks ning kajastatakse kassapõhiselt tuluna.   

 

 

Lisa 8  Laenukohustused  

     

     

  Järelejäänud tähtajaga KOKKU 

Laenu liik 

Kuni 1 

aasta 

1 - 2 

aastat 

2 - 3 

aastat   

1 2 3 4 8 

Pangalaenud  13 13 10 36 

Jääk seisuga 31.12.2015 13 13 10 36 
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Informatsioon laenulepingute kaupa   

Laenu andja 

Lõpp 

tähtaeg 

Intressi 

määr Alusvaluuta Jääk Intressikulu 

        31.12.2015 31.12.2015 

AS SEB Pank nr.2014034254 2025 1,137 EUR 36 1 

KOKKU       36 1 

 

2015.aastal sõlmiti laenuleping 120 tuhandele eurole,  

väljavõtte tähtajaga 02.03.2016. Laenu tagasimakse algus 2016 

aasta 01.jaanaurist. 

2015 aastal võeti laenust 36,5 tuhat, 2016 võetakse 83.5 tuhat 

eurot. 

Pangalaenu tagatiseks on Martna Vallavalitsuse eelarve. 

 

Lisa 9 Tulud kaupade ja teenuste müügist 

   

  2015 2014 

Riigilõivud (vt. lisa 3) 3 1 

Tulud haridusalasest tegevusest 32 32 

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud (vt.lisa5) 72 71 

Tulud muudelt majandusaladelt 1 0 

Üür ja rent  8 8 

Muu toodete ja teenuste müük 1 1 

Kokku 117 113 

   

Lisa 10   Muud tegevustulud 

   

  2015 2014 

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt. lisa 

3) 

0 1 

Kokku  0 1 

 

Lisa 11  Tööjõukulud 

     

  2015 2014 

  
Töötajate 

arv Töötasukulud 

Töötajate 

arv Töötasukulud 

Volikogu 0,61 -7 0,62 -7 

Vallavalitsus 5 -66 5,01 -66 

Soojamajandus 4 -21 4 -22 

Heitveekäitlus 0,4 -1 0,4 -1 

Haljastus 1,64 -8 2,15 -7 

Keskkonna haldus 0,1 -1 0,1 -1 

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse 

tegevus 

1,83 -16 2,17 -17 

Sporditegevus 0 0 0,01 -1 

Noorte keskus 0,7 -3 0,83 -4 

Raamatukogud 1,1 -7 1,01 -7 

Kultuur, religioon sh. haldus  1 -6 1 -5 
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Lasteaed 7,7 -58 7,7 -54 

Põhikool 15,1 -141 15,93 -131 

Koduteenus 1 -5 1 -5 

Sotsiaalse kaitse haldus 1 -13 1 -13 

KOKKU 41,18 -353 42,93 -341 

Sotsiaalkindlustusmaks töötasult   -116   -112 

Töötuskindlustusmaks töötasult   -3   -3 

Erisoodustus   -1   -2 

         Õppelaenude kustutamine   -1   -1 

Tööjõukulud kokku 41,18 -473 42,93 -458 

 

Lisa 12   Muud tegevuskulud 

     

  2015 2014 

Administreerimiskulud -13 -13 

Koolituskulud -2 -2 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 

(vt. lisa 5) -33 -22 

Kinnistuste, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud -84 -57 

Rajatiste majandamiskulud -47 -42 

Sõidukite majandamiskulud -13 -14 

Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia 

majandamiskulud -8 -8 

Inventari majandamiskulud -3 -6 

Toitained ja toitlustusteenused -18 -20 

Teavikute ja kunstiesemete kulud -3 -3 

Õppevahendite ja koolituse kulud -16 -24 

Vaba aja sisustamise kulud -3 -3 

Sotsiaalteenused -11 -10 

Mitmesugused majanduskulud -3 -1 

Vahekokkuvõte -257 -225 

Muud tegevuskulud -2 -4 

Käibemaksukulu -48 -44 

Vahekokkuvõte -50 -48 

Kokku -307 -273 

 

 

 

Lisa 13 Antud toetused 

 

  

  2015 2014 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -45 -46 

Peretoetused ( sünnitoetus, koolitoetus jne.) -8 -6 

Toimetulekutoetus -16 -20 
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Õppetoetused -19 -17 

Toetused puudega isikutele ja nende hooldajatele -2 -2 

Muud sotsiaalabitoetused 0 -1 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -8 -10 

Läänemaa OVL-ehitusinspektori tasu -5 -4 

Eraisikud- hajaasustuse programm -3 -6 

Mittesihtotstarbeline finantseerimine -28 -29 

Spordiklubi Martna -7 -7 

EELK kogudus -6 -7 

MTÜ Priitahtlikud pritsumehed -2 0 

MTÜ Rõude Küla Selts -7 -7 

MTÜ Terra Maritima -1 -1 

MTÜ Martna Päevakeskus -5 -7 

Liikmemaksud  -5 -4 

OMVL -4 -3 

EMOL -1 -1 

Antud toetused kokku -86 -89 

 

Lisa 14 Renditud vara 

     

Rendikulu kasutusrendilepingult 

01157709L FORD S-MAX 2.0 

maksumus kokku 21 tuhat eurot 2012 2013 2014 2015 

tasutud 3 4 4 4 

järgmistel majandusaastatel:     

2016 4    

2017 2    

 

Lisa 15 Seotud osapoolte deklaratsioon   

Tegevjuhtkond deklareerib käesolevaga, et vald ei ole aruandeaastal teinud  

tehinguid seotud osapooltega seadusevastaselt ja turuhinnast erinevate hindadega.  

  Liikmete arv 

Arvestatud hüvitised ja 

töötasu 

Vallavolikogu 7 6 

Vallavalitsus  5 0 

 Kokku 12 6 

   

Hüvitiste all on kajastatud volikogu esimehe tasu ja liikmete istungitasud, vallavalitsuse 

liikmetele tasu ei maksta.  

   

  Töötajate arv Arvestatud töötasu 

Hallatavate asutuste juhid 2 23 

 

Majandusaasta aruandele allkiri 

Majandusaasta aruande on koostanud Martna Vallavalitsus.  

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Martna vallavalitsuse otsus aruande heakskiitmise 

kohta.  

 

Tiiu Aavik vallavanem   

/allkirjastatud digitaalselt/ 


