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Halinga Vallavolikogu määrus 
„Halinga valla 2013. aasta eelarve“ 

Lisa 2  
Halinga valla 2013. aasta eelarve seletuskiri 
 
Halinga valla 2013. aasta eelarve on koostatud lähtudes Kohaliku omavalitsuse 
finantsjuhtimise seadusest (KOFS) ja Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012. a määrusest 
nr 29 „Halinga valla põhimäärus“, mis sõnastavad eelarve koostamise printsiibid.  
 
Eelarve koostatakse kassapõhiselt ja viieosalisena: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, 
investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Kassapõhises 
eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud 
raha laekumine või väljamaksmine. Eelarve peab olema tasakaalus, st põhitegevuse tulud ja 
põhitegevuse kulud peavad olema tasakaalus, neile liidetakse investeerimistegevuse 
eelarveosa ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma ning likviidsete varade muutus. 
See kokku moodustab eelarve tulemi. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. 
Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ja eelarve on puudujäägis, kui eelarve 
tulem on negatiivne. 
 
Halinga valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud on 2 689 987 eurot, võetavad kohustused 
630 923 eurot ja likviidsete varade jääk eelarve aasta alguses 99 500 eurot. Põhitegevuse 
kulud on 2 540 252 eurot, investeeringute summa 676 119 eurot ja tasutavate kohustuste 
summa 112 539 eurot. Likviidsete varade suunamata jääk 91 500 eurot.  
 
Halinga valla 2013. aasta eelarve on koostatud Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus 2012. aasta 
lõpuks kujunenud majandusliku olukorra tingimustes. Euroala stabiilsuse nimel tehakse 
jätkuvalt riikide tasandil suuri jõupingutusi ning Eesti majandus jätkab majanduskasvu 
lootuses, mille üheks näitajaks on maksumaksjatele väljamakstud summad.  
 
Alltoodud tabel kajastab maksumaksjatele väljamakstud summade jaotust aastatel 2005 kuni 
2012. aasta august Eestis tervikuna. Palgatulu moodustab põhilise osa inimeste sissetulekust.  
 
2012. aastal on see pisut kasvanud ja hakkab lähenema 2008. aasta tasemele (Joonis 1 ).  
 
Joonis 1. Väljamakstud summade jaotus tululiigiti 2005-2012 
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Eeloleva perioodi tulude planeerimisel on oluliseks näitajaks maksumaksjate arv, mis tõusis 
kuni 2008. aasta keskpaigani. 2008. aasta augustis oli Halinga vallas 1554 maksumaksjat. 
Majanduskriisi ajal hakkas maksumaksjate arv langema, olles kõige madalamal tasemel 2010. 
aasta keskel (1278 maksumaksjat). Peale seda on maksumaksjate arv pisut tõusnud. 2012. 
aasta augusti lõpu seisuga oli Halinga vallas 1347 maksumaksjat (Joonis 3). Maksumaksjate 
arvu olulist suurenemist ette näha ei ole.  
 
Joonis 3. Halinga valla maksumaksjate arv 2005-2012 
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Keskmine väljamakse Halinga valla maksumaksja kohta on 2012. aastal sarnane riigi 
keskmisega 2010. aastal ja oli augustis 2012. a ca 717 eurot kuus (Joonis 4). 
 
Joonis 4. Keskmine väljamakse Halinga valla maksumaksja kohta 2005-2012 
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Halinga Vallavalitsus on 2013. aasta eelarve koostanud konservatiivsel printsiibil ning 
hallatavatele asutustele alaeelarvete koostamiseks antud lähtepositsiooniks oli 2012. aasta 
juunis koostatud eelarvestrateegia eelseisva nelja aasta kohta, mis oli majanduskulude osas ca 
2012. aasta eelarvega samal tasemel, sisaldades endas vaid elektri-, vee- ja küttehinna tõusu. 
Personalikulude osas oli lähteülesanne järgida olemasolevat palgataset ja kehtivat töötasu 
alammäära (290 eurot) ning koolidel pedagoogide töötasudeks rahandusministeeriumi poolt 
etteantud prognoose. Alates 01. jaanuarist 2013 on töötasu alammäär 320 eurot kuus. 
 
2013. aasta eelarve on koostatud vastavalt Halinga valla arengukavale aastani 2018 
(kinnitatud Halinga Vallavolikogu 26. septembri 2012 määrusega nr 14). Valla 2013. aasta 
eelarvet mõjutab jätkuvalt Halinga valla osalemine koos tütarettevõttega AS Mako Euroopa 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavas veeprojektis, mille käigus rekonstrueeritakse Pärnu-
Jaagupi alevi vee- ja kanalisatsioonitrassid, reoveepumplad, joogivee pumpla ja biopuhasti sh 
komposteerimisväljak. Esialgne projekti kogumaksumus on 4 931 086 eurot, millest 
Keskkonna Investeeringute Keskus rahastab 3 908 086 eurot, samast Keskkonnainvesteerin-
gute Keskusest võetava laenuga osalevad projektis seniste arvutuste kohaselt Halinga vald 
970 923 euroga ning AS Mako omaosalus on 52 078 eurot. Täpsemad rahalised arvutused 
selguvad 2013. aasta alguses, kui on teostatud AS Mako finantsmajanduslikud arvestused ja 
selgub Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt projektile antava täiendava toetuse summa. 
Veeprojekti elluviimiseks võetava laenu tasumised algavad 2017. aastal. Selleks ajaks on 
Halinga vallal lõppenud praegu tasumisel olevad kaks SEB pangast võetud varasemat laenu ja 
2012. aastal võetud laen. Laenuintresside maksed veeprojektile võetavalt laenult algasid 2012. 
aastal.  
 
Eelarve põhitegevuse tulude osas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi järgmisteks 
liikideks: 

1) maksutulud; 
2) tulud kaupade ja teenuste müügist; 
3) saadavad toetused; 
4) muud tegevustulud. 
 

Eelarve põhitegevuse tulusid on 2013. aasta eelarvesse planeeritud kokku 2 689 987 euro 
ulatuses, mis on ca 11% rohkem 2012. aasta täitmisega võrreldes. Maksutulud kokku 
suurenevad prognoosi kohaselt ca 11%  2012. aasta täitmisega võrreldes.  
 
Kui seni eraldas riik kohalikele omavalitsustele 11,4% riigile laekuvast üksikisiku tulu-
maksust (Joonis 5), siis alates 2013. aastast eraldab riik kohalikele omavalitsustele 11,57% 
riigile laekuvast üksikisiku tulumaksust. Lisanduv 0,17 protsendipunkti peaks kompenseerima 
kodualuse maa maamaksust tuleneva tulude alalaekumise. Vabariigi Valitsuse lubadus on, et 
alates 2014. aastast suureneb üksikisiku tulumaksu eraldus kohalikele omavalitsustele veel 
0,03 protsendi võrra 11,6 protsendipunktini. Samas ei jõuta ka veel 2014. aastal 2008. aastaga 
samale tasemele, kus riigile laekuvast üksikisiku tulumaksust kanti 11,9% kohalikule 
omavalitsusele. Kui aasta jooksul koostatakse lisaeelarve, siis kavandatakse selles ka 
laekunud sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud.  
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Joonis 5. Halinga Vallavalitsusele laekunud üksikisiku tulumaks 2005-2012 kuude lõikes 
 

 
 
Üksikisiku tulumaksu tõusu prognoositakse Halinga valla 2013. aasta eelarve projektis ca 
11% 2012. aasta täitmisega võrreldes (Joonis 6).  
 
Joonis 6. Üksikisiku tulumaksu prognoos 2013. aastaks 
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Maamaksu laekumise osas toimuvad 2013. aastal muutused seoses kodualuse maa maamak-
sust vabastamisega. Halinga Vallavolikogu 31. oktoobri 2012. aasta määrusega nr 23 
„Maamaksu kehtestamine“ tõsteti Halinga vallas maamaksumäära ning seega on prognoositav 
maamaksu laekumine 100 000 eurot. Reklaamimaksu laekumine on 2013. aastaks planeeritud 
350 euro võrra väiksem kui 2012. aastal, kuna maanteeamet ei anna kooskõlastust 
teekaitsetsooni paigaldatavale reklaamile. 
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Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad prognoosi kohaselt ca 10% 2012. aasta 
täitmisega võrreldes. Ühe suurema osa sellest summast moodustavad teistelt kohalikelt 
omavalitsustelt laekuvad summad õpilaskoha maksumuse eest. See summa sõltub laste arvust, 
kes õpivad Halinga valla õppeasutustes. Teise suurema osa selles tulude grupis moodustavad 
õppe- ja toitlustustasud. Laekumiste suurenemine toimub lasteaedade toitlustustasude 
mõningase suurenemise tõttu, kuna toiduainete hinnad kallinevad ca 4,5% aastas. Kolmanda 
suurema grupi moodustavad üüri- ja renditulud, mis suurenevad prognoosi kohaselt 2012. 
aasta täitmisega võrreldes 3,2%.  
 
Saadavad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on planeeritud 2012. aastaga samal 
tasemel.  Nende laekumine ja kasutamine on seotud projektitööga. Riigi poolt kohalike teede 
korrashoiuks eraldatava summa tegelik suurus selgub 2013. aasta veebruari  lõpuks. 
  
Riigipoolsed toetus- ja tasandusfondi eraldised vastavad eelarves Rahandusministeeriumi 
poolt 03. jaanuaril 2013. a avalikustatud summadele.  
    
Maavarade kaevandusõiguse tasu on olnud seni üksikisiku tulumaksu kõrval teine suurem 
omatulu allikas. Kuna 2012. aastal anti Anelema karjäärile (AS Reiden Dolomiit) 
laiendusluba ja uue karjääri avamiseks sai loa OÜ Nurme Teedeehitus (algne taotleja OÜ 
Põhjanael), on tulu maavara kaevandamisest prognoositud summas 85 000 eurot.  
 
Eelarve põhitegevuse kulude osas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks 
liikideks: 

1) antavad toetused; 
2) muud tegevuskulud. 

Muud tegevuskulud on omakorda jaotatud personalikuludeks (tööjõukulud koos sotsiaal- ja 
töötuskindlustusmaksuga) ning majandamiskuludeks. Hallatavate asutuste eelarved on 
omakorda esitatud tegevusalade kaupa. 
 
Eelarve põhitegevuse kulud on 2013. aastaks planeeritud summas 2 540 252 eurot, mis on ca 
10% enam 2012. aasta tegeliku täitmisega võrreldes. Põhiliselt suurenevad elektri-, kütte- ja 
veekulud. 
 
Järgnevalt ülevaade põhitegevuse kuludest tegevusalade kaupa. 
 
Tegevusala 01 „Üldised valitsemissektori teenused“ sisaldab „Vallavolikogu“, 
„Vallavalitsuse“, „Muud valitsemissektori teenused“ (osamaksud erinevates omavalitsusi 
ühendavates organisatsioonides) ja reservfondi.  2013. aasta eelarves lisanduvad kohalike 
omavalitsuste volikogude valimistega seotud kulud nimetuse all „Valimised“ summas 4 286 
eurot. Kogu tegevusala põhitegevusega seotud kulud suurenevad 2013. aastal 16,7% võrra 
2012. aasta eelarve täitmisega võrreldes reservfondi arvesse võtmata, kuna reservfond on 
aasta jooksul muutuv. 2013. aasta eelarve projektis on reservfondi suuruseks planeeritud ca 
1% põhitegevuse tuludest ehk 27 000 eurot.  
 
Tegevusala 04 „Majandus“ sisaldab „Vallateede“, „Üldmajanduslike arendusprojektide“ ja 
„Muu majanduse“ eelarveid. „Majanduse“ eelarve suureneb 2012. aasta eelarve täitmisega 
võrreldes ca 78%, kuna riigi poolt on prognoositud valla teede korrashoiuks eraldiste 
suurendamist.  
 
Tegevusala 05 „Keskkonnakaitse“ sisaldab „Jäätmekäitluse“, „Maa-ja vesirajatiste“ ning 
„Haljastuse“ eelarveid. 2013. aastaks planeeritud summa on 26% suurem 2012. aasta eelarve 
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kuludest, kuna osa „Maa- ja vesirajatiste“ alasest tegevusest kajastatakse taas põhitegevuse 
kulude eelarves, samuti suurenevad haljastusele eraldatavad summad. 
 
Tegevusala 06 „Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus“  sisaldab „Muu elamu- ja 
kommunaalmajanduse“ ning „Tänavavalgustuse“ eelarveid ja on 18% suurem 2012. aasta 
eelarve täitmisega võrreldes. Sotsiaalmaja Vahenurme 3 elanike poolt tasutava elektrienergia 
summa ja „Tänavavalgustuse“ eelarve maksumus suurenevad elektri hinna kallinemise tõttu. 
Elektrikulude kokkuhoiu eesmärgil lülitatakse kevad-suvisel perioodil öisel  ajal 
tänavavalgustus välja. Kalmistute eelarved on samal tasemel 2012. aasta kulude tasemega, 
lisandunud on töötasu alammäära tõus kalmistuvahtidele. 

Tegevusala 07 „Tervishoid“ sisaldab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete täitmisega 
seotud kulusid ning arvutiga töötavate inimeste prillide ostmise osalist kompenseerimist 
vastavalt Halinga Vallavolikogu 20. juunil 2007. a vastuvõetud prillide või muude 
nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise korrale. 

Tegevusala 08 „Vaba aeg ja kultuur“ sisaldab „Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse“, „Pärnu-
Jaagupi Muusikakooli“, „Pärnu-Jaagupi Raamatukogu“, „Vahenurme Raamatukogu“, 
„Libatse Raamatukogu“, „Pärnu-Jaagupi Rahvamaja“, „Vee Rahvamaja“, samuti „Spordi-
ürituste“, „Kultuuriürituste“ ja „Külaliikumise“ eelarveid.  
 
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse eelarve suureneb 2013. aastal ca 6%, kus majanduskulude 
hulgas on lisaks kütte- , elektri- ja veehinna tõusule on ka ühe duširuumi remont ja 
teisaldatava põranda soetus kokku 5 882 euro ulatuses.  
 
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli ja raamatukogude eelarved on ca 2012. aasta tasemel. Kulude 
kokkuhoid on võimaldanud leida omavahendid  kütte- ja elektrikulude hinnatõusude 
kompenseerimiseks üldeelarveid suurendamata. Muusikakooli eelarvesse on 2013. aasta 
eelarves planeeritud 270 eurot 20 tooli ostmiseks ja 280 eurot saksofoni ning rütmipillide 
soetamisel projektitaotluse omaosaluse katteks. Vastavalt lepingule AS Eesti Postiga osutab 
Libatse raamatukogu alates 01.12.2012 oma ruumides piiratud mahus postiteenuseid. Eesti 
Post tasub osutatud teenuste eest valla poolt esitatud arve alusel. Halinga  Vallavalitsus 
maksab Libatse Raamatukogu töötajale osutatud teenuste eest lisatasu.  
 
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja eelarve suureneb 17,5% 2012. aasta täitmisega võrreldes. 
Suurenenud on ürituste korraldamiseks ja ringide toetuseks planeeritavad summad, samuti on 
ette nähtud 390 eurot jooksva remondi kuludeks ja 250 eurot inventari soetuseks (prožektorite 
pirnid, toolide remont ja videoprojektori projektitaotluse omaosaluse katteks). Spordiürituste 
eelarve suureneb 23%, kultuuriürituste eelarve väheneb 4% ning külaliikumise eelarve 
suureneb 6% 2012. aasta eelarve täitmisega võrreldes. Suurenemised ja vähenemised spordi- 
ja kultuuriürituste rahastamisel on tingitud tegevuste ümberpaigutamisel erinevate 
tegevusalade vahel. 
 
Tegevusala 09 „Haridus“ moodustab üle poole ehk 55%  valla 2013. aastaks planeeritud 
põhitegevuse kuludest. Tegevusalasse kuuluvad „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna“, 
„Libatse Lasteaed-algkool“, „Vahenurme Lasteaed-algkool“, „Pärnu-Jaagupi Gümnaasium“, 
„Koolitransport“, „Koolitoit“ „Muud hariduse abiteenused“ ja „Muu haridus sh hariduse 
haldus“.  
 
Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna eelarve suureneb 2,8% 2012. aasta eelarve täitmisega 
võrreldes. 1 000 eurot on eraldatud saali põranda lihvimiseks ja 1 000 eurot rühmaruumide 
jooksvaks remondiks. 
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Libatse Lasteaia-algkooli eelarve suureneb ca 5,5% 2012. aasta eelarve täitmisega võrreldes 
seoses pedagoogide palgatõusuga ning kütte-, elektri- ja veekulude hinnatõusuga. 
Investeeringute eelarveosas on Libatse Lasteaia-algkoolile planeeritud 5 000 eurot köögi 
kaasajastamise projekti omaosaluseks ja 3 000 eurot nelja tulekindla ukse soetamiseks 
(päästeameti ettekirjutus).  
 
Vahenurme Lasteaed-algkooli eelarve suureneb ca 11% koolihoone ümberkorraldusteks  
tehtavate remonditööde ja ka pedagoogide palgatõusu tõttu. 4 500 euro eest on plaanis 
remontida kaks klassiruumi ja WC, vahetada kaks klassiruumi akent ja neli saaliakent. Samuti 
tuleb ehitada paar vaheseina ja soetada dušikabiin õpilastele kehalise kasvatuse tunnijärgseks 
pesemiseks.  
 
Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi eelarve suureneb ca 2% 2012. aasta eelarve täitmisega võrreldes 
peamiselt pedagoogide palgatõusu tõttu. Majandamiskulud jäävad 2012. aasta tasemele. 
Remondikuludeks on eraldatud 5 000 eurot, mis on vajalik sööklahoone katusealuse 
soojustamiseks ja tuulekasti ümberehituseks koos vihmaveerennide paigaldusega. Inventari 
ostmiseks on eraldatud 1 000 eurot kahe pingi komplekti ostmiseks õpilastele II korrusele. 
 
Koolitranspordiks eraldatav eelarve summa jääb 2012. aasta eelarvega võrreldes samale 
tasemele. „Muud hariduse abiteenused“ on samuti 2012. aasta eelarvega samal tasemel. 
„Osalustasud teiste valdade eelarvetes“ kannab alates 01.01.2013 nime „Muu haridus sh 
hariduse haldus“. Selle tegevusala kulud on planeeritud 2012. aasta eelarve täitmisega samal 
tasemel. Kuigi kohamaksumused koolieelsetes lasteaedades ja huvihariduses kasvavad, 
väheneb laste arv, mis kokkuvõttes võimaldab jätkata kuludega samal tasemel. Üldhariduse 
osas kehtestab riik ise nn pearaha suuruse (2012. aastal 69 eurot, 2013. aastal 73 eurot), mille 
alusel omavalitsused omavahel arveldavad. Lasteaedade ja muusikakooli kohamaksumus 
kujuneb nii, et hallatava asutuse majanduskuludest lahutatakse maha riigipoolsed eraldised ja 
laekuvad omatulud ning seejärel jagatakse saadud summa laste arvuga. Laste arvu 
muutumisel muutuvad ka osaluskulud teiste valdade eelarvetes. 
 
Tegevusala 10 „Sotsiaalne kaitse“ sisaldab sotsiaalhoolekandega seotud kulusid, mis on ca 
23% suuremad 2012. aasta eelarve kuludega võrreldes. Suurenevad kulud eakate ja puuetega 
inimeste ööpäevaringse hooldusteenuse tagamiseks. 2012. aastal suurenes kõigis teenust 
pakkuvates asutustes kohatasu maksumus ja alates 01.01.2013. a tõusis ööpäevaringse 
hooldusteenuse maksumus veelgi.  
 
Lisanduvad vajaduspõhise lapsetoetusega seotud kulud 3 884 euro ulatuses, milleks eraldab  
vahendid riik. Vajaduspõhisele lapsetoetusele on õigus perekonnal, kelle liikmete hulka 
kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna 
netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise lapsetoetuse sissetulekupiiri.  
Toetuse maksmist alustatakse vastavalt seadusele 1. juulist 2013. a.  
Riigi poolt koolitoiduks eraldatavad vahendid kajastuvad 2013. aastast eraldis tegevusalal 
koodiga 09600. Seni kajastasime neid tegevusalal 10900 „Sotsiaalhoolekanne“. 
 
Oluliselt on suurenenud koduteenusele suunatud eakate ja puuetega isikute arv. Detsembris 
2011. aastal lõpetati Halinga vallas hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine valla 
territooriumil elavatele keskmise ja raske puudega eakatele ja puuetega isikutele.  Sisuliselt 
asendab hooldajateenust koduhoolduse teenus, mille kaudu osutatakse abivajavatele isikutele 
abi kodustes tingimustes. Seoses sellega suurenevad 2013. aastal personalikulud, kuna 
koduhooldusele võetakse tööle lisaks teine täiskohaga hooldustöötaja. Halinga vald osutab ka 
tugiisikuteenust, mis on mõeldud lastele, lapsevanematele ja lastega peredele. Teenuse 
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eesmärk on nõustada lastega peresid laste eest hoolitsemise ja arengut toetava 
kasvukeskkonna tagamiseks. 
 
Investeerimistegevuse kogumaht on 2013. aastal 676 119 eurot (Joonis 7). Sellest summast 
põhiosa moodustavad Euroopa Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatava veeprojekti osalemise 
kulud 641 000 eurot. Libatse Lasteaia-algkooli jaoks on planeeritud 5 000 eurot köögi 
kaasajastamise projekti omaosaluseks ja 3 000 eurot nelja tulekindla ukse paigaldamiseks, 
(päästeameti ettekirjutus). Investeeringuna käsitletakse ka finantstulusid ja finantskulusid.  
 
Joonis 7. Investeerimistegevus aastatel 2006 kuni 2013  
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Finantseerimistegevuse eelarveosas kajastatakse kohustuste võtmise ja kohustuste 
tasumisega seotud tulusid ja kulusid.  
 
630 923 suurune kohustus võetakse veeprojekti 2013. aasta kaasfinantseerimiseks.  
 
Kohustuste tasumine toimub 2013. aastal 112 539 euro ulatuses (Tabel 1). 2008. aastal võetud 
laenu tasumine lõpeb 2013. aasta lõpus ning 2009. aastal võetud laenu tagasimaksed lõppevad 
2014. aastal. Pärnu-Jaagupi lasteaia ja Libatse Lasteaia-algkooli rekonstrueerimiseks võetud 
laenu tagasimaksed algavad 2014. aastal ja lõppevad 2016. aastal. Veeprojekti jaoks võetava 
laenu tagasimaksed algavad 2017. aastal.  
 
Tabel 1. Laenude tagasimaksed 2012-2017  
 
Laenu andja 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
SEB Pank 54 216 54 216 0 0 0  0 
SEB Pank 51 335 58 323 55 446 0 0  0 
KIK 0 0 0 0 0 98 100 
SEB Pank 0 0 55 650 100 000 100 000 0 
Kokku 105 551 112 539 111 096  100 000 100 000 98 100 
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Likviidsete varade muutuse eelarveosa kajastab raha jäägi ülekandumist järgmise aasta 
eelarvesse, mis moodustus 2012. aastal ülelaekuvatest tuludest ning kokkuhoitud kulude 
arvelt. 2012. aasta lõpus oli likviidsete varade jääk 99 500 eurot, millest 8 000 eurot 
kasutatakse 2013. aasta investeeringute tegemiseks. Likviidsete varade suunamata jääk on 
91 500 eurot.  

Eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekud eelarvestatakse uuesti, kui need 
tulenevad investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest, 
põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel 
saadud sihtfinantseerimisest. Vastavalt sellele on 2013. aasta eelarvesse lisatud järgmised 
ületulevad sihtotstarbelised summad: 

 
Tegevusala, üksus Artikkel Summa Märkused 

08102 Pärnu-Jaagupi 
Spordikeskus 

552520 ”Üritused” 562,00 Projektide elluviimine 
2013. aastal 

08208 Kultuuriüritused 552520 ”Üritused” 1 740,00 Kollektiivide toetus 
(rahvatantsijad) 

Pärnu-Jaagupi Gümnaa-
siumi rahvatantsu-
rühmad 900 eurot, 
Laieldes segarühm 270 
eurot, Laieldes naisrühm 
270 eurot, Jakobi Piigad 
300 eurot 

09220 Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasium 

5525208 ”Mudilaskoor ja 
lastekoor” 

435,00 Kollektiivide toetus 

09220 Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasium 

5525200 ”Comenius 
projekt” 

11 535,21  Projekti jätkumine 2013. 
aastal 

10900 
”Sotsiaalhoolekanne” 

413020 
”Lapsehoiuteenus” 

371,36 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

10900 
”Sotsiaalhoolekanne” 

413101 
”Toimetulekutoetus” 

622,86 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

10900 
”Sotsiaalhoolekanne” 

413102 ”Sotsiaalteenuste 
korraldamise toetus” 

2 067,80 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

10900 
”Sotsiaalhoolekanne” 

413300 ”Toetus puuetega 
lastele” 

10 839,00 Kuulub ülekandmisele 
järgmisesse 
eelarveaastasse 

Kokku  28 173,23  
 
Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve 
 
Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võivad valitsus ja teised 
alaeelarvete eest vastutavad isikud igas kuus teha väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku 
ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud 
eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus. Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus 
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on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate 
väljaminekutega võrreldes, võivad valitsus ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud teha 
neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus 
kavandatust. 
 
Valitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg 
saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad: 

1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist; 
2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest; 
3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, väljakuulutatud riigihankest, 

põhivara soetamiseks sõlmitud antud finantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu 
alusel saadud sihtfinantseerimisest; 

4) kohtuotsusest. 
 
Valitsus esitab volikogule igakuiselt seirearuande, kuidas on kulusid tehtud enne eelarve 
vastuvõtmist. 

Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet võib koostada I kvartalis, 
kui eelarve on vastu võetud enne eelarveaasta algust ning lõplikult selguvad riigieelarvest ja 
selles alusel vastuvõetud õigusaktidest tulenevad mõjud vallaeelarvele Lisaeelarvet 
menetletakse, võetakse vastu ja avalikustatakse samas korras eelarvega.  

Lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata, 
väljaminekud vähenevad, sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või 
annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra. 

Kui aasta jooksul koostatakse lisaeelarve, siis kavandatakse selles ka laekunud sihtots-
tarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud. 

Valitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljamine-
kuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad 
seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist, enne eelarveaasta algust 
kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest või ka kohtuotsusest. 

Eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekud eelarvestatakse uuesti. Kui eelarve ei 
ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, lisatakse need väljaminekud valitsuse muudatus-
ettepanekutena eelarvesse. Kui eelarve on aasta alguseks vastu võetud, tuleb väljaminekute 
tegemine kavandada lisaeelarvega. Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades 
kogusummana eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad 
investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest, põhivara 
soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud 
sihtfinantseerimisest. 

 
 
 


