Seletuskiri “Viljandi valla 2017. aasta eelarve” juurde.
Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse
§ 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas.
2017.aasta eelarve koostamise aluseks on Viljandi valla 2016.aasta eelarve ja eelarve
täitmine, Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 ja Viljandi Vallavalitsuse
ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide poolt koostatud 2017.aasta alaeelarve taotlused.
Eelarve osad on
1.Põhitegevuse tulud
1) maksutulud
2) tulud kaupade ja teenuste müügist s.h riigilõivud
3) saadavad toetused tegevuskuludeks
4) muud tegevustulud
2.Põhitegevuse kulud
1) antavad toetused tegevuskuludeks
2) muud tegevuskulud
3.Investeerimistegevus
1) põhivara soetus
2) põhivara müük
3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine
4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
5) finantstulud ja finantskulud
4.Finantseerimistegevus
1) kohustuste võtmine
2) kohustuste tasumine
5.Likviidsete varade muutus
1) raha ja pangakontode saldo muutus
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1.PÕHITEGEVUSE TULUD.
Põhitegevuse tulud on vallaeelarvesse planeeritud eelmise aasta tasemel või alaeelarve
taotlustes esitatud andmete alusel.

1.1 Maksutulud.
Füüsilise isiku tulumaks.
2017. aasta eelarvesse on planeeritud füüsilise isiku tulumaksu laekumine ligikaudu 6,7%
suuremana kui oli 2016. aasta eelarve.
Maamaks.
Maamaks on 2017.aasta eelarvesse planeeritud arvestades 2016.aasta eelarvet ja maamaksu
tegelikku laekumist. Maamaksu määraks on 2,5% maa maksustamishinnast aastas ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
määraks 2% maa maksustamishinnast aastas.
1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist.
Riigilõivud.
Valla eelarvesse laekuvad ehitusloa, kasutusloa ja kirjaliku nõusoleku taotluse
läbivaatamise eest makstavad riigilõivud.
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Haridusasutuste majandustegevuse tulud.
Lasteaedade tuluks on lapsevanema poolt makstav osalustasu ja toiduraha ning teiste
omavalitsuste poolt makstav lasteaia kohamaksumus. Lasteaia teenuse eest tasub teine
omavalitsus antud eelarveaastaks kinnitatud lastaia kohamaksumuse alusel. Koolide tuluks
on töötajate toiduraha, üüritulud ja teiste omavalitsuste poolt makstav õppekoha maksumus.
Teiste omavalitsustega arvlemisel on koolide osas aluseks Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud õppekoha maksumuse piirmäär. 2016.aastal oli kehtestatud õppekoha
makumuse piirmääraks 87 eurot kuus ja 2017.aasta piirmäär on 88 eurot kuus.
Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud.
Rahvamajade ja külamajade tuluks on saali üür ja ürituste piletimüügist saadav tulu.
Raamatukogude tuludeks on printimis-ja paljundamisteenuse tasu. Selle teenuse kasutajaid
jääb iga aastaga järjest vähemaks ja seetõttu selle tululiigi laekumine eelarvesse väheneb.
Spordiasutuste majandustegevuse tulud.
Spordiasutuse tuluna kajastatakse spordiürituste osavõtutasu ja spordiasutuste teenuste
osutamisest (sauna kasutamine, saali üür jne) laekuvat raha.
Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulud.
Sotsiaalasutuste tuluna kajastatakse eelarves omavalitsuse poolt hooldusele paigutatud
hoolealuste pensioni osa, mis jääb vallale hoolealuste eest makstava hoolduskulu katteks.
Samuti hooldusteenuse müügist laekuvad vahendid.
Üldvalitsemisasutuste majandustegevuse tulud.
Antud tululiigi alla laekuvad vallavalitsuse poolt pakutavate teenuste tasud (paljundamine
jne)
Üüri-ja renditulud.
Antud tululiigi alla laekuvad vallale kuuluva kinnisvara üüri-ja renditulud.
Laekumised õiguste müügist.
Antud tululiigi alla laekuvad hoonestusõiguse lepingutest tulenevad hoonestusõiguse tasud
Muu kaupade ja teenuste müük.
Antud tululiigi alla laekuvad nt muruniitmise, lume lükkamise, tee hööveldamise ja muude
teenuste osutamise eest laekuvad summad.
1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks.
Tasandusfond.

2017.aastaks eraldatava tasandusfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi
kodulehel avaldatud (07.02.2017) andmete alusel.
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Toetusfond.

Toetusfondi vahendid on 2017.aasta eelarvesse planeeritud Rahandusministeeriumi
kodulehel avaldatud (07.02.2017) andmete alusel.
Hariduskulude toetust eraldatakse üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja
õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks, õppevahenditeks ja koolilõunaks.
Õpetajate tööjõukulude toetuse arvutamiseks korrutatakse õpilaste arv (478 õpilast seisuga
10.11.2016) kohaliku omavalitsuse üksuse põhise koefitsiendiga (Viljandi valla koefitsient
on 1,72) ja 1 306 euroga.
Direktorite ja õppealajuhatajate tõõjõukuludeks eraldatakse 92 eurot õpilase kohta. Määr
jääb võrreldes 2016.aastaga samaks. Direktorite ja õppealajuhatajate töötasu on koolipidaja
otsustada ning sõltub eelkõige koolipidaja võimalustest.
Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituseks eraldatakse 12 eurot õpilase
kohta.
Õppekirjanduse toetuseks eraldatakse 57 eurot õpilase kohta.
Koolilõuna toetuseks eraldatakse 136,50 eurot aastas õpilase kohta ( 0.78 senti õppepäeva
kohta).
Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise arvutamiseks
lahutatakse kohaliku omavalitsuse üksuse jooksvale eelarveaastale eelnenud aasta kuludest
eelmistel aastatel saadud toimetulekutoetuse vahendite jääk. Kui eelarveaastal on
suurenenud toimetulekupiir või vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir, võetakse selle
mõju arvesse hüvitise jaotamisel. Kui eraldatud vahenditest ning aasta alguse jäägist
(eelmise aasta kasutamata vahendid) ei piisa toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise
peretoetuse maksmiseks, saab esitada täiendavate vahendite saamiseks taotluse
Rahandusministeeriumile.
Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulud
hüvitatakse kohalikule omavalitsusele, võttes aluseks eelarveaastale eelnenud aastal
esitatud taotluste arvu ning riigieelarves vastavaks aastaks sätestatud ühe taotluse
menetlemise keskmist arvutatud kulu.
2017.aasta toetusfondi on lisandunud kaevandusõiguse tasude muutmise kompensatsioon.
Kompensatsiooni eesmärk on võimaldada kohalikul omavalitsuse üksusel kohaneda
kaheksa eelseisva aasta jookul kaevandusõiguse tasude laekumise vähenemisega.
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2017. aasta algusest jõustunud maapõueseaduse muudatuse kohaselt kaotati maardlate
liigitamine üleriigiliseks ja kohalikuks. Sellest tulenevalt rakendus uus kaevandusõiguse
tasude mudel ning kõikide maardlate suhtes hakkasid kehtima ühtsed tasu määrad. Uue
mudeli rakendamisel osadel kohaliku omavalitsuse üksustel tulud vähenevad ning selle
kompenseerimiseks nähakse ette kaheksa aasta pikkune kompensatsioon.
2017.aastal lisandub uue meetmena toetusfondi jäätmehoolduse arendamise toetus. Raha
jaotamise aluseks on elamispindadega (korterid, suvilad, aiamajad) seotud aadressikohtade
arv. Toetus asendab seni kohaliku omavalitsuse üksustele jäätmehoolduse kulude katteks
laekunud saastetasu. Alates 2018. a peab kohaliku omavalitsuse üksus jäätmehoolduse
arendamise toetuse saamiseks täitma mitmed tingimused. Kohaliku omavalitsuse üksuse
territooriumil peab toimuma korraldatud jäätmevedu, elanikele peab olema kättesaadav
suuremate jäätmete viimine jäätmejaama, vastu peab olema võetud jäätmekava (arengukava
jäätmemajanduse arendamiseks) ja jäätmehoolduse eeskiri (jäätmete ära vedamise ja
käitlemise reeglid) ning olemas peab olema jäätmevaldajate register. Raha ei anta, kui mõni
tingimus on täitmata. 2017. a toetuse jaotamisel tingimuste täitmist ei nõuta.
Kohalike teede hoiu toetus jaotati kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt
kohalike maanteede, tänavate ning teeseaduse § 4 lõikes 3 sätestatud korras vallavalitsuse ja
eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateede
pikkusega. Seejuures korrutati tänavate pikkus viiega. Teede pikkuse andmed saadi
riiklikust teeregistrist. Kohalike teede hoiu toetuse vahenditest on lubatud kõik kulutused,
mis on seotud valla teede ja tänavatega (sh remont, jooksev hooldus, uute teede ehitus).

Muud saadud toetused tegevuskuludeks.

Antud toetuseliigi alla laekuvad eelarvesse vahendid põllumajandusministeeriumilt
koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks ja toetused projektide läbiviimiseks.
1.4 Muud tegevustulud.
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Antud tululiigi alla laekuvad vee-erikasutus- ja saastetasud ning kohaliku tähtsusega
maardlate kaevandamisõiguse tasu. Kaevandamisõiguse tasu planeerimisel on arvestatud
2016.aasta tegeliku laekumisega.

2.PÕHITEGEVUSE KULUD.
2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks.

Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele.
Antud kululiigi all kajastuvad riigi poolt eraldatud toetuste ja valla poolt makstavate
toetuste kulud.
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks.
Antud kululiigi alla kajastuvad valla eelarvest makstavad tegevustoetused juriidilistele
isikutele (nt MTÜ-dele ja SA-dele)ja Viljandi maakonna avaliku liiniveo toetus
bussifirmadele seoses õpilastranspordiga.
Mittesihtotstarbelised toetused.
Antud kululiigi alla kajastuvad makstavad liikmemaksud ja muud mittesihtotstarbelised
toetused.
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2.2 Muud tegevuskulud.

Personalikulud.
Personalikulud koosnevad töötasudest ja erisoodustustest koos maksudega (sotsiaalmaks
33%, tööandja töötuskindlustusmaks 0,8 % ja erisoodustusmaksud). 2017.aasta eelarves on
planeeritud personalikulude suurenemine võrreldes 2016.aastaga ligikaudu 6%.
Majandamiskulud.
Majandamiskulud koosnevad administreerimis-, lähetus-, koolitus-, kinnistute ja hoonete
majandamis-, rajatiste majandamis-, sõidukite ülalpidamis-,inventari ja infotehnoloogia-,
toitlustamis- meditsiini-, teavikute ja õppevahendite, vaba aja sisustamise ja muudest
majandamiskuludest. Majanduskulude tõus on võrreldes 2016.aasta eelarvega ligikaudu
2%.
Muud kulud.
Muud kulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest.

3. Investeerimistegevus.

3.1 Põhivara müük.
2017.aastal on plaanis müüa umbes 3 kinnistut Viiratsi alevikus uues elamurajoonis ja
muud mittevajalikku vara.
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3.2 Põhivara soetus.
2017. aasta põhivara soetused on planeeritud järgmiselt:

3.3 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.
2017.aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine
järgmistele objektidele: Viiratsi alevikku mänguväljaku rajamiseks 25 000 eurot,
jäätmemajade rajamiseks 28 000 eurot, projekti Green Railway läbiviimiseks 22 000 eurot,
Pärsti Pansionaadi hoone soojustamiseks 187 000 eurot ja Viiratsi Rahvamaja fassaadi
rekonstrueerimiseks 80 000 eurot.
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3.4 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.
2017. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetuseks antav sihtfinantseering järgmiselt:

3.5 Finantstulud.
Finantstuludeks on hoiustelt saadav intress.
3.6 Finantskulud.
Finantskuludeks on laenudelt ja liisingutelt makstav intress.

4. Finantseerimistegevus.

4.1 Kohustuste suurenemine.
2017. aastal on planeeritud laenu võtta Ramsi lastaia uue hoone ehitamiseks.
4.2 Kohustuste vähenemine.
Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele.

5. Likviidsete varade muutus.
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Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi.
Kulude planeerimisel on aluseks võetud 2016.eelarve ja 2017.aasta eelarve koostamiseks
esitatud alaeelarvete taotlused.

01.Üldised valitsussektori teenused

Vallavolikogu.
Vallavolikogu eelarve on koostatud arvesse võttes 2016. aasta eelarvet ja Viljandi
Vallavolikogu poolt vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja liikmetele määratud tasusid.
Vallavalitsus.
Vallavalitsuse eelarve on koostatud arvesse võttes 2016. aasta eelarvet ja Viljandi
Vallavolikogu poolt kinnitatud koosseisu ja struktuuri ning ametiasutuse palgajuhendit.
Reservfond.
Reservfondi on plaaneeritud 20 000 eurot. Reservfondist eraldatakse vahendeid
ettenägematuteks kulutusteks ja projektitoetuste omaosaluste tasumiseks, millised ei olnud
teada eelarve koostamise ajal.
Üldised teenused.
Valla poolt makstavad liikmemaksud erinevatele organisatsioonidele 43 670 eurot, arhiivi
korrastamise kuludeks 13 030 eurot ja arhiiviruumide ehitamiseks Sakala 1 Viiratsi hoone
keldrisse 150 000 eurot ning sama hoone I ja II korruse osaliseks remondiks 49 090 eurot.
Muud üldised valitsussektori teenused.
Kulud valimiste läbiviimiseks.
Valitsussektori võla teenendamine.
2017. aastal makstavad laenude ja liisingute intressid.
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03.Avalik kord ja julgeolek.

Politsei.
Valla poolt makstavad abipolitseinike tegevuseks vajalikud kulutused.
Päästeteenused.
Tuletõrje veevõtukohtade rajamise kulutused.

04.Majandus.

Põllumajandus.
Katastriüksuste mõõtmise kulutused.
Maanteetransport.
Valla teede ja tänavate korrashoiuks on 2017. aasta eelarves planeeritud 660 190 eurot ja
liikluskorralduseks 13 010 eurot. Vahendid valla teede ja tänavate remondiks on
planeeritud vastavalt Viljandi valla teehoiukavale.
Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine.
Detailplaneeringute algatamiste, arengukava ja Mäeltküla tööstuspargi arendamisega seotud
kuludeks.
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Muu majandus.
Majandusosakonna personali-ja majanduskulud.

05.Keskonnakaitse.

Jäätmekäitlus (prügivedu).
Valla poolt makstavad ohtlike jäätmete konteinerite tühjendamisega seotud kulutused ja
muud jäätmekäitlusega seonduvad kulutused.
Heitveekäitlus.
Heitveekäitlusega seotud kulutusteks ja investeeringuteks.
Saaste vähendamine.
Jääkreostuse
likvideerimise
kuludeks.
Kulutused
tehakse
juhul
kui
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt on võimalik saada toetust jääkreostuse
likvideerimiseks.
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse.
2017.aasta eelarves on planeeritud haljastuse ja heakorra kuludeks 49 310 euro, kaunima
kodu konkursi kuludeks 1 000 eurot, ohtlike puude langetamiseks ja muudeks kuludeks
5 000 eurot.
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06.Elamu –ja kommunaalmajandus.

Veevarustus.
Veemajandusega seotud kuludeks.
Tänavavalgustus.
Tänavalgustuse elektrienergia ja korrashoiu kuludeks 55 000 eurot ning investeeringuteks
40 000 eurot.
Muu elamu-ja kommunaalmajandus.
Eelarves on kalmistute kulud 12 020 eurot, hulkuvate loomadega seotud kulud 14 100
eurot, tegevustoetus saunadele 10 000 eurot, valla üüripindade kulud 47 140 eurot,
lähisugulasteta isikute matusekulud 5 000 eurot, muu elamumajanduse kulud 4 000 ja
hajaasustuse programmi vahendid 147 920 eurot.

07.Tervishoid.

Perearstikeskus.
Vahendid tegevustoetuste maksmiseks.
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08.Vabaaeg, kultuur ja religioon.
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Sporditegevus.
Tegevusala eelarves on spordikoolidele makstav õppetasu, sporditoetused füüsilistele
isikutele ja tegevustoetused juriidilistele isikutele, Päri spordihoone ja valla sporditegevuse
kulud.
Spordikoolidele makstav summa suurus sõltub spordikoolis käivate laste arvust ja kohatasu
suurusest.
Puhkepargid ja -baasid.
SA Holstre-Polli Vabaajakeskuse tegevustoetus 10 000 eurot, AS Viljandi Veekeskus
aktsiate ost 150 000 eurot, Viiratsi avaliku mänguväljaku ehitamise kulud 200 000 eurot,
matkaraja Green Reilwey kulud 26 000 eurot ja Heimtali karjääri ujumiskohta riietuskabiini
paigaldamise kulud 2 000 eurot.
Laste muusika-ja kunstikool.
Muusika-ja kunstikooli teenuse ostmiseks Viljandi linnalt. Summa suurus sõltub muusikaja kunstikoolis käivate laste arvust ja kohatasu suurusest.
Laste huvialamajad ja keskused.
Huvikoolituse teenuse ostmise kulud. Summa suurus sõltub huvikoolides käivate laste
arvust ja kohatasu suurusest.
Noorsootöö ja noortekeskused.
Vahendid noorsootöö korraldamiseks.
Spordi ja vabaaja üritused.
Vahendid spordi-ja vabaaja ürituste läbiviimiseks.
Raamatukogud.
Tegevusala eelarves on vahendid raamatukogude kuludeks.
Rahva-ja kultuurimajad.
Tegevusala eelarves on vahendid rahva-ja kultuurimajade kuludeks.
Kultuuriüritused.
Vahendid kultuuriürituste läbiviimiseks.
Seltsitegevus.
Vahendid projektide kaasfinantseerimiseks, tegevustoetusteks, Uusna Külamaja, Valma
Infopunkti ja Pärsti Külamaja kuludeks.
Laululavad.
Valla territooriumil asuvate laululavade kulud.
Ringhäälingu-ja kirjastamiseteenused.
Tegevusala eelarves on vallalehe väljaandmise ja kättetoimetamise kulud.
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Religioon-ja muud ühiskonnateenused.
Vahendid tegevustoetuse maksmiseks.
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh.haldus.
Rahvatervise-ja spordispetsialisti personali- ja majandamiskulud.

09.Haridus.
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Eelharidus.
Tegevusala eelarves on valla lasteaedade kulud ja vahendid lasteaia teenuse ostmiseks
teistelt omavalitsustaelt.
Põhihariduse otsekulud.
Tegevusala eelarves on valla koolide kulud (va koolitoit) ning vahendid teistelt
omavalitsustelt haridusteenuse ostmiseks.
Gümnaasiumid.
Tegevusala eelarves on vahendid teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostmiseks.
Täiskasvanute gümnaasiumid.
Tegevusala eelarves on vahendid teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostmiseks.
Õpilasveo eriliinid.
Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste transpordi korraldamiseks.
Koolitoit.
Tegevusala eelarves on vahendid õpilaste toitlustamise korraldamiseks.
Muu haridus sh hariduse haldus.
Tegevusala eelarves on vahendid vallavalitsuse haridusspetsialisti personali-ja
majanduskuludeks ning muudeks hariduskuludeks.
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10.Sotsiaalne kaitse.
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Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.
Tegevusala eelarves on puudega täiskasvanu hooldjatoetuse ja puudega lapse
hooldjatoetuse vahendid, parkimiskaartide saatmise kulu ja tegevustoetuste maksmiseks
vahendid.
Eakate sotsiaalhoolekande asutused.
Tegevusala eelarves on päevakeskuseteenuse osutamise kulud, Pärsti Pansionaadi kulud ja
hoolekandeteenuse ostmise kulud.
Muu eakate sotsiaalne kaitse.
Tegevusala eelarves on koduteenuse kulud ja muud kulud (lilled eakate valla kodanike
õnnitlemiseks ja eakate ekskursiooni kulud jne).
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse.
Tegevusala eelarves on valla poolt makstavad sotsiaaltoetused ja riigi poolt eraldatud
vahendid toetuste maksmiseks (vajaduspõhine peretoetus, lapsehoiuteenus) ning
tegevustoetused kaubabussi ja toidupanga töö korraldamiseks.
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele.
Tegevusala eelarves on Viiratsi Tugikodu, Paistu Sotsiaalkeskuse, Saarepeedi
sotsiaakorterite ja valla teiste sotsiaalkorterite kulud.
Riiklik toimetulekutoetus.
Tegevusala eelarves on vahendid toimetulekutoetuse ning sotsiaaltoetuste ja teenuste
osutamise toetuse maksmiseks. Toimetulekutoetuse ja sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise
toetuse vahendid eraldatakse riigieelarvest.
Muu sotsiaalne kaitse.
Tegevusala eelarves on sotsiaali halduse kulud ja õnnetusjuhtumi hüvitise kulud.

Tiina Jaksi
Viljandi Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja
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