Seletuskiri Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõule “Viljandi valla
2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine”
Viljandi valla eelarve kogumaht väheneb I lisaeelarvega 1 209 680 eurot ja 2020. aasta eelarve
kogumahuks kujuneb 26 485 580 eurot.
Põhitegevuse tulud vähenevad I lisaeelarvega 219 680 eurot, sh maksutulud vähenevad
683
250 eurot (füüsilise isiku tulumaksu vähenemine ligikaudu 6,4% võrreldes esialgse 2020. aasta
eelarvega) ja saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 463 570 eurot (riigilt saadav
kohalike teede hoiu toetus, millest 221 570 eurot suunatakse kruusateede remondiks ja 242 000
eurot valla teede investeerimistegevuseks ).
Põhitegevuse kulud suurenevad I lisaeelarvega 221 570 eurot, sh suurenevad majandamiskulud
221 570 eurot ( riigilt saadud kohalike teede hoiu toetuse suunamine tegevusalale 04 510
„Maanteetransport“ kruusateede remondiks).
Investeerimistegevus väheneb 2 161 250 eurot, sh põhivara soetus väheneb 1 656 250 eurot ja
põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 225 000 eurot ning põhivara soetuseks
saadav sihtfinantseerimine suureneb 730 000 eurot (riigilt saadav investeerimistoetus).
Investeerimistegevuse põhivara ja osaluste soetamise detailsem info on ära toodud alljärgnevas
tabelis:
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Võrreldes 25.03.2020 vastu võetud eelarvega on I lisaeelarvega investeeringu objektide hulgast
väljaarvatud uue vallamaja ehitus Viiratsisse summas 2 385 250 eurot ( eelarvesse jääb 18 750
eurot, millest 15 750 eurot on ettenähtud projekteerijale lepingujärgseteks makseteks ja 3 000
vallamaja ehituse hanke võitnud firmale tehtud kulutuste katteks) ja Viiratsi pereparki rularambi
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ehitamine 20 000 eurot. Osaliselt on vähendatud (25 000 eurot) Tarvastu ordulinnuse müüride
konserveerimise tööde maksumust.
Vähendatud on Kolga-Jaani lasteaia rekonstrueerimiseks ettenähtud eelarve vahendeid 192 000
eurot ning lisatud on vahendid Kolga-Jaani Põhikooli koolihoone ventilatsiooni projekteerimiseks
ja ehitamiseks. Eelpool nimetatud tööd on vajalikud Terviseameti nõuete täitmiseks Kolga-Jaani
Koolile koolitusloa taotlemisel. Haridus- ja Teadusministeerium koolitusluba ei väljasta kui
nõudeid ei ole täidetud ja 1.septembril ei ole võimalik õppetööga alustada.
Kolga-Jaani lasteaia hoone rekonstrueerimistööde projekt on koostatud ja on hetkel ekspertiisis.
Juunis 2020 esitab vallavalitsus taotluse meetmesse „Kohaliku omavalitsuse hoonete
energiatõhusamaks muutmine“ toetuse saamiseks. 2021. aastal on planeeritud ehitustöödega
alustada.
Investeerimistegevuse põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise detailsem info on ära toodud
alljärgnevas tabelis:
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Finantseerimistegevus väheneb 1 720 000 eurot kohustuste (laenu) võtmise osas. Laenu võtmise
vähenemine on tingitud eelkõige otsusest loobuda uue vallamaja ehitusest 2 358 250 eurot
(praeguses majandusolukorras ei ole mõistlik võtta järgnevateks aastateks nii suurt laenu
tagasimakse kohustust).
Selleks, et teostada eelarvesse planeeritud investeeringud on vaja valla omavahendite vähenemise
katteks (tulumaksu vähenemine 683 250 eurot miinus kahe esialgselt planeeritud investeeringu
objektist loobumine või vähenemine 45 000 eurot) võtta laenu juurde 638 520 eurot.
Koostaja: finantsnõunik Tiina Jaksi
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