SELETUSKIRI ALAJÕE VALLA 2009.a. EELARVE JUURDE.

Alajõe valla 2009.a. eelarve projekti koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus, valla – ja linna eelarve seadus, Alajõe valla põhimäärus ja
valla arengukava.
Vabariigi valitsuselt omavalitsustele üleantud funktsioonide arv on kasvanud pidevalt ning
riigieelarvest tehakse kohalikele omavalitsustele erineva otstarbega eraldisi avalike
funktsioonide täitmiseks. 2009.aasta eelarve koostamine on muutunud väga raskeks seoses
pidevate eelarve kärbetega, mille tagajärel kahaneb valla võimekus toime tulla temale pandud
ülesannetega ja ahenevad oluliselt maa-elu arendamise võimalused ning konkurentsivõime.
Kohalikele omavaltsustele vähendati 2009.a. riigieelarvest ettenähtud tasendusfondi summat,
mille tagajärel Alajõe valla tasendusfond moodustab 53% 2008 aasta summast. Kohalikele
omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksu määra vähendati 11,93% (2008.a) 11,4 %-ni,
s.o. vallas rahvastikuregistri andmetel registreeritud maksumaksjate brutotulust. Samuti
vähendati kohalike teede hoiuks ette nähtud vahendite summat, 2008 a. finantseering oli
142200 krooni , 2009a. eralduseks on 51500krooni, seega 36 % eelmise aasta tasemest.

TULUD
Alajõe valla tulud koosnevad olulises mahus maksutuludest, järgnevad toetused riigilt ja
muud tulud. Maksutulud moodustavad eelarve tulude mahust 75 %, sellest üksikisiku
tulumaksu osa

60 %.

Alajõe valla elanike arv 31.dets . 2008.a. seisuga oli 510

(31.dets.2007.a.526 elanikku) , neist tööealisi 277, ehk 54 %. Üksikisiku tulumaksu laekumise
prognoosimisel 2009.a.on arvestatud praegust majanduslangust ja suurenevat töötute kasvu.
2009 aastaks prognoositakse TM laekumiseks 2800 tuhat krooni, s.o.83 % 2008 aasta
tegelikust üksikisiku tulumaksu laekumisest. Maamaks arvutatakse jätkuvalt
Keskkonnaministeeriumi 30.nov.2001.a. määruse nr.50 „Maa korralise hindamise
tulemuste

kehestamine´´

alusel

määratud

maatüki

maksustamishinna

ja

Maamaksuseaduse § 5 ettenähtud maksumäära korrutamise tulemuse. Maksumäära
kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Alajõe Vallavolikogu jättis maa
maksumäära 2009.a. muutmata. Maamaks on prognoositud eelmise aasta laekumise

tasemel 730 tuh krooni. Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarvest 7%. Kokku
304 tuh. krooni, mis jaguneb järgmiselt:
Riigilõiv, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse vallasekretäri notariaalsete toimingute
eest, ehituslubade väljastamise ja kasutuslubade väljastamise eest, on prognoositud 40 tuh.
krooni. Vähenemine on tingitud majanduslangusest ja ehitustegevuse vähenemisest.
Muude teenuste müügist (prügi), jäätmete veo müügist tagasi laekumine. Prognoositud
laekumine 300 tuh. kr.
Muude tuludena prognoositakse:
Intressitulud hoiustelt 2000.- krooni
Laekumine vee-erikasutusest 25 tuh. krooni. Laekumine kohalikele omavalitsustele toimub
Veeseaduse alusel. Vee-erikasutuse tulu arvestab Keskkonnaministeerium, kes kannab sellest
50 % kohalikele omavalitsustele tagasi. Kavandatud laekumine on planeeritud eelmise aasta
laekumise tasemel.

KULUD
2009.aasta eelarve kulude planeerimisel on arvestatud Alajõe Vallavolikogu poolt kinnitatud
koosseise ja Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud palga alammäära 4350 krooni.
TUNNUS 01

ÜLDVALITSEMINE

VALLAVOLIKOGU kulud kokku on 217000 krooni, sellest personalikulud 207000 krooni.
Personalikulude all arvestatakse volikogu esimehe ja kahe aseesimehe hüvitised, samuti
volikogu liikmete hüvitised koos arvestatud maksudega.
VALLAVALITSUSE
Personalikulude

alla

kulud kokku
kuuluvad

1464257 krooni, sellest 105000
vallavanema,

vallasekretäri,

kr personalikulud.

vanemraamatupidaja,

registrisekretäri, koristaja ja tehnilise töötaja töötasud ja töötasudelt arvestatud maksud.
Majanduskulud hõlmavad aministreerimiskulusid, ruumide majandamiskulusid, info- ja
kommunikatsioonikulusid valvekulud ja muid majanduskulusi.Selle artikli alla on arvestatud
ka kohalike omavalitsuste valimiste komisjoni kulutused 30000 krooniga.
RESERVFOND 100000 krooni.

OMAVALITSUSTE LIIKMEMAKS: 105 000 krooni, sellest Ida-virumaa Omavalitsuste
liidu liikmemaks 80000 krooni, PAK 11000, EV LSS 1100, IVKE -1500, EMOL 8600 ,
PKAK 3000 krooni.
TUNNUS 04 MAJANDUS
MAAKORRALDUS: 274000 krooni, sellest maakorraldaja töötasu ja maksud 190000
krooni, majandamise kulud 14000krooni ning maade mõõdistamise ja munitsipaalomandisse
vormistamise kulud 70000 krooni.
EHITUSKORRALDUS: 100000 krooni, mis moodustab ehitusspetsialisti

töötasu koos

arvestatud maksudega.
VALLATEEDE KORRASHOID: planeeritud kulutusi 250000 krooni,Smolnitsa ,Vasknarva
ja Remniku tee remontideks. Samuti kuulub siia talvine teede korrashoid ( lumelükkamine ).
ÜLDMAJANDUSLIKUD PROJEKTID : 250000 krooni , millest esmajärjekorras
rahuldatakse kaasfinantseerimise ja pooleliolevad projektid.
TRANSPORDIKORRALDUS sõidukite ülalpidamisekulud, mis koosnevad auto rendi,
kindlustuse, kütte ja remondikuludest. Samuti iganädalane bussimarsruudi kompensatsioon
OÜ Tõnu Tours-le.
TUNNUS 05 KESKKONNAKAITSE
JÄÄTMEKÄITLUSKULUD: prügi veo eest OÜ EKOVIRI-le 315000 krooni .Personalikulu
alla kuulub heakorra töötajate töötasu ( Alajõe ja Vasknarva heakorratöötaja) koos
maksudega, s.o. 132000 krooni.
BIOLOOGILINE MITMEKESISUS: suvine haljastus ja muruniitmine, ohtlike puude maha
saagimine.
TUNNUS 06
KOMMUNAALMAJANDUS: tänavavalgustusele elektrienergia eest tasumiseks 35000
krooni.
KALMISTUD:
majanduskuludeks.

73000

krooni

personalikuludeks

(Alajõe

kalmistu)

ja

1000

TUNNUS 07 TERVISHOID
TERVISHOID: 96000 krooni, sellest personalikulu 66000 krooni ja 30000krooni
majanduskuludeks. Majanduskulude ( 30000 kr) alla kuulub küte, telefon, valveteenus,
elekter.
TUNNUS 08 VABAAEG, KULTUUR
KULTUURI JA VABAAJA ÜRITUSED: 36000 krooni rahvamaja poolt korraldatud üle
vallaliste ürituste organiseerimiseks, vastavalt rahvamaja juhataja poolt esitatud

ürituste

kavale.
RAHVAMAJA:

411000 krooni,

sellest personalikulud 146000 ja majanduskulud

35000krooni. Rahvamaja remondiks planeeritud 230000krooni.
RAAMATUKOGU: 107000 krooni, sellest personalikulu 82000 krooni ja majandamiskulud
25000 krooni.
AJALEHT: 12000 krooni , ajalehe PEIPSIRANNIK väljaandmise toetuseks.
USUTALITUS: 3000 krooni majanduskuludeks( küttepuude ostmiseks)
KUNSTIDE

KOOL: 30000 krooni nelja õpilase 50% osamakse kohamaksust Iisaku

Kunstidekoolis.
TUNNUS 09 HARIDUS
LASTEAIAD: 100500 krooni kohatasud
PÕHIKOOLID: 275000 krooni kohatasud
GÜMNAASIUMID: 30000 krooni kohamaksud
ÕPILASVEO ERILIINI: põhikooli õpilaste veoks eri bussiliinid
TUNNUS 10 SOTSIAALNE KAITSE
HOOLDEKODUD: 80000 krooni kahe vanuri osaline tasu viibimise eest Iisaku ja OÜ
Häcke hooldekodus.
PUUDEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE: 60000 krooni on hooldajatoetused.

MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE: 52000 krooni on hooldajatoetustelt makstav
sotsiaalmaks.
PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE: 40500 krooni, siia kuuluvad laste
kooli lõpetamise toetus, koolimineku toetus,õpilaste toiduraha, õpilaste bussipiletid, laste
sünnitoeus, laste jõulupakid ja täiendav jõulutoetus lastega emadele.
VALLA SOTSIAALTOETUSED: 110000 krooni siia kuuluvad pensionäride juubelitoetus,
täiendav matusetoetus,raskes maj. olukorras voodipäevade eest, ravimitoetus, jõulutoetus,
tsernobõli toetus, küttepuude ostmine ja täiendav toetus. Sotsiaaltoetuste määrad on esialgu
jäetud

eelmise aasta tasemele, kuid seegi võib sõltuda aasta jooksul tulude tegelikust

laekumisest.
RIIKLIK TOIMETULEKU TOETUS: on 277000 krooni
SOTSIAALSE KAITSE HALDUS:

201070 krooni, sellest personalikulud 65000 krooni

ja majandamiskulud 19000 krooni.Riigieelarvest

täiendavate vahendite eraldamine

sotsiaalhalduse kuludeks 52270 krooni ja sotsiaalteenuste arendamiseks 64800krooni.

