S E L E T U S K I R I 2013. a teise lisaeelarveprojekti eelnõu juurde
Aseri Vallavalitsus valmistas ette ja esitab volikogule Aseri valla 2013. aasta teise. lisaeelarve
määruse eelnõu. Eelnõuga korrigeeritakse 2013 eelarvet laekunud sihtotstarbeliselt eraldatud
vahendite ja annetuste ning nende arvelt tehtavate kulutuste võrra. Lisaks suunatakse
täiendavalt laekunud füüsilise isiku tulumaksu ning vallakassa vaba jääki põhitegevuskulude
katteks.
Vabariigi Valitsus kiitis 24. septembri 2013 istungil heaks järgmise aasta riigieelarve, mille
eesmärk on kindlustada stabiilne majanduskeskkond, tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus
ning suurendada inimeste heaolu ja elatustaset. Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti
Ametiühingute Keskliidu vahel allkirjastati 19. septembril töötasu alammäära kokkulepe,
millega töötasu alammäär kasvab järgmisel aastal 355 euroni ja ülejärgmisel aastal 390
euroni. Aseri valla töötajate töötasud on siiani olnud 01.03.2010 aasta tasemel, va
ametikohad, mille töötasu tõus on olnud seotud Vabariigi Valitsuse määruste kinnitamisega
töötasu alammäära ja õpetajate töötasu alammäära kinnitamisega. Sellega seoses teeb Aseri
Vallavalitus ettepaneku suunata täiendavalt laekunud füüsilise isiku tulumaksu arvelt
vahendeid personalikulude (va miinimumpalgalised ametikohad enne 01.03.2010 ja riigi poolt
tasustatavad pedagoogid) tõstmiseks alates 01. oktoobrist 2013. a.
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
EELARVE TULEM
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

17 668,00
45 833,00
-28 165,00
22 250,00
-5 915,00
-6 435,00

PÕHITEGEVUSE TULUD
30
3000
3500, 352
352.00.17.2
3500, 352
3825, 388
3880, 3888

Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Muud eespool nimetamata muud tegevustulud

6 539,00
6 539,00
10 829,00
7 669,00
3 160,00
300,00
300,00

PÕHITEGEVUSE KULUD
40, 41,
4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks
40
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
413
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
452
Toetused
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud

2 409,00
-2 700,00
2 409,00
2 700,00
43 424,00
19 914,00
23 510,00

INVESTEERIMISTEGEVUS
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
381
Põhivara müük (+)
15
Põhivara soetus (-)
3502
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
65
Finantskulud (-)

22 250,00
5 250,00
-1 748,00
8 748,00
10 000,00

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
1001

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)

-7 000,00

Suurendada põhitegevuse tulusid summas 17 668 eurot alljärgnevalt:
 Füüsilise isiku tulumaks 6 539 eurot (prognoositav ülelaekumine).
 Toetusfond 7 669 eurot (2013. aasta riigieelarve seaduse” § 3 lõike 2 alusel täiendav
hariduskulude toetus, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus, maamaksuvabastuse
rakendamise korraldamise toetus, vajaduspõhise peretoetuste väljamaksmise kulude
hüvitus).
 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 3 160 eurot (eestikeelse õppe toetus, projekt
„Teater maal“).
 Muud saadud toetused 300 eurot.
Suurendada põhitegevuse kulusid summas 45 833 eurot alljärgnevalt:
 Antavate toetuste tegevuskulud 2 409 eurot (vajaduspõhine peretoetus, puuetega laste
hooldajatoetus).
 Muud tegevuskulud 43 424 eurot (kooli direktori vahetusega seotud kulud,
pedagoogide personalikulud, valla personalikulude suurendamine palgatõusuks,
sihtotstarbelised Toetusfondi eraldised, ohtlike jäätmete kogumispunkti I arenguetapi
projekti omaosalus, Oja tänava katastriüksuste moodustamise kulud, Tsemendi tänava
hindamiskulud, haljastus- ja elamumajanduse kulud.
Suurendada investeerimistegevust summas 22 250 eurot (maa müügitulu, vallavalitsuse auto
väljaost, lasteaia piirdeaia ehitus ja laekunud toetused, KIK-i laenuintresside vähendus) ning
suunata likviidseid vahendeid 6 435 eurot põhitegevuse kulude katmiseks.
Eelnõu vastuvõtmisega kaasneb vajadus muuta Aseri Vallavolikogu 27.01.2010 määrus nr 11
§1 ja §2 asendada sõna palgamäär sõnadega palga alammäär vastavas käändes.
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