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Eelnõu seletuskiri. Kulutusi nõudva eelnõu katteallikate loetelu (rahataotlusi vaatab 
volikogu läbi ainult eelarve, lisaeelarve vastuvõtmise ja muutmise käigus väljaarvatud 
reservfond): 
Eelarve eelnõu koostab vallavalitsus. Eelarveosad on: 
1) põhitegevuse tulud; 
2) põhitegevuse kulud; 
3) investeerimistegevus; 
4) finantseerimistegevus; 
5) likviidsete varade muutus. 
Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri. 
Seletuskirjas esitatakse vähemalt järgmine informatsioon: 
1) selgitused ja põhjendused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta; 
2) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise 
plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest; 
3) ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega; 
4) ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu 
kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta; 
5) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta. 
Eelarve eelnõu ja seletuskirja esitab valla- või linnavalitsus volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta 
algust. 
Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist 
kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta 
lõpuni. 
 
Vallasekretäri kooskõlastus (arvamus vastavuse kohta kehtiva seadusandluse suhtes): 
 
Õigusakti vastuvõtmise kuupäev: 
Õigusakti jõustumise kuupäev: 
Kirjaliku ettekande või seletuskirja olemasolu: Seletuskiri lisatud 



 

EELNÕU 

VAIVARA VALLAVOLIKOGU 
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Sinimäe  10.detsember 2014 nr  

 
Vaivara valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine  
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel. 
 
§ 1. Tulud ja kulud 
(1) Võtta vastu valla 2015. aasta eelarve vastavalt määruse lisale: 
1) põhitegevuse tulud summas 3 002 813 eurot; 
2) põhitegevuse kulud summas 2 736 387 eurot; 
3) investeerimistegevus summas -582 322 eurot; 
4) finantseerimistehingud summas 352 796 eurot; 
5) likviidsete varade muutus summas 36 899 eurot. 
 
§ 2. Sihtfinantseerimine 
(1) Eraldada valla 2015. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras: 
1) Vaivara Sinimägede SA-le 15 000 eurot korteriühistu  ja eramajade toetamiseks; 
2) KA Vaiko AS-le 40 883 tuhat eurot  ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside 
korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks; 
3) KA Vaiko AS-le KA 17 385 eurot sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks; 
4) Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks; 
5) Sokuturi MTÜ-le 1 500 eurot suvelaagri sihtfinantseerimiseks; 
5) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks; 
6) ERNA Selts MTÜ-le 10 226 eurot Utria Dessant 2016 korraldamiseks; 
7) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 6 000 eurot kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste 
läbiviimiseks. 
 
§ 3. Reservfond 
Moodustada vallavalitsuse reservfond summas 30 028 eurot. 
 
§ 4. Määruse rakendamine 
Määrust  rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 
 
§ 5. Määruse jõustumine 
Määrus jõustub .     2014.a. 
 
 
Veikko Luhalaid 
volikogu esimees 



 

 
Vaivara Vallavolikogu  10.12.2014 määruse nr              lisa 

 
Vaivara valla 2015.aasta eelarve eelnõu  
 

KOONDEELARVE  2015, eurot 
PÕHITEGEVUSE TULUD           3 002 813    
Maksutulud              971 725    
Tulud kaupade ja teenuste müügist                 72 825    
Saadavad toetused              534 004    
Muud tegevustulud           1 424 258    
PÕHITEGEVUSE KULUD           2 736 387    
Antavad toetused              365 941    
Muud tegevuskulud           2 370 445    
INVESTEERIMISTEGEVUS -            582 322    
Põhivara soetus                 80 919    
Põhivara müük                         -      
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                 79 919    
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks              550 000    
Finantstulud ja -kulud -              31 322    
FINANTSEERIMISTEGEVUS              352 796    
Võlakohustuste võtmine              550 000    
Võlakohustuste täitmine              197 204    
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS                 36 899    
 


