Kaaskiri Vändra alevi 2011.aasta eelarve eelnõu juurde.

ÜLDOSA
Vändra alevi eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2011 kuni 31.12.2011. Eelarve
tulud ja kulud on tasakaalus.
Eelarveaasta jooksul Vändra alevi eelarvesse laekuvad täiendavad sihteraldised liidetakse
eelarve kinnitatud tuludele ja kasutatakse vastavalt sihtotstarbele.
TULUD
Vändra alevi 2010. aasta eelarve tuludeks on planeeritud 2,740 miljonit eurot.
Tuludesse on planeeritud nn kohalike maksudena üksikisiku tulumaksu 1,072 miljonit,
maamaksu 14,699 tuhat, ressursimaksu 4,154 tuhat ning saastetasu 2,556 tuhat eurot.
Riigipoolsed eraldised eelarvele kokku on 761,506 tuhat eurot, millest suurema osa
moodustavad hariduskulud kogusummas 550,520 tuhat eurot. Hariduskulude hulgas on 435,721
tuhat eurot õpetajate palgaraha, 12,143 tuhat täiendõppeks, õpikute soetamiseks 11,372 tuhat,
õppevahendite soetamiseks 111,371 tuhat, 8,722 tuhat eurot gümnaasiumi hoonete
remondikuludeks, maakondlike olümpiaadide ja ühisürituste korraldamiseks 2,633 tuhat ning
lasteaia õpetajate täiendõppeks 3,783 tuhat eurot.
Koolilõuna toetus riigilt põhikooli õpilaste tasuta toitlustamiseks on 40,775 tuhat eurot, ehk
0,78 eurot päevas ühe õpilase kohta.
Toimetulekutoetusteks on riik eraldanud sellel aastal 32,719 tuhat eurot (eelmisel aastal oli see
summa19,045 tuhat eurot).
Suurenenud on pisut on aga tasandusfond, mis eelmise aasta eelarves oli 127,248 tuhat, sel
eelarveaastal aga 134,813 tuhat eurot.
Alevi tänavate hoolduseks on eraldatud 31,483 tuhat eurot, millest tänaseks on tänu rohkele
lumele kulunud juba üle 20 tuhande euro.
Tuludesse on planeeritud laenukohustuste suurenemine KOIT kava projekti “Vändra võimla ja
staadioni rekonstrueerimine“ ja Ühtekuuluvusprojektist rahastatava “Vändra prügila sulgemine”
omaosaluse katmiseks. Eelarvesse ei ole planeeritud kinnisvara müüki.
Muud laekumised majandustegevusest on planeeritud vastavalt eeldatavatele tuludele erinevates
majandussektorites.
KULUD
Vändra alevi eelarve kuludeks on planeeritu 2,740 miljonit eurot..
Eelarves koostamisel on arvestatud sellega, et alevivalitsuse ja hallatavate asutuste (v.a.
hoolekandekeskus ) palgafonde vähendatakse alates käesoleva aasta 01.aprillist 5% võrra.
Gümnaasiumi õpetajate palgafond sõltub aga otseselt õpilaste arvust ja klassikomplektide arvust
ning on eraldatud riigieelarvest, arvestades täna riigi poolt kehtestatud alampalgamääraga.
Kulude kokkuhoiu mõttes on vähendatud minimaalseks ka kõikide hallatavate asutuste jooksva
remondi ja inventari soetamise kulud.
Ettenägematute kulude ja avariiohtlike olukordade likvideerimiseks on ette nähtud reservfond,
mille suuruseks on 27,318 tuhat eurot.
Küll aga on eelarve kulude poolel arvestatud Vändra prügila sulgemise omaosalusega,
Ühtekuuluvusfondist rahastatava alevi veeprojekti laenu teenindamise kuludega,

Kultuuriministeeriumi Regionaalsete tervisespordikeskuste projekti ning kohaliku omavalitsuse
investeeringutoetuste kava (KOIT kava) projekti “Vändra võimla ja staadioni
rekonstrueerimine” omaosaluse kuludega
Käesoleva aasta suurim investeering on EL Ühtekuuluvusfondist rahastatav projekt “Vändra
alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine”.
Projekti rahastamine toimub läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse, kus peale Euroopa
Liidu toetuse on avatud ka krediidiliin veeprojektide omaosaluse 100%-liseks katmiseks.
Tegelikult teostatud ja akteeritud tööde eest tasub KIK otse tööde teostajale ning projekti
jooksul kasutatud krediidi põhiosa tuleb tagasi hakata maksma alates 2015.aasta veebruarikuust
ning viimane makse 2030.aasta augustis. Maksimaalne laenusumma on 1,29 miljonit eurot.
Seega eelarveaasta jooksul veeprojektiga seotud laekuvad täiendavad sihteraldised liidetakse
eelarve kinnitatud tuludele ja kasutatakse vastavalt sihtotstarbele.
Viiendat aastat jätkub ka Kultuuriministeeriumi rahastamine projektile “Vändra
Tervisespordikeskus”. Sel aastal on eeldatav toetus 19,173 tuhat eurot, millele alevi eelarvest
lisatakse 1,597 tuhat eurot. Planeeritud on parki nn. virgestusala väljaehitamine.
Kuna Vabariigi Valitsus otsustas toetada meie uut KOIT kava taotlust “Vändra võimla ja
staadioni rekonstrueerimine” maksimaalselt 651,052 tuhande euroga, on pooleli ka selle
projekti tööd ning kevadel peaks algama staadioni rekonstrueerimistööd. Meie omaosalus selles
projektis on 114,891 tuhat eurot ning sügiseks peame ka need tööd lõpetama.
Eelarvesse on planeeritud ka omaosalus EL Ühtekuuluvusfondist rahastatavas projektis “Vändra
tavajäätmeprügila sulgemine”, mille suurus on 9,181 tuhat eurot, ning millele sama suure
summa lisab ka Vändra vald ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus projektile on
165,272 tuhat eurot.
Eelarves on arvestatud ka ümberkorraldustega Vändra lasteaedades selliselt, et alates 01.
septembrist 2011 jätkab uus Vändra Lasteaed kahe maja, “Mürakaru” ja “Rukkilille”
majadega.
Tänu viimaste aastate töötute arvu tõusule ning tulumaksu laekumise järsule vähenemisele (kui
2008. aastal laekus üksikisiku tulumaksu 1,361 miljonit eurot siis 2010 vaid 1,059 miljonit
eurot) on ka eelarve muid kululiike võrreldes eelmise eelarveaastaga vähendatud.
Eelarveprojekt on läbi arutatud kõigi alevi hallatavate asutustega, alevivalitsuse ja volikogu
majanduskomisjoni istungil.
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