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ASUTUSE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED
Mõisaküla linnavalitsuse peamiseks tegevuseks on väikelinnas elu korraldamine. Mõisaküla
linn kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja
korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole
seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse.
Mõisaküla linn kui kohalik omavalitsusüksus on avalik- õiguslik juriidiline isik.

Juriidiline aadress:

Jaan Sihveri 4
69302 Mõisaküla
Eesti Vabariik

Registrikood:

75007741

Telefon:

4 355 603

Faks:

4 355 609

E- mail:

moisakyla@moisakyla.ee

Audiitor:

FIE Indrek Kruhbergi Audiitorteenused
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TEGEVUSARUANNE
Sissejuhatus
Tegevusaruande eesmärk on anda ülevaade Mõisaküla linna majandusaasta
tegevustest, millel on olnud määrav tähtsus linna finantsseisundi ja majandustegevuse
hindamisel, samuti linna olulistest sündmustest ning eeldavatest arengusuundadest
järgmisel majandusaastal.
Raamatupidamise aruanne on koostatud rida-realt koos valitseva mõju all olevate
üksustega ning on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Mõisaküla linna üldpindala on 2,2 ruutkilomeetrit, kaugus maakonnakeskusest
Viljandist 49 km, Pärnust 63 km ja Tallinnast 189 km. Linn on hoonestatud peamiselt
1 - 2 korruseliste väikeelamutega. Mõisaküla linnas on 401 eramut, 32 tänavat
kogupikkusega 15 km, neist asfaltbetoon- või mustkattega 3,7 km. Linna keskosa on
valdavalt hoonestamata, kaetud haljasaladega. Elanike arv seisuga 31.12.2010 oli 946
inimest.

Mõisaküla linnavalitsuse struktuur ja töötajad:
Allüksuse nimetus

1. Mõisaküla Linnavalitsus
2. Mõisaküla Kool
3. Mõisaküla Lasteaed
4. Mõisaküla Raamatukogu
5. Mõisaküla Muuseum
6. Mõisaküla Kultuurimaja
7. Mõisaküla Linnahooldus
8. Mõisaküla Hooldekodu
KOKKU LINNAVALITSUS

Töötajate keskmine arv
majandusaastal
(taandatuna
täistööajale)
7,75
15,43
8,25
2,5
1
2,46
5,45
8,30
51,14

Töötasude kogusumma
majandusaastal
(tuhandetes kroonides)
908
1 655
680
186
78
261
376
672
4 816

Ervin Tamberg
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Seotud osapooled
Linna tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestati aruandeaastal tasusid
(tuhandetes kroonides):

Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Linnapea
Asutuste juhid
KOKKU

Tegevja
kõrgema Tasude kogusumma
(tuhandetes kroonides)
juhtkonna
keskmine arv (taandatuna
täistööajale)
13
65
4
0
1
182
7
770
25
1 017

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid
nende hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi
soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal
arvestatud.
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Tähtsamad finantsnäitajad (tuhandetes kroonides)
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute
maht
Likviidsus*
Lühiajaline maksevõime**
Kohustuste osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal
eelarvetuludest, millest on
maha arvatud
sihtfinantseerimine***
Tagasimakstud
laenukohustuste suhe
tuludesse, millest on maha
arvatud
sihtfinantseerimine****

2010
13 490
848
12 642

2009
13 318
884
12 434

2008
13 237
1 763
11 474

2007
12 701
1 895
10 806

13 036
12 828
208

13 356
12 382
974

16 069
15 364
705

15 067
15 045
22

326

657

1 168

350

0,54
1,23
6,3

0,08
0,74
6,6

0,12
0,53
13,3

0,15
0,82
14,9

0,94 %

0,98 %

3,4 %

7,3 %

0,94 %

2,98 %

3,6 %

3,5 %

*Likviidsus- likviidsed varad/lühiajalised kohustused
**Lühiajaline maksevõime- käibevara/lühiajalised kohustused
***Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseeriminevalla- ja linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 60%;
bilansilised laenukohustused aasta lõpuks/ (kassapõhised tulud – kassapõhised saadud
sihtotstarbelised eraldised ( finantseerimine) eelarvetäitmise aruande põhjal);
**** Tagasimakstud laenukohustuste suhe tuludesse, millest on maha arvatud
sihtfinantseerimine- valla- ja linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille
ülempiiriks on 20%; aruandeaastal tagasi makstud laenukohustuste summa /
(kassapõhised

tulud

–

kassapõhised

saadud

sihtotstarbelised

eraldised

(finantseerimine) eelarve täitmise aruande põhjal).
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Ülevaade majanduskeskkonnast
Eesti sisemajanduse kogutoodang ehk siin toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus
(SKT) kasvas 2010. aastal varasema aastaga võrreldes 3,1 % teatab statistikaamet.
2010. aastal oli SKT jooksevhindades 226,9 miljardit krooni (14,5 miljardit eurot),
ning antud aastat iseloomustab SKT kasvu järkjärguline taastumine.
Keskmine brutokuupalk oli 2010. aasta IV kvartalis 12 735 krooni (814 eurot krooni)
ja brutotunnipalk 75,63 krooni (4,83 eurot), teatab Statistikaamet. 2009. aasta IV
kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 3,9 % ja brutotunnipalk 1,9 %.
Tööjõu-uuringu andmetel põhinev töötute hinnanguline arv, mis 2010. aasta I
kvartalis tõusis rekordilise 137 000-ni, vähenes järgmistes kvartalites järjepidevalt. IV
kvartalis oli töötuid esmakordselt viimase pooleteise aasta jooksul alla 100 000 ja
töötus vähenes nii eelmise kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes.
Aasta viimased kolm kvartalit töötus vähenes, kuid aasta keskmine töötute arv oli
2010. aastal Eesti taasiseseisvusaja suurim. Kui 2009. aastal kasvas töötute arv
95 000-ni ja ületas ka eelmise majanduskriisi aegse suurima töötute arvuga 2000.
aasta, siis 2010. aastal oli töötuid veelgi rohkem — 116 000. Aasta keskmine töötuse
määr oli 2010. aastal 16,9 %, 2009. aastal 13,8 %.
Majandususalduse indeks näitas, et kindlustunne paranes 2010. aastal kõigis
majandussektorites. Võrreldes aasta taguse ajaga paranes olukord nii teeninduses,
tööstuses, kaubanduses, ehituses kui ka tarbijate hulgas. Positiivsest küljest alanes
2010. aastal kõikide probleemide raskustase, välja arvatud tööpuudus, võrreldes 2009.
aastaga oluliselt.
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Üldine ülevaade peamistest arengusuundadest
Mõisaküla linn kui kohalik omavalitsusüksus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
Põhiseadusest, seadustest ja teistest õiguslikest aktidest, linna põhimäärusest,
kokkulepetest riigiorganitega ning teiste kohaliku omavalitsuste üksustega.
Kohalike organite eesseisvate ülesannete realiseerimine on sätestatud linna
arengukavas, ülesannete täitmise tagab linnaeelarve.
Mõisaküla linna põhitegevuseks on linna juhtimine lähtudes linnaelanike vajadustest
ja huvidest ning arvestades Mõisaküla linna arengu iseärasusi. Kõige olulisemad ja
finantsiliselt mahukamad valdkonnad on eelkooli-, alg- ja põhiharidus, kultuur, ja
sotsiaal. Infrastruktuuri, nagu vee- ja kanalisatsioonimajandus ning linnasiseste ja
linna läbivate teede investeeringutega saavutatakse kohalikele elanikele paremad
elamis- ja töötingimused.
Mõisaküla keskmine rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul pidevalt vähenenud.
Elanike arv seisuga 31.12.2010 oli 946 elanikku, 31.12.2009.a oli 958 elanikku,
seisuga 31.12.2008 oli elanikke 967, seisuga 31.12.2007

oli elanike arv 1018.

Rahvastiku vähenemise üks põhjustest on kohapealsete töökohtade puudumine ning
sündivust ületav suremus.

Mõisaküla linna 2010.a esialgne eelarvemaht oli 12 957 360 tuhat krooni ning koos
vastavate lisaeelarvetega kujunes eelarve tegelikuks mahuks 13 702 900, millest täitus
aasta lõpuks 13 191 724 krooni, ehk 96,27 %. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 3 488
010 tuhat krooni (eelarve 3 500 000 krooni), mis oli 99,65 % plaanitud eelarvest. 31.
detsembri lõpuks hankijatele tasumata arveid ei jäänud.
2010 a. alguse rahaliste vahendite jääk oli 72 779 krooni ja aasta lõpuks oli jääk 458
747 krooni. 2010. aastal laene ei võetud, varem võetud laene maksti tagasi 119 839
tuhat krooni.
Mõisaküla linna tegevuse aluseks on arengukava, mille alusel koostatakse eelarve.
Eelarve annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas valitud tegevuste
realiseerimiseks. Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal.
Iga järgneva aasta konkreetsed elluviidavad tegevused täpsustatakse ja määratletakse
koos igaaastase linna eelarve koostamisega.
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Objektide nimekiri pikemaajalistele investeeringutele:
Objektide nimekiri investeeringute suunamisel maksumusega üle 100 000 krooni

Tegevusaeg
2011–2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011

Objekt/tegevus
Koolimaja vanema osa teise korruse
rekonstrueerimine kokandusklassiks
Koolimaja välisfassaadi korrastamine
Koolimaja ja spordihoone maaküttesüsteemile
üleviimine
Laste mänguväljaku ja skate-pargi välja
ehitamine
Spordihoone saunaruumide projekteerimine ja
ehitus
Suveaia vabaõhulava ehitamine

2011–2015

Multifunktsionaalse kultuurikeskuse
projekteerimine ja ehitus

2011-2015

Kultuurimaja hoone rekonstrueerimine

2011-2015

Ühisvee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus,
rekonstrueerimine

2011–2012

Puhkeala rajamine – valgustatud terviserada 5
km, supluskoha rajamine
Noortekeskuse väljaehitamine

2011-2015

Rahastamise
allikad
linna eelarve
projektid
linna eelarve
projektid

linna eelarve
projektid
linna eelarve
projektid
linna eelarve
projektid
linna eelarve
projektid,
KOIT kava
linna eelarve
projektid
linna eelarve
projektid,
KIK
linna eelarve
projektid
linna eelarve
projektid
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Ülevaade arengukava täitmisest ja tähtsamatest tegevustest
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele“ § 16 on kohaliku
omavalitsuse ülesandeks korraldada linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide,
raamatukogude, muuseumide, rahvamajade, tervishoiuasutuste ülalpidamist, juhul kui
need on omavalitsusüksuse omanduses. Samuti on omavalitsuse ülesanneteks
korraldada sotsiaalabiteenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, detailplaneerimist,
teede ja tänavate korrashoidu juhul kui need ülesanded ei ole kellegi teise täita.

Linna suuremaks investeeringuks 2010. aastal oli LEADER- meetme raames ehitatud
suveaia tantsupõrand ja istepingid, milles linn tasus omafinantseeringut 89 146.50
krooni ning projekti rahastas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
293 269.50 tuhande krooniga. 2011. aastal jätkatakse sama projekti raames töid
laululava elektri- ja veevarustuse väljaehitamisega.

Mõisaküla lasteaias on kohti 30 lapsele, majas töötab kaks rühma, kus keskmine laste
arv 2010. aastal oli 26 last.
Mõisaküla lasteaed aitab lastel kasvada ja õppida ning toetab lapsevanemaid
kasvatustöös. Lasteaia ülesandeks on luua lapsele eeldusi toimetulekuks koolis ja
edaspidises elus, et lapsest kujuneks tulevikus arenemis-, otsustus-, vastutus- ja
koostöövõimeline ühiskonna liige. Lasteaias on välja kujunenud traditsioonilised
üritused, kus koos lastega osalevad ka lapsevanemad. Ühiselt käidi jõuluetendusel,
tähistatakse emade- ja isadepäeva ja muid tähtpäevi.
2010. aastal soetati õpetajatele tööalaseks kasutamiseks arvuti, et tõhustada veelgi
enam õppetegevuse läbi viimist.

Mõisaküla Koolis õppis 2010. aastal 59 õpilast. Oluliseks peetakse õpilaste hoiakute
ja väärtushinnangute kujundamist läbi ühtse kollektiivi.
Kooli üldeesmärk on ette valmistada haritud noori inimesi, kes on vastutusvõimelised,
valmis õppima järgmises kooli- või haridusastmes. 2010. aastal võeti aktiivselt osa
erinevatest üritustest, viktoriinidest, spordivõistlustest, toimusid väljasõidud ja teatri
10
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Edukalt on Mõisaküla kooli õpilased esindanud kooli erinevatel

üritustel, seal hulgas tõstevõistlustel, Halliste III kooliolümpial, mootorrataste
mäkketõusu etapil.

Mõisaküla raamatukogu osatähtsus on linnaelanike hulgas suur. Tegemist on hubase
paigaga kus lisaks raamatute laenutamisele saab lugeda päevalehti ja kasutada avatud
internetipunkti teenust. Lisaks korraldab raamatukogu temaatilisi üritusi nii
kooliperele, lasteaiale kui linnaelanikele. Mõisaküla raamatukogus oli 2010. aastal
377 registreeritud lugejat, võrreldes 2009. aastaga kasvas lugejate arv 9 inimese võrra,
külastajaid oli 10 286, korraldati kaheksa üritust, millest võttis osa 420 inimest.

Mõisaküla muuseum kogub, uurib ja säilitab inimese ja tema elukeskkonnaga seotud
kultuuriväärtustega asju teatud ainevaldkonnas, ning korraldab nende üldsusele
vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.
2010. aastal külastas muuseumi 1012 inimest, sealhulgas 49 välismaalast. Viidi läbi
kodukandipäevade raames toimuv konkurss „Kaunis Kodu 2010“ ning korraldati
kaunimatest objektidest fotonäitus. Aasta jooksul korraldati muuseumis kokku

8

erinevat näitust seal hulgas „Muuseumi öö“, kus oli 231 külastajat toimus linnapea
vastuvõtt kooli tublimatele õpilastele.
Mõisaküla kultuurimaja eesmärk on linnaelanikele kultuuriliste vaba-aja veetmise
võimaluste pakkumine ja kultuuriürituste korraldamine. Isetegevusringide ja üritustest
vabal ajal on võimalik hoonet välja üürida seminaride, koolituste ja seltskonnaürituste
tarbeks. Kultuuriüritustest võiks märkida hulga edukalt läbi viidud ettevõtmisi nii
traditsiooniliste kodukandipäevade, uusaasta peo, kui ka mitmete erinevate
tähtpäevade tähistamise nagu vabariigi aastapäev, naistepäev, jüripäev, populaarseks
on saanud ka lumelinna ehitamine ja valla- linna tervisepäevad. 2010 aastal tegutsesid
kultuurimajas

järgmised

taidluskollektiivid:

naistantsurühm

"Vaprakesed",

naisrahvatantsuring „Ütenkuun“, mulgi laste ring, segaansambel, näitering, aeroobika,
võimlemisring, puhkpilliansambel, eakate lauluring, eakate võimlemine ja idamaisete
tantsude tantsuring. Ringide töös osales kokku üle 100 inimese.
11
Ervin Tamberg
linnapea

Mõisaküla Linnavalitsus

2010.a.majandusaasta aruanne

2010. aasta oluliseks tegevuseks võib pidada noortetoa avamist, kus noored saavad
aega veeta, õppida, mängida koroonat, vaadata DVD-d, laulda karaoket ja kasutada
spordisaali viiel päeval nädalas.
Sotsiaalse kaitse tegevusala hõlmab nii tegevusi erinevasse sotsiaalsesse gruppi
kuuluvate isikutega kui toetuste süsteemi korraldamist ja rahaliste vahendite
eraldamist abivajajatele.
Sotsiaaltööd korraldab üks ametnik: sotsiaal- ja noorsootööspetsialist. Põhilised
subjektid

on

lastega

perekonnad,

puuetega

või

eakad

inimesed

ja

toimetulekuraskustega inimesed. Sotsiaalabi antakse peredele laste koolitoidu eest
tasudes, koolialguse ja koolilõpetamise toetuste näol ja majandusraskuste ületamiseks.
Mõisaküla linn maksab igakuiselt hooldajatoetust inimestele, kes hooldavad sügava
või raske puudega isikuid.
Sotsiaalhooldusteenust

pakub

linnaeelarvel

tegutsev

hoolekandekeskus.

Hoolekandekeskus on üldhooldekodu tüüpi ööpäevane hoolekandeasutus, mis on
loodud vanurite ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks,
ning milles on kohti 26 inimesele. 2010. aastal viibis hooldekodus keskmiselt 25
hooldatavat.

Linnas on stabiilselt kõrge töötuse tase. Ümberõppe kursused töötutele ei stimuleeri
seda elanikkonda tööotsingutele, mis on tingitud eelkõige madalast töötasust ja
välistab tööd kui stiimulit. Suureks probleemiks on ka kohapealsed võimalused tööd
leida.
Töötud Mõisaküla linnas 2009 – 2010
Jaan Veebr Märts Aprill
2010
50
57
58
54
2009
39
38
42
45

Mai
53
48

Juuni
46
49

Juuli
43
46

Aug
42
48

Sept
41
49

Okt
38
52

Nov
33
50

Dets
38
50

Allikas: Töötukassa

Palju kulusid nõuab linnateede hooldamine. Vabariigi Valitsus eraldas majandusaastal
teede renoveerimiseks 310 800 tuhat krooni, mis kulus teede jooksvaks remondiks,
täiendavalt eraldati juurde lumekoristuseks 27 100 krooni.
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Jätkuvalt teostati haljastusalade hooldus- ja koristustöid, linna lillekujunduse raames
soetati

viiskümmend

roosiistikut.

Aruandeaastal

jätkati

puude sanitaar- ja

noorenduslõikust, korrastati linna haljastust ja parkimiskohti.

Tööjõukulud
Aruandeaastal arvestatud töötasu kokku summas oli 4816 tuhat krooni, töötajate
keskmine arv aruandeaastal 51,14.
Linnavolikogu esimehele ja liikmetele maksti igakuulist töötasu
Lepingulisi liikmeid volikogus ja linnavalitsuses ei ole.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
Tuhandetes kroonides
Lisa

31.12.2010

31.12.2009

13490

13 318

2
3
4

459
461
124
1044

73
382
202
657

3
5

2
12444

4
12 657

Põhivara kokku

12446

12 661

Kohustused ja netovara

13490

13 318

173
142
533
848

259
286
219
120
884

848

884

12 642
12 434
208

12 434
11 474
960

Varad
Käibevara
Raha
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Materiaalne põhivara

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

3
3
3
6

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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Tulemiaruanne
Tuhandetes kroonides

Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud

Lisa

2010

2009

3
7
8
9

3 730
3 141
6 028
138

3 788
3 187
6 357
24

13 037

13 356

-913
-6 622
-4 044
-711
-538

-791
-6 979
-3 663
-575
-374

-12 828

-12 382

209

974

-1
-1

-15
1
-14

208

960

Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

10
11
12
12
5

Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulud hoiudtelt ja väärtpaberitelt
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem

6
2
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Rahavoogude aruanne
Tuhandetes kroonides
Lisa

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised :
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Korrigeeritud tegevustulem

5

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

2010

2009

209

974

538
-311
-107
329

374
-885

1
-209
121

82
-515
30

-326
108

463

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantseerimistehingud ja osalused)
Laekunud investeerimistegevusest kokku
2
Rahavood investeerimistegevusest kokku

-218

-82
0
1
-81

Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasi makstud laenud
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

-120
604
-1
483

-364
310
-15
-69

Puhas rahavoog

386

-120

73
459
386

193
73
-120

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

2
2
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes kroonides
Akumuleeritud
tulem
Saldo seisuga 31.12.2008

11474

Muutused 2009 aastal
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2009

960
12434

Muutused 2010 aastal
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2010

208
12642
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Mõisaküla Linnavalitsuse 2010 aasta majandusaasta aruanne on koostatud vastavuses
Eesti hea raamatupidamistavaga.
Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud

arvestuse ja

aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses,
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi
raamatupidamise üldeeskiri.
Raamatupidamise aruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete muutus
2010 a. olulisi arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud, mistõttu vastavat osa ei
avaldata.

Raha ja ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid
arvelduskontode jääke 31.12.2010 a seisuga. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha
ja selle ekvivalendi muutust.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas
vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem
bilansikuupäevast arvestatuna.
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Nõuded
Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse
lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga
konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni
kliendi maksevõime kohta.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude
kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema
perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 30 000 kroonist..
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja soetusmaksumus on alla 30 000 krooni,
kajastatakse bilansivälise varana ja soetamise hetkel kantakse kulusse.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele,
liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute
lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse
põhivara kulumi normi.
Põhivara

soetusmaksumusse

arvatakse

kulutused,

mis

on

vajalikud

selle

kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu- ja lähetuskulud,
mis kajastatakse kuluna.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivaraobjektile
eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Põhivara, mis koosneb erineva
kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumus on teada, võetakse
komponentidena eraldi arvele.
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Kulumi normid aastas on järgmised:
Hooned ja rajatised

2 - 10%

Masinad ja seadmed

10 – 20%

Infotehnoloogilised seadmed ja tarvikud

20 – 33%

Muu inventar

10 – 20%

Rendid
Renditehinguid kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendiperioodil tasustavad maksed
kajastatakse kuluna ühtlasi kogu rendiperioodi jooksul ka siis kui rendimaksed pole
võrdsed. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras,
analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt
rendiperioodi jooksul.

Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega
seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse sihipärast
kasutamist.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et toetus vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja finantseerimine leiab
aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude
vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt
sellega seonduvate kuludega.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, saadus sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna.

20
Ervin Tamberg
linnapea

Mõisaküla Linnavalitsus

2010.a.majandusaasta aruanne

Tulude arvestus

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele
tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaameti poolt esitatud
teatistele. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui
kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja
tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav. Tulu teenuste müügist

kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulude arvestus

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud
mittetagastatavad maksud ja lõivud, s.h käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud
tegevuskulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Mõisaküla Linna volikogu ja valitsuse liikmed ning
asutuse juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt sõlmida lepinguid, kõigi eelpool
loetletud tegev ja kõrgema juhtkonna lähedased pereliikmed, samuti ka nende
valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
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Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud ja muud pika- ja lühiajalised
võlakohustused) võetakse arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega
otseselt

kaasnevaid

kulutusi.

Edasine

kajastamine

toimub

korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustustelt arvestatud intresse kajastatakse
tulemiaruandes kuluna.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toiminud sündmuste
kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või
mittekorrigeeriva sündmusega.
Korrigeeriv sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid.
Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes.
Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus ei anna tunnistust bilansipäeval
eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastu lõppenud majandusaasta
bilansis ja tulemis. Kui mõju on oluline avaldatakse see lisades.
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Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole
võimalik

võrrelda

tekkepõhistes

aruannetes

kajastatud

andmetega.

Lisaks

kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel
järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

1. põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna
ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid
põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei
kajastata.
2. Kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei
saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud
vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises
aruandes eraldi tulemiaruande real muud tegevuskulud).
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes kroonides
31.12.2010

31.12.2009

Raha
Sularaha
Arvelduskontod pankades
K o k k u:
Rahalt teenitud intressitulu

2

4

457

69

459

73

0

1

Lühiajalised nõuded
31.12.2010
31.12.2009
Maksud brutosummas
Tulumaks
Maamaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Erisoodustus
Kokku maksud
Loodusressursside
kasutamise ja
saastetasud
Kokku maksud, lõivud ja trahvid
Puhkusetasude kohustus
Muud võlad töövõtjatele
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest
Kokku

452
5

Lühiajalised kohustused
31.12.2010
31.12.2009

369
8

457

377

146
60
16
2
1
225

138
54
15

4

5

9

11

461

382

234

219

122
20
173
315

265
21
259
545

1
208
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B.Maksu-, lõivu- ja trahvitulud

Tulud
Maksud

2010.

2009.

Tulumaks
Maamaks

3568
162

3 643
145

Maksutulud kokku

3 730

3788

8

3

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud

30

24

Tasud vee erikasutusest
Saastetasud

9
21

8
16

3 768

3815

Lõivud

Kokku maksud, lõivud, trahvid

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
Tuhandetes kroonides

Nõuded ostjate vastu

31.12.2010
116

31.12.2009
213

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

8

-11

Muud nõuded ja ettemaksed kokku

124

202
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
tuhandetes kroonides
Hooned ja Masinad ja Muu Lõpetamata
rajatised
seadmed põhivara
tööd
Jääk 31.12.2009
Soetusmaksumus
perioodi alguses
Akumuleeritud
kulum perioodi
alguses
Jääkväärtus
perioodi alguses

Kokku

15 625

1 043

1 422

14

18 104

-4 362

-915

-170

0

-5 447

11 263

128

1 252

14

12 657

Aruandeperioodi
liikumised
Soetused ja
parendused
Kulum ja
allahindlus
Ümberklassifitseerimine

326
-357

326
-8

-21

14

-386
-14

0

Muu mahakandmine jääkväärtuses

-114

-8

-29

-151

Kokku liikumised
Soetusmaksumus
perioodi lõpus
Akumuleeritud
kulum perioodi
Jääkväärtus
perioodi lõpus

-131

-16

-50

-14

-211

15 548

388

1 249

0

17 185

-4 417

-277

-47

0

-4 741

11 131

111

1 202

0

12 444
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Lisa 6 Laenukohustused
Tuhandetes kroonides

Laenukohustus
perioodi alguses
Pangalaenud
Kokku

Tähtajaga
Tähtajaga Tähtaajaga Tähtajaga 3kuni 1 aasta 1-2 aastat 2-3aastat
4 aastat
120
120

Laenukohustused
perioodi lõpul
Pangalaenud
Kokku

Tähtajaga
Tähtajaga Tähtaajaga Tähtajaga 3Kokku
kuni 1 aasta 1-2 aastat 2-3aastat
4 aastat
0
0
0
0

Aruandeperioodil toimunud liikumised
Saadud pangalaenud
Tagasi makstud pangalaenud

Laenuandja
Swedbank
Swedbank

Lõpptähtaeg
19.05.2010
1.04.2009

Intressimäär
11,00%
5,00%

Kokku
120
120

120

Alusvaluuta
EEK
EEK

Jääk
Jääk
Intressikulu Intressikulu
31.12.2010 31.12.2009.
2010
2009
0
120
1
14
0
0
1

Lisa 7 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Tuhandetes kroonides

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Tulud haridusalasest tegevusest
Elamu- ja kommunaalmajanduse tulu
Tulu majandustegevusest, üür ja rent
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Üldvalitsemise tulud

2010
1846
773
224
173
116
1

2009
1922
916
173
79
94
3

Kokku tulud kaupade ja teenuste nüügist

3133

3187
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Lisa 8 Saadud toetused
Tuhandetes kroonides

Rahalised sihtfinantseerimised
Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sotsiaaministeerium
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti Noorsootöö Keskus
Rahvakultuuriarendus- ja koolituskeskus ,
laulupeo kollektiivide juhendajate toetus
Rahandusministeerium õppelaenude tagasimakse
MTÜ Avatud Noortekeskuse Ühendus
Viljandi Maavalitsus
MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Kultuuriministeerium
Eesti Töötukassa, tööharjutusteenus
Siseministeerium KOV infosüsteemide
turvameetmete tõhustamine
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2010

2009
8

27
2

3
8

56
36
16
19
4

40

3
118

31
191

180

311

310

311

310

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium,
teede renoveerimiseks
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Mitterahaline sihtfinantseerimine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Saadud mittesihtotstarbeline sihtfinantseerimine
Omavalitsuste tasandusfond
Tasandusfond hariduskulude katteks
Tervise Arengu Instituut
Viljandi Linnaraamatukogu

3095
2356
51
24

2772
2393

Kokku mittesihtotstarbeline finantseerimine

5526

5867

6028

6 357

K õ i k k o k k u:

678

24

28
Ervin Tamberg
linnapea

Mõisaküla Linnavalitsus

2010.a.majandusaasta aruanne

Lisa 9 Muud tegevustulud
Tuhandetes kroonides
2010
Kasum/kahjum põhivara müügist (vt lisa 5)

2009

108

Maksuvõlgadelt arvestatud intressitulu (vt lisa 3)
Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)

9

8

Saastetasud (vt lisa 3)

21

16

Kokku muud tegevustulud

138

24
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Lisa10 Antud toetused
Tuhandetes kroonides

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Peretoetused
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Toimetulekutoetus
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Õppetoetused
Muud sotsiaaltoetused
Kokku sotsiaaltoetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Mõisaküla Tulekaitseselts
MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts
Eesti Linnade Liit
Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
Annor Group OÜ
MTÜ Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing
EELK Mõisaküla Kogudus
Kuup3OÜ
Sako klubi
MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda

2010

2009

-137
-137
-273
-58
-73
-2

-138
-126
-149
-90
-76
0

-680

-579

-83
-10
-25
-7

-133

-35
-10
-5
-3
-3
-10
-7

-35

-7

Abja Gümnaasium
MTÜ Spordiselts " Ülo"

-1
-7

-3

Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine
Subsiidiumid ettevõtjatele
Liikmemaksud

-206
-4
-23

-178
-15
-18

Kokku antud toetused

-913

-791
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Lisa 11 Tööjõukulud
Tuhandetes kroonides

Tegevusvaldkond

2010
2009
Töötajate Töötasukulu Töötajate Töötasukulu
arv
arv

Haridus

23,68

2315

26,72

2 592

Sotsiaalhooldus
Linnavalitsus
Majandus
Kultuur
Volikogu

9,3
5,75
6,45
5,96
0

804
662
488
452
65

9,65
5,75
6,30
5,74
0

762
670
458
444
75

Kokku töötajate arv ja
tööjõukulud

51,14

4786

54,16

5001

Lepingulistele

Töötasukulud
Sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmaksed

99

174

2010

2009

4885

5 175

1704

1 780

33

24

6622

6 979

Erisoodustused
Õppelaenu kustutamine
Kokku tööjõukulud
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Lisa 12 Muud tegevuskulud
Tuhandetes kroonides

Kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulu
Õppevahendite ja koolituse
kulud
Toiduained ja
toitlustusteenused

2010

2009

-1143

904

-702

895

-441

428

Sõidukite majandamiskulu
Info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
kulud

-376

264

-299

242

Administreerimiskulu

-220

284

Rajatiste majandamiskulu
Kommunikatsiooni-, kultuurija vaba aja sisustamise kulud

-212

72

-188

163

Inventari majandamiskulud
Meditsiinikulud ja
hügeenikulud

-162

195

-107

79

Sotsiaalteenused

-95

68

Koolituskulu
Töömasinate ja seadmete
majandamiskulud

-64

42

-17

0

Mitmesugused majanduskulud

-13

23

Lähetuskulud

-5

4

Majanduskulud kokku

-4 044

3 663

Muud tegevuskulud

-1250

963

Kokku muud tegevuskulud

-5 294

4 626
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L isa 13 Eelarve täitmise aruann e
T uhandetes kroonides
Eelarve
klassifikaatori Eelarveklassifikaatori nimetus
tunnus
1
2
T ULUD
30 Maksud
3000 Füüsilise isik u tulumaks
3030 Maamak s
32 Kaupade ja teenuste müük
320 Riigilõivud
322,323 Kaupade ja teenuste müük
Laekumised haridusasutuste
3220 majandustegevusest
Laekumised kultuuri- ja
k unstiasutuste
3221 majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste
3224 majandustegevusest
Laekumised elamu- ja
k ommunaalasutuste
3225 majandustegevusest
Laekumised
üldvalitsemisasutuste
3229 majandustegevusest
3233 Üüri ja renditulud

Esialgne
eelarve

Lõplik eelarve

Eelarve
täitmine

3

4

5

3 640

3 640

3 654

3500
140

3500
140

3488
166

3 463

3 502

3 123

5

5

8

3458

3497

3115
770

116
1831

224

1
154

3237 Laekumised õiguste müügist
Muu kaupade ja teenuste
3238 müük
35 T oetused
Sihtotstarbelised toetused
3500 jooksvateks kuludeks
Haridus- ja
T eadusministeerium
Rahandusministeerium
Kultuuriministeerium

2

5 502

6 282

17
6 276

79

468

462

0

2

2

56

56

56

4

4
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Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Põllumajandusministeerium
Sotsiaalministeerium

27
293
15

15

9

14

14

8

57

57

311

311

311

5112

5503

5503

279
250
2
10

279
250
2
10

139
108
1
9

17
12 837

17
13 666

21
12 686

Maavalitsused
Toetused muudelt residentidelt
Sihtotstarbelised toetused
3502 põhivara soetuseks
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

27
293

352 Mittesihtotstarbelised toetused
Tasandusfond
38 Muud tulud
381 Rajatiste ja hoonete müük
Intressi- ja viivisetulu hoiustelt
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud ja keskkonnale
388 tekitatud kahju hüvitus
T UL UD K OK KU

34
Ervin Tamberg
linnapea

Mõisaküla Linnavalitsus

2010.a.majandusaasta aruanne

KULUD
Üldised valitsussektori
01. teenused

1 819

1 827

1768

111
1472

111
1589

87
1572

01114 Reservfond
Muud üldised valitsussektori
01600 teenused
Valitsussektori võla
01700 teenindamine

128

17

107

109

109

1

1

1

03. Avalik kord ja julgeolek
03100 Politsei
03600 Muu avalik kord ja julgeolek

43
3
40

28
3
25

0
0

1 159

1 081

949

01111 Valla- ja linnavolikogu
01112 Valla- ja linnavalitsus

04. Majandus
Ettevõtluse arengu toetamine,
04120. stardiabi

10

10

0

04210 Maakorraldus
Maanteetransport (vallateede- ja
04510 tänavate korrashoid)
Üldmajanduslikud
04740 arendusprojektid
Muu majandus (sh majanduse
04900 haldus)
05. Keskkonnakaitse
05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

161

161

160

651

678

612

108

33

29

229
63
63

199
63
63

148
36
36

06. Elamu- ja kommunaalmajandus
06300 Veevarustus
06400 Tänavavalgustus

396
164
121

431
184
121

392
184
115

66

81

54

10
35
37
20

10
35
83
20

4
35
55
20

17

63

35

Elamu- ja kommunaalmajanduse
06601 haldamine
Hulkuvate loomadega seotud
06603 tegevus
06604 Saunad
07. Tervishoid
07400 Avalikud tervishoiuteenused
Muu tervishoid, sh tervishoiu
07600 haldamine
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08102 Sporditegevus (va spordikoolid)
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1 280

1 752

1 618

23

35

24

6

6

08109 Vaba aja üritused
08201 Raamatukogud

379

379

346

08202 Rahva- ja kultuurimajad

509

939

872

08203 Muuseumid

197

191

183

08208 Kultuuriüritused

87

100

85

08209 Seltsitegevus
Ringhäälingu- ja
08300 kirjastamisteenused

27

43

43

58

59

59

5 178

5 326

5 097

09110 Eelharidus(lasteaiad)

1268

1268

1254

09212 Põhikoolid
09220 Gümnaasiumid

3176

3323

3159

734

735

684

10. Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne
10121 kaitse

2 862

3 058

2 769

191

191

201

1980

1980

1825

62

93

93

249

263

207

201

352

276

179

179

167

12 837

13666

12686

73

73

0

120

120

120

09. Haridus

Eakate sotsiaalhoolekande
10200 asutused
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste
10402 sotsiaalne kaitse
10701 Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse, sh
10900 sotsiaalse kaitse haldus
KULUD KOKKU
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Tulud
finantseerimistehingutest(aasta
alguse jääk)+
Kulud
finantseermistehingutele(laenude
tagasimaksed)-
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Lisa 14 Reserfondi kasutamise aruanne

Eelarveklassifikaatori
tunnus

Selgitus

01114 Reservfond aasta alguses
Linnavalitsuse majanduskuludekslinna asutuste juhtidele korraldatud
01112 tuleohutusalane koolitus
01112 Linnavalitsuse tegevuskuludeks
Kultuuriürituse korraldamise
08208 kuludeks
EELK Mõisaküla Kogudus-kirikkontserdisaalis ürituse
08209 korraldamiskulud
MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts
08209 tegevuskuludeks
MTÜ Spordiselts Ülo- A.Luhaääre
08209 XIX mälestusvõistluse
MTÜ Mõisaküla Tulekaitseselts
08209 tegevuskuludeks
Mõisaküla Kooli juubeliürituse
09212 korraldamiseks
Abja Gümnaasium- 12.klassi poolt
korraldatava jõulupeo läbiviimise
09220 kuludeks
Kokku suunatud reservfondist
Eraldatud reservfondi
Reservfond aasta lõpus

Reservfondist
kulutamiseks
eraldatud

Kulutatud

5

5

82

82

3

3

5

5

1

1

2

2

10

10

2

2

1

1

111

111

128

17
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Lisa 15 Seotud osapooled
(tuhandetes kroonides): ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta.

Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Linnapea
Asutuste juhid
KOKKU

Tegevja
kõrgema Tasude kogusumma
(tuhandetes kroonides)
juhtkonna
keskmine arv (taandatuna
täistööajale)
13
65
4
0
1
182
7
770
25
1017

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid
nende hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi
soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal
arvestatud.

Lisa 16 Bilansipäevajärgsed sündmused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga
(EUR). Seetõttu konverteeris linnavalitsus sellest kuupäevast alates oma
raamatupidamisearvestuse eurodesse ning 2011.aasta ja järgnevaid finantsaruandeid
hakatakse koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku
üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

38
Ervin Tamberg
linnapea

Mõisaküla Linnavalitsus

2010.a.majandusaasta aruanne

Selgitused eelarve täitmise aruandele
Mõisaküla linna eelarve kinnitab volikogu 2010.aasta eelarve kinnitati Mõisaküla
linnavolikogu määruse nr 3 18.03.2010. Esialgse eelarve maht oli 12 957 tuhat krooni
ja lõplik 13 703 krooni. Eelarve täideti 96,3 % tulude osas ja kulude osas 92,3 %

Maksud
Maksude laekumine moodustab 27,7 % linna 2010 aasta tulubaasist. Eelarvesse oli
planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 3 500 tuhat krooni, tegelikult laekus 3
488 tuhat krooni,

mis oli planeeritust 0,3 % vähem. Vastavalt Mõisaküla

linnavolikogu 23. novembri 2006.a. määrusele nr 19 “Maamaksu kehtestamine”, jäid
maksumäärad samale tasemele 2009.aasta maksumääradega. Planeeritud maamaksu
laekumine oli 140 tuhat krooni, tegelikult laekus 166 tuhat krooni, mis moodustas
planeeritust 114 %.

Kaupade ja teenuste müük
Kaupade ja teenuste müügist laekus 3 123 tuhat krooni. Kaupade ja teenuste müük
moodustab 23,7 % linna tulubaasist. Võrreldes 2009.aastaga laekus kaupade ja
teenuste müügist vähem 63 tuhat krooni.
Riigilõivu laekus 8 tuhat krooni ehk kavandatust

3 tuhat krooni rohkem.

Haridusasutuste majandustegevusest laekus 770 tuhat krooni. Lasteaia osalustasu oli
planeeritud 51 tuhat krooni, laekus 43 tuhat krooni. Lasteaia toidupäevi planeeritakse
arvestades plaanilisi toidupäevi ja kuu jooksul kulutatud toiduainete maksumust, mis
ei tohi ületada kehtestatud piirmäära. Tegelik laekumine kujuneb vastavalt laste
kohalkäimisele. Toiduraha oli planeeritud 70 tuhat krooni ja laekus 62 tuhat krooni.
Haridusasutuste majandustegevuste laekumistest suure osa moodustavad laekumised
teistelt omavalitsustelelt.
Kultuuriasutuste majandustegevusest laekus kokku 116 tuhat krooni, planeeritud oli
113 tuhat krooni. Põhiline laekumine on korraldatud kultuuriüritustest .
Sotsiaalasutuste majandustegevusest laekus 1831 tuhat krooni, 149 tuhat krooni
vähem. Põhilise osa sotsiaalteenuste laekumistest moodustavad pensionite osamaksed 39
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487 tuhat krooni, laekumine eraisikutelt hoolduse eest 474 tuhat krooni ning
laekumine teiste omavalitsuste poolt makstavatest hooldustasudest 870 tuhat krooni.
Elamu ja kommunaalmajanduse tegevusest laekus 224 tuhat krooni, mis oli
planeeritust 46 tuhat krooni vähem. Laekumise põhiosa moodustavad tulud linna
üüripindadelt ja laekumine vee- ja kanalisatsiooni teenustest.
Planeeritud oli sihtotstarbelisi laekumisi 469 tuhat krooni, laekus 463 tuhat krooni.
Sotsiaalministeerium
Teistelt residentidelt
Haridus- ja Teadusministeerium
Kultuuriministeerium
Rahandusministeerium õppelaenude
tagasimakse
Maavalitsus
Põllumajandusministeerium
Majandus ja
Kommunikatsiooniministeerium, teede
renoveerimiseks

9
57
2
4
56
14
293
338

Planeeritud sihtotstarbelistest jäi laekumata 6 tuhat krooni Sotsiaalministeeriumilt
(täiendavate puhkepäevade kompenseerimine).
Tasandusfondi esialgne planeeritud laekumine oli 5 113 tuhat krooni. Tasandusfondi
tegelik laekumine oli esialgsest 339 tuhat krooni rohkem.
Rajatiste ja hoonete müügiks paneeriti 250 tuhat krooni, tegelikult laekus varade
müügist 108 tuhat krooni.

Kulud
Mõisaküla linna 2010. a planeeritud kulude maht oli 12 837 520 tuhat krooni. 2010. a
eelarve koos lisaeelarvetega oli 13 655 908 krooni, tegelik täitmine 12 685 986
krooni.
Mõisaküla linna kulude eelarve kinnitatakse volikogu poolt tegevusalade lõikes, tuues
iga tegevusala juures välja kahekohalised artiklid 15 - varade soetus ja renoveerimine,
41- sotsiaaltoetused, 45- sihtotstarbelised eraldised, 50- personalikulud, 55majandamiskulud, 60- maksukulud, 65- intressikulud.
Ervin Tamberg
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Eelarve täitmine toimub neljakohaliste kuluartiklite lõikes.

Tunnus 01 Valitsussektor
Valitsussektor moodustab eelarve kuludest 14,17 %.
Linnavolikogu kuludesse planeeritud kokku 111 tuhat krooni, sh:
art. 50- personalikulud linnavolikogu esimehe, komisjonide esimeeste, hüvitiste
maksmiseks, riiklikeks maksudeks. Tegelik täitmine 87 tuhat krooni.
Linnavalitsuse kuludesse planeeritud kokku 1 588 tuhat, sh art. 50- personalikulud
kokku 901 tuhat krooni. Erisoodustused kokku 28 tuhat krooni. Majandamiskulud,
kokku 654 tuhat krooni: ette nähtud linnavalitsuse ruumide ülalpidamiseks, arvutikommunikatsioonivõrgu haldamiseks ja arendamiseks, bürookuludeks, koolitusteks,
Tegelik täitmine 1 572 tuhat krooni.
Reservfond- 128 tuhat krooni, vastavalt vajadusele projektide kaasfinantseerimisteks
ja ettenägematuteks kuludeks.
Liikmemaksud (üldiseloomuga kulud valitsussektoris)- Viljandi Omavalituste Liidu
liikmemaks ja Linnade Liit liikmemaks kokku 109 tuhat krooni. Tegelik täitmine
1091 tuhat krooni.
Võla teenindamine- intressikulud laenudelt 1 tuhat krooni

Tunnus 03 Avalik kord ja julgeolek
Avalik kord ja julgeolek moodustab eelarve kuludest 0,33 %. Planeeritud oli 43 tuhat,
tegelik täitmine puudus. Vabad vahendid suunati teiste eelarve kulude katmiseks.
Tunnus 04 Majandus
Majandus moodustab eelarve kuludest 9,02 %.
Maakorraldus- kuludesse planeeritud kokku 162 tuhat krooni, sh täitmine 159 tuhat
krooni
Maanteetransport- planeeritud kokku 676 tuhat krooni, sh art 50 personalikulu
289 tuhat krooni, majandamiskulu 389 tuhat krooni, mis sisaldab 2010 aastal
linnateedele riigi poolt eraldatavaid vahendeid 311 tuhat krooni ning täiendavalt
eraldatud lumekoristustöödeks 27 tuhat krooni. Täitmine 612 tuhat krooni.
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Üldmajanduslikud arendusprojektid – omaosalus projektidele 107 tuhat krooni,
täidetud 28 tuhat krooni .
Muu haldus – 199 tuhat krooni, personalikulu ,majandamiskulu linnahoolduse hoone
Õhtu 9a ülalpidamiskulud ja sõiduauto OPEL kulud, hoonete kindlustusmaksed.
Tegelik täitmine 148 tuhat krooni.

Tunnus 05 Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse moodustab eelarve kuludest 0,49 %.
Jäätmekäitlus 63 tuhat krooni, majandamiskulu, prügikonteinerite tühjenduskulu
saastetasud. Täitmine 36 tuhat krooni.

Tunnus 06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab eelarve kuludest 3,09 %.
Veevarustus kokku 164 tuhat krooni, sh personalikulu ja lepingulised tasud koos
maksudega kokku 97 tuhat krooni, Mõisaküla pumbamaja haldamiskulud- elekter,
pumba käitlemisega seotud kulu kokku 53 tuhat krooni, maksukulu kokku 15 tuhat
krooni, sh veevõtutasu. Täitmine 184 tuhat krooni. Tegelik täitmine kujunes
suuremaks vee – ja kanalisatsioonitrasside remondi tõttu. Tänavavalgustus kokku 121
tuhat krooni, sh majandamiskulud välisvalgustuse elekter 100 tuhat krooni, korrashoid
ja remont 21 tuhat krooni. Täitmine 115 tuhat krooni
Hulkuvate loomadega seotud tegevus, kokku 10 tuhat krooni.
Muu

elamu-

kommunaalmajanduse

kulu

kokku

66

tuhat

krooni,

sellest

majandamiskulu kokku 44 tuhat krooni. Täitmine 54 tuhat krooni.
Saunad – rendile antud sauna tegevustoetus 35 tuhat krooni, täitmine 35 tuhat krooni.

Tunnus 07 Tervishoid

Tervishoid moodustab eelarve kuludest 0,29 %.
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majandamiskulu

15 tuhat

krooni

elekter,

muu

tervishoid

–

ravikindlustusega hõlmamata isikutele, teenuste arendamiseks 17 tuhat krooni.
Täitmine 55 tuhat krooni. Esialgu planeeritud eelarvesse laekus lisaks Mõisaküla linna
terviseprofiili edendamise projektitoetus .

Tunnus 08 Vaba aeg ja kultuur
Vaba aeg ja kultuur moodustab eelarve kuludest 8,20 %.
Sporditegevus kokku 12 tuhat krooni s.h MTÜ Spordiselts „ÜLO“ 5 tuhat krooni,
muu sporditegevus 7 tuhat krooni.

Lõplik eelarve 21 tuhat krooni, millest jäi

kasutamata 5 tuhat krooni. Eelarve suurenes reservfondi eraldustest. Mulgi Kultuuri
Selts – 10 tuhat krooni ja Mulgi arenduskoda 5 tuhat krooni. Täitmine 11 tuhat krooni.
Ajaleht Lõuna Mulgimaa – 58 tuhat krooni,
Raamatukogu, kokku 368 tuhat krooni, sh: personalikulu, töötasud koos riiklike
maksudega kokku 271 tuhat krooni, majandamiskulu

kokku 97 tuhat krooni

raamatute ja ajakirjanduse soetusteks, ruumide korrashoiuks ja bürookuludeks,
isikliku sõiduauto hüvitisteks, koolituskulud, inventarikulud. Kasutamata jäi 19 tuhat
krooni, sellest personalikulu 4 tuhat krooni 16 tuhat krooni majandamiskulusid.
Kultuurimaja kokku 381 tuhat krooni, personalikulud- personali töötasud, ringijuhtide
töötasud ja lepingulised töötasud koos riiklike maksudega kokku 321 tuhat krooni
Majandamiskulu - kultuurimaja ülalpidamiskulud, ringidele materjalid, kultuurimaja
üritused ja inventari soetuseks vajaminevad kulud kokku 60 tuhat krooni. Täitmine
323

tuhat

krooni,

kasutamata

jäi

personalikuludest

36tuhat

krooni

ja

majandamiskuludest 21 tuhat krooni.
Kultuuriüritused kokku 77 tuhat krooni.

Lõplikuks kujunes 80 tuhat krooni,

täiendavaks laekumiseks oli kodukandipäevade ürituste läbiviimiseks laekunud
täiendav tulu.
Muuseum kokku 191 tuhat krooni sh. personalikulu 120 tuhat

krooni,

majandamiskulu kokku 71 tuhat krooni. Kasutamata jäi 29 tuhat krooni, sellest 3 tuhat
personalikuludest ja 26 tuhat majandamiskuludest.
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Tunnus 09 Haridus

Haridus moodustab eelarve kuludest 41,35%.
Põhikool eelarve kokku 3 537 tuhat krooni, sh personalikulu - töötasud koos
maksudega on 2 772 tuhat krooni, majandamiskulu kokku 755 tuhat krooni
koolihoone ülalpidamiskulu, administreerimiskulud, töötajate koolitused, kooli
toidukulud, inventar jms,. Lõplikuks eelarveks kujunes 3 570 tuhat krooni
tasandusfondi suurenemise tõttu, kasutamata jäi 47 tuhat krooni, majandamiskuludest
1 tuhat krooni, personalikuludest 44 tuhat krooni ja 2 tuhat krooni eraldistest.
Gümnaasiumide ostetud koolitus kokku 840 tuhat krooni- teistelt omavalitsustelt
ostetud koolitusteenused. Lõplik 900 tuhat krooni, millest kasutati 880 tuhat krooni.
Lasteaia eelarve kokku 1265 tuhat krooni s.h personalikulu – töötajate töötasu koos
maksudega 982 tuhat krooni ja majandamiskulu 198 krooni- bürookulud, hoone
korrashoiukulu, personali koolitused, laste toidu- ja õppevahenditeks. Lõplik eelarve
1265 tuhat krooni, millest jäi kasutamata 115 tuhat krooni, sellest personalikulu 31
tuhat krooni, majandamiskulud 22tuhat krooni.
Lasteaiateenuseid teistelt omavalitsustelt 85 tuhat krooni, kasutamata jäi 62 tuhat
krooni.

Tunnus 10 Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalne kaitse moodustab eelarve kuludest 20,77%.
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kokku

221 tuhat krooni, sh. puuetega

inimeste hooldajatoetusteks ja neilt makstavateks riiklikeks maksudeks. Kasutamata
jäi 9 tuhat krooni.
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused kokku 1 981 tuhat krooni, hooldekodudele
62 tuhat

krooni

neilt

ostetud

teenusteks.

Kasutamata

jäi

eakate

sotsiaalhoolekandeasutusel 185 tuhat krooni.
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kokku 234 tuhat krooni, sünnitoetused,
matusetoetused, koolilõuna toetused, toetused vastavalt linna eelarvest sotsiaaltoetuste
maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korrale. Kasutamata jäi 46 tuhat krooni.
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Riiklik toimetulekutoetus kokku 177 tuhat krooni, sh: 2008. a kasutamata jääk 160
tuhat krooni, majandamiskulu sotsiaalabiteenuste korraldamiseks 2009.a.eraldatud
17 tuhat krooni.
Sotsiaalse kaitse haldus kokku 159 tuhat krooni, sh: personalikulu ametniku töötasu
ja riiklikud maksud. Kasutamata jäi 35 tuhat krooni.
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