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ASUTUSE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Mõisaküla linn kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses põhiseadusest,
seadustest ja teistest riigi õigusaktidest, Mõisaküla linna põhimäärusest, Mõisaküla
õigusaktidest, lepingutest riigiorganite ja teiste omavalitsusüksustega.
Mõisaküla Linnavalitsus 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.
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TEGEVUSARUANNE

Tegevusaruande eemärk on anda ülevaade Mõisaküla linna majandusaasta tegevustest ja
asjaoludest, millel on määrav tähtsus Mõisaküla linna finantsseisundi ja majandustegevuse
hindamisel.
Mõisaküla Linnavalitsuse põhitegevus on iseseisev linna juhtimine, lähtudes linna elanike
vajadustest ja huvidest ning arvestades Mõisaküla linna iseärasusi. Linna peamised
arengusuunad on fikseeritud Mõisaküla linna arengukavas aastateks 2012 – 2018, muudetud
LVK 25.10.2012 määrusega nr 28.
Mõisaküla

Linnavalitsus

kohaliku

omavalitsusüksusena

juhindub

põhiseadusest, seadustest ja teistest riigi õigusaktidest, Mõisaküla linna

oma

tegevuses

põhimäärusest,

Mõisaküla linna õigusaktidest, lepingutest riigiorganite ja teiste omavalitsusüksustega.
Mõisaküla Linnavalitsus 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.
Mõisaküla linna omavalitsusorganid on:
•

linnavolikogu – omavalitsuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike
poolt seaduse alusel;

•

linnavalitsus – linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Mõisaküla linna asutused on:
•

linnavalitsus kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu;

•

hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu.

Majandusaasta aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
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Mõisaküla linna struktuur
Linnavolikogu kui kohaliku omavalitsuse esinduskogu valitakse neljaks aastaks vastavalt
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.
Linnavolikogu on 13 liikmeline, volikogu esindab volikogu esimees. Linnavolikogu töö
toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud reglemendile.
Volikogu töö tõhustamiseks on loodud neli alalist komisjoni, mis tegutsevad õigusaktide
eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste sisulise arutamisega:
1. revisjonikomisjon;
2. majandus- ja eelarvekomisjon;
3. sotsiaalkomisjon;
4. haridus-ja kultuurikomisjon.
Komisjonid selgitavad välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad linnaelu
probleemid ja teevad linnavalitsusele ettepanekuid nende lahendamiseks.
Mõisaküla linnavalitsuse struktuur:
Allüksuse nimetus
Mõisaküla Linnavalitsus
Mõisaküla Kool
Mõisaküla Lasteaed
Mõisaküla Raamatukogu
Mõisaküla Muuseum
Mõisaküla Kultuurimaja
Mõisaküla Linnahooldus
Mõisaküla Hoolekandekeskus

Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib ellu volikogu ja riigi
õigusaktidega talle pandud ülesandeid.
Linnavalitsuse ülesandeks on linnavolikogu poolt vastu võetud otsuste täitmise tagamine,
linna eelarve koostamine ning selle täitmise tagamine, linna hallatavate asutuste töö
koordineerimine ja linnavalitsusele teiste seaduste ja muude õigusaktidega pandud ülesannete
täitmine.
Linnavalitsuse liikmed ei saa tasu linnavalitsuse liikmeksoleku eest.
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Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest
Mõisaküla linna tähtsamad finantsnäitajad 2012. a (eurodes):
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud

2012
1 241
33
1 208

2011
1 029
38
991

2010
862
54
808

2009
851
56
795

2008
846
113
733

1 116

1 049

833

854

1027

899
217

866
183

820
13

791
63

982
45

Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus*
Lühiajaline maksevõime**
Kohustuste osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal
varadest

284
0,42
1,48
2,7

168
1,5
2,37
3,7

21
0,54
1,23
6,3

42
0,08
0,74
6,6

75
0,12
0,53
13,3

0,0%

0,0%

0,94%

0,98%

3,4%

Piirmäärade täitmine
Põhitegevuse tulem***
Netovõlakoormus****

20
0,0%

* Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused. Suhtarv näitab mitu korda ületavad likviidsed varad
lühiajalisi kohustusi. Kordaja väärtus > kui 0,9 näitab head likviidsustaset. Mõisaküla linna likviidsuskordaja on
0,42
** Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused. Suhtarv näitab kõige likviidsemate varade ja
lühiajaliste kohustuste suhet. Suhtarvu 0,03 – 0,05 puhul on asutuse rahatase rahuldaval tasemel. Soovitavaks
maksevalmiduse kordajaks pakuvad teoreetikud 0,2 – 0,4. Mõisaküla linna rahatase on 1,48.
*** Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe. Piirmäär on vastavalt KOFS § 33 null (st ei tohi
olla negatiivne), Mõisaküla linna põhitegevuse tulem on 20.
**** Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel arvestatud likviidsete
varade vahe; piirmäär 2012. aastal on 60% põhitegevuse tuludest.
Kohalikele omavalitsustele on kehtestatud laenukohustuste osakaaluks kuni 60 % puhastuludest (kassapõhiste
tulude ja sihtotstarbeliste eraldiste vahe). Mõisaküla linnal on majandusaasta lõpuks vastav näitaja 0.

2012. aasta eelarve tulud ja kulud olid arvestatud reaalselt. Laenukohustusi 2012. aastal
polnud ning uut laenu juurde ei võetud.
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Ülevaade majanduskeskkonnast
Statistikaameti andmetel kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2012. aastal varasema
aastaga võrreldes 3,2%. Täpsustatud andmetel kasvas Eesti SKP 2012. aasta IV kvartalis
2011. aasta sama kvartaliga võrreldes 3,7%.
Aasta keskmine tööpuudus oli 2012. aastal viimase nelja aasta madalaim. 2011. aastal oli see
12,5%. Kui 2011. aastal oli töötuid hinnanguliselt 87 000, siis 2012. aastal vähenes nende arv
16 000 võrra. Mõnevõrra langes ka noorte, 15–24-aastaste töötuse määr, olles mullu 20,9%
(2011. aastal 22,3%).
Tööhõive kasvas 2012. aastal peamiselt töötuse vähenemise arvel. Mitteaktiivseid inimesi
(õppijad, pensionärid, kodused, heitunud jt) oli 2012. aastal 15–74-aastaste hulgas 32%
(329 000), mis on 5000 võrra vähem, kui aasta varem. Tööotsingutes heitunud isikuid
(kaotanud lootuse tööd leida) oli 2012. aastal 7000 (3000 võrra vähem kui aasta varem).
Eesti keskmine brutopalk oli statistikaameti andmetel 2012. a IV kvartalis 916 eurot. Aastaga
kasvas palk 5,9 protsenti.
Tarbijahinnad tõusid 2012. aastal 3,9%. Hinnakasvu põhjustasid peamiselt sündmused
välisturgudel. Muu hulgas tõusis toornafta hind maailmaturul kolmandat aastat järjest.
Energiaallikatest kallinesid kiires tempos ka soojusenergia ja elekter, vastavalt 14,4% ja
10,7%. Toiduainete inflatsiooni iseloomustas eelmisel aastal suur heitlikkus.
Aastavõrdluses aeglustus inflatsioon detsembris 3,5%ni ja selle struktuuris suuri muutusi ei
toimunud – suurema osa hinnatõusust põhjustas toiduainete kallinemine ja eluasemekulude
kasv.
Eesti majanduskasv aeglustus 2012. aastal võrreldes eelnevaga märkimisväärselt, olles siiski
euroala kiireim. Kasv tugines peamiselt Euroopa Liidu struktuurifondidest laekunud
vahendite ja CO2 müügitulu arvel tehtud investeeringutele. (Swedbank)

Ervin Tamberg
linnapea

7

Mõisaküla Linnavalitsus

2012.a.majandusaasta aruanne

Üldine ülevaade peamistest arengusuundadest
Mõisaküla linn, olles iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus soovib pakkuda oma kogukonna
liikmetele ja külalistele parimat keskkonda elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja vaba aja
veetmiseks.
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.
Mõisaküla demograafilist olukorda iseloomustab nii nagu Eestit tervikuna, vähenev rahvaarv
ja vananev rahvastik. Mõisaküla territooriumil elas 31.12.2012.a seisuga 899 elanikku, mis on
võrreldes 2011. aastaga vähenenud 13 elaniku võrra.
Töötukassa andmetel oli 2012. a alguses Mõisaküla linnas 25 registreeritud töötut, aasta lõpus
13. Töötute arv on aruande perioodil vähenenud 12 inimese võrra.
Registreeritud töötud Mõisaküla linnas 2008 a. – 2012 a.:
Registreeritud töötud 2008 a - 2013 a
2008
2009
2010
2011
32
11
38
22

2012
13

Mõisaküla linna pikaajaliseks eesmärgiks on muuta linn turvaliseks elukeskkonnaks, hoides
kultuuri

omapära

ning

pakkudes

elanikele

kvaliteetseid

haridus-,

kultuuri-

ja

sotsiaalteenuseid.
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Ülevaade arengukava täitmisest ja tähtsamatest tegevustest
Arengukava kavandab linna pikemaajalisi tegevusi, lähtudes linna hetkeolukorrast,
väliskeskkonna tingimustest ja üldistest arengusuundumustest, linnakogukonna vajadustest ja
eelistustest ning omavalitsuse võimalustest.
Ülevaate aluseks olev „Mõisaküla linna arengukava 2012-2018“, muudetud LVK 25.10.12
määrusega nr 28, oli 2012. aasta tegevuste aluseks.
Mõisaküla linna visioon aastaks 2015 on:
1. rohkem inimesi;
2. stabiilne ettevõtluskeskkond;
3. väliskapitali osakaal suurem;
4. suuremad ja tugevamad ettevõtted;
5. järjepidev areng;
6. kvaliteedi tõus;
7. kõrgtehnoloogilised ettevõtted piirkonnas;
8. Mõisaküla on atraktiivne koht;
9. puhkepiirkond (aastaringselt erinevaid võimalusi pakkuda).
Linna arengukavas püstitatud eesmärkide poole püüdlemine aitab muuta inimeste
elukeskkonda paremaks ning tagab linna jätkusuutliku arengu.
Arengukava linnavalitsus ja turismi arendamise tegevuskava täitmine 2012.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2012-2018)

Täidetud

Täidetud
osaliselt või
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

LINNAVALITSUS
Linna üldplaneeringu koostamine

X

Turvakaamerate paigaldamine
kesklinna

X

Lükkus
järgmisesse
perioodi

Turvameetmete süsteemi
rakendamine vastavalt
infosüsteemide kolmeastmelise
etalonturbe (ISKE)
rakendusjuhendile

X

Lükkus
järgmisesse
perioodi

Ervin Tamberg
linnapea
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TURISMI ARENDAMINE
Raudtee maaala turismiks
väljaarendamine

X

Kergliiklustee rajamine
Mõisaküla - Kamara teerist

X

Lükkus
järgmisesse
perioodi
Lükkus
järgmisesse
perioodi

Tuginedes muuseumis kajastavatele andmetele võib väita, et 2012. aastal külastas Mõisaküla
ligikaudu 3000 külastajat. Üheks suuremaks vaatamisväärsuseks meie linnas on 30. aasta
taguse tulekahju järgselt renoveeritud Eesti Evangeelne Luteri Kirik, samuti muuseum oma
unikaalsete museaalidega, mis kajastavad Eesti raudtee ja Mõisaküla linna ajalugu.
Koostöös Valmiera Ülikoolis turismi õppiva läti noormehega valmis 2012. aastal piiriülene
jalgrattamarsruut „Velo Mulgimaa“ kantuna voldikusse, millega saab tutvuda Mõisaküla linna
kodulehel.
Turismi edasiarendamiseks on vaja välja töötada linna haljastuse detailplaneering ning luua
turistidele ja linnaelanikele peatumis- ja puhkepaigad.

Haridus
Mõisakülas linnas on põhikool ja lasteaed, mis täidavad oma põhimäärusest tulenevaid
ülesandeid.
Haridusvaldkonna tegevuskavast tulenevad eesmärgid ja nende täitmine aruandeaastal:

Arengukava haridusvaldkonna tegevuskava täitmine 2012.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2012-2018)

Täidetud

Täidetud
osaliselt või
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

LASTEAED
Lasteaia hoone esiku põranda
soojustamine
Õueala mängukompleksi
uuendamine
Lasteaia ruumide remont

Ervin Tamberg
linnapea

X

Lükkus
järgmisesse
perioodi

X

Lükkus
järgmisesse
perioodi

X
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KOOL
Spordisaali valgustuse, ventilatsiooni
ja tuletõrje valvesignalisatsiooni
ehitus
Spordihoone II korruse ruumide
remont- noortetoa ruumideks
Klassiruumide remonttööd,
aknakatted, koolisümboolikaga
esemed
Koolimaja fuajee remont

X

Lükkus
järgmisesse
perioodi

X
X
X

Lasteaia suuremaks investeeringuks oli mänguväljaku uuendamine, mis valmis tänu EAS-i
toetusele. Projekt ”Mõisaküla Lasteaia mänguväljaku uuendamine” läks kokku maksma
13 962 eurot. Linn tasus omafinantseeringut 2 095 eurot ja EAS-i poolne toetus oli 11 867
eurot.
Lasteaed osales Viljandi Maavalitsuse poolt korraldatud kampaanias "Teeme korda koos
lastevanematega". Tänu kampaaniale saadi Vabriku tänava poolsele välitrepile uued plaadid.
Keskmine laste arv 2012. aastal oli 24 last. Lasteaias toimuvad mitmed üritused rahvakalendri
tähtpäevade tähistamiseks. 2012. aastal toimus neli suuremat perepidu: isadepäev, jõulud,
emadepäev ja lasteaiamaja sünnipäev, mis ühtib lastekaitsepäevaga.
Mõisaküla kooli suurimaks investeeringuks oli 2012. aastal kooli fuajee renoveerimistööd,
millest

15 000

eurot

maksis

Haridus-

ja

Teadusministeerium

ja

linn

tasus

omafinantseeringuna 11 728,80 eurot.
Mõisaküla Koolis õppis 2012. aastal 54 õpilast. Kooli õpilased osalesid aktiivselt
keskkonnaameti poolt pakutud õppepäevadel, maakondlikel matemaatikaolümpiaadidel,
emakeele konkursil ning erinevatel spordiüritustel maakonnas. Koolis on kujunenud
traditsiooniks läbi õppeaasta toimuv viktoriinidesari, mis saab alguse oktoobris ja lõpeb
aprillikuus. Meie koolis õpib noor motosportlane, kes on jõudnud motospordi tulemustes väga
kõrgele. Edukalt tegutseb spordiselts Ülo meie kooli õpilastega, kes esinesid tublilt ka
rahvusvahelistel võistlustel Läti Vabariigis.

Ervin Tamberg
linnapea

11

Mõisaküla Linnavalitsus

2012.a.majandusaasta aruanne

Vaba aeg ja kultuur
Mõisaküla on rikkaliku kultuuri- ja ajaloopärandiga linn, pakkudes mitmekülgseid võimalusi
kultuuri- ja spordielamusteks.
Raamatukogu suuremaks investeeringuks 2012. aastal oli näituseriiulid, mis soetati projekti
„Laste

lugemishuvi

äratamine

läbi

raamatu

näituse“

raames.

Projekti

rahastas

Kultuuriministeerium 1 500 euroga ning linn tasus omafinantseeringut 312 eurot.
Arengukava raamatukogu tegevusvaldkonna täitmine 2012.aastal:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2011-2018)
RAAMATUKOGU
Raamaturiiulite soetamine

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

X

Treppide libeduse kaitse matid

X

Lükkus
järgmisesse
perioodi

Mugav, kodune ja sõbralik raamatukogu soosib üha suurenevat raamatukogu poolt pakutavate
ürituste külastusi. Uued avarad ruumid võimaldavad lugejatele paremini fondi kättesaadavaks
muuta ning kirjandust tutvustavaid näitusi-väljapanekuid korraldada. Puuduvate teavikute
tellimise süsteem teeb kättesaadavaks materjali, mida Mõisakülas ei ole. Kooli- ja
rahvaraamatukogu üldraamatukoguna on märgatavalt kasvatanud laste poolt raamatute
laenutamist.
Mõisaküla raamatukogus oli 2012. aastal 373 registreeritud lugejat, külastuste arv oli 9050,
korraldati 13 üritust, millest võttis osa 452 inimest.
Muuseumi kõige traditsioonilisem osa on ekspositsioon: asjad, mida külastajatele näidatakse.
Lisaks on hulk esemeid, mida näidatakse ajutiste näituste käigus, sest kõik museaalid korraga
välja ei mahu.

Ervin Tamberg
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Arengukava muuseumi tegevuskava täitmine 2012.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2012-2018)

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Märkused

Ei ole
täidetud

MUUSEUM
Muuseumi inventari soetamine

Lükkus
järgmisesse
perioodi

X

2012. aastal külastas muuseumit 1167 inimest kaheksast erinevast riigist. Põhinäituseks oli
käsitöönäitus „Loomisrõõm“, mida külastas 309 inimest. Toimus muuseumi öö "Öös on
kino",

üritusest

võttis

osa

182

külastajat. Kodukandipäevadel

oli

avatud

lisaks

püsiekspositsioonile viis erinevat näitust, mida külastas kokku 236 inimest.
Kultuurimaja eesmärk on pakkuda elanikele huvitegevuse võimalusi, korraldada kontserte,
etendusi ja teisi meelahutusüritusi.
Arengukava kultuurimaja tegevuskava täitmine 2012.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2012-2018)
KULTUURIMAJA
Inventari soetamine (muusikariistad,
mööbel)
Suveaia haljastustööde teostamine
Kultuurikeskuse projekteerimine ja
ehitus

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

X
X
X

Suveaia piirdeaia ehitus
X
Suveaeda kuivkäimla 2 tk
X

Lükkus
järgmistesse
perioodidesse
Lükkus
järgmistesse
perioodidesse
Lükkus
järgmistesse
perioodidesse

2012. aastal tegutsesid kultuurimajas 11 taidluskollektiivi. Suuremad üritused olid igakuised
salongiõhtud, kevadhooaja lõpupidu, jaanipäeva tähistamine, pensionäride igakuised
peoõhtud, jõulupidu, aastavahetuse disko suveaias, kodukandipäevad ja koos linnavolikogu
sotsiaalkomisjoniga korraldatavad tervisenädalad 2 korda aastas.
Ervin Tamberg
linnapea
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Mõisaküla Noortetoa eesmärgiks on pakkuda linna noortele erinevaid noorsootööteenuseid,
korraldada vaba aja sisustamist, luua tingimused arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda,
tasemeõpet ning tööaega
Projekti “Poksiring” raames saadi Viljandi Maavalitsuselt toetust 922.12 eurot.
Noortekeskus pakub noortele järgmiseid tegevusi:
•

maakondlikust üritusest ”Noor moelooja 2012” osavõtmine;

•

koolitused;

•

poksiring;

•

muusika kuulamise võimalus;

•

vaba aja sisustamine erinevate mängudega (erinevad lauamängud, koroona,
lauatennis, lauajalgpall, sportmängud);

•

osalemine erinevates noortele suunatud projektides ja tegevustes (õpilasmalev,
sõbrapäev, vastlapäev, lastekaitsepäev, jaanituli, seikluslaager, jõulupidu).

Arengukava noorte vaba aeg täitmine 2012. a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012

Täidetud

(Investeeringud 2012-2018)

Täidetud

Ei ole

osaliselt /

täidetud

Märkused

alustatud
NOORTE VABA AEG
Projektid noortele huvitegevuse
korraldamiseks
Noortelaagrite korraldamine

X

Helitehnika soetamine

X

X

Noortetoale inventari ja tehnika
soetamine

X

Korvpalliplatsi renoveerimine

X

Noortekeskuse väljaehitamine
X

Ervin Tamberg
linnapea
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Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalse kaitse tegevusala hõlmab nii tegevusi erinevasse sotsiaalsesse gruppi kuuluvate
isikutega, kui toetuste süsteemi korraldamist ja rahaliste vahendite eraldamist abivajajatele.
Kohalik sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Mõisaküla linna
eelarvest antav ühekordne rahaline toetus.
Ühekordset sotsiaaltoetust maksti 2012. aastal kokku 10 290.42 eurot. 2012. aastal toetas linn
lapse sünni puhul 11 peret, kokku 1 757.85 euroga; esimese klassi asus õppima seitse last,
neid toetati kokku

447.37 euroga; kooli lõpetamise toetust maksti neljale gümnaasiumi

lõpetajale, kokku

306,79 eurot ja seitsmele põhikooli lõpetajale kokku 447.37 eurot.

Koolitoetust esmast kutset omandavale noorele maksab linn 95.87 eurot, 2012. aastal maksti
antud toetust 21 õpilasele, kokku 2 013.27 eurot.
Matusetoetust maksti 14 inimesele kokku 2684.22 eurot ja sünnipäevatoetust 27 vanurile
kokku 345.06 eurot.
Lisaks toetas linn raskustesse sattunud lastega peresid koolitarvete, töövihikute, huviringide ja
koolisõidu eest tasumisel.
Väikese sissetulekuga perekondadele riigieelarve vahenditest linna poolt makstav
toimetulekutoetus on olulisem sotsiaaltoetuse liik. Aruandeaastal oli toetuse saajateks 122
peret ja kokku maksti toimetulekutoetust 17 276.72 eurot.
Mõisaküla Hoolekandekeskus osutab ööpäevaringset hooldust vanuritele ja puuetega
inimestele, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada teiste
sotsiaalteenustega.
Arengukava sotsiaalhoolekanne tegevuskava täitmine 2012.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2012-2018)

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

HOOLEKANDEKESKUS
Hoolekandekeskuse hoone
rekonstrueerimine

Ervin Tamberg
linnapea

X

Lükkus
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Hoolekandekeskuses on kohti 26 hoolealusele. Hoolduskoha maksumus kuus oli 2012. aastal
415.43 eurot. Vananev rahvastik loob järjest suuremat nõudlust hoolekandeteenuste järele,
mistõttu on tekkinud vajadus hooldekodu laiendamiseks.
Arstiabi osutab Mõisaküla linnas üks perearst, kes teenindab inimesi kaks korda nädalas.
Lisaks perearsti vastuvõtule on inimestel võimalus pöörduda pereõe vastuvõtule, kes
teenindab inimesi kodudes ja kord nädalas võtab patsiente vastu endises perearstikeskuse
ruumides. Kuna linna elanike keskmine vanus pidevalt tõuseb, siis on vajalik välja arendada
koduhooldusteenused.
Arengukava tervishoid tegevuskava täitmine 2012.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2012-2018)

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

TERVISHOID
Tervisetoa asustamine, sisustamine

X

Lükkus
järgmistesse
perioodidesse

Linnas tegutseb MTÜ Käetöö Koid, kellele on antud tasuta kasutamiseks linnale kuuluvad
ruumid. Ruume kasutatakse päevakeskusena, kus pakutakse eakatele, puuetega inimestele ja
teistele huvilistele võimalusi huvitegevuse harrastamiseks ja vaba aja veetmiseks.

Elamu- ja kommunaalmajandus
Linna territooriumil asuvaid haljastuid on ca 4,5 ha, mille hulka kuulub neli parki.
Linnapoolse regulaarse hooldusega ala suurus on 3,7 ha. Hooldustöid teostab linnavalitsuse
hallatav asutus Mõisaküla Linnahooldus. Linnahoolduse ülesanne on munitsipaalomandis
olevate hoonete ja rajatiste korrashoiu tagamine.

Ervin Tamberg
linnapea
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Arengukava linnahooldus tegevuskava täitmine 2012.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2012
(Investeeringud 2012-2018)

LINNAHOOLDUS
Ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitrasside
projekteerimise alustamine
Ühisvee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitus, rekonstrueerimine
Sadeveekraavide korrastamine
Pärnu tn 29 hoone renoveerimine

Täidetud

Täidetud
osaliselt
või
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

X
X
X
Lükkus järgmisesse
perioodi

X

Pärnu tn 45 ja 43 katuse vahetus

X

Kesklinna ala planeerimine ja
arendamine (haljasalad)
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Tänavate pindamine (katmine
mustkattega, kruus ja killustiku
pealevedu
Traktori soetamine

X
X
X
Lükkus järgmisesse
perioodi
Lükkus järgmisesse
perioodi

X

Auto soetamine

X

Teede remondiks ja hoolduseks saadi 2012. a Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumilt
30 346 eurot.
Suuremaks

finantseeringuks

majandusaastal

oli

vee-

ja

kanalisatsioonisüsteemide

rekonstrueerimise teine etapp, mis läks maksma 248 110.01 eurot. Linna omafinantseering oli
39 954.52 eurot ja KIK toetas antud projekti 208 155.49 euroga.
Vahetati Pärnu tänav 43 katus, mis läks linnale maksma 19 820.40 eurot.
Tavapäraselt korraldati 2012. aastal haljasalade hooldust ja remonti ning selle alast
järelevalvet. Muu hulgas freesiti vana teekatet 1845 ruutmeetrit ja pinnati 2116 ruutmeetrit
tänavaid. Puhastati settest neli biotiiki ja korrastati kaldad. Viidi 1200 meetrit elektriliini
tänavavalgustuse tarvis õhuliini kaablisse.

Ervin Tamberg
linnapea
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
Tuhandetes eurodes
Lisa
Varad

31.12.2012

31.12.2011

1241

1 029

14
27
8

57
24
9

49

90

Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed

2
3
4

Käibevara kokku
Põhivara

1192

939

Põhivara kokku

Materiaalne põhivara

1 192

939

Kohustused ja netovara

1241

1 029

12
4
17

12
5
21

33

38

33

38

1 208
991
217

991
808
183

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

5

3
3
3

Pikaajalised kohustused
Pikaajalised
kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

Ervin Tamberg
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Tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa

2012

2011

3
6
7
8

277
251
587
1

255
252
541
1

1 116

1 049

-54
-484
-270
-59
-32

-59
-452
-259
-72
-24

Tegevuskulud kokku

-899

-866

Tegevustulem

217

183

217

183

Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

9
10
11
11
5

Finantstulud ja -kulud
Tulud hoiudtelt ja väärtpaberitelt
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem

Ervin Tamberg
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Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
Lisa

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised :
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem

5
11
7

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantseerimistehingud ja osalused)
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud sihtfinantseeimist põhivara soetuseks
7
Rahavood investeerimistegevusest kokku

2012

2011

217

183

32
13
-235
27

24
33
-172
7
75

-3
-5

5
3

19

83

-77

-51

15

-7
3

-62

-55

-43

28

57
14
-43

29
57
28

Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Ervin Tamberg
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes eurodes

Saldo seisuga 31.12.2010

Akumuleeritud
tulem
808

Muutused 2011 aastal
Aruandeaasta tulem

183

Saldo seisuga 31.12.2011

183

Muutused 2012 aastal
Aruandeaasta tulem

217

Saldo seisuga 31.12.2012

1208

Ervin Tamberg
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Eelarve täitmise aruanne
tuhandetes eurodes
Kirje nimetus

Esialgne eelarve

Lõplik eelarve

Eelarve täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
sh füüsilise isiku tulumaks
sh maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist

853
252
241
11
261

877
252
241
11
265

875
273
262
11
250

Saadud toetused tegevuskuludeks kokku
sh tasandusfond
sh toetusfond
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
sh laekumine vee erikasutusest

339
185
115
39
1
1

359
185
125
49
1
1

351
185
125
41
1
1

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

866

874

855

Antavad toetused tegevuskuludeks

48

61

51

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

1

1

1

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
sh reservfond
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
Finantstulud (+)

37
7
3
818
484
309
25
21
-13
-44
8
-274
221
1

46
10
4
813
486
319
8
5
3
-54
8
-298
236
0

37
9
4
804
490
312
2
0
20
-64
0
-299
235
0

EELARVE TULEM(ÜLEJÄÄK (+)/PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMITEGEVUS KOKKU
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+SUURENEMINE/VÄHENEMINE)
LIKVIIDSETE VARADE SUUNAMATA JÄÄK AASTA
LÕPUS

-57

-51

-44

-57

-51

-44

57

57

14

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole
konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav. Eelarve aruannet selgitab lisa nr 12.

Ervin Tamberg
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Mõisaküla Linnavalitsuse 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 eurodes.

Arvestuspõhimõtete muutus
2012. a. olulisi arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud, mistõttu vastavat osa ei avaldata.
Käesolevas aastaaruandes muudeti rahavoogude aruande kirjete jaotust. Põhivara soetusele
lisanduv käibemaksukulu on lisatud põhivara soetusele. Põhivara soetuseks saadud
sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav
käibemaksukulu ning põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine on loetud kogumahus
rahavooks investeerimistegevusest.
Raha ja ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode
jääke 31.12.2012 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.

Ervin Tamberg
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Nõuded
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud
lühiajalisi nõudeid. 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 2000 eurost (kuni 31.12.2010
soetatud varade korral alates 1917 eurost). Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja
soetusmaksumus on alla 2000 euro, 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.
Kulumi normid aastas on järgmised:
Hooned ja rajatised
Masinad ja seadmed
Ervin Tamberg
linnapea
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Infotehnoloogilised seadmed ja tarvikud

20 – 33%

Muu inventar

10 – 20%

Ümberhindlusena võetakse arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on
saadud seoses pärijate puudumisega. Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras
turuhinda. Objektide korral, millel turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse
määramiseks

jääkasendusmaksumuse

meetodit.

Maa

arvelevõtmiseks

kasutatakse

maksustamishinda, kui turuhind pole teada.

Rendid

Renditehinguid kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendiperioodil tasustavad maksed
kajastatakse

kuluna

väljarenditud

vara

ühtlasi

kogu

kajastatakse

rendiperioodi

bilansis

jooksul.

tavakorras,

Kasutusrendi

analoogselt

muu

tingimustel
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. Saadud
sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii
saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid
eraldi. 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, sihtfinantseerimise summa kajastatakse samal ajal tuluna.

Ervin Tamberg
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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. Arendusväljaminekuid
kajastatakse tekkimise momendil kuluna.

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.

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.

Ervin Tamberg
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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 raamatupidamise aastaaruande lisades.

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).

Ervin Tamberg
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes eurodes
31.12.2012

31.12.2011

Raha
Sularaha
Arvelduskontod pankades

1
13

57

Raha ja selle ekvivalendid kokku:

14

57

Rahalt teenitud intressitulu

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Tuhandetes eurodes
A.Maksu-,lõivu ja trahvinõuded ning maksukohustused

Lühiajalised
31.12.2012
Maksud brutosummas
Tulumaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksud
Loodusressursside
kasutamise ja saastetasud
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

27

27

nõuded
31.12.2011

Ervin Tamberg
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kohustused
31.12.2011

11
5
1
17

9
6
1
20

23

23
1

27

24

Puhkusetasude kohustus
Muud võlad töövõtjatele
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest
Kokku
Kõik kokku:

Lühiajalised
31.12.2012

27

24

1
17

21

3
1
12
16

4
1
12
17

33

38
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B.Maksu-, lõivu- ja trahvitulud

Tulud
Maksud

2012.

2011.

Tulumaks

266

244

Maamaks
Maksutulud kokku

11
277

11
255

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud

1

1

Tasud vee erikasutusest

1

1

278

256

Kokku maksud, lõivud, trahvid

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
Tuhandetes eurodes

Nõuded ostjate vastu

Muud nõuded ja ettemaksed kokku

Ervin Tamberg
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31.12.2012
8

9

31.12.2011

8

9
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
tuhandetes eurodes
Hooned ja
rajatised
Jääk 31.12.2011
Soetusmaksumus
perioodi alguses
Akumuleeritud kulum
perioodi alguses
Jääkväärtus perioodi
alguses

Masinad ja
seadmed

Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd

Kokku

1 162

25

79

1 266

-306

-18

-3

-327

856

7

76

939

Aruandeperioodi
liikumised
Soetused ja
parendused
Kulum ja
allahindlus
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised
Jääk 31.12.2012
Soetusmaksumus
perioodi lõpus
Akumuleeritud kulum
perioodi lõpus
Jääkväärtus perioodi
lõpus

251

33

284

-31

-1

-32

33
253

-1

1 446

25

79

1 550

-337

-18

-3

-358

1 109

7

76

1 192

-33
252

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 77 741.29 tuhat
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
1) aruandeaasta soetuste summa 299 322.89 tuhat eurot
2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 13 440.89 tuhat eurot
3) lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaksukulu summas
235 022.49 tuhat eurot

Ervin Tamberg
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Lisa 6 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Tuhandetes eurodes
2012

2011

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

130

126

Tulud haridusalasest tegevusest

52

54

Tulu majandustegevusest, üür ja rent

43

51

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulu

16

13

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

9

8

Riigilõivud

1

Kokku tulud kaupade ja teenuste nüügist

Ervin Tamberg
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Lisa 7 Saadud toetused
Tuhandetes eurodes

Rahalised sihtfinantseerimised
Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium õppelaenude tagasimakse
Muudelt residentidelt
Põllumajandusministeerium(PRIA)koolipiima toetus
Viljandi Maavalitsus
MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2012

2011

30
4
3
1

1
4
2
0

1

1
1
0

1
1
41

9

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium, teede
renoveerimiseks

22

Põllumajandusministeerium (PRIA)
Haridus-ja Teadusministeerium

15

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

12

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

22

27

44

208

153

Saadud mittesihtotstarbeline sihtfinantseerimine
Tasandusfond lg 1
Toetusfond lg 2
Viljandi Linnaraamatukogu

185
125
1

203
130
2

Kokku mittesihtotstarbeline finantseerimine

311

0

335

587

0

541

Mitterahaline sihtfinantseerimine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, puurkaev-pumpla
rekonstrueerimine

K õ i k k o k k u:
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Lisa 8 Muud tegevustulud
Tuhandetes eurodes

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)
Saastetasud (vt lisa 3)
Kokku muud tegevustulud

2012
1

2011
1

1

1

Lisa 9 Antud toetused
Tuhandetes eurodes
2012

2011

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Toimetulekutoetus
Peretoetused
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Õppetoetused
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Muud sotsiaaltoetused

-17
-10
-5
-2
-2
-1

-13
-11
-9
-3
-2

Kokku sotsiaaltoetused

-37

-38

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Mõisaküla Noortekeskus Helari
MTÜ-d ja seltsid
Alustava ettevõtte toetus

-5
-1
-5
-1

-6

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts
Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
Annor Group OÜ
MTÜ Mõisaküla Tulekaitseselts
MTÜ-d ja seltsid

-2

-7

-1

-3
-1
-1

Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine
Liikmemaksud
Muud toetused

-16
-1

-20
-1

Kokku antud toetused

-54

-59

Ervin Tamberg
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Lisa 10 Tööjõukulud
Tuhandetes eurodes
2012
Töötajate
arv

Töötasukulu

2011
Töötajate
arv

Töötasukulu

Haridus

25,37

-165

23,94

-157

Linnavalitsus

7,40

-63

5,75

-45

Sotsiaalhooldus

9,25

-50

10

-53

Kultuur

6,00

-35

6,33

-33

Majandus

5,33

-27

6,30

-29

Tegevusvaldkond

Volikogu
Kokku töötajate arv ja
tööjõukulud

-9
53,35

-349

-6
52,32

-323

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste
töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud
töötasukulud moodustasid aruandeperioodil 8 172 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 10 084
tuhat eurot.

Töötasukulud

2012
-357

2011
-333

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed

-125

-117

-2

-2

-484

-452

Erisoodustused
Õppelaenu kustutamine
Kokku tööjõukulud

Ervin Tamberg
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Lisa 11 Muud tegevuskulud
Tuhandetes eurodes
2012

2011

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu

-81

-78

Õppevahendite ja koolituse kulud

-37

-41

Toiduained ja toitlustusteenused

-31

-29

Rajatiste majandamiskulu

-24

-15

Sõidukite majandamiskulu

-23

-19

Administreerimiskulu

-17

-14

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

-16

-17

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-13

-14

Inventari majandamiskulud

-12

-11

Meditsiinikulud ja hügeenikulud

-7

-8

Sotsiaalteenused

-3

-6

Koolituskulu

-3

-4

Mitmesugused majanduskulud

-3

-2

Teavikute ja kunstiesemete kulud

-1

Majanduskulud kokku

-270

Käibemaksukulu tegevuskuludelt

-42

Käibemaksukulu põhivara soetuselt

-13

Muud majandamiskulud

-4

Kokku muud majandamiskulud

-59

-96

Kokku majandamiskulud

-329

-355

Ervin Tamberg
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Lisa 12 Eelarve täitmise aruanne
Tuhandetes eurodes
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi
1
01.
01111
01112
01114
01600
03.
03100
04.
04120.
04510
04740
04900
05.
05100
06.
06300
06400
06605
07.
07400
08.
08102
08109
08201
08202
08203
08208
08209
08300
09.
09110
09212
09220
10.
10121
10200
10201
10402
10701

Eelarveklassifikaatori nimetus
2
Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Politsei
Majandus
Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate
korrashoid)
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Muu majandus (sh majanduse haldus)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (sh prügivedu)
Elamu- ja kommunaalmajandus
Veevarustus
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Tervishoid
Avalikud tervishoiuteenused
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus (va spordikoolid)
Vaba aja üritused
Raamatukogud
Rahva- ja kultuurimajad
Muuseumid
Kultuuriüritused
Seltsitegevus
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Haridus
Eelharidus(lasteaiad)
Põhikoolid
Gümnaasiumid
Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
KULUD KOKKU

Ervin Tamberg
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Esialgne eelarve
3
173
13
132
21
7
1
1
81
1

Lõplik eelarve
4
157
13
132
5
7

Eelarve täitmine
5
152
13
132

74
1

74
1

51
11
17
1
1
288
262
9
17
1
1
91
2

51
8
14
2
2
295
264
10
21
1
1
98
2
1
24
45
10
7
4
5
369
100
240
29
177
10
127
3
13
24
1 173

51
8
14
1
1
295
264
10
21
1
1
97
2
1
24
45
9
7
4
5
368
99
240
29
167
7
127
3
13
17
1 155

23
40
10
7
4
5
334
96
213
25
171
10
127
6
13
15
1 141

7
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Lisa 13 Reserfondi kasutamise aruanne

Eelarveklassifikaatori
tunnus

Selgitus

01114 Reservfond aasta alguses

Reservfondist
kulutamiseks
eraldatud

Kulutatud

21

06605 Pärnu tn.43 puukuuride põlengu küttepuude toetus

1

1

08202 Kultuurimaja majanduskulude katteks

2

2

EELK Mõisaküla Kogudus-kirik-kontserdisaalis
ürituse korraldamiskulud ja EKNK Mõisaküla
08400 koguduse remonttööd

1

1

09110 Mõisaküla Lasteaiale majanduskulude katteks

1

1

11

11

16

16

Mõisaküla Koolile fuajee remondi omafinantseeringu
09212 maksmiseks
Kokku suunatud reservfondist
Eraldatud reservfondi
Reservfond aasta lõpus

Ervin Tamberg
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Lisa 14 Seotud osapooled

Linna tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestati aruandeaastal tasusid (tuhandetes
eurodes):

Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Linnapea
Asutuste juhid
KOKKU

Tegev- ja kõrgema juhtkonna Tasude kogusumma
keskmine
(eurodes)
arv (taandatuna täistööajale)
13
8 772
4
1
11 895
6
52 756
23
73 423

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 15 Bilansipäevajärgsed sündmused

RTJ 15 punkti 16 kohaselt avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades sellised
sündmused, mille osas ei korrigeerita lõppenud aruandeaasta põhiaruandeid, kuna sündmust
bilansipäeval veel ei eksisteerinud, kuid millel on oluline mõju tulevaste perioodide
finantsnäitajatele.

Ervin Tamberg
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Selgitused eelarve täitmise aruandele
Mõisaküla linna eelarve kinnitab volikogu. 2012. aasta eelarve kinnitati Mõisaküla
Linnavolikogu 22.03.2012 määrusega nr 7. Esialgse eelarve maht oli 1 140 tuhat eurot ja
lõplik 1 173 tuhat eurot. Eelarve täideti 102,7 % tulude osas ja kulude osas 101,3 %.

Maksud.
Maksude laekumine moodustab 23,2% linna 2012. aasta tulubaasist.

Eelarvesse oli

planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 241 tuhat eurot, tegelikult laekus 262 tuhat
eurot, mis oli planeeritust 8,7 % rohkem. Vastavalt Mõisaküla Linnavolikogu 23. novembri
2006. a määrusele nr 19 “Maamaksu kehtestamine”, jäid maksumäärad samale tasemele 2011.
aasta maksumääradega. Planeeritud maamaksu laekumine oli 11 tuhat eurot, tegelikult laekus
11 tuhat eurot, mis moodustas planeeritust 100 % .

Kaupade ja teenuste müük.
Kaupade ja teenuste müügist laekus 250 tuhat eurot. Kaupade ja teenuste müük moodustab
24,0 % linna tulubaasist. 2012. aasta eelarvesse oli planeeritud tulu kaupade ja teenuste
müügist 261 tuhat eurot. Võrreldes 2011. aastaga jäi kaupade ja teenuste müügist saadud tulu
samale

tasemele

eelneva

aastaga.

Laekumised

elamu-

ja

kommunaalasutuste

majandustegevusest jäid planeeritust väiksemaks.
Riigilõivu laekus 642 eurot ehk kavandatust 195 eurot rohkem. Haridusasutuste
majandustegevusest laekus 52 tuhat eurot. Lasteaia osalustasu oli planeeritud 3 tuhat eurot,
laekus 3 tuhat eurot. 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 5 tuhat eurot ja
laekus 5 tuhat eurot.
Haridusasutuste majandustegevuste laekumistest suure osa moodustavad laekumised teistelt
omavalitsustelt.
Kultuuriasutuste majandustegevusest laekus kokku 10 tuhat eurot, planeeritud oli 16 tuhat
eurot. Põhiline laekumine on korraldatud kultuuriüritustest.

Ervin Tamberg
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Sotsiaalasutuste majandustegevusest laekus 129 tuhat eurot, 2 tuhat eurot rohkem. Põhilise
osa sotsiaalteenuste laekumistest moodustavad pensionite osamaksed 43 tuhat eurot,
laekumine eraisikutelt hoolduse eest 28 tuhat eurot ning laekumine teiste omavalitsuste poolt
makstavatest hooldustasudest 58 tuhat eurot.
Elamu ja kommunaalmajanduse tegevusest laekus 26 tuhat eurot. Laekumise põhiosa
moodustavad tulud linna üüripindadelt ja laekumine vee- ja kanalisatsiooniteenustest.
Planeeritud oli sihtotstarbelisi laekumisi 263 tuhat eurot. Laekus 276 tuhat eurot
Sotsiaalministeerium
1
Teistelt residentidelt
239
Rahandusministeerium õppelaenude
tagasimakse
4
Maavalitsus
1
Põllumajandusministeerium
1
Majandus ja
Kommunikatsiooniministeerium, teede
renoveerimiseks
30
Tasandusfondi planeeritud laekumine oli 310 tuhat eurot.
Rajatiste ja hoonete müügiks paneeriti 8 tuhat eurot, tegelik laekumine varade müügist
puudus.

Kulud.
Mõisaküla linna 2012. a planeeritud kulude maht oli 1 140 tuhat eurot. 2012. a eelarve koos
lisaeelarvetega oli 1 173 tuhat eurot, tegelik täitmine 1 155 eurot.
Mõisaküla linna kulude eelarve kinnitatakse volikogu poolt tegevusalade lõikes, tuues iga
tegevusala juures välja kahekohalised artiklid 15 - varade soetus ja renoveerimine, 41sotsiaaltoetused, 45- sihtotstarbelised eraldised, 50- personalikulud, 55- majandamiskulud,
60- maksukulud, 65- intressikulud.
Eelarve täitmine toimub neljakohaliste kuluartiklite lõikes.

Tunnus 01 Valitsussektor
Valitsussektor moodustab eelarve kuludest 15,2 %.
Linnavolikogu kuludesse planeeritud kokku 13 tuhat eurot sh:
Ervin Tamberg
linnapea

40

Mõisaküla Linnavalitsus

2012.a.majandusaasta aruanne

art. 50- personalikulud linnavolikogu esimehe, komisjonide esimeeste, hüvitiste maksmiseks,
riiklikeks maksudeks. Tegelik täitmine 13 tuhat eurot.
Linnavalitsuse kuludesse planeeritud kokku 132 tuhat eurot, sh art. 50- personalikulud kokku
93 tuhat eurot. Personalikulud on suurenenud kahe ametniku töötasude viimisega antud
tegevusala alla. Erisoodustused kokku 2 tuhat eurot. Majandamiskulud, kokku 37 tuhat eurot:
ette

nähtud

linnavalitsuse

ruumide

ülalpidamiseks,

arvuti-

kommunikatsioonivõrgu

haldamiseks ja arendamiseks, bürookuludeks, koolitusteks, Tegelik täitmine 132 tuhat eurot.
Reservfond- 21 tuhat eurot, vastavalt vajadusele projektide kaasfinantseerimisteks ja
ettenägematuteks kuludeks. Reservfondi jääk aasta lõpuks oli 5 tuhat eurot.
Liikmemaksud (üldiseloomuga kulud valitsussektoris) - Viljandi Omavalituste Liidu
liikmemaks ja Linnade Liidu liikmemaks kokku 7 tuhat eurot. Tegelik täitmine 7 tuhat eurot.

Tunnus 03 Avalik kord ja julgeolek
Avalik kord ja julgeolek moodustab eelarve kuludest 0,09%. Planeeritud oli 1 tuhat, tegelik
täitmine puudus. Vabad vahendid suunati teiste eelarve kulude katmiseks.

Tunnus 04 Majandus
Majandus moodustab eelarve kuludest 7,1 %.
Maanteetransport- planeeritud kokku 51 tuhat eurot, sh art 50 personalikulu 21 tuhat eurot,
majandamiskulu 30 tuhat eurot, mis sisaldab 2012. aastal linnateedele riigi poolt eraldatavaid
vahendeid. Täitmine 51 tuhat eurot.
Üldmajanduslikud arendusprojektid – omaosalus projektidele 11 tuhat eurot, täidetud 8 tuhat
eurot.
Muu haldus – 17 tuhat eurot, personalikulu, majandamiskulu linnahoolduse hoone Õhtu 9a
ülalpidamiskulud ja hoonete kindlustusmaksed. Tegelik täitmine 14 tuhat eurot.
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Tunnus 05 Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse moodustab eelarve kuludest 0,09%.
Jäätmekäitlus 1 tuhat eurot, majandamiskulu, prügikonteinerite tühjenduskulu saastetasud.
Täitmine 1 tuhat eurot.

Tunnus 06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab eelarve kuludest 25,2%.
Veevarustus kokku 262 tuhat eurot, sh personalikulu ja lepingulised tasud koos maksudega
kokku 8 tuhat eurot, Mõisaküla pumbamaja haldamiskulud - elekter, pumba käitlemisega
seotud kulu kokku 3 tuhat eurot, maksukulu kokku 4 tuhat eurot, sh veevõtutasu, vee ja
kanalisatsioonitrasside rajamine 247 tuhat eurot. Täitmine 204 tuhat eurot. Tänavavalgustus
kokku 9 tuhat eurot, sh majandamiskulud välisvalgustuse elekter 8 tuhat eurot, korrashoid ja
remont 1 tuhat eurot. Täitmine 10 tuhat eurot. Kujunes kallimaks tänavalgustuse remonttööde
tõttu.
Hulkuvate loomadega seotud tegevus, kokku 352 eurot.
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulu kokku 14 tuhat eurot, sellest majandamiskulu
kokku 4 tuhat eurot, Pärnu tn 43 hoone katuse vahetus 10 tuhat eurot. Täitmine 21 tuhat eurot.
Eelarve suurenemise tingis Pärnu tn 43 kuuride põlemine.
Saunad – rendile antud sauna tegevustoetus 3 tuhat eurot, täitmine 3 tuhat eurot.

Tunnus 07 Tervishoid

Tervishoid moodustab eelarve kuludest 0,09%.
Perearstikeskuse

– majandamiskulud, muu tervishoid – ravikindlustusega hõlmamata

isikutele, teenuste arendamiseks. Täitmine 1 tuhat eurot.
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Tunnus 08 Vaba aeg ja kultuur
Vaba aeg ja kultuur moodustab eelarve kuludest 7,98 %.
Sporditegevus kokku 2 tuhat eurot s.h MTÜ Spordiselts „ÜLO“ tegevustoetus, korvpalliklubi
tegevustoetus, muu sporditegevus. Lõplik eelarve 2 tuhat eurot.
Seltsitegevus kokku 4 tuhat. Täitmine 4 tuhat eurot.
Ajaleht Lõuna Mulgimaa – 5 tuhat eurot.
Raamatukogu, kokku 23 tuhat eurot, sh: personalikulu, töötasud koos riiklike maksudega
kokku 17 tuhat eurot, majandamiskulu

kokku 6 tuhat eurot raamatute ja ajakirjanduse

soetusteks, ruumide korrashoiuks ja bürookuludeks, jooksvaks remondiks, koolituskulud,
inventarikulud. Täitmine 24 tuhat eurot. Eelarve suurenes Kultuuriministeeriumi poolt saadud
projekti toetuse tõttu.
Kultuurimaja kokku 40 tuhat eurot, personalikulud - personali töötasud, ringijuhtide töötasud
ja lepingulised töötasud koos riiklike maksudega kokku 29 tuhat eurot.
Majandamiskulu - kultuurimaja ülalpidamiskulud, ringidele materjalid, kultuurimaja üritused
ja inventari soetuseks vajaminevad kulud kokku 11 tuhat eurot. Tegelik täitmine 45 tuhat
eurot, suurenes täiendavate majanduskulude tõttu. Kultuuriüritused kokku 7 tuhat eurot.
Lõplik eelarve 7 tuhat eurot, täitmine 7 tuhat eurot.
Muuseum kokku 10 tuhat eurot sh personalikulu 9 tuhat eurot, majandamiskulu kokku
1 tuhat eurot.

Tunnus 09 Haridus

Haridus moodustab eelarve kuludest 29,3%.
Põhikooli eelarve kokku 213 tuhat eurot, sh personalikulu - töötasud koos maksudega on 151
tuhat

eurot,

majandamiskulu

kokku

62

tuhat

eurot

koolihoone

ülalpidamiskulu,

administreerimiskulud, töötajate koolitused, kooli toidukulud, inventar jms.

Lõplikuks

eelarveks kujunes 240 tuhat eurot. Eelarve suurenes majandamiskulude osas - koolimaja
fuajee renoveerimise tõttu.
Gümnaasiumide ostetud koolitusteenused kokku 25 tuhat eurot - teistelt omavalitsustelt
ostetud koolitusteenused. Lõplik 29 tuhat eurot.
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Lasteaia eelarve kokku 96 tuhat eurot sh personalikulu – töötajate töötasu koos maksudega
67 tuhat eurot ja majandamiskulu 29 tuhat eurot - bürookulud, hoone korrashoiukulu,
personali koolitused, laste toidu- ja õppevahenditeks. Lõplikuks eelarveks kujunes 100 tuhat
eurot. Täitmine 100 tuhat eurot. Eelarve suurenes majanduskulude tõttu - lasteaia küte ja
katlamaja remont.

Tunnus 10 Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalne kaitse moodustab eelarve kuludest 15,0 %.
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kokku

10 tuhat eurot, sh puuetega inimeste

hooldajatoetusteks ja neilt makstavateks riiklikeks maksudeks. Tegelik kulu 7 tuhat eurot.
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused kokku 127 tuhat eurot, teistele hooldekodudele 6 tuhat
eurot neilt ostetud teenusteks. Lõplik eelarve hooldekodudele 130 tuhat eurot. Kasutamata
jäi 3 tuhat eurot.
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kokku 13 tuhat eurot, sünnitoetused,
matusetoetused, koolilõuna toetused, toetused vastavalt linna eelarvest sotsiaaltoetuste
maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korrale. Lõplik eelarve ja täitmine 13 tuhat eurot.
Riiklik toimetulekutoetus kokku 15 tuhat eurot, sh: 2011. a kasutamata jääk 5 tuhat eurot,
majandamiskulu sotsiaalabiteenuste korraldamiseks 2011. a eraldatud 10 tuhat eurot. Lõplik
eelarve riiklikul toimetulekutoetusel 24 tuhat eurot.
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Majandusaasta aruande on koostanud Mõisaküla Linnavalitsus.
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori ning Mõisaküla Linnavalitsuse otsus aruande
heakskiitmise kohta.

Ervin Tamberg – linnapea………….. ......................................................………………….
(nimi, ametinimetus, kuupäev, allkiri)
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