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Tegevusaruanne
Käesolev Mõisaküla linna 2013. aasta majandusaasta aruanne koosneb kolmest osast:
Tegevusaruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Majandusaasta aruande allkiri

Tegevusaruandes antakse lühike ülevaade Mõisaküla linna struktuurist, juhtimisest, peamistest
finantsnäitajatest, üldisest Eesti majanduskeskkonnast ja Mõisaküla üldistest arengusuundadest.
Arengukava täitmise ülevaade on liigendatud valdkondade lõikes, kus on välja toodud olulisemad
tegevused aruandeperioodil.
Raamatupidamise aastaaruanne koondab peamisi finantsaruandeid (bilanss, tulemiaruanne,
rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne) ning neid selgitavaid lisasid. Peamiste
finantsnäitajate võrdlused on välja toodud eelmise majandusaasta suhtes. Raamatupidamise
aruanne on koostatud tekkepõhiselt, eelarve täitmise aruanne aga kassapõhiselt.
Mõisaküla Linnavalitsus, registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse riiklikus registris
registrikoodiga 7507741, tegutseb vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele,
Mõisaküla linna põhimäärusele ja muudele õigusaktidele, mis reguleerivad avalik-õigusliku
institutsiooni tegevust antud omavalitsuses. Mõisaküla linn kui kohalik omavalitsusüksus on
avalik-õiguslik juriidiline isik.

Mõisaküla linna struktuur:
Mõisaküla Linnavalitsus
Mõisaküla Kool
Mõisaküla Lasteaed
Mõisaküla Raamatukogu
Mõisaküla Muuseum
Mõisaküla Kultuurimaja
Mõisaküla Linnahooldus
Mõisaküla Hoolekandekeskus
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Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest
Mõisaküla linna tähtsamad finantsnäitajad 2013. a (eurodes):
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
varadest
Piirmäärade täitmine
Põhitegevuse tulem***
Netovõlakoormus****

2009
851
56
795

2010
862
54
808

2011
1029
38
991

2012
1241
33
1208

2013
1261
67
1194

854
791
63

833
820
13

1049
866
183

1119
899
217

919
933
-14

42
0,08
0,74
6,6

21
0,54
1,23
6,3

168
1,5
2,37
3,7

284
0,42
1,48
2,7

57
0,17
0,75
5,4

0,0%

0,0%

0,0%

20
0,0

31
0,0

0,98% 0,94%

* 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 0,17
** 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 0,75
*** Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe. Piirmäär on vastavalt KOFS § 33 null (st ei
tohi olla negatiivne), Mõisaküla linna põhitegevuse tulem on -14
**** 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.
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Ülevaade majanduskeskkonnast

Statistikaameti esialgsel hinnangul jäi Eesti SKP maht neljandas kvartalis aastatagusele tasemele
ning kogu 2013. aasta majanduskasvuks kujunes 0,7 protsenti. Reaalkasvu hoidsid tagasi nõrk
välisnõudlus, kahanevad transiidivood ja vähesed ehitustellimused.

Tugeva positiivse panuse SKP-sse andis töötlev tööstus, kus kiirelt kasvas kõrge lisandväärtusega
kütteõlide tootmine. Hästi läks ka puidu- ja toiduainete tootmises ning veel mitmes kõrgemat
lisandväärtust andavas harus. Logistika- ja transiidisektoris vähendab kasumeid kaubavoogude
vähenemine ja tihe konkurents. Langus jätkus ilmselt ehitussektoris peamiselt mitteeluhoonete
osas, mida süvendas sisendite jätkuv kallinemine.

Aasta kokkuvõttes jäi Eesti majanduse reaalkasv rahandusministeeriumi suveprognoosi
põhistsenaariumist madalamaks ning langes peaaegu riskistsenaariumis näidatud tasemele. SKP
nominaalne maht on vastanud siiski ootustele ja sellest sõltuvad maksulaekumised on täitnud
riigieelarvet prognoositud mahus.

Kuigi tööpuudus aasta lõpus kasvas, oli 2013. aasta aastakeskmine töötuse määr (8,6%) siiski 1,4
protsendipunkti võrra madalam kui 2012. aastal (10,0%). Töötuid oli 59 000 ehk 10 000 võrra
vähem kui 2012. aastal. Samas on tööpuuduse vähenemine alates 2011. aastast järk-järgult
aeglustunud.

Eelmise aasta neljandas kvartalis tööga hõivatute arv aastases võrdluses oluliselt ei suurenenud,
kuid kokku kasvas hõive 2013. aastal siiski 6000 inimese ehk ühe protsendi võrra, selgub
statistikaameti tööjõu-uuringust. Töötuse määr oli aasta lõpus 8,7 protsenti, mis on madalam
aastatagusest, kuid hooajalistel põhjustel kõrgem kui kolmandas kvartalis.
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Ülevaade linna peamistest arengusuundadest
Mõisaküla linna territoorium on 2,2 ruutkilomeetrit. Linn on hoonestatud peamiselt 1 - 2
korruseliste väikeelamutega. Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Mõisaküla linna elanike arv
seisuga 31.12.2013 864 inimest (31.12.2012 oli 899), seega on elanike arv vähenenud aasta
jooksul 35. inimese võrra.
Mõisaküla linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav
arengukava aastani 2018, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Linna ruumilist
arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad. Mõisaküla
arengusuunad on hetkel määratletud järgmiste kehtivate arengukavadega:
Mõisaküla linna arengukava 2012 – 2018
Mõisaküla linna arengukava 2012 - 2018 investeeringute kava
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012 – 2024
Mõisaküla Kooli arengukava 2013-2017
Mõisaküla linna noorsootöö arengukava 2012 – 2017
Mõisaküla linna jäätmekava 2012 - 2016
Mõisaküla linna üldplaneering
Igal aastal uuendatav eelarveprognoos annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas
valitud tegevuste realiseerimiseks. Linna pikemaajaliste arengueesmärkide saavutamiseks,
infrastruktuuri ja sotsiaalprobleemide lahendamiseks tuleb tagada linna tulubaasi stabiilsus ja
püsitulude osatähtsuse suurendamine ning kaasata välisraha.
Linnavalitsuse ja tema asutuste majandamise aluseks on linnaeelarve. Eelarve koosneb ühe
eelarveaasta tuludest ja kuludest, mis viiakse tasakaalu. Eelarve maht sõltub linnale ette seatud
ülesannetest ja selleks eraldatud vahenditest. Põhilised tuluallikad on laekumised maksudest,
rahalised toetused, allasutuste omatulud ning muud laekumised. Mõisaküla Linnavalitsuse ja tema
allasutuste raamatupidamine on tsentraliseeritud ja seda teostatakse linnavalitsuse
raamatupidamise kaudu.
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Linna territooriumil rahva arvu vähenemise pidurdamine on üks olulisi prioriteete järgnevatel
aastatel, sellest tulenevalt aitab omavalitsus igati kaasa uute töökohtade loomisele ning turvalise ja
võimalikult maksimaalselt elanike vajadusi rahuldava elukeskkonna tagamisele.
Aruande järgnev osa sisaldab ülevaadet linna juhtimisest ja arengukava täitmisele suunatud
tegevustest valdkondade lõikes.

Linna juhtimine
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 linna omavalitsusorganid on:
Linnavolikogu – omavalitsuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt
seaduse alusel;
Linnavalitsus – linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Linnavolikogu on kohalike küsimuste pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatu ning
töötab ainult linnaelanike huvides ja nende nimel. Volikogu valimised toimusid 20.10.2013 ja
koosseisu volitused algasid 25.10.2013, linnavolikogu praeguses kooseisus on 11 liiget.
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
7
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Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib praktilise tegevusena ellu
talle riigi ja linna õigusaktidega pandud ülesandeid. Linnavalitsus juhib linna ja hallatavate
asutuste tegevust.
Mõisaküla linna asutused on:
• Linnavalitsus kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu;
• Hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu.
Mõisaküla linnavalitsuse praegune koosseis kinnitati 08.11.2013 volikogu istungil. Linnavalitsuses
on 5 liiget sh linnapea. Linnavalitsuse liikmed 2013. aastal linnavalitsuse liikmeksoleku eest tasu
ei saanud.
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Ülevaade arengukava täitmisest
Mõisaküla linnavalitsus ja linnavolikogu on kohalikele elanikele suunatud avalike teenuste
teostajad ja kohaliku elu arenguks vajalike tegevuste korraldajad. Edukas tegutsemine kohalikus
omavalitsuses eeldab kohalike olude, inimeste vajaduste ja huvide tundmist, orienteerumist riigi
poliitikas ning kompetentsust oma valdkonnas (rahandus, haridus vm.), selle alusel on võimalik
planeerida tegevust ja anda elanikele ülevaadet toimuvast.

2012. aastal uuendati linna kehtivat arengukava, mida 2013. aastal ei muudetud.
Arengukava linnavalitsus ja turismi arendamise tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

LINNAVALITSUS
Linna üldplaneeringu
koostamine
Turvakaamerate paigaldamine
kesklinna
Infotehnoloogia ja
dokumendihaldussüsteemi
arendamine
TURISM
Kergliiklustee rajamine
Mõisaküla - Kamara teerist
ETTEVÕTLUS
Anda ettevõtjate kasutusse
linna omandisse kuuluvad
vabad mitteeluruumid

Täidetud

Täidetud
osaliselt
või
alustatud

Ei ole
Märkused
täidetud

X
X

Paigaldati üks
turvakaamera

X

Lükkus järgmisesse
perioodi

X

X
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Haridus
Mõisaküla Kool loob õpilastele võimaluse põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse
täitmiseks.
Koolis õpib 52 õpilast, keda õpetavad 13 õpetajat, samuti on koolis olemas tugispetsialistid
(pikapäevarühma õpetaja, eripedagoog ja logopeed), kes toetavad õpetajate tegevust.
Aktiivselt osaleti Lilli Loodusmaja tasuta õppepäevadel, e-viktoriinides, edukalt esindati kooli
maakonnas: spordis, matemaatikas, eesti, vene ja inglise keeles.
Alates septembrist 2013 on kool liitunud KiVa (Kiusamisest Vaba) koolidega, ollakse pilootkool
(Eesti 20 kooli), kes viib läbi KiVa tunde I ja II kooliastmes.
Koolis jätkasid tööd kõik 2013. aasta sügisel alustanud huviringid, mille vastu on endiselt suur
huvi.
Arengukava kool tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

Täidetud

Täidetud
osaliselt
või
alustatud

KOOL
Spordihoone valgustuse
nõuetega vastavusse viimine

Ei ole
täidetud

X

Algklasside remont, aknakatted

X

Tehnilise varustuse ja
õppevahendite täiendamine

X

Märkused

Lükkus järgmisesse
perioodi
Remonditi kaks
algklassiruumi
Lükkus järgmisesse
perioodi

Koolieelse lasteasutuse ülesanne on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja
alushariduse omandamist. Linnas tegutseb üks munitsipaallasteaed, milles käib 26 last. Lastega
tegeleb neli õpetajat ja muusikaõpetaja. Lisaks lasteaias toimuvatele iga-aastastele
traditsioonilistele üritustele osaleti Lilli Loodusmaja poolt pakutud tasuta õppepäevadel ja
Sinialliku matkarajal (2 korda). Korraldati 2013. aasta Lõuna-Mulgimaa laste laulupäev (osalejad
Halliste, Õisu, Abja, Mõisaküla lasteaiad). Tehti koostööd naaberlasteaedadega (Abja, KarksiNuia, Kilingi-Nõmme) õpetajate koolituste korraldamises.
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Arengukava lasteaed tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

Täidetud

Täidetud
osaliselt
või
alustatud

LASTEAED
Elektrisüsteemide
korrastamine
Lasteaia ruumide remonditööd

Ei ole
täidetud

Märkused

X

Lükkus järgmisesse
perioodi

X

Vaba aeg ja kultuur
Omavalitsuse ülesandeks on rahvuskultuuri säilitamine ja populariseerimine ning selle arengut
soodustavate tingimuste loomine. Linnas toimub mitmekesiseid kultuuriüritusi, mille
korraldajateks on linna oma asutused: kultuurimaja, noortekeskus, muuseum ja raamatukogu.
Raamatukogu asub kesklinnas, koolimajaga samas hoones. Külastajatele on kättesaadav
teatmefond ja avar lugemistuba, kus on võimalik viia läbi koolitusi ja raamatukogutunde.
Raamatukogu peamine tegevus on teavikute kohapealne ja koju laenutamine ja avaliku
internetipunkti teenindus.
Arengukava raamatukogu tegevusvaldkonna täitmine 2013.aastal:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

RAAMATUKOGU
Viia läbi infotehnoloogilised
uuendused: AIP arvutid, skänner,
koopiamasin
Läbi erinevate ürituste
lugemishuvi äratamine
Teavikute hankimiseks vajalike
vahendite kindlustamine
Treppide libeduse kaitse matid

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

soetati
printer/skanner/koopiamasin.

X
X
X
X
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Muuseum omab tähtsat rolli meie kultuuripärandi ja rahvuslike väärtuste hoidmisel ning
arendamisel. 2013. aastal külastas muuseumit 1304 s.h. 218 väliskülalist. Muuseumi põhieesmärk
2013. aastal oli museaalide korrastamine.
Arengukava muuseumi tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

MUUSEUM
Näituste ja esitluste regulaarne
korraldamine

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

Korraldati kaheksa erinevat
näitust, toimus muuseumiöö
„Öös on inimesi“

X

Fondide varustamine kaasaegse ja
nõuetekohase inventariga

X

Osteti metallist raamatukapp

Kultuurimaja tegevuse eesmärk on pakkuda kodanikele huvitegevuse võimalusi, korraldada
kontserte, etendusi ja teisi meelelahutusüritusi. 2013. aastal töötas kultuurimajas seitse ringi
ligikaudselt 100 osalejaga.
Kultuurimaja alluvuses on Mõisaküla Noortekeskus, kus pakutakse noortele erinevaid võimalusi huvitavaks
ja põnevaks aja veetmiseks
Arengukava kultuurimaja tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

KULTUURIMAJA

Jätkata traditsioonilisi kultuuriüritusi
(kodukandipäevad, jaanipäev jt)

Kultuurimaja hoone renoveerimine
(ruumide remonditööd, elektri-,
tulekahjuhäire-, küttesüsteemi ehitus)
Inventari soetamine (muusikariistad,
helitehnika, mööbel)

Suurematest üritustest läksid hästi
korda Kodukandipäevad, mida külastas
üle 1100 inimese, samuti Uusaastapidu,
kus oli osavõtjaid üle 100 inimese.
Traditsiooniliselt tähistati erinevaid
rahvuspühi, toimusid salongiõhtud.

X

X

Leader programmist saadud rahadega
soetati helitehnika

X

Suveaeda kuivkäimla 2 tk
Suveeaaia haljastustööde teos tamine

Lükkus järgmistesse perioodidesse

X

Lükkus järgmistesse perioodidesse
Alustati haljastustöödega, mis jätkuvad
2014. aastal

X
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TEGEVUSED 2013

Täidetud

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

NOORTE VABA AEG
Noortetoale inventari ja tehnika
soetamine
Projektid noortele huvitegevuse
korraldamiseks

X

Projektide „Võrkpalliplatsid korda“,
„Eesti-Läti sõpruskohtumine“ ,
„Mäng+sõprus=võit“ läbiviimine

Mõisaküla noortekroonika
väljaandmine

X

Projekt „Mõisaküla noortetöö kroonika
2012“ väljaandmine kahes eksemplaris

Noorte ürituste korraldamine

X

X

Korvpalliplatsi renoveerimine
X

Tähistati sõbrapäeva, ülestõusmispühi,
emadepäeva, lastekaitsepäeva, toimus
vana-aasta peo tähistamine,
Lükkus järgmistesse perioodidesse (
Projekt „Kossuplatsi renoveerimine“ ei
saanud rahastust)

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalhoolekande peaeesmärk on erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste toetamine,
probleemide ennetamine ja leevendamine sotsiaalteenuste ning materiaalse ja rahalise abi
osutamise teel.
Linnas on üks sotsiaaltööspetsialist, kelle ülesanneteks on linna elanike sotsiaalsete vajaduste
väljaselgitamine ja abistamise korraldamine, sotsiaalregistri pidamine ja abi tagamine, inimeste
nõustamine ja informeerimine sotsiaaltoetustest- ja teenustest, toimetulekutoetuste avalduste
vastuvõtmine, menetlemine ja toetuste arvestamine.
Mõisaküla linn jagab laste ja lastega perede olukorra parandamiseks erinevaid rahalisi toetusi,
millest olulisemad on esitatud alljärgnevalt: sünnitoetust makstakse kahes jaos iga lapse sünni
puhul ühele lapsevanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Mõisaküla linna
elanikuks ning üks lapse vanematest on lapse sünnihetkel Mõisaküla elanik olnud vähemalt pool
aastat. Antud toetus peaks värsketele lapsevanematele pakkuma materiaalset tuge lapse heaolu
ning väärilise elujärje kindlustamiseks. Sünnitoetus oli 2013. aastal 320 eurot ja seda maksti 1 440
eurot üheksale taotlejale.
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Esmakordselt koolimineva lapse toetus 65 eurot makstakse Mõisaküla linna territooriumil
asuvasse haridusasutusse mineva lapse vanemale, et aidata peret lapsele vajaminevate koolitarvete
ostmisel. 2013. aastal alustas kooliteed viis last, ranitsatoetust maksti kokku 325 eurot.
Koolilõpetaja toetusega tunnustatakse põhikooli (65 eurot) ja gümnaasiumi (80 eurot) lõpetanuid,
koolilõpetajad said kokku 835 eurot. Esmast kutset omandavad noored (96 eurot) kokku 1 248
eurot.
Toimetulekutoetuse maksmise peamine eesmärk on tagada kokkulepitud minimaalne elustandard
neile leibkondadele, kes ei suuda teenida piisavat sissetulekut muudest allikatest.
Toimetulekutoetust määrab ja maksab linnavalitsus Sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud
ulatuses, tingimustel ja korras valla- või linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.
Linnas oli 2013. aasta 31. detsembri seisuga 234 puudega inimest, puudega lapsi oli 10 s.h. 6 raske
ja sügava puudega. Linnavalitsus maksab vähekindlustatud puudega inimestele või peredele
puudega isiku hooldajatoetust, 18-aastase ja vanema inimese teovõimelisele hooldajale.
Mõisakülas on 26 kohaline hoolekandekeskus, mis asendab kodu vanuritele ja puuetega
inimestele, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada teiste
sotsiaalteenustega.
Arengukava sotsiaalhoolekanne tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

Täidetu
d

Täidetud
osaliselt /
alustatud

SOTSIAALHOOLEKANNE
Hoolekandekeskuse
hoone rekonstrueerimine

Päevakeskuse
moodustamine

Koduhooldusteenuste
käivitamine

Ei ole
täidetud

X

Märkused

Lükkus järgmistesse perioodidesse
Päevakeskusena tegutseb MTÜ
Käetöö Koid, kus pakutakse
eakatele, puuetega inimestele ja
teistele huvilistele võimalusi
huvitegevuse harrastamiseks ja
vaba aja veetmiseks. Linn toetas
MTÜ Käetöö Koid tegevusi 500
euroga.

X

X

14

Lükkus järgmistesse perioodidesse

Lisa
Mõisaküla Linnavolikogu
19. juuni 2014 otsusele nr 20

Linnas tegutseb üks perearst, lisaks perearsti vastuvõtule on inimestel võimalus pöörduda pereõe
vastuvõtule, kes teenindab inimesi kodudes ja kord nädalas võtab patsiente vastu perearstikeskuse
ruumides. Kuna linna elanike keskmine vanus pidevalt tõuseb, siis on vajalik välja arendada
koduhooldusteenused.
Arengukava tervishoid tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

Täidetud

TERVISHOID
Koduõendusteenuse toetamine,
tervisetoa loomine, linna
tervisprofiili uuendamine
Arstiabiteenuste (perearst)
jätkamise
soodustamine/toetamine
Saunateenuse osutamise
toetamine

Täidetud
osaliselt /
alustatud

Ei ole
täidetud

Märkused

Koduõel on võimalik
kasutada tervisekeskuse
ruume
Alustati
perearstikeskuse hoone
katuse renoveerimist.
Maksti tegevustoetust
3200 eurot sauna
tegevuse toetamiseks

X
X

X

Tööhõive Mõisaküla linnas majanduse langedes vähenes ja töötute arv suurenes. See protsess
toimis nii kuni 2012. aasta keskpaigani. Alates 2012. aasta teisest poolest on aga tööturu näitajad
pidevalt paranenud. Töötute arv saavutas maksimumi 2012. aasta märtsis, olles 29, järgneval
perioodil on see aga vähenenud ja 2013. aasta lõpuks oli see juba 12.

Registreeritud töötud Mõisaküla linnas 2012 a. – 2013 a.:
aasta
2013
2012

jaan
14
25

veebr
16
28

märts
18
29

aprill
13
26

mai
10
20

juuni
9
19

Allikas. Töötukassa

15

juuli
8
18

august sept
8
8
17
18

okt
12
17

nov
12
17

dets
12
13
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Linnahooldus
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 peamised tegevusalad on teede ja tänavate
rekonstrueerimine ja hooldus, haljastuse ja parkide hooldus ja arendamine, tänavavalgustuse
hooldamine ja arendamine, munitsipaalomandis olevate hoonete korrashoiu tagamine, vee- ja
kanalisatsiooni teenuste pakkumine, kalmistu korrashoid.
Teede remondiks ja hoolduseks saadi 2013. a Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 44
991 eurot.

Arengukava linnahooldus tegevuskava täitmine 2013.a:
Tegevuskava täitmine
TEGEVUSED 2013

LINNAHOOLDUS
Kanalisatsiooni ja veevarustuse
väljaehitamine ja olemasolevate
rekonstrueerimine vastavalt
ÜVK arengukavale
Pärnu tn 29 hoone renoveerimine
Pärnu tn 45 ja 43 katuse vahetus

Sadeveekraavide korrastamine

Täidetud

Täidetud
osaliselt
või
alustatud

Ei ole
täidetud

X
X

Alustati katuse renoveerimist
2012 aasta lõpus alustati Pärnu 43
katusekatte vahetust mida jätkati
2013 aastal, samuti vahetati ka Pärnu
45 katus.
Puhastati 500m sadevee kraave ja
korrastati 21 sissesõidutee truupi,
puhastai 750m sadevee kraave võsast

X

X

Tänavavalgustuse
rekonstrueerimine
X

Kruusakattega tänavate
korrastamine
Traktori soetamine
Auto soetamine

Märkused

X
X
X
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Kanti kulusid linna
tänavavalgustusele, tagati töökorras
jõuluvalgustus. Pandi 354 m
tänavavalgustust õhukaablisse ja
paigaldati 6 uut tänavavalgustit
Hooldati kogu linna tänavavõrk s.h.
uuendati purustatud kruusaga 4778
m2 tänavate katet
Lükkus järgmisesse perioodi
Lükkus järgmisesse perioodi
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
Tuhandetes eurodes
Lisa
Varad

31.12.2013

31.12.2012

1261

1 241

11
27
12

14
27
8

50

49

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

2
3
4

Käibevara kokku
Põhivara

1211

1192

Põhivara kokku

Materiaalne põhivara

5

1 211

1 192

Kohustused ja netovara

1261

1 241

47
2
18

12
4
17

67

33

67

33

1 194
1 208
-14

1 208
991
217

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja ettemaksed

3
3
3

Lühiajalised
kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised
kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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Tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud

Lisa

2013

2012

3
6
7
8

291
249
377
2

277
251
587
1

919

1 116

-49
-508
-285
-53
-38

-54
-484
-270
-59
-32

-933

-899

-14

217

-14

217

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

9
10
11
11
5

Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Tulud hoiudtelt ja väärtpaberitelt
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem
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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
Kasum/kahjum põhivara müügist
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

2013

2012

-14

217

38
6
-15
-1
2
16

32
13
-235

-4
16

-3
-5

28

19

-45
1
-2
15

-77

-31

-62

-3

-43

14
11
-3

57
14
-43

27

15

Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
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 eurodes
Akumuleeritud
tulem
991

Saldo seisuga 31.12.2011
Muutused 2012 aastal
Aruandeaasta tulem

217

Saldo seisuga 31.12.2012

217

Muutused 2013 aastal
Aruandeaasta tulem

-14

Saldo seisuga 31.12.2013

1194
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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

949
288
276
12
291

966
288
276
12
302

898
291
285
6
245

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

369
179
126
64
1
1
921

375
179
128
68
1
1
935

361
179
128
54
1
1
868

Antavad toetused tegevuskuludeks

68

64

47

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

1

1

41
7
19
853
514
325
14
11
28
-36
2
-51
15
-2

40
8
15
871
516
342
13
10
31
-39
2
-54
15
-2

34
8
5
821
508
311
2

-8

-8

-3

-8

-8

-3

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 (+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
Finantstulud (+)
EELARVE TULEM(ÜLEJÄÄK (+)/PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMITEGEVUS KOKKU
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
(+SUURENEMINE/-VÄHENEMINE)

30
-33
1
-49
15

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

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Mõisaküla Linnavalitsuse 2013 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
2013 a. olulisi arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud, mistõttu vastavat osa ei avaldata. Alates
2012 a. on muudetud 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.
Vastavalt uutele RTJ-dele lõpetati müügiootel põhivara kajastamine.

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.
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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

2 - 5%

Masinad ja seadmed

10 – 20%

Infotehnoloogilised seadmed ja tarvikud

20 – 33%

Muu inventar

10 – 20%
23

Lisa
Mõisaküla Linnavolikogu
19. juuni 2014 otsusele nr 20

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
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 arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui
turuhind pole teada.

Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad
riskid ja hüved kantakse üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Renditehinguid kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendiperioodil tasustavad maksed kajastatakse
kuluna ühtlasi kogu rendiperioodi jooksul. 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. 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.
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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.

Bilansipäevajärgsed sündmused
Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toiminud sündmuste kajastamine
aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.
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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).
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes eurodes
31.12.2013

31.12.2012

Raha
Sularaha
Arvelduskontod pankades

11

1
13

Raha ja selle ekvivalendid kokku:

11

14

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

Lühiajalised nõuded
31.12.2013
31.12.2012
Maksud brutosummas
Tulumaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksud
Loodusressursside
kasutamise ja saastetasud
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

27

Lühiajalised
31.12.2013

kohustused
31.12.2012

11
5
1
17

11
5
1
17

27

27

27

1
27

27

18

Puhkusetasude kohustus
Muud võlad töövõtjatele
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest
Võlad tarnijatele põhivara eest
Kokku

17
3
1
12

2
29
18
49

16

B.Maksu-, lõivu- ja trahvitulud

Tulud
Maksud

2013.

2012.

Tulumaks

285

266

Maamaks
Maksutulud kokku

6
291

11
277

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud

1

1

Tasud vee erikasutusest

1

1

292

278

Kokku maksud, lõivud, trahvid
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Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
Tuhandetes eurodes

Nõuded ostjate vastu

Muud nõuded ja ettemaksed kokku

31.12.2013
12

8

12

8

29

31.12.2012

Lisa
Mõisaküla Linnavolikogu
19. juuni 2014 otsusele nr 20

Lisa 5 Materiaalne põhivara
tuhandetes eurodes
Maa

Hooned ja
rajatised

Masinad ja
seadmed

Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd

Kokku

Jääk perioodi alguses 31.12.2012
Soetusmaksumus

1 446

25

79

1 550

Kogunenud kulum

-337

-18

-3

-358

1 109

7

76

1 192

Jääkväärtus
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused

3

35

5

14

57

Kulum ja allahindlus
Kokku liikumised
Jääk perioodi lõpus 31.12.2013

3

-37
-2

-1
4

14

-38
19

Soetusmaksumus

3

1 481

30

79

14

1 607

-374

-19

-3

1 107

11

76

Kogunenud kulum
Jääkväärtus

3

-396
14

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 44 878.47 tuhat eurot,
mis tuleneb järgmistest summadest:
1) aruandeaasta soetuste summa 49 898.73 tuhat eurot
2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 9 979.74 tuhat eurot
3) lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaksukulu summas 15 000 tuhat
eurot
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Lisa 6 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Tuhandetes eurodes
2013

2012

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

138

130

Tulud haridusalasest tegevusest

58

52

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

17

9

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulu

17

16

Tulu majandustegevusest, üür ja rent

15

43

Tulud korrakaitsest (päästeteenistuse tulud)

4

Riigilõivud

1

Kokku tulud kaupade ja teenuste nüügist

249

31

251
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Lisa 7 Saadud toetused
Tuhandetes eurodes

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

2013

2012

45
3
3
1
1

30
4
1
3
1
1
1
41

53

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Siseministeerium
Haridus-ja Teadusministeerium
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

15
15
12

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

15

27

Mitterahaline sihtfinantseerimine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, puurkaev-pumpla
rekonstrueerimine

208

Saadud mittesihtotstarbeline sihtfinantseerimine
Tasandusfond lg 1
Toetusfond lg 2
Viljandi Linnaraamatukogu

179
128
2

Kokku mittesihtotstarbeline finantseerimine

309

0

311

377

0

587

K õ i k k o k k u:

32
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125
1
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Lisa 8 Muud tegevustulud
Tuhandetes eurodes

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist
Kokku muud tegevustulud

33

2013
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1

2012
1

2
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Lisa 9 Antud toetused
Tuhandetes eurodes
2013

2012

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

-14
-11
-4
-2
-2

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

Kokku sotsiaaltoetused

-33

-37

-6

-5
-1
-5
-1

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

-1

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Viljandi linn (laululava toetus)

-2

Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
Annor Group OÜ
MTÜ-d ja seltsid

-3
-3

-3
-1

Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine
Liikmemaksud
Muud toetused

-15
-1

-16
-1

Kokku antud toetused

-49

-54
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Lisa 10 Tööjõukulud
Tuhandetes eurodes
2013
Töötajate
arv

Töötasukulu

2012
Töötajate
arv

Töötasukulu

Haridus

25,7

-178

25,37

-165

Linnavalitsus

8,00

-67

7,40

-63

Sotsiaalhooldus

8,13

-48

9,25

-50

Kultuur

6,00

-35

6,00

-35

Majandus

5,30

-28

5,33

-27

Tegevusvaldkond

Volikogu
Kokku töötajate arv ja
tööjõukulud

-9
53,13

-365

-9
53,35

-349

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute
korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud moodustasid
aruandeperioodil 11 561.80 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 8 172.30 tuhat eurot.
Töötasukulud

2013
-377

2012
-357

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed

-129

-125

-2

-2

-508

-484

Erisoodustused
Õppelaenu kustutamine
Kokku tööjõukulud
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Lisa 11 Muud tegevuskulud
Tuhandetes eurodes
2013

2012

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu

-92

-81

Õppevahendite ja koolituse kulud

-32

-37

Toiduained ja toitlustusteenused

-32

-31

Rajatiste majandamiskulu

-25

-24

Sõidukite majandamiskulu

-25

-23

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

-18

-16

Administreerimiskulu

-17

-17

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-13

-13

Inventari majandamiskulud

-12

-12

Meditsiinikulud ja hügeenikulud

-8

-7

Sotsiaalteenused

-8

-3

Koolituskulu

-2

-3

Mitmesugused majanduskulud

-1

-3

Majanduskulud kokku

-285

-270

Käibemaksukulu tegevuskuludelt

-44

-42

Käibemaksukulu põhivara soetuselt

-6

-13

Muud majandamiskulud
Kokku muud majandamiskulud

-3
-53

-4
-59

Kokku majandamiskulud

-338

-329
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1
01.
01111
01112
01114
01600
03.
03100
03200
03600
04.
04120.
04510
04740
04900
05.
05100
06.
06300
06400
06605
07.
07400
08.
08102
08109
08201
08202
08203
08208
08209
08212
08300
08400
09.
09110
09212
09220
10.
10121
10200
10201
10402
10701

Lisa 12 Eelarve täitmise aruanne
Tuhandetes eurodes
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi
Eelarveklassifikaatori nimetus
Esialgne eelarve
Lõplik eelarve
2
3
4
Üldised valitsussektori teenused
166
165
Valla- ja linnavolikogu
13
13
Valla- ja linnavalitsus
133
133
Reservfond
11
10
Muud üldised valitsussektori teenused
9
9
Avalik kord ja julgeolek
1
4
Politsei
1
Päästeteenused
3
Muu avalik kord ja julgeolek kokku
1
Majandus
94
90
Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi
1
1
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate
korrashoid)
69
69
Üldmajanduslikud arendusprojektid
11
7
Muu majandus (sh majanduse haldus)
13
13
Keskkonnakaitse
1
2
Jäätmekäitlus (sh prügivedu)
1
2
Elamu- ja kommunaalmajandus
60
59
Veevarustus
16
16
Tänavavalgustus
11
10
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
33
33
Tervishoid
21
21
Avalikud tervishoiuteenused
21
21
Vabaaeg, kultuur ja religioon
95
103
Sporditegevus
2
3
Vaba aja üritused
1
1
Raamatukogud
23
23
Rahva- ja kultuurimajad
39
43
Muuseumid
10
10
Kultuuriüritused
7
10
Seltsitegevus
3
3
Laululavad
2
2
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
5
5
Religiooni-ja muud ühiskonnateenused
3
3
Haridus
353
358
Eelharidus(lasteaiad)
87
87
Põhikoolid
242
245
Gümnaasiumid
24
26
Sotsiaalne kaitse
183
187
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
9
9
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
136
136
Muu eakate sotsiaalne kaitse
5
7
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
13
12
Riiklik toimetulekutoetus
20
23
KULUD KOKKU
974
989

37

Eelarve täitmine
5
149
13
127
9
3
2
1
77

59
5
13
2
2
58
15
10
33
16
16
93
3
21
42
10
7
3
4
3
349
83
242
24
172
7
131
7
12
15
919

Lisa
Mõisaküla Linnavolikogu
19. juuni 2014 otsusele nr 20

Lisa 13 Reserfondi kasutamise aruanne

EelarveSelgitus
klassifikaatori
tunnus
01114 Reservfond aasta alguses

Reservfondist
kulutamiseks
eraldatud

Kulutatud

11 168.00

08102 Arnold Luhaääre XXI mälestusvõistluse läbiviimine

300.00

300.00

08102 Mõisaküla Võrr 2013 toetamine

250.00

250.00

08202 Kultuurimaja majanduskulude katteks

200.00

200.00

08209 Noortekeskus H.E.L.A.R. toetamine

270.00

270.00

Kokku suunatud reservfondist

1020.00

1020.00

Eraldatud reservfondi
Reservfond aasta lõpus

10 148.00
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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
keskmine arv (taandatuna
täistööajale)
12,7
4
1
6
23,7

Tasude kogusumma
(eurodes)
9 124
13 793
51 687
74 604

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.
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Selgitused eelarve täitmise aruandele

Mõisaküla linna eelarve kinnitab volikogu. 2013. aasta eelarve kinnitati 27.03.2013 Mõisaküla
linnavolikogu määrusega nr 3. Esialgse eelarve maht oli 974 tuhat eurot ja lõplik 989 tuhat eurot.
Eelarve täideti 93 % tulude osas ja kulude osas 92,8 %.

Maksud
Maksude laekumine moodustab 32,4% linna 2013 aasta tulubaasist. Eelarvesse oli planeeritud
üksikisiku tulumaksu laekumiseks 276 tuhat eurot, tegelikult laekus 285 tuhat eurot, mis oli
planeeritust 3,3 % rohkem. Vastavalt Mõisaküla linnavolikogu 23. novembri 2006.a. määrusele nr
19 “Maamaksu kehtestamine”, jäid maksumäärad samale tasemele 2012. aasta maksumääradega.
Planeeritud maamaksu laekumine oli 12 tuhat eurot, tegelikult laekus 6 tuhat eurot, mis moodustas
planeeritust 50 % vähem.

Kaupade ja teenuste müük
Kaupade ja teenuste müügist laekus 245 tuhat eurot. Kaupade ja teenuste müük moodustab 27,3%
linna tulubaasist. 2013. aasta eelarvesse oli planeeritud tulu kaupade ja teenuste müügist 291 tuhat
eurot. Võrreldes 2012. aastaga jäi kaupade ja teenuste müügist saadud tulu samale tasemele
eelneva aastaga. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest jäid planeeritust
väiksemaks.
Riigilõivu laekus 224 eurot ehk kavandatust 226 eurot vähem. Haridusasutuste
majandustegevusest laekus 58 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 kohal käimisele. Toiduraha oli planeeritud 5 tuhat eurot millest laekus 4
tuhat eurot.
Haridusasutuste majandustegevuste laekumistest suure osa moodustavad laekumised teistelt
omavalitsustelt.
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Kultuuriasutuste majandustegevusest laekus kokku 17 tuhat eurot, planeeritud oli 15 tuhat eurot.
Põhiline laekumine on korraldatud kultuuriüritustest.
Sotsiaalasutuste majandustegevusest laekus 138 tuhat eurot, 8 tuhat eurot rohkem kui 2012. aastal.
Põhilise osa sotsiaalteenuste laekumistest moodustavad pensionite osamaksed 48 tuhat eurot,
laekumine eraisikutelt hoolduse eest 28 tuhat eurot ning laekumine teiste omavalitsuste poolt
makstavatest hooldustasudest 62 tuhat eurot.
Elamu ja kommunaalmajanduse tegevusest laekus 17 tuhat eurot. Laekumise põhiosa moodustavad
tulud linna üüripindadelt ja laekumine vee- ja kanalisatsiooni teenustest.
Planeeritud oli sihtotstarbelisi laekumisi 68 tuhat eurot. Laekus 53 tuhat eurot.
Sotsiaalministeerium

1

Muudelt residentidelt

1

Rahandusministeerium õppelaenude
tagasimakse

3

Maavalitsus

3

Põllumajandusministeerium

0

Majandus ja
Kommunikatsiooniministeerium, teede
renoveerimiseks
Siseministeerium

45
15

Tasandusfondi planeeritud laekumine oli 307 tuhat eurot , tegelik täitmine 307 tuhat eurot.
Rajatiste ja hoonete müügist planeeriti 1,5 tuhat eurot, tegelik täitmine 1 tuhat eurot.
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Kulud
Mõisaküla linna 2013. a planeeritud kulude maht oli 974 tuhat eurot. 2013. a eelarve koos
lisaeelarvetega oli 989 tuhat eurot, tegelik täitmine 919 tuhat 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, 60maksukulud, 65- intressikulud.
Eelarve täitmine toimub neljakohaliste kuluartiklite lõikes.

Tunnus 01 Valitsussektor
Valitsussektor moodustab eelarve kuludest 16,2%.
Linnavolikogu kuludesse planeeriti kokku 13 tuhat eurot sh: art. 50- personalikulud linnavolikogu
esimehe, komisjonide esimeeste, hüvitiste maksmiseks, riiklikeks maksudeks, tegelik täitmine 13
tuhat eurot.
Linnavalitsuse kuludesse planeeriti kokku 133 tuhat eurot, sh art. 50- personalikulud 93 tuhat
eurot. Erisoodustused kokku 1 tuhat eurot. Majandamiskulud, kokku 40 tuhat eurot on ette nähtud
linnavalitsuse ruumide ülalpidamiseks, arvuti- kommunikatsioonivõrgu haldamiseks ja
arendamiseks, bürookuludeks ja koolitusteks, tegelik täitmine 127 tuhat eurot.
Reservfond- 11 tuhat eurot, vastavalt vajadusele projektide kaasfinantseerimisteks ja
ettenägematuteks kuludeks. Reservfondi jääk aasta lõpuks oli 10 tuhat eurot.
Liikmemaksud (üldiseloomuga kulud valitsussektoris)- Viljandi Omavalituste Liidu liikmemaks ja
Linnade Liidu liikmemaks kokku 9 tuhat eurot. Tegelik täitmine 9 tuhat eurot.

Tunnus 03 Avalik kord ja julgeolek
Avalik kord ja julgeolek moodustab eelarve kuludest 0,3%. Planeeritud oli 639 eurot, tegelik
täitmine 3 tuhat eurot. Suurenemine oli tingitud valvekaamerate muretsemisega ning kulud
päästeteenistusele.
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Tunnus 04 Majandus
Majandus moodustab eelarve kuludest 8,4 %.
Maanteetransport- planeeritud kokku 69 tuhat eurot, sh art 50 personalikulu 21 tuhat eurot,
majandamiskulu 45 tuhat eurot, mis sisaldab 2013. aastaks linnateedele riigi poolt eraldatavaid
vahendeid. Täitmine 59 tuhat eurot.
Üldmajanduslikud arendusprojektid – omaosalus projektidele 11 tuhat eurot, täitmine 5 tuhat
eurot.
Muu haldus – 13 tuhat eurot, personalikulu, majandamiskulu linnahoolduse hoone Õhtu 9a
ülalpidamiskulud ja hoonete kindlustusmaksed. Tegelik täitmine 13 tuhat eurot.

Tunnus 05 Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse moodustab eelarve kuludest 0,2%.
Jäätmekäitlus 1 tuhat eurot, majandamiskulu, prügikonteinerite tühjenduskulu, saastetasud.
Täitmine 2 tuhat eurot. Suurenemine oli tingitud ohtlike jäätmete teenuse suurenemisest.

Tunnus 06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab eelarve kuludest 6,3%.
Veevarustus kokku 16 tuhat eurot, sh personalikulu 8 tuhat eurot, täitmine 15 tuhat eurot.
Tänavavalgustus kokku 11 tuhat eurot, sh majandamiskulud ja välisvalgustuse elekter, täitmine 10
tuhat eurot. Hulkuvate loomadega seotud tegevus, kokku 441 eurot.
Muu elamu- kommunaalmajanduse kulu kokku 33 tuhat eurot, sellest majandamiskulu kokku 4
tuhat eurot, Pärnu tn.43 ja 45 katuse vahetus . Täitmine 33 tuhat eurot.
Saunad – rendile antud sauna tegevustoetus 3 tuhat eurot, täitmine 3 tuhat eurot.
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Tunnus 07 Tervishoid
Tervishoid moodustab eelarve kuludest 1,7%.
Perearstikeskuse – majandamiskulud, muu tervishoid – ravikindlustusega hõlmamata isikutele,
teenuste arendamiseks, perearstikeskuse katuse vahetamine. Kulu kokku 21 tuhat eurot, täitmine
16 tuhat eurot.

Tunnus 08 Vaba aeg ja kultuur
Vaba aeg ja kultuur moodustab eelarve kuludest 10,1 %.
Sporditegevus kokku 2 tuhat eurot s.h MTÜ Spordiselts „ÜLO“ tegevustoetus, korvpalliklubi
tegevustoetus, muu sporditegevus. Lõplik eelarve 3 tuhat eurot . Seltsitegevus kokku 3 tuhat eurot,
täitmine 3 tuhat eurot. Ajaleht Lõuna Mulgimaa – 5 tuhat eurot, täitmine 4 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 21
tuhat eurot.
Kultuurimaja kokku 39 tuhat eurot, personalikulud- personali töötasud, ringijuhtide töötasud ja
lepingulised töötasud koos riiklike maksudega kokku 31 tuhat eurot. Majandamiskulu –
kultuurimaja ülalpidamiskulud, ringidele materjalid, kultuurimaja üritused ja inventari soetuseks
vajaminevad kulud kokku 13 tuhat eurot. Tegelik täitmine 42 tuhat eurot, suurenes täiendavate
majanduskulude tõttu. Kultuuriüritused kokku 7 tuhat eurot. Lõplik eelarve 10 tuhat eurot,
täitmine 7 tuhat eurot.
Muuseum kokku 10 tuhat eurot sh. personalikulu 9 tuhat eurot, majandamiskulu 1 tuhat eurot.

Tunnus 09 Haridus
Haridus moodustab eelarve kuludest 38,1%.
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Põhikooli eelarve kokku 242 tuhat eurot, sh personalikulu - töötasud koos maksudega on 179 tuhat
eurot, majandamiskulu kokku 66 tuhat eurot koolihoone ülalpidamiskulu, administreerimiskulud,
töötajate koolitused, kooli toidukulud, inventar jms, lõplikuks eelarveks kujunes 245 tuhat eurot.
Gümnaasiumid - teistelt omavalitsustelt ostetud koolitusteenused kokku 24 tuhat eurot, lõplik
eelarve 26 tuhat eurot.
Lasteaia eelarve kokku 87 tuhat eurot s.h personalikulu – töötajate töötasu koos maksudega 66
tuhat eurot ja majandamiskulu 19 tuhat eurot- bürookulud, hoone korrashoiukulu, personali
koolitused, laste toidu- ja õppevahenditeks. Lõplikuks eelarveks kujunes 87 tuhat eurot. Täitmine
83 tuhat eurot.

Tunnus 10 Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalne kaitse moodustab eelarve kuludest 18,8 %.
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kokku 9 tuhat eurot, sh. puuetega inimeste
hooldajatoetusteks ja neilt makstavateks riiklikeks maksudeks. Tegelik kulu 7 tuhat eurot.
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused kokku 136 tuhat eurot, teistele hooldekodudele 7 tuhat eurot
neilt ostetud teenusteks. Lõplik eelarve hooldekodudele 136 tuhat eurot.
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kokku 12 tuhat eurot, sünnitoetused, matusetoetused,
koolilõuna toetused, toetused vastavalt linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste
osutamise korrale. Lõplik eelarve ja täitmine 12 tuhat eurot.
Riiklik toimetulekutoetus kokku 20 tuhat eurot, sh: 2012. a. kasutamata jääk 5 tuhat eurot,
majandamiskulu sotsiaalabiteenuste korraldamiseks 2013. a. eraldatud 1 tuhat eurot. Lõplik
eelarve riiklikul toimetulekutoetusel 23 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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