
Antsla valla 2018. aasta eelarve

Vallavalitsus on eelarvet koostades olnud konservatiivne ning suurt tõusu tulude laekumisel ei prognoositud. Eelarve
koostamise lähtealuseks on arengukava, eelarvestrateegia ning reaalsed võimalused ja kindlad vajadused.

2018. aasta eelarve koostamisel lähtus vallavalitsus järgmistest põhimõtetest:
• tulude ja kulude planeerimisel ja kohustuste võtmisel jälgitakse konservatiivsuse printsiipi
• korraldatakse  ametiasutuse  ja  hallatavate  asutuste tegevust  erinevate  teenuste  osutamisel  selliselt,  et  oleks

tagatud eelarvevahendite sihipärane, optimaalne ning säästlik kasutamine.

Eelarve tulud

2018. aasta eelarve tulud on 7,7 miljonit eurot. 

Põhitegevuse tulud 5,57 miljonit eurot. 
• Eelarve tuludest 2,5 miljonit eurot moodustab tulumaks. Tulenevalt „Tulumaksuseadusest“ laekub 2018. aastal

maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,86% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.
2017. aastal laekus 11,6%.

•  Maamaks moodustab eelarve tuludest 145 tuhat eurot.  Antsla vallas 01.01.2018 on elamumaa, metsamaa ja
muu maa maamaksumäär 2,2% maa maksustamishinnast  aastas.  Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel  oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 2,0% maa maksustamishinnast aastas. Maamaks laekub 100% valla
eelarvesse.

• Kaupade  ja  teenuste  müügist  kogutakse  eelarvesse  251  tuhat  eurot.  Siia  kuuluvad  riigilõivud,  tulud
majandustegevusest, kaupade ja teenuste müük, renditulu ning õiguste müük.

• Saadud  toetused  moodustavad  eelarve  tuludest  2,67  miljonit  eurot.  Tasandusfond on  mõeldud valdade  ja
linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.  Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta
õpetajate  tööjõukulusid,  tagada  koolilõunat,  maksta  toimetulekutoetusi  ja  vajaduspõhist  peretoetust  ning  hooldada
kohalikke teid. Muud sihtotstarbelise toetused on projektipõhised, kindlate kulude katteallikad.

• Muud tulud (keskkonnatasud) moodustavad eelarvetuludest 5,5 tuhat eurot.

Investeerimistegevuse tulud  543,6 tuhat eurot.
• 217,8  tuhat  eurot  laekub  Ettevõtluse  Arengu  Sihtasutuselt  -  Kobela  tööstusalaga  piirneva  taristu

rekonstrueerimiseks.
• 325,8 tuhat  eurot  laekub  Rahandusministeeriumilt  -  Antsla  noortepargi  ja  turuplatsi  rajamiseks  ning

ühinemistoetus investeeringute katteks.

Finantseerimistegevuse tulud 1,597 miljonit eurot
• Aasta alguse jääk summas 597 tuhat eurot suunatakse eelarve kulude katteks.
• Laenu võetakse summas 1 miljon eurot Antsla Gümnaasiumi koolihoone C korpuse renoveerimiseks.
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Eelarve kulud

Põhi - ja investeerimistegevuse kulud 7,7 miljonit eurot.

• Kulud  haridusele  on  4,2  miljonit  eurot,  millest  kaetakse  Kuldre  Põhikooli,  Kuldre  lasteaia,  Antsla
Gümnaasiumi, Lusti lasteaia, Antsla Muusikakooli, koolitranspordi, koolitoidu, huvitegevuse ja haridusürituste kulud
ning kulud teistele omavalitsustele, kus õpivad või käivad lasteaias meie valla lapsed.

• Kulud  majandus  ja  keskkonnakaitsele  on  1,16  miljonit  eurot,  mis  hõlmab  arendustegevuse,  haljastuse,
kalmistute,  jäätmekäitluse,  elamumajanduse,  veevarustuse,  tänavavalgustuse  ja  vallateede  ning  tänavate  korrashoiu
kulusid.

• Kulud üldvalitsemisele on 667 tuhat eurot. Siia alla kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse, samuti ühistegevuse ja
laenu intresside kulud ning reservfond.

• Sotsiaalne  kaitse  601,8  tuhat  eurot.  Riiklik  toimetulek,  toetused  puuetega  isikutele  ja  lastele,  hooldekodu
kohtade toetused ja tasud, avahoolduse ja tugiteenusega seotud kulud ning asenduskodude toetused.

• Vaba aeg, kultuur ja religioon 757,5 tuhat eurot. Raamatukogude, rahvamajade, noortekeskuste ning spordi- ja
seltsitegevuse  tegevuskulud.  Toetused  ühisüritusteks,  seltsitegevuseks  ja  usuasutustele  ning  valla  lehe  toimetamise
kulud

• Ülejäänud  143,3  tuhat  eurot  jaguneb  kolme  valdkonna  vahel,  milleks  on  riigikaitse,  avalik  kord  ning
tervishoid. 

• Laenude tagasimaksed summas 180,1 tuhat eurot.

2018. aasta investeeringud moodustavad valla eelarvest 2,2 miljonit eurot. 
• Aktsiate soetus Võru Vesi- Kobela survetrass 28 800
• Kuldre kooli staadioni renoveerimine 65 000
• Autode soetus sotsiaalhoolekande vajadusteks 30 000
• Vallamaja  hoone renoveerimisprojekt ja II korruse remonditööd 25 000
• Maade ost ja mõõdistamine 10 000
• Antsla turuplatsi rajamine 25 000
• Tänavavalgustuse renoveerimine-projekti omaosalus 20 000
• Tervisekeskuse projekteerimine ja ehitus                          136 777
• Teehoiukava investeeringud                          463 517
• Keeri tiigi pargi renoveerimise II etapp 23 600
• Mänguväljak- Kuldresse- kaasav eelarve 25 000
• Antsla Noortepargi rajamine 10 000
• Urvaste noortekeskuse renoveerimine   7 400
• Tsooru Rahvamaja lava ja saali renoveerimine 48 500
• Linda rahvamaja saali renoveerimisprojetk 38 500
• Uue Antsla Rahvamaja radiaatorite  paigaldus 23 000
• Antsla Gümnaasiumi B korpuse  projekteerimine ja C korpuse renoveerimine          1 027 400
• Erihoolekandemaja  eelprojekt 31 200

Eve Sikk, pearaamatupidaja
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