Lühiülevaade Taheva valla 2017. aasta eelarvest
Taheva valla 2017. aasta eelarve koostamisel on vallavalitsus lähtunud kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusest, Taheva valla arengukavast 2014–2023, Taheva valla
eelarvestrateegiast ja muudest Taheva vallas kehtivatest valdkondlikest arengudokumentidest.
Eelarvele on mõju 2017. aasta haldusreformil. 2017. aastal on planeeritud mitme olulise
investeeringuprojekti (lasteaia, Hargla Raamatukogu ja haldusreformiga seoses loodava
teeninduskeskuse viimine koolihoonesse, lasteaiahoone ümber ehitamine hoolekandeasutuseks,
toetuse eraldamine Hargla kiriku põrandate remondiks jms) elluviimine. Nende projektide
kulusid kajastatakse lisaeelarvete kaudu peale hanketulemuste selgumist.
Prioriteetsed valdkonnad 2017
Kohalike tasandi teenuste koondamine Hargla koolihoonesse, hoolekandeteenuste arendamine,
mitmete mittetulundusühenduste toetamine avalikkusele suunatud investeeringuprojektide
elluviimisel.
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulude eelarve on 1 077 973 eurot, mis jääb samasse suurusjärku 2016. aasta
tegelike tuludega.
Eelarve tuludest 39% ehk 420 000 eurot moodustab üksikisiku tulumaks, mis on 8% enam 2016.
aastal laekunud summast.
Maamaksust laekub 76 700 eurot ehk 7% tulude eelarvest.
Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 137 328 eurot ehk 12,8% tulude eelarvest.
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 10,8% ehk 116 237 eurot.
Tasandusfondist on vallaeelarvesse eraldatud 83 614 eurot (2015. aastal oli see 95 269 eurot,
2016. aastal 89 203 eurot) ja toetusfondist on vallaeelarvesse eraldatud 228 880 eurot (2015.
aastal oli see 214 002 eurot, 2016. aastal 222 629 eurot).
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude eelarve on 2017. aastal 939 371 eurot.
2016. aasta vallaeelarvest tehtud tegelikud kulud kokku (sh investeeringud) olid 935 123 eurot.
Hariduse valdkonna kulud on 42,54 % ehk 419 119 eurot põhitegevuse kuludest.
Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud moodustavad 20,91% ehk 206 208 eurot põhitegevuse
kuludest.
Kultuuri valdkonna kulud on 16,3 % ehk 160 632 eurot põhitegevuse kuludest.
Majanduse (sh elamu- ja kommunaalmajanduse) kulud on 10,3% ehk 99 847 eurot põhitegevuse
kuludest.
Üldvalitsemise kulud on 9,8% ehk 96 483 eurot põhitegevuse kuludest.
Investeerimistegevus

2017. aasta põhieelarvesse on planeeritud investeeringukulud 46 550 eurot. See hõlmab Hargla
külaplatsi edasiarendust, koolihoone projekteerimist ümberehitusteks, lasteaiahoone
projekteerimist hoolekandeasutuseks, peremajade projekteerimist Sanatooriumi kinnistul.
Tegelik investeeringute maht 2017. aastal ulatub miljoni euroni ja neid kajastatakse lisaeelarvete
kaudu. Osa investeeringuid (nt Kalliküla tuletõrje veevõtukoht) tehakse ka ühinemistoetusest.
Muu informatsioon
Hajaasustuse programmi raames antakse 2017. aastal toetusteks 14 000 eurot.
Laenu tagasimaksega seotud intressikulu on 2017. aastal 651 eurot.
Laenukohustust makstakse 2017. aastal tagasi 7383 eurot. Laen on võetud Taheva Sanatooriumi
peahoone rekonstrueerimiseks 2009. aastal. Laenu tagasimaksekohustus seisuga 31.12.2016 on
21 200 eurot ja laenu tagasimakse lõpptähtaeg 19.09.2019.
Likviidsete varade maht suureneb põhieelarve alusel 107 033 euro võrra.
2017. aastal planeeritakse võtta laenu ja müüa vallale kuuluvat metsa. Samuti suunatakse vaba
kassajääk investeerimisprojektide elluviimiseks. Investeeringute kogumahuks on arvestatud
umbes miljon eurot.
Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste valdade ning Valga linna baasil moodustub peale kohalikke
valimisi Valga vald ning Taheva Vallavalitsus lõpetab oma tegevuse 31.12.2017.

