Räpina valla 2019.aasta eelarve lühiülevaade
Räpina vallavolikogu kinnitas prioriteedid 2019.aastaks eelarvestrateegias aastateks 2019-2030, mis võeti
vastu 2018.aasta septembris. 2019.a eelarve võttis volikogu vastu detsembris 2018.
2019.aastaks on valla prioriteetideks:
•
•
•

Lasteaia ja huvikoolide õpetajate palkade tõstmine.
Investeeringud teedesse ja tänavatesse
Ettevalmistused Räpina staadioni ehituseks

Põhitegevuse tulud
2019.aasta eelarves on planeeritud tulud 7 962,7 tuhat eurot. See on 149,7 tuhat eurot 1,9% vähem kui
2018.aasta eelarve täitmine.
• Eelarve tuludest 50,2% ehk 3 993,6 tuhat eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta tegeliku
laekumisega vähenemine 0,9%. 2018. aastal laekus tulumaksu planeeritust 15,5% enam.
• Riigieelarve tasandus- ja toetusfond moodustab eelarve tuludest 38,8% ja on planeeritud 2018. aasta
tasemel 3 088 tuhat eurot. Riigieelarvest õpetajate palkadeks eraldatud toetus suureneb, kuid elanike
arvu vähenemise tõttu tasandusfond väheneb. Eelarve vastuvõtmise ajaks ei ole lõplikud tasandus- ja
toetusfondi suurused teada.
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 5,2% ehk 413,4 tuhat eurot.
• Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud) moodustavad eelarve tuludest 5,8% ehk 467,7 tuhat eurot.
Põhitegevuse kulud
2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7 296,9 tuhat eurot. See on 6,7 tuhat eurot ehk
0,9% enam kui 2018.aasta eelarve täitmine.
Põhitegevuse kulud jagunevad peamiselt kahe tegevusala vahel:
•
•

Haridusele (lasteaed, koolid, muusikakool) kulub 50,7% ehk 3 696,4 tuhat eurot (võrreldes eelmise
aastaga kasv 0,8%)
Kultuurile ja vaba aja sisustamisele (kultuurikeskus, raamatukogud, sporditegevus ja spordikool,
mittetulundustegevuse toetused) 12,2% ehk 891,7 tuhat eurot (võrreldes eelmise aastaga 6% vähem).
Eelmise aasta tegelike kulude hulgas on ka sihtotstarbeliste toetuse kulud, milliseid 2019.a eelarvesse
ei ole planeeritud. Need kulud lisatakse eelarve kuludele lisaeelarvega peale toetuste laekumist.

Vallavalitsuse ülalpidamisele kulub 12,6% ehk 921,2 tuhat eurot.
Majandus- ja personalikulud tervikuna moodustavad 90,6% ehk 6 608,7 tuhat eurot, suurenedes 1,5%.
Antavad toetused moodustavad 9,4% ehk 688,2 tuhat eurot, vähenedes 4,4%.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2019. aastal võrreldes 2018. aasta
eelarve täitmisega (tuhat eurot)
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Investeerimistegevus
2019.aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 349,0 tuhat eurot. Eelarvesse on planeeritud
investeeringute omaosalused. Investeeringuteks saadavad toetused lisatakse eelarve kuludele toetuse
laekumise järel.
Investeeringud koosnevad:
•

•
•

Põhivara soetustest 1287,0 tuhat eurot
Suuremad investeeringuobjektid on:
o Valla teed ja tänavad 570,0 tuhat eurot, sellest 86,4 tuhat eurot Kiudoski ettevõtlusala teede
remondi omaosaluseks. Kiudoski ettevõtlusala teede remondiks on taotletud toetus EAS-ilt
489,5 tuhat eurot.
o Räpina Ühisgümnaasiumi söökla remont. Eelarves planeeritud omaosaluseks 177,5 tuhat eurot.
Regionaalsete investeeringutoetuste programmist on taotletud toetus 120 tuhat eurot.
o Räpina sadama teenindushoone. Planeeritud omaosalus 46,2 tuhat eurot. Eesti-Vene piiriülese
koostööprogrammist on taotletud toetus 184,8 tuhat eurot.
Toetus AS-ile Emajõe Veevärk Mehikoorma vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimise ja ehituse
omaosaluseks 48 tuhat eurot.
Intressikuludest 14 tuhat eurot.

Investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 1 050,0 tuhat eurot, mis suurendab valla netovõlakoormust
(kohustused miinus likviidsed varad) 34,7%-le põhitegevuse tuludest, ehk 2 670,2 tuhande euroni. Seaduse
kohaselt on ülempiiriks 60%.

