Nissi valla 2017. aasta eelarve seletuskiri
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1.SISSEJUHATUS
1.1. Sotsiaalmajanduslik keskkond1
Maailmamajanduse kasvutempo on oodatust aeglasem, samal ajal on suurenenud ka
ebakindlus, mille on põhjustanud geopoliitilised probleemid ja suurema protektsionismi
suunas kalduvad poliitilised valikud. Pikemaajalisi plaane teha on sellises olukorras keeruline
ja see võib halvavalt mõjuda majanduskasvule.
2017. aastal elavdavad Eesti majandust paranevad ekspordivõimalused ja valitsussektori
investeeringud, kuid tööturu arengud viitavad pingete püsimisele ning palgakasv ületab juba
neljandat aastat järjest tootlikkuse tõusu. Eesti sisemajanduse koguprodukt peaks kahe aasta
jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5%ni ja 2018. aastal 3%ni. Seda toetab ühelt poolt
kiirenev ekspordikasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv.

2. ÜLEVAADE NISSI VALLA 2017. AASTA EELARVEST
2.1. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis
Nissi valla 2017. aasta eelarve koostamisel lähtuti kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusest (KOFS), Nissi valla põhimäärusest, Nissi valla 2012–2030
arengukavast, Nissi valla 2017–2021. a eelarvestrateegiast ja teistest 2017. aasta eelarvega
seotud seadustest ja seaduste eelnõudest.
KOFS annab võimaluse ja regulatsiooni tekkepõhise eelarve koostamiseks, mis võimaldab
objektiivsemalt võrrelda eelarve täitmist ja majandusaasta tulemit. Alates 2015. aastast
koostatakse Nissi valla eelarve tekkepõhiselt, mis tähendab, et tehingud kajastatakse selles
perioodis, millal planeeritakse nende toimumine, sõltumata sellest, millal nende eest raha
laekub või nende eest tasutakse.
Eelarve koosneb järgmisest viiest osast:
1. põhitegevuse tulu
2. põhitegevuse kulu
3. investeerimistegevus
4. finantseerimistegevus
5. muutused kassas ja hoiustes
Lisaks arvestatakse tekkepõhise eelarve korral tuluga seotud nõuete ja kohustuste muutusi,
kui see avaldab olulist mõju likviidsete varade muutusele.
Nissi valla eelarve on üles ehitatud mitmetasandiliselt, et on võimalik näha iga tegevusala
kulutusi ja selle poolt teenitud või sihtfinantseerimise korras saadud tulu omavahelises seoses.
Koondeelarve igas osas on tulu ja kulu vaheks finantseerimise vajadus ehk tegevusala
käsutuses oleva raha puudu- ja ülejääk.
Eelarve on Nissi valla arengukavaga seotud läbi eelarvestrateegia, mille koostamisel
arvestatakse arengukavas toodud strateegiliste eesmärkide ning investeeringu- ja
tegevuskavas toodud tegevuste elluviimisega. Nissi valla eelarvestrateegia on arengukavaga
seotud iseseisev dokument.
1

Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi majandusprognoosid

2

2017. aasta alaeelarvete projektid esitati 28. oktoobriks 2016. aastal. 2017. aasta eelarves
arvestati õpetajate alampalga suurenemisega 4,4% kuni augustini 2017. a ja 9,6% kuni
detsembrini 2017. a. Üldine miinimumpalk suureneb 2017. aastal 9,3%. Kommunaalmaksete
hinna osas jäädi eelmise aasta tasemele. Erinevust alaeelarvete taotluste ja eelarve vahel ei
esine.

2.2. Koondeelarve
Vald kinnitas oma 2017. aasta prioriteedid eelarvestrateegias 2017–2021, mis võeti vastu
2016. aasta oktoobris. Sellega võetakse jätkuvalt kohustus haridusasutuste töötajatele
personalikulu suurendamiseks. Volikogu kinnitas 2015. aastal haridusasutuste töötajate
põhipalga miinimummäärad, mille koefitsiendid seoti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
miinimumpalgaga ja pedagoogide alampalgaga. Haridusasutuste personalikulu suureneb
2017. aastal 127037 euro võrra ehk 8,9% võrreldes eelmise aastaga (toetusfondita suureneb
91068 euro võrra ehk 11,5%).
Teiseks prioriteediks on laste turvalisuse tagamine. 2017. aastal soetatakse piirdeaiad
lasteaedadele. Järgmisel aastal näeb arengukava ette piirdeaedade rajamise koolidele.
Nissi valla 2017. aasta põhitegevuse tulu kogumaht on 3478456 eurot ja põhitegevuse kulu
kogumaht on 3459493 eurot. Põhitegevuse tulem moodustab 18963 eurot ja eelarve tulem
-254902 eurot (vt tabel 1).
Tabel 1 Nissi valla 2017. aasta koondeelarve eurodes
2017
2016
2017
eelarveeelarve
2015 eelarve
eelarve
strateegia
täitmine
täitmine
3478456
3373908
3304547
3008639
2034921
2018904
1934520
1815277
166777
174571
169448
251629
1224566
1111133
1078856
878506
52192
69300
121723
63227
-3459493
-3234778
-3089760
-2917750
-415541
-371417
-367353
-252494
-3043952
-2863361
-2722407
-2665256
18963
139130
214787
90889
-273865
-120903
-401501
-176338
10155
0
16804
-13511
-296304
-129800
-438085
-165315
90000
57600
43358
21223
-58013
-29000
-8676
-6816
0
0
0
834
-19703
-19703
-14902
-12753
-254902
18227
-186714
-85449

PÕHITEGEVUSE TULUD
Maksutulud
Tulu kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused
Muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD
Antavad toetused
Muud tegevuskulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara müük
Põhivara soetus
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine
Osaluste müük
Finantstulud ja -kulud
EELARVE TULEM
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE
MUUTUS
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Võlakohustuste võtmine

0
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0
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Joonis 1 Nissi valla põhitegevuse tulueelarved 2013–2017

2013. aastaga võrreldes suureneb põhitegevuse tulueelarve 25,4%, sihtotstarbeliste toetusteta
30,4% (vt joonis 1), mis on tingitud füüsilise isiku tulumaksu ja toetusfondi laekumise
suurenemisest. Kuigi valla elanike arv väheneb (vt joonis 3), siis palgasurve toel füüsilise
isiku tulumaksu laekumine näitab kasvutrendi.

2.3. Põhitegevuse tulueelarve ja erinevus eelarvestrateegiaga
2017. aasta eelarve põhitegevuse tulu suureneb võrreldes eelarvestrateegias 2017. aastaks
planeeritud tuluga 104548 euro võrra ehk 3,0%. Peamine erinevus eelarvestrateegiaga tuleneb
saadavate toetuste laekumise suurenemisest 113433 euro võrra. 2017. aastal suurendati
tasandusfondist omavalitsuste eelarvete ühtlustamiseks eraldatavaid vahendeid.
Eelarvestrateegias ei arvestatud kaevandamisõiguse tasude muutmisega seotud tulu
tasandamisega ja selle kaudu tasandusfondi summa muutumisega.
Nissi valla 2017. aasta põhitegevuse tulueelarvest 59% moodustab maksutulu, 35% saadavad
toetused, 5% tulu kaupade ja teenuste müügist ning 1% muu tegevustulu (vt joonis 2).
2017. aasta põhitegevuse tulueelarve suureneb 5,2% võrreldes 2016. aasta eelarve täitmisega
(vt tabel 1), mille tingib peamiselt toetusfondi mahu kasv 13,3% ja maksutulu laekumise kasv
5,2%.
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Joonis 2 Nissi valla 2017. aasta põhitegevuse tulueelarve

2.3.1 Maksud
Seisuga 01.01.2017. a oli Nissi valla elanikkonna suuruseks 2882 inimest (seisuga 01.02.2017
2877 inimest ). Neist ca 60% moodustab tööealine elanikkond, kes maksab füüsilise isiku
tulumaksu.
Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Nissi vallas perioodil jaanuar kuni november 2016. a
keskmiselt 1269 maksumaksjat, 2015. aastal keskmiselt 1250 maksumaksjat (vt joonis 3).
2017. aasta eelarvestrateegias planeeriti maksumaksjate arvu muutuseks -0,1%.
Nissi vallas oli seisuga 31.12.2016.a registreeritud 64 töötut. Töötute arv on suurenenud 14
inimese võrra võrreldes eelmise aasta sama ajaga.
Nissi valla elanike ja maksumaksjate arv
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Joonis 3 Nissi valla tulumaksu laekumist mõjutavate tegurite dünaamika 2008–2017
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Füüsilise isiku tulumaksu laekumist planeeritakse 2017. aasta eelarves 1,92 miljonit eurot,
mis on 100096 eurot ehk 5,5% rohkem võrreldes 2016. aasta tekkepõhise tulumaksu
laekumisega. Üksikisiku tulumaksu prognoosimisel arvestatakse Nissi valla elanike palga
nominaalkasvuga 5,9% (Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi Eestis
keskmiselt 5,5%), mis jääb samale tasemele võrreldes 2016. aastaga (vt joonis 4 ja 5).
2017. aasta eelarves arvestatakse maamaksu eelmise aasta tasemel, milleks on 113000 eurot.

2013
2014
2015 2016 eelarve
2012
1332026 1414346 1591933 1693983 1760500
116655 115761,2 112989 113051,1 113000

Joonis 4 Nissi valla tekkepõhine tulumaks ja maamaks perioodil 2013–2017

Tulumaks
250000

eurod

200000

2013 täitmine

150000

2014 täitmine
2015 täitmine
100000

2016 prognoos
2016 täitmine

50000

2017 prognoos

0

Joonis 5 Nissi valla tekkepõhine tulumaks kuude lõikes 2013–2017

6

2.3.2 Kaupade ja teenuste müük
Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 4,8% ehk 166777 eurot, mis on 1,6%
vähem võrreldes 2016. a eelarve täitmisega. Laekumise vähenemist mõjutab riigilõivude, muu
majandustegevuse ja kultuurikeskuse tulu vähenemine.
Tabel 2 Kaupade ja teenuste müük eurodes

Sotsiaalalane majandustegevus
Haridusasutuste majandustegevus
Kultuuriasutuste majandustegevus
Riigilõivud

%
2015
2016
võrreldes
eelarve eelarve
eelmise 2017
täitmine täitmine aastaga eelarve
73201
2038
-97,2
1350
159300
141384
-11,2 150514
11132
9946
-10,7
7238
2589
5760
122,5
2700

Elamu- ja kommunaalasutuste
majandustegevus
Üüri-ja renditulu
Õiguste müük
Tulu põllu- ja metsamajanduselt
Laekumine üldvalitsemisasutuste tegevusest
Muu majandustegevuse tulu
Kokku

2395
1634
912
216
206
44
251629

2536
1544
1115
0
3
5122
169448

5,9
-5,5
22,3
-100,0
-98,4
11488,2
-32,7

2340
1635
1000
0
0
0
166777

%
võrreldes
eelmise
aastaga
-33,8
6,5
-27,2
-53,1
-7,7
5,9
-10,3
-100,0
-100,0
-1,6

Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvad järgmised riigilõivud:
- ehitusloa taotluse läbivaatamine,
- kasutusloa taotluse läbivaatamine,
- projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine,
- enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine,
- ehitisregistri dokumendi väljastamine
- vallasekretäri tõestamistoimingud
Kultuurikeskuse majandustegevusest laekuv tulu on ringide osalustasud ning kontserdi- ja
teatrietenduste piletite müügist saadav tulu, mis 2017. aasta tulueelarves moodustab 0,2%.
Seoses kontserttegevuse tulu vähenemisega laekub kultuurikeskuse majandustegevusest
müügitulu 27,2% vähem võrreldes eelneva aasta eelarve täitmisega.
Haridusasutuste tuluna arvestatakse laekumisi koolide, lasteaedade kohatasu, õppevahendite
ja toitlustamise eest. Toitlustamiskulude laekumise aluseks lasteaedades on laste arv ja
toidupäeva arvestuslik maksumus. Laste toitlustamiskulu koolides kompenseerib riik.
Hariduse majandustegevuse tulu suureneb võrreldes eelneva aastaga 6,5%. Suureneb
lapsevanemate osalustasu lasteaedades, mis sõltub Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
alampalgast (lasteaia osalustasu tõuseb 2017. aastal 47 eurole).
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Sotsiaalalase majandustegevuse planeeritud tulu väheneb 2017. aastal võrreldes 2016. aasta
tekkepõhise eelarve täitmisega 33,8% seoses puuetega inimeste sotsiaalse kaitse
majandustegevuse tulu vähenemisega.
2.3.3. Muu tulu
Muu tulu (maamaks, keskkonnatasud jms) väheneb võrreldes eelneva aasta eelarve täitmisega
57,1%. Vähenemist mõjutab 2016. a tulueelarvesse regressinõude laekumine erakoolide kulu
hüvitamise kohta summas 28,2 tuhat eurot, mida 2017. aasta eelarve ei sisalda. Kuna maavara
laekumine on väga heitlik, on eelarve prognoosimise aluseks võetud viimase paari aasta
väiksem laekumine.
Tabel 3 Muu tulu (tuhat eurodes)

Tasu vee erikasutusest
Kohaliku tähtsusega
maardlate
kaevandamistasu

%
2015
2016
võrreldes
eelarve eelarve
eelmise 2017
täitmine täitmine aastaga eelarve
3337
3768
12,9
3600

%
võrreldes
eelmise
aastaga
-4,5

50045

88346

76,5

48592

-45,0

Üleriigilise tähtsusega
maardlate
kaevandamistasu

9783

684

-93,0

0

-100,0

Regressinõue ja
menetluskulu hüvitis
Muud tulu
Kokku

0
62
63227

28374
551
121723

0,0
789,3
92,5

0
0
52192

-100,0
-100,0
-57,1

2.3.4. Saadavad toetused tegevuskuluks
Saadud toetused moodustavad põhitegevuse eelarve tulust 35,2%, ulatudes 1,2 miljoni euroni.
Saadud toetused kasvavad võrreldes eelneva aastaga 13,5%, mis on tingitud Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud toetus- ja tasandusfondi suurenemisega 162617 euro võrra ehk
15,5%.

2.4. Põhitegevuse kulueelarve, erinevus eelarvestrateegiaga ja seos
arengukavaga
2017. aasta eelarves planeeritakse põhitegevuse kulu 3,5 miljonit eurot. See on 369733 eurot
ehk 12,0% rohkem kui 2016. aasta eelarve täitmine. Suurenemine on tingitud personalikulu
suurenemisest 8,9%, majanduskulu suurenemisest 15,5%, antud toetuste kulu suurenemisest
12,3% ja muu põhitegevuse kulu suurenemisest 32,4% (vt joonis 6).
8

Põhitegevuse kulu majandusliku sisu alusel valdkonniti 2017.aastal võrreldes 2016.aasta eelarve täitmisega
(tuhat eurot)
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Joonis 6 Nissi valla 2017. aasta põhitegevuse kulu valdkonniti

2017. aasta kulueelarves kuulub haridusele 63%, 11% valitsussektori teenustele, 10%
sotsiaalsele kaitsele ning 2%–8% majanduse ja kultuuritegevuse eelarvetele (vt joonis 7).
Põhitegevuse kulueelarve 2017
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Joonis 7 Nissi valla 2017. aasta põhitegevuse kulueelarve

Personalikulu tervikuna moodustab 57,0% ehk 2,0 miljonit eurot, suurenedes 161763 euro
võrra seoses haridustöötajate palgajuhendi rakendamisega. Majandamis- ja muu kulu
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moodustavad 31,1% ehk 1,1 miljonit eurot (+17,9%)2. Antavad toetused moodustavad 11,9%
ehk 412437 eurot (+ 12,3%).
2017. a põhitegevuse kulueelarve ja 2017. aasta eelarvestrateegia põhitegevuse kulueelarve
erinevus on 224715 eurot ehk 6,9%, mis on tingitud tegevuskuludeks antavate toetuste
suurenemisest 11,9%, personalikulu suurenemisest 5,1% ja majandamis- ning muu kulu
suurenemisest 8,6% võrra. 2017. aasta eelarves suurenes toimetulekutoetus 21,6% võrreldes
2017. aasta eelarvestrateegiaga. 2017. aasta eelarvestrateegias arvestati õpetajate
miinimumpalga suurenemisega 4,1%, kuid Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
miinimumpalk osutus tegelikkuses suuremaks (vt ptk 2.3.4 Saadavad toetused tegevuskuluks).
2.4.1. Üldised valitsussektori teenused
Üldised valitsussektori teenused moodustavad 2017. aasta põhitegevuse kulueelarves 382327
eurot (+10,9%), millest 262434 eurot planeeritakse volikogu ja vallavalitsuse töötajate
töötasudeks. Vallavalitsusele kulub 9,2% ehk 317398 eurot (+4,5%). Kulu kasvu põhjustab
personalikulu suurenemine 5,0% võrra ja mõnede lepingutega seotud teenuste hinnatõus.
Peale eespool nimetatud töötasu kulu moodustavad 78828 eurot muud valla juhtimisega
seotud kulutused, 12229 eurot omavalitsusliitude liikmemaksud ja 17495 eurot reservfond.
Reservfondi suurus on 0,5% eelarveaastal planeeritud tulust. Pangateenustasu, tasu
sularahaautomaadi kasutamise eest ja muud valitsussektori teenused moodustavad 11341
eurot.
Perioodil 2017+ näeb arengukava tegevuste kava ette arendusnõuniku ametikoha loomist ja
abipolitseinike tegevuse toetamist, mis ei mahtunud üldise valitsussektori teenuse eelarvesse.
2.4.2. Majandus
Majandusele kulub 3,9% ehk 120586 eurot (+25,1%). Kulu suurenemine on seotud teede
remondiks ja korrashoiuks planeeritud raha suurenemisega võrreldes eelmise aastaga.
Arengukava tegevuste kava näeb ette bussiootepaviljonide rajamise koolibussi ringil, kuid
kitsas eelarve ei võimalda seda täita.
2.4.3. Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitsele kulub 2,0% ehk 70089 eurot põhitegevuse kulueelarvest (+436,3%).
Haljastuse eelarve suureneb 575,4% ja jäätmekäitluse eelarve 278,9%.
2.4.4. Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusele kulub 2,4% ehk 72897 eurot põhitegevuse
kulueelarvest (+58,6%). Kalmistu eelarve suureneb 164,9% võrreldes eelneva eelarveaastaga,
mis oli seotud inventari soetamisega (maastikusõiduk, soojak, pingid jne).

2

sellist tähistust, võrdlemaks 2017. aasta eelarvet 2016. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt
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2.4.5. Vaba aeg, kultuur
Kultuurile kulub 7,6% ehk 262660 eurot (+10,8%). Kulu suurenemine on tingitud
kultuurikeskuse personali koosseisu noorsootöötaja lisamisest. Eelneval aastal jäi
noorsootöötaja koht täitmata.
Arengukava tegevuste kava järgi makstakse igal aastal kolmanda sektori tegevustoetusi ja
projektide omafinantseeringuid, mis 2017. aasta eelarves moodustab 50264 eurot.
Arengukava tegevuskava näeb ette ka sporditegevuse toetamist (Alema suusarada,
kogukonnale suunatud tervise- ja rahvaspordiüritused). Sporditegevuse eelarve väheneb
44,9% võrreldes eelneva aasta eelarve täitmisega.
2.4.6. Haridus
Haridusele kulub ülalpidamiseks 2,2 miljonit eurot, kus toimub rahaliselt kõige suurem kasv
(+7,7%).




Põhikoolidele kulub 40,1% ehk 1,4 miljonit eurot ülalpidamiseks, kus toimub kasv
10,1%.
o Võrreldes 2016.aastaga:
 suureneb personalikulu 86119 eurot (+8,8%) seoses volikogu poolt
haridustöötajate palgajuhendite kinnitamisega;
 suureneb majandamiskulu 32342 euro võrra (+13,3%) seoses koolituse
ja ruumide remondikulu suurenemisega;
Lasteaedadele kulub 17,4% ehk 602787 eurot ülalpidamiseks, kus toimub kasv 3,5%.
o Võrreldes 2016.aastaga:
 suureneb personalikulu 52313 eurot (+12,4%) seoses volikogu poolt
haridustöötajate palgajuhendite kinnitamisega;
 majandamiskulu väheneb 27009 euro võrra (-20,0%), mis on seotud
inventari kulu vähenemisega.

Vastavalt arengukava tegevuste kavale panustatakse haridusasutuste eelarves hariduse
tugisüsteemile (logopeed, psühholoog, sotsiaal- ja eripedagoog, abiõpetajad) ning kutse- ja
karjäärinõustamise süsteemi loomisele. Arengukava käsitleb ka töömaleva korraldamist
koolides, kuid töömalevat hakkab koordineerima hoopis kultuurikeskuse noorsootöö töötaja.
2017. aastal rahastatakse seda suures osas SA Õpilasmalev projekti kaudu.
Arengukava tegevuskava näeb ette alates 2015. aastast valla asutuste töötajate motiveerimist
reaalpalga tõusuga, mida seoses volikogu poolt haridustöötajate palgajuhendite kinnitamisega
haridusasutustes iga-aastaselt ka ellu viiakse.
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2.4.7. Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalsele kaitsele kulub 349361 eurot (+12,4%). Kulu suurenemine on tingitud
sotsiaaltoetusi vajavate isikute arvu suurenemisest.
Sotsiaaltoetused moodustavad 2017. a eelarves koos toetusfondi vahenditega 308809 eurot,
mis on 9,7% ehk 27180 eurot rohkem võrreldes eelmise aastaga. Enamik sellest kuulub
puuetega inimestele ja peredele sotsiaaltoetuste maksmiseks.
Arengukava sotsiaalvaldkonna tegevuskava järgi rakendatakse järk-järgult sotsiaalteenuseid
(sotsiaaltransport, tugiisiku teenus, võlanõustamine, perelepitus, psühholoogi teenus).
Hooldajatoetuse määra suurendamist puudega inimeste hooldajatele ei rakendata.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS
2017. aasta eelarves on planeeritud investeerimistegevuseks -273865 eurot. 2017. aasta
investeeringu vajadus on ca 296300 eurot. Investeerimistegevuse rahalist puudujääki
leevendab Sae Vallavalitsuse poolt makstav investeerimistoetus 80000 tuhat eurot.
Arengukava ja eelarvestrateegia näevad 2017. aastal ette teede pindamist, lasteaedade
piirdeaedade rajamist, Vilumäe veetrassi ehitamist ja Turbas Jaama tee kergliiklustee
projekteerimist ja ehitamist.

2017.a põhivara soetamine valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot)
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Joonis 8 Nissi valla 2017. aasta investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa
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Investeeringud koosnevad:
 põhivara soetusest:
 30000 eurot – lasteaedade piirdeaedade ehitamine
 56000 eurot – Turba Jaama kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine
 120328 eurot – teede pindamine
 8000 eurot – Turba Kooli hoone välisuste soetamine
 35930 eurot – Riisipere Lasteaia hoone tugevdamine terastõmbidega ja
vihmaveerennide paigaldamine
 38600 eurot – tänavavalgustuse postide ja lampide paigaldamine
Turbas, Riisiperes ja Ürjaste külas
 7446 eurot – Nissi Põhikooli freespingi soetamine
 antavast toetusest:
 26751 eurot – Hajaasustuse programm,
 16696 eurot – Riisipere-Vilumäe küla veetrassi kaasfinantseering
 9000 eurot – ühendvalla administratiivhoone projekteerimine
 5566 eurot – ühendvalla büroohoone arhitektuurikonkursi läbiviimine


saadavast toetusest:
 10000 eurot – Hajaasustuse programm
 80000 eurot – Saue Vallavalitsuselt investeerimistegevuse toetamiseks



põhivara müügitulust:
 9000 eurot – Turba Metsa 5 kinnistu müügitulu
 1155 eurot – Munalaskme Sõstra 1 korteriomandi müügitulu



intressikulust 19703 eurot (+15,4%).

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevus moodustab 2017. aasta eelarves -138903 eurot. Finantseerimistegevus
väheneb 379371 euro võrra (-157,8% ), sest eelneval aastal saadi investeerimislaenu 350000
eurot.
2017. aasta valla omafinantseerimise võimekus on 1,01, mis ei kata omafinantseeringu
vajadust. 2017. aasta eelarves planeeriti põhitegevuse tulemiks 18963 eurot. Nissi valla 2017.
aasta eelarve on puudujäägis 254902 euroga.
2017. aasta lõpu likviidsete varade mahuks planeeritakse 65600 eurot. Maksevõime
säilitamiseks tuleks hoida likviidse vara jääk vähemalt 200 tuhande euro suurusena. 2018.
aasta eelarvet Nissi vald eraldiseisvana ei planeeri, kuna järgmise eelarveaasta lõpul toimub
Saue linna ning Saue, Kernu ja Nissi valdade ühinemine.
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2017. aasta eelarvesse lisandusid 2016. aastal tegemata jäänud väljaminekud kogusummas
97057 eurot.

28.02.2017
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