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Vallavanema pöördumine
Hea Mikitamäe valla kodanik. Vallavalitsus annab oma 2013 majandusaasta aruandega avalikkusele
ülevaate möödunud aasta püstitatud eesmärkidest ja tehtud tööst.
2013 sügisel toimusid järjekordsed kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Mikitamäe
Volikogu uue koosseisu esimehena jätkab Imre Liivago. Vallavalitsuse liikmete arv kasvas kolmelt
viiele.
On heameel vaadata tagasi majandusaastasse 2013.
Setomaa arenguprogrammi raames viidi läbi projekt Päikeseenergia näidislahendused Setomaal,
millega paigaldati hooldekodu katusele päikeseküttesüsteem. Setomaa Arenguprogrammi toetusega
ehitati uuesti üles Lüübnitsa vaatetorn ning vahetati aknad Mikitamäe kultuurimajal. Garaazi
hoonele paigaldati uus katus, renoveeriti perearsti kabinet. Parendati 38 kilomeetrit teid.
Endine haridusminister J. Aaviksoo on öelnud: kodulähedane põhikool olgu eelkõige kohaliku
kogukonna ja kohaliku omavalitsuse prioriteet. Jah, eelarvet vaadates võib öelda, et Mikitamäe
Kool on vallas jätkuvalt prioriteet. Algatati detailplaneering Mikitamäe Kooli territooriumile, rajati
suusamägi staadionile, paigaldati kooli territooriumile välisvalgustus. Kooli juurde kuuluvas
lasteaias alustati võimaluse loomist lapsehoiuteenuse pakkumiseks. Laste mänguväljakule soetati
laste mängumajakesed ning liivakast.
Plaanime rajada valgustatud kergliiklustee koolini, kooli hoovi rajada liikluslinnaku.
Jõuti uuele tasemele Mikitamäe küla ühiskanalisatsiooni renoveerimis- ja ehitustööde projektiga.
Esitati toetuse taotlus Keskkonna Investeeringute Keskusele, kust saadi ka positiivne vastus.
Kuulutati välja riiklik hange ehitaja leidmiseks.
Korras kommunikatsioonid annavad võimaluse areneda ettevõtlusel, luua uusi töökohti.
Väga huvitav ja väljakutsuv oli Eesti esimese Apostlik-Õigeusu Kiriku mungakloostri rajamise
alustamine Beresje külla. Nüüd jääb oodata esimeste munkade saabumist, kes kloostri rajamisega
tegelema hakkavad. Koos kloostri tulekuga on möödapääsmatu ka kiriku ehitamine, mis on samuti
märgilise tähendusega, kuna Mikitamäe vald on seni ainus Setomaa vald, kus oma pühakoda pole.
Elu maal on tugevatele. Õigupoolest meil Eestis täna regionaalpoliitika ei toimi. See, et räägitakse
ainult haldusreformist, ei muuda elu äärealadel kuidagi paremaks. Olen nõus, et omavalitsused
peaksid olema neile pandud ülesannete täitmiseks suuremad, kuid täna ei taga suurem omavalitsus
automaatselt paremat teenust. Praegu kujutatakse omavalitsusi kui pisikesi ja haldussuutmatuid
maksumaksja raha raiskajaid. Tegelikult see nii pole, omavalitsustel on täita väga oluline roll ning
tihtipeale võtavad keskustest kaugemal asuvad omavalitsused endale päris palju riigi ülesandeid.
Seda kõike tuleb ette, et tagada äärealal elamisväärne elu.
Soovin kõigile valla elanikele ja meie sõpradele päikest südamesse. Püüame üheskoos elu iseenda
jaoks kaunimaks mõelda ja kujundada.
Lugupidamisega,
Aare Poolak
Mikitamäe vallavanem
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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TEGEVUSARUANNE
Mikitamäe vald asub Eestimaa kaguosas, iidsel Setomaal. Vald piirneb idast Pihkva järvega,
põhjapiiriks on Võhandu jõgi, läänest piirneb Veriora ja Orava vallaga, lõunast Värska vallaga.
Vallakeskus asub Mikitamäe külas, mille vanuseks märgitakse enam kui 700 aastat. Mikitamäe valla
pindala on 104,4 km2, moodustades 4,8% Põlva maakonna territooriumist ja olles maakonna
valdadest suuruselt kümnes. Mikitamäe vald on osa Setomaast ja seega peetakse vallas lugu
ajaloolistest traditsioonidest ja kommetest, erinedes oma kultuuri ja kommetege ülejäänud Eestist.
Mikitamäe valla, kui avalik õigusliku juriidilise isiku tegevuse eesmärgiks on parandada Mikitamäe
valla elukeskkonna väärtust, investeerides tehnilise infrastruktuuri ja sotsiaalsfääri objektidesse.
Kindlustada elanikkonna püsimine ja elama asumine Mikitamäele. Kindlustada elanikele
põhiteenuste kättesaadavus, parandada avalike teenuste kvaliteeti. Vastavalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusele on Mikitamäe vallal, kui omavalitsusüksusel kohustus korraldada vallas
sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsoo- ja sporditööd, elamu- ja
kommunaalmajandust, heakorda, jäätmehooldust, veevarustust ja kanalisatsiooni, vallasisest
transporti, teede korrashoidu ning territooriumide planeerimist.
Mikitamäe valla omavalitsuse esinduskoguks on Mikitamäe Vallavolikogu, mida valivad Mikitamäe
valla hääleõiguslikud kodanikud. Mikitamäe valla omavalitsuse täitevorganiks on vallavalitsus, mis
moodustatakse volikogu poolt. Vallavalitsuse ja volikogu kohustuseks on juhtida kohalikku elu
lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi.
Konsolideerimisgrupi struktuur
Juht: vallavanem.
Ametnikud: vallasekretär, finantsnõunik, maanõunik, sotsiaalnõunik, majandussnõunik, referent;
Töötajad: infotehnoloog (1,0 ametikohta), arendusnõunik (1,0), kultuuri- ja noorsootööspetsialist
(1,0), vanemraamatupidaja (1,0), koristaja (1,0), kalmistuvaht (1,0), avahooldaja (1,0),
jäätmekäitleja (0,25), saunateenindaja (0,4), koristaja (1,0).
Mikitamäe Vallavalitsuse hallatavad allasutused on Mikitamäe Kool, Mikitamäe Raamatukogu,
Lüübnitsa Külakeskus ja Mikitamäe Hooldekodu.
Mikitamäe Vallavalitsus omab 100% osalusega konsolideeritud üksust.
A. Konsolideeriv üksus Mikitamäe Vallavalitsus
Juhtkonna ja töötajate keskmine arv
(taandatuna täistööajale)
Volikogu liikmed

11

Vallavalitsus
Juhid

1

Ametnikud

6
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Töötajad

7,65

Allasutuste juhid

3

Kokku

28,65

Mikitamäe vallavalitsuse liikmeteks on vallavalitsuse ametnikud, kellele selle eest tasu ei maksta.
Vallavalitsus on 5-liikmeline.
B. Konsolideeritud üksus
Mikitamäe VV
osaluse määr
(%)

Töötajate keskmine arv (taandatuna
täistööajale)

100

1

Katel OÜ

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
(tuhandetes eurodes)
2013

2012

2011

2010

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus

1 428

1 458

1 445

1 439

183

211

274

288

1 245

1 247

1 171

1 151

Tegevustulud

1 032

999

931

933

Tegevuskulu

1 027

954

912

995

5

45

19

-62

Põhivara investeeringute maht

105

112

90

94

Likviidsus

1,75

1,62

1,37

1,13

Lühiajaline maksevõime

1,75

1,62

1,37

1,13

Kohustuste osakaal varadest

0,13

0,14

0,19

0,2

0,1

0,12

0,14

0,16

Põhitegevuse tulem

84

114

119

27

Netovõlakoormus

88

123

157

213

15%

22%

29%

40%

Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad

Tulem
Muud näitajad

Laenukohustuste osakaal varadest
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse
konsolideeritud näitajate alusel

Netovõlakoormuse osa piirmäärast
Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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alusel
Põhitegevuse tulem

84

114

119

27

Netovõlakoormus

92

118

148

203

16%

22%

28%

39%

Netovõlakoormuse osa piirmäärast
Finantssuhtarvude arvestamise metoodika

Likviidsus = likviidsed varad / lühiajalised kohustused.
Lühiajaline maksevõime = käibevara / lühiajalised kohustused.
Kohustuste osakaal varadest = kohustused / varad.
Laenukohustuste osakaal varadest = laenukohustused / varad.
Põhitegevuse tulem = põhitegevuse tulude ja kulude vahe; põhitegevuse tulemi lubatav väärtus
2013 aastal peab olema null või positiivne.
Netovõlakoormus = kohustuste ning likviidsete varade vahe; piirmäär 2013 aastal oli 60%
põhitegevuse tuludest.
Finantsnäitajate võrdlemise tabelist on näha, et 2013 aasta tulem, 5 tuhat eurot, oli viimaste aastate
madalaim. Selle põhjuseks on tulude-kulude proportsioonide muutumine.
Tegevustulud suurenesid võrreldes 2012 aastaga 3,3%, sh suurenesid maksud 17,7% (tulumaks
suurenes 20,4%, maamaks vähenes 5,5%), kaupade ja teenuste müük suurenes 20,4%, vähenesid
toetused 8,2% ja muud tulud 78,6%. Tegevuskulud suurenesid 8,6% (vähenesid antavad toetused
4,2%, suurenesid majandamiskulud 16,2% ja tööjõukulud 5,9%).
Vähenes valla varad ning laenukoormus.
Võrreldes 2012 aastaga vähenesid varad 2,1%. Varade struktuuris suurenesid käibevarad 7,8%
(suurenes rahaliste vahendite jääk, nõuded ostjate vastu) ja vähenes põhivara jääkmaksumus 2,9%.
Kohustused vähenesid 13,3%. Kohustustest ehitustegevuse rahastamiseks võetud laenu jääk
vähenes 20,0%.
Põhivara investeeringute maht kokku võrreldes 2012 aastaga vähenes 6,3%. Põhivara struktuuris
maad ei soetatud, vähenes hoonete soetus ja renoveerimine 52%, teede parendamine jäi samale
tasemel, vähenes masinate ja seadmete soetus 77,4%, vähenes ka muu põhivara soetus.
Likviidsus näitab asutuse võimet täita oma võlakohustusi. Levinud arvamus on, et likviidsuskordaja
väärtus peaks olema vähemalt 1,0.
Põhitegevuse tulem võrreldes 2012 aastaga vähenes 26,3%. Netovõlakoormus vähenes 28,5%.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele näeb ette finantsdistsipliini tagamise
põhimõtted. Selleks võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta
kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Mikitamäe valla laenukohustused lubatud
piirmäärasid ei ületa.
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Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast
Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2013. aastal varasema aastaga võrreldes 0,8%, mis
oli viimase nelja aasta väikseim tõus, teatab Statistikaamet.
Olulise panuse SKP kasvu andis kaubanduse tegevusala kasv. Lisaks panustasid SKP kasvu enim
töötleva tööstuse ning info ja side tegevusalad. Töötleva tööstuse suurenemist toetas toodangu
ekspordi kasv, samuti suurenes töötleva tööstuse toodangu müük kodumaisele turule.
2013. aasta kvartalites pidurdas majanduskasvu enim veonduse ja laonduse tegevusala
lisandväärtuse vähenemine. SKP kasvu pidurdasid veel ehitus ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane
tegevus. Kuigi ehitusmahud kohalikul ehitusturul suurenesid 2%, kahanes ehituse lisandväärtus
eelkõige hooneehituse vähenemise tõttu.
Sisemajanduse nõudlus kasvas 1,5%, mõjutatuna enim kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutuste
suurenemisest. Lõpptarbimiskulutused kasvasid eelkõige vaba aja ja kultuurikaupade ning
-teenuste, samuti toidukaupade ja alkoholita jookide tarbimise tõusu tõttu. Kuigi valitsemissektori
investeeringud vähenesid kogu 2013. aasta vältel, siis ettevõtete sektori investeeringud kasvasid
9%. Aastavõrdluses oli toodetud SKP suurem kui sisenõudlus viimati 2008. aastal.
Töötuid oli 2013. aasta IV kvartalis 59 000 ja töötuse määr 8,7%, mis võrreldes III kvartaliga
kasvas 6 000 võrra. Tööpuuduse kasv aasta viimases kvartalis on tavapärane hooajaline nähtus, mis
reeglina mõjutab enam meeste tööhõivet. Võrreldes 2012. aastaga kasvas tööga hõivatute
aastakeskmine arv 6000 võrra. Tööhõive kasvu mõjutas kõige rohkem majutuse ja toitlustuse,
kutse-, teadus- ja tehnikaalaste tegevuste, kaubanduse ja kultuuri tegevusaladel hõivatute arvu
suurenemine.
Keskmine brutokuupalk oli 2013. aasta IV kvartalis 986 eurot ja kuupalk tõusis 2012. aasta IV
kvartaliga võrreldes 7,6%. Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud,
tõusis 2013. aasta IV kvartalis 6,0%. Reaalpalk tõusis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes
kümnendat kvartalit järjest.
Peaminister Taavi Rõivas märkis Euroopa Liiduga liitumise 10. aastapäeva puhul, et Eesti mõjukus
Euroopa Liidus on kasvanud ning see on suurendanud meie vastutust kujundada ise aktiivselt EL-i
tulevikku. Rõivase sõnul on Euroopa Liidu ühiste väärtuste aluseks koostöö, vastutus ja solidaarsus
ning otsused, mis puudutavad meie ühiselu ning suhteid kolmandate riikidega, langetatakse koos.
Peaministri hinnangul on Euroopa Liit kahtlemata aidanud kaasa meie heaolu suurenemisele ehk
viimase 10 aasta jooksul on Eesti majanduskasv ületanud selgelt keskmist majanduskasvu Euroopa
Liidus. “Teadmiste- ja kultuurivahetus on muutunud intensiivsemaks kui eales varem. Eriti just
nüüd, 2014. aasta kevadel võime tõdeda, et Euroopa Liit tähendab ka suuremat turvatunnet.
Kuulumine Euroopa Liitu ja NATO-sse on meie julgeoleku, omariikluse ning jõukuse kindlaim
tagatis," tõdes Rõivas. Peaministri hinnangul on Euroopa Liidul ja kogu maailmal võita sellest, kui
EL-i ja USA ning EL-i ja Aasia vahel oleks reaalne vabakaubandus, mitte tollibarjäärid.
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Üldine ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest
Mikitamäe vallavolikogu istungid on kõik avalikud. Volikogu määruste ja otsustega on võimalik
tutvuda valla kodulehel ja määrustega Riigi Teatajas. Vallavalitsuse istungid on üldjuhul kinnised.
Valitsuse õigusaktid on avalikustatud isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt, eesmärgiga kaitsta
isiku põhiõigusi ja –vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele. Avalikustamisele kuuluvate
aktidega on võimalik tutvuda valla kodulehel ja kantseleis.
Mikitamäe vallavolikogu ja vallavalitsuse ülesanne ning eesmärk on luua Mikitamäe vallast hea
mainega elamisväärne elukeskkond, säilitades seto kultuuri omapära.
Sellise eesmärgi saavutamise peamiseks ülesandeks on kindlustada ja tagada järjepidevus valla töö
korraldamisel vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele. 2013 aastal töötas valitsus
välja 260 korraldust (2012 aastal 323) ja 10 määrust (2012 aastal 3).
Mikitamäe vallas elu korraldamiseks on volikogu vastu võtnud 48 otsust (2012 aastal 50) ja 19
määrust (2012 aastal 27).
Teine ülesanne eesmärgi täitmisel on rahvaarvu negatiivse iibe peatamine. Mikitamäe vald on Põlva
maakonna omavalitsuste seas pindalalt ja rahvaarvult üks väiksemaid valdu. Mikitamäe vallas on
kokku 18 küla.
Mikitamäe valla rahvaarvu muutus
Aasta

Elanikke seisuga
31.detsember

Mehi

Naisi

2007

1112

579

533

2008

1161

609

552

2009

1070

565

505

2010

1059

560

499

2011

1054

575

479

2012

1047

571

476

2013

1014

551

463

2013 aastal registreeriti 6 sündi (2012 aastal 10), 15 surma (2012 aastal 26). Valda sisserändajaid oli
38 inimest (2012 aastal 51) ja lahkujaid 70 inimest (2012 aastal 44).
Nagu enamuses omavalitsustes, on ka meile mureks töötute inimest arvu kasv. 2013 aasta lõpus oli
töötuid registreerinud 31 inimest (2012 aastal 31).
Väga tõsiseks probleemiks on Mikitamäe Kooli põhikoolina säilimine. 2012/2013 kooliaasta algul
oli kooli nimekirjas 38 õpilast. Nendest kevadel lõpetab 4 õpilast ja sügisel astub esimesse klassi 5
õpilast.
Valla arenguks on väga oluline ettevõtlus vallas. Äriregistri andmetel seisuga 15.05.2014 oli
registreeritud 40 osaühingut, 50 füüsilisest isikust ettevõtjat, 19 mittetulundusühingut, 2
korteriühistut ning 1 kogudus.
Ettevõtluskeskkonna paremaks planeerimiseks soovime laiendada koostööd naaberomavalitsustega,
kus asuvad suuremad ettevõtted ning kus inimesed käivad avalikke teenuseid tarbimas.
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Ülevaade arengukava täitmisest
Mikitamäe valla arengusuunad on välja toodud dokumendis “Mikitamäe valla arengukava 2012 –
2019”.
Tegevusaruande järgmises osas on tutvustatud tegevusvaldkondade kaupa arengukavaga sätestatud
eesmärgid, millede täitmine määrab valla edukuse piirkonnas.
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
(arengukava punktid 4.1.1 ja 4.9)
Valdkonna eesmärgid:
•
tõsta valla haldussuutlikkust ja efektiivsust, arendada külakeskusi ja aktiviseerida
külakogukondi;
•
Mikitamäe on turvaline ja meeldiva elukeskkonnaga piirkond.
Mikitamäe Vallavalitsus koordineerib valla majandamist, arendustegevust, sotsiaalabi osutamist,
haridus- ja kultuurielu ning muud. Avalike teenuste osutamine vallaelanikele on inimkeskne, kiire
ja asjatundlik.
Rahvastiku areng sõltub suurel määral riigi rahvastiku- ja regionaalpoliitikast. Vald saab rahvaarvu
püsimisele kaasa aidata vaid kaudsete vahenditega. Mikitamäe valla eeliseks on eelkõige meeldiv ja
puhas looduskeskkond.
Vallale kuulub osalus valla vee- ja kanalisatsioonimajandusega tegelevas Katel OÜ-s.
Mikitamäe vald osaleb omavalitsusliitudes, organisatsioonides ja sihtasutustes: Põlvamaa
Omavalitsuste Liit (POL), Setomaa Valdade Liit (SVL), Setomaa Turism MTÜ, Piiriveere Liider
MTÜ, Eesti Maaomavalitsuste Liit ning Peipsi Kalanduspiirkonna Arenduskogu MTÜ.
Liikmemaksudeks kulutati kokku 17 tuhat eurot (2012 aastal 15 tuhat eurot).
Valitsussektori kulud kokku olid 185 tuhat eurot (2012 aastal 184). Kuludest volikogu summa 7
tuhat eurot (2012 aastal 3) võla teenindamine moodustas 6 tuhat eurot (2012 aastal 8),
majandamiskulud moodustasid 171 tuhat eurot (2012 aastal 173).
Majandusaasta sügisel toimus kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Peale valimisi jätkas
endine volikogu esimees.
Jätkatakse tööd valla infrastruktuuride kvaliteedi tõstmiseks, arstiabi, sotsiaal- ja avaliku teenuse
kättesaadavuse tagamiseks. Jätkatakse heakorratöid puhta ja meeldiva väliskeskkonna säilitamise
eesmärgil.
MAJANDUS
(arengukava punktid 4.2.1, 4.2.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 ja 4.7)
Valdkonna eesmärgid:
•
ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine, uute töökohtade loomise soodustamine;
•
turismisektori arendamine;
•
tagada interneti kättesaadavus kogu valla elanikkonnale;
•
säästlik ja optimaalne energia tarbimine ning taastuvenergia osakaalu suurendamine valla
energiakasutuses;
•
parandada pidevalt valla teid ja tänavavalgustust ning hoida teed läbivatena aastaringselt
ning suurendada ühistranspordi kasutajaskonda.
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Valla maareformi tulemusel oli 2013 aasta lõpuks riigi maakatastris registreeritud 1804 (2012 aastal
1763) katastriüksust pindalaga 9 043,6 ha, mis moodustab 86,6% (2012 aastal 74,7%) omavalitsuse
maafondist (10 441,2 ha). Sellest majandusaastal registreeriti 41 katastriüksust pindalaga 1 247,5 ha
(so 13,8% registreeritud maast). Algatati maaüksuste Silla tn 37, Rõsna külaplats, Kooli tn 5, Vaino,
Vana tn 8, Mikitamäe mänguväljku detailplaneeringud. Kehtestati Lukova tn 30a ja Silla tn 37
detailplaneeringud.
Registreeritud maa jaotub:
1. tagastatav maa – 31.12.2013 seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat maad pindalaga
5 544,7 ha ehk 61,3% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2013 registreeriti 13,5ha.
2. ostueesõigusega erastatav maa – 31.12.2013 seisuga oli maakatastris registreeritud
ostueesõigusega erastatavat maad 1 189,3 ha ehk 13,2% kogu maakatastris registreeritud maast.
Sellest 2013 registreeriti 39,5 ha.
3. enampakkumisega erastatav maa – 31.12.2013 seisuga oli maakatastris registreeritud
enampakkumisega erastatavat maad 54,0 ha ehk 0,6% kogu maakatastris registreeritud maast.
4. vaba põllumajandusmaa erastamine – 31.12.2013 seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud
309,3 ha ehk 3,4% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2013 registreeriti 25,0 ha.
5. vaba metsamaa erastamine – 31.12.2013 seisuga oli vaba metsamaad erastatud 79,4 ha ehk 0,9%
kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2013 registreeriti 6,7 ha.
6. munitsipaalmaa – 31.12.2013 seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 34,2 ha
ehk 0,4% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2013 registreeriti 1,5 ha.
7. riigimaa – 31.12.2013 seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 1 832,7
ha ehk 20,3% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2013 registreeriti 1 161,3 ha.
Maakorralduse kulud 2013 aastal moodustasid 6 tuhat eurot (2012 aastal 2).
Jätkata vallale vajalike vabade maade väljaselgitamist ning need munitsipaliseerida. Leida
võimalused vallas olemasolevate ja uute paadisildade ja/või randumiskohtade väljaarendamiseks.
Korralikud teed ja tehnovõrgud toetavad valla majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning
väärtustavad elukeskkonda, tagades Mikitamäe valla vabariikliku ja rahvusvahelise kättesaadavuse,
inimeste ja kapitali sujuva liikumise ning koostöös maakonna tasakaalustatud arenguga ka valla
arengu.
Mikitamäe valla territooriumil on 147,6 km maanteid, millest riigiteid on 60,62 km. Kohalikke teid
on 87 km, millest lepingutega on kaetud 76,7 km. Remonttöid tehakse vastavalt võimalustele.
Remonditi 38 km (2012 aastal 38 km) teid maksumusega 54 tuhat eurot (2012 aastal 64). Hooldati
teeääri, bussipeatusi, tehti lumetõrjet kokku summas 29 tuhat eurot (2012 aastal 29). Lisaks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud rahale eraldas regionaalminister
täiendavalt vahendeid meetmest Setomaa Valdade Liidu tegevuskava. Projekti esitaja oli Setomaa
Valdade Liit.
Eesmärk on võimalikult kiiresti muuta pinnasekattega teed kruusakattega teedeks ning tiheda
liiklusega kruusakattega teed muuta tolmuvabaks (Rõsna tee, Mikitamäe-Kahkva tee, Niitsikukahkva tee).
Jätkatakse tööd hoidmaks valla teed pidevalt korras läbitavatena. Jätkatakse tööd taotlemaks toetust,
et rajada sildumis- ja lautrikohad Võõpsusse, Beresjesse, Lüübnitsasse, Laossinasse ja Rõsnasse.
Enamus Mikitamäe valla territooriumist on kaetud telefonisidega ja suuremate operaatorite
vahendusel toimib ka mobiilside. Avalik internetipunkt asub Mikitamäe raamatukogus.
Valla territoorium on vaheldusrikka ja puutumatu loodusega. Looduskaunid kohad on nii Pihkva
järve kui Võhandu jõe ääres, kääpad, tsässonad ning vanausuliste kalmistu Beresjes. Audjassaare,
Lüübnitsa ja Beresje moodustavad omanäolise piirkonna, kus eksisteerivad koos kolm erinevat
kultuuri: seto, vanausuliste ja vene.
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Mikitamäe valla territooriumil tegutsevad turismiettevõtted: Eve Puhketalu, RMK Mäe
Loodusmaja, Seto Line OÜ, Sadama puhkeala, Rõsna puhkemaja.
KESKKONNAKAITSE
(arengukava punkt 4.6.7)
Valdkonna eesmärk:
•
säilitada puhas looduskeskkond läbi jäätmemajanduse reguleerimise.
Mikitamäe vallas on korraldatud jäätmevedu vastavalt jäätmeseadusele. Mikitamäe valla
jäätmekava on koostatud aastateks 2012 – 2021. Mikitamäel on avatud jäätmejaam sorteeritud
jäätmete jaoks. Pakendjäätmete kogumispunktid asuvad Mikitamäe, Rõsna, Karisilla, Selise,
Niitsiku, Laossina, Võõpsu, Beresje ja Lüübnitsa külas. Kalmistute juurde on paigutatud
jäätmekonteiner, kuhu kogutakse bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed.
2013 aastal kulutati jäätmekäitluse korraldamisele 3 tuhat eurot (2012 aastal 2).
Jäätmevaldaja registri andmetel on bilansi koostamise ajaks lepinguid sõlmitud 55% kinnistute
omanikest, lepinguid ei ole sõlminud 5%, vallavalitsuse otsusega on teenusest täielikult vabastatud
16% kinnistu omanikest ning perspektiivseteks on hinnatud 7% kinnistu omanikest. Määramata
staatusega on 17% kinnistu omanikke.
Jätkatakse kontrolli jäätmete ebaseadusliku ladustamise osas. Leida vahendid jäätmejaama
laiendamiseks.
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
(arengukava punktid 4.6.4, 4.6.5 ja 4.6.6)
Valdkonna eesmärgid:
•
luua kõikidesse korrusmajadesse ühistud ning luua valda juurde elamispinda;
•
renoveerida ja laiendada vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuurid ning tagada kvaliteetne ja
keskkonnasõbralik reoveekäitlus;
•
jätkata vallas toimivat soojamajandust ning suurendada taastuvenergia osakaalu valla
soojamajanduses.
Mikitamäe valla 18-st külast pakutakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust Mikitamäe külas,
kus ühisveevärgiga on ühendatud 6 mitmekorruselist elamut, hooldekodu, olmehoone, katlamaja ja
2 kauplust. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga on ühendamata neli korrusmaja. Puurkaevud asuvad
Toomasmäe ja Niitsiku külades, kuid seal pole veetrasse taludeni ühendatud. Selise külas on
ühtsesse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ühendatud 8 ühepereelamut.
Mikitamäe valla omandis oleva Katel OÜ hooldada on üks puurkaev ja ca 4 km vee- ja
kanalisatsioonitrasse. Vallas on koostatud Mikitamäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava 2013-2024. Katel OÜ on teinud ettevalmistusi Mikitamäe küla
kanalisatsioonitrasside uuendamise läbiviimiseks. Saabus positiivne otsus Keskonna Investeeringute
Keskuselt Mikitamäe küla ühiskanalisatsiooni renoveerimise- ja ehitustööde läbiviimist toetuse
kohta. Kuulutati välja riiklik hange ehitaja leidmiseks.
Alustati tegevusi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt ellukutsutud projekti Hajaasustuse
veeprogramm joogivee kättesaadavuse parandamiseks hajaasustuse piirkonnas asuvate eramute
juures. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas I etapil valda summas 5 tuhat eurot. Jätkatakse
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vahendite otsimist, et puhastada biotiigid ning rajada vee- ja kanalistaiooni infrastruktuur
suurematesse küladesse. Kokku toetati Katel OÜ summas 4 tuhat eurot. Sellest 2 tuhat riigihanke
läbiviimiseks ning laenu haldamist summas 2 tuhat eurot. Laen oli vajalik 2008 aastal Mikitamäe
keskasulas veetrasside rekonstrueerimiseks.
Valla suuremates külades on toimiv tänavavalgustus: Mikitamäe, Võõpsu, Lüübnitsa ja Beresje.
Kulud valla tänavavalgustuse haldamisele moodustasid 8 tuhat eurot (2012 aastal 6).
Tänavavalgustuse kulude kokkuhoiuks on paigaldatud astrokellad. Jätkame tänavavalgustuse
rajamist kompaktse asustusega piirkondadesse.
Mikitamäe valla territoriumil asub kaks surnuaeda: Laossina ja Beresje. Laossina surnuaia kiviristid
ja tsässon kuuluvad muinsuskaitse objektide nimekirja. Majandusaastal oli komplekteeritud üks
ametikoht kahele surnuaiavahile. Kulud surnuaedade korrashoiuks kokku moodustasid 9 tuhat eurot
(2012 aastal 6). Sh rajati tänavavalgustus Laossina kalmistule maksumusega 3 tuhat eurot.
Olmehoone keldrikorruse renoveerimistööde käigus 2009 aastal ehitati valla rahvale uus saun.
Sauna külastatvus on 12-16 inimest korrapärasel saunapäeval. Lisaks on võimalik saunaaega juurde
tellida. Kulud sauna haldamisele moodustasid 3 tuhat eurot (2012 aastal 3).
Olmehoones renoveeriti perearsti kabineti ruumid. Kulud kokku moodustasid 4 tuhat eurot.
Renoveeriti garaazi katus maksumusega 11 tuhat eurot. Lüübnitsa randa ehitati vaatetorn
maksumusega 31 tuhat eurot. Ehitust toetas Ettevõtluse Arendamise SA summas 19 tuhat eurot. Üle
valla territooriumi paigaldati piknikulaudu koos varjualusega, liivakaste, teadetetahvleid, lipumaste,
soetati murutraktor. Kulud valla heakorrale moodustasid kokku 13 tuhat eurot (2012 aastal 9).
Jätkatakse tööd päikesepaneelide soetamiseks ja paigaldamiseks. Projekti teostab Piiriäärne
Energiaarendus MTÜ. Projekti rahastamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
TERVISHOID
(arengukava punkt 4.3.2)
Valdkonna eesmärgid:
•
tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagamine ja tervislike eluviiside propageerimine.
Meditsiiniliselt teenendas 2013 aastal Mikitamäe valla elanikke OÜ Perearst Anne Kaldoja, kelle
vastuvõtukabinet asub valla olmehoones. Perearsti vastuvõtuajad on määratud seadusega ja
fikseeritud lepingus Haigekassaga. Vastuvõttu külades ei toimu.
Tervislike eluviiside propageerimiseks jätkatakse koostööd kooli ja teiste vallas tegutsevate
kodanikeühendustega leidmaks võimalusi osalemiseks tervishoiualastes projektides.
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
(arengukava punktid 4.3.3, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2 ja 4.5.3)
Valdkonna eesmärgid:
•
noorsootöö tagamine;
•
inimressursi arendamine ja tööjõupotensiaali suurendamine ning parem ärakasutamine ja
paremate vaba aja veetmise võimaluste loomine;
•
pakkuda elanikkonnale kvaliteetset ja mitmekesist kultuuriteenust ning kujundada
raamatukogu kõigile kättesaadavaks infokeskuseks;
•
säilitada elujõuline seto kultuur,
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•

edendada ning igakülgselt toetada spordiga tegelemist.

Mikitamäe vallas on sportimise võimalus Mikitamäe kooli staadionil. Pallimänguhuvilistel on
võimalus kasutada Värska Gümnaasiumi võimlat: vald toetab sõidukulusid ning saali renti.
Sportimine tugineb elanike omaalgatusel. Kulud sporditegevusele kokku moodustasid 6 tuhat eurot
(2012 aastal 1).
2013 aastal korraldati Mikitamäel XXV Peipsi talimängud. Osaleti Värskas Peipsi suvemängudel.
Ka vallasiseselt korraldatakse nii suviseid kui ka talviseid küladevahelisi mänge.
Vastavalt Mikitamäe Vallavolikogu määrusele kompenseeritakse osaliselt spordiklubis osalevate
Mikitamäe valla laste kohamaksumus. 2013 aastal toetati nimetatud määruse alusel kolme sportivat
last (2012 aastal toetati ühte last).
Toetame ja propageerime jätkuvalt tervislikke eluviise, tegelemist spordiga. Jätkame rahastamise
võimaluse otsimist, et renoveerida kooli staadion, rajada võrkpalliplatse ning mänguväljakuid,
rajada tervisespordiradasid.
Mikitamäe vallas puuduvad huvialakoolid. Huvilistel on võimalus käia Värska, Räpina või Põlva
muusika- ja kunstikoolis jne. Mikitamäe Vallavolikogu määrusega toetatakse laste osalemist
väljaspool valda asuvates huvikoolides. Toetust maksti ühele lapsele.
Mikitamäe Noortekeskuse kulud tegevusele moodustasid 1 tuhat eurot (2012 aastal 1). Osaleti
Peipsi kalanduspiirkonna keskkonnalaagris ning Põlvamaa noortekeskuste suvekoolis. Käidi
naabervaldade noortekeskustel külas. Jõuti ka kaugemale – Hiiumaale Pühalepa noortele külla ning
ka Iisaku noorte juurde. Koos Põlvamaa arenduskeskusega korraldati noortekeskustele ühine
projekt Lüübnitsas, et mängida läbi ettevõtte loomine ning majandamine. Jätkuvalt tegutsevad
Mikitamäe Noorkotkaste, Kodutütarde ja Naiskodukaitse rühmad. Lisaks loetelule toimus veel palju
muid tegevusi. Noortekeskuse tegevusi toetasid Kaitseliit ning Mikitamäe vald.
Jätkame tegevusi, et vähendada ning ära hoida sõltuvusainete tarbimist noorte seas. Tagame pideva
töö noortega.
Vaba aja ürituste kulud kokku moodustasid 40 tuhat eurot (2012 aastal 27). Huvitegevuse
võimaluste laiendamiseks soetati makk, esinduskingitusteks setoteemalised kruusid. Mikitamäe
valla kalendris üks olulisim üritus on Lüübnitsa sibula- ja kalalaat, mis on valla piiridest ammu
väljakasvanud sügislaat. Laat on ellu kutsutud andmaks võimalust Mikitamäe elanikel oma
toodangut müüa. 2013 aastal toimus laat esmakordselt kahepäevasena. Laada toimumist toetasid
Kaldapiäskesed MTÜ 4 tuhat eurot, Ettevõtluse Arendamise SA 4 tuhat eurot ning Peipsi Kalapüügi
Tootjaorganisatsioon TÜ 7 tuhat eurot.
Kevaditi toimub Mikitamäe kevadlaat, mis tegutseb põhimõttel anda võimalus Mikitamäe elanikel
oma toodangut müüa.
Ürituste korraldamisel järgitakse vanu kombeid ja harjumusi. Tänaseni on ürituste kavas
baabapraasnik, munapühad, oltuspüha, jaanipäev, seto nädal jne. Seto muinasjuttude päev, mida
toetas Kultuurkapital 1 tuhat eurot. Kultuuriürituste korraldamisele kulutati 14 tuhat eurot (2012
aastal 18).
Jätkame traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist ja uute algatamist.
Mikitamäe valla olmehoones asub Mikitamäe raamatukogu. Raamatufond raamatukogus on ca 13
600 ühikut. Püsilaenutajate arv on 161 inimest (2012 aastal 170) ja raamatukogu külastuste arv ca 1
800 korda aastas (2012 aastal 1 500). Püsilaenutajate arv väheneb tasapisi, sest lapsed on kaugemal
koolides, valla elanike arv on vähenenud. Külastatavuse arvu tõus on tingitud arvutikasutajatest
ning lehelugejatest. Raamatukogu ruumides töötab Avalik Internetipunkt kahe arvutiga. Kulud
Mikitamäe raamatukogule olid 13 tuhat eurot (2012 aastal 13), millest kulud raamatutele olid 2
tuhat eurot (2012 aastal 2) ning kulud perioodika tellimisele 1 tuhat eurot (2012 aastal 1). Plaanime
renoveerida raamatukogu ruumid ja tekitada raamatukogusse infolett. Uuendame AIP-i riist- ja
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tarkvara.
Renoveeritud Lüübnitsa Külakeskuse majanduskulud kokku moodustasid 12 tuhat eurot (2012
aastal 4). Renoveeriti kaev maksumusega 4 tuhat eurot. Hoonet renditi koolitusteks, seminarideks
ning erinevateks üritusteks.
Mikitamäe Kultuurimaja aitab tegutseda erinevate huvialade harrastajatel: leelokoor Helmine,
Rahvatantsuansambel Hõbehall segarühm, naisrahvatantsurühm Poloda Piigad, MTÜ Naisteklubi
Mixina, MTÜ Tegus Mikitamäe õpitubadega, instrumentaalansambel Aare. Huviringide juhendajate
tasustamiseks ja rühmade tegevustoetuseks kokku kulutati 3 tuhat eurot (2012 aastal 4). Vahetati
kultuurimaja aknad ja soetati uued kardinad. Kulud kokku 4 tuhat eurot. Tegevust toetas Ettevõtluse
Arendamise SA summas 2 tuhat eurot. Jätkata vahendite otsimist, et renoveerida kultuurimaja saali
põrand. Edaspidi jätkata taidluskollektiivide ja huviringide töö toetamist.
Mikitamäe valla territooriumil asub 18 küla, neist 9 külal on valitud külavanem (2012 aastal 9).
Külavanemate tegevusi ja toetamise korda reguleerib külavanema statuut. Toimus kaks
külavanemate töökoosolekut ning õppereis Karula ning Taheva valda. Küla- ja seltsielu
elavdamiseks toetati vastavalt Mikitamäe Vallavolikogu määrusele külade vanemaid ning erinevaid
üritusi kokku summas 1 tuhat eurot (2012 aastal 1). Mikitamäe Vallavolikogu määruse alusel toetati
mittetulundusühinguid ning seltsinguid rahastatud projektide kaasfinantseeringuks kokku 7 tuhat
eurot (2012 aastal 3).
Kultuuri haldamise kulud kokku moodustasid 11 tuhat eurot (2012 aastal 11).
Mikitamäe vallal on kuur-muuseum ja 7 õigeusu tsässonat. Eesmärk on leida vahendid
haridusmuuseumi loomiseks, luua võimalus tsässonate ja kogutavate museaalide tutvustamiseks,
korraldada huvilistele sellekohaseid koolitusseminare.
HARIDUS
(arengukava punkt 4.4.1)
Valdkonna eesmärgid:
•
säilitada Mikitamäe Kool ning pakkuda kõigile kättesaadavat ja konkurentsivõimelist alusja põhiharidust.
Mikitamäe Kool on Mikitamäe valla munitsipaalkool ning annab nii alus- kui põhihariduse.
Majandusaasta lõpul õppis Koolis 38 õpilast (2012 aastal 38) ja lasteaias käis 20 mudilast (2012
aastal 18), oli 5 klassikomplekti ja 1 lasteaiarühm. Koolis moodustati 4 liitklassi (2011 aastal 4)
ning lasteaias liitrühm.
Mikitamäe Koolis on kokku 17,2 ametikohta (2012 aastal 17,2), sealhulgas 6,5 õpetajat (2012 aastal
6,5). Personalikulud kokku moodustasid 173 tuhat eurot (2012 aastal 161). Kooli majandamiskulud
kokku moodustaasid 88 tuhat eurot (2012 aastal 84), sealhulgas kohatasu teiste omavalitsuste
koolidele ja lasteaedadele moodustas 28 tuhat eurot (2012 aastal 36).
Lõpetati kooli ventilatsioonisüsteemi renoveerimine, remonditi keemiaklassi abiruum, ehitati
lasteaia mänguväljaku ümber piirdeaed.
Kool osales projektis Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2012/2013, kus
toetus koolile oli 7 tuhat eurot (2012 aastal 7). Projekti raames soetati koolile multimeedia
projektor. Osalemisega Majandusõppe projektis EST-LAT-RUS 2013/2014 soetati koolile 3
tahvelarvutit, koopiamasin, värviprinter, dokumendikaamera, interaktiivne tahvel.
Mikitamäe Kool on saanud toetust Setomaa Kultuuriprogrammilt projektile Mikitamäe Kooli
folkloorirühma tegevustoetus ning Põlva Maavalitsuselt Kohustusliku ujumise algõpetuse
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läbiviimiseks. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet toetab puuvilja ja piima ostu. Palju
erinevaid projekte toetas Setomaa Valdade Liit MTÜ.
Kulud kooli bussi haldamisele kokku moodustasid 2 tuhat eurot (2012 aastal 4).
Kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava
uuendamise kord on määratud Mikitamäe Kooli arengukavas.
Uuel õppeaastal on koolil vajadus luua hariduslike erivajadusega õpilastega klass (väikeklass) ning
klass vajab 1,0 ametikohaga eripedagoogi. Jätkata põhikooli riiklikus õppekavas füüsilisele
õpikeskkonale esitatud nõuete järk-järgulist täitmist. Vajadus on lasteaias liikluslinnaku rajamiseks,
mis täidaks rolli liikluskasvatuse arendamisel nii koolis kui lasteaias. Jätkata projektitaotluste
koostamist erinevatele programmidele täiendavate rahaliste vahendite saamiseks (esitatud on
projektid
Setomaa
Kultuuriprogrammi,
Keskkonna
Investeeringute
Keskusele,
Rahvakultuurikeskusesse ning Põlva Maavalitsusele).
SOTSIAALNE KAITSE
(arengukava punkt 4.3.1)
Valdkonna eesmärgid:
•
toetuste ja teenuste sihipärane korraldamine arvestades kõikide sihtgruppide vajadusi.
Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks,
kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning abistada seda elanikkonna osa, kes ei tule
enesega toime: vanurid, puuetega inimesed, töötud, vanemliku hoolitsuseta lapsed ning luua
tingimused nende iseseisvaks toimetulekuks.
Mikitamäe vallas kasutatavad sotsiaalhooldevormid on sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetused ja
koduteenus. Pakutavad teenused on transpordi-, pesupesemise-, hooldekodu- ning eluasemeteenus.
Koduteenuse peamine eesmärk on suurendada eakate ja puuetega vallaelanike toimetulekut
harjumuspärases keskkonnas. Koduteenust osutati 9 raske ja sügava puudega inimesele. On
moodustatud 1,0 avahooldustöötaja ametikoht.
Teenuse osutamiseks kasutatakse sõiduautot Opel Combo. Alates juuli 2012 on
Sotsiaalministeeriumi ja Mikitamäe Vallavalitsise vahel sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingu
alusel teenuse osutamisel kasutuses ka elektriauto Mitsubishi i-MiEV. Leping on tähtajaline.
Koduteenusele kasutati 2013 aastal kokku 8 tuhat eurot (2012 aastal 9). Eakatele ja puudega
inimestele osutatakse transporditeenust raviasutusse sõitmiseks. Abivajajatele on jagatud riideabi,
lastega peredele toidupanga kaudu toiduabi. Mikitamäe vallal endal on põhikool, seega
gümnaasiumis käivatele õpilastele makstakse transporditoetust kooli- ja kojusõiduks. Toetust
makstakse ka põhikooli baasil kutsekooli õpilastele. On toetus kooli lõpetamisel nii põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilastele kui ka põhikooli baasil kutsekooli lõpetajatele. Toetus peredele kokku oli 15
tuhat eurot (2012 aastal 16). Erinevat liiki toetused on kehtestatud Mikitamäe Vallavolikogu
määrusega.
Puudega inimesi, kellele on hooldaja määratud, on 49 (neist sügav puue on 19-l ja raske puue 30-l).
Kulud puuetega inimestele ja nende hooldajatele olid 15 tuhat eurot (2012 aastal 15).
Mikitamäe valla Hooldekodu on vanuritele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks
loodud üldtüüpi ööpäevaringne hooldusasutus, mille eesmärgiks on tagada sealviibivatele isikutele
nende eale ja seisundile vastav hooldamine.
Hooldekodus on 27 voodikohta (16 naistele ja 11 meestele) 13-ne toaga. 2013 aasta lõpus oli 27
hoolealust (2012 aastal 27), kelledest 8 olid Mikitamäe valla ülalpidamisel. Hooldekodu personal
koosneb 10 ametikohast. Hooldekodu majandamiskulud kokku moodustasid 158 tuhat eurot (2012
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aastal 140). Põhitegevuse müügist laekus 142 tuhat eurot (2012 aastal 110). Setomaa
Arenguprogrammi raames viidi läbi projekt Päikeseenergia näidislahendused Setomaal.
Hooldekodule paigaldati päikeseküttesüsteem. Valla osalus oli 2 tuhat eurot.
Mikitamäe vallal on vallakodanike ajutiseks paigutamiseks kaks sotsiaalkorterit. Eluasemeteenust
pakuti 5-le isikule. Kulud korterite haldamiseks kokku olid 6 tuhat eurot (2012 aastal 6).
Riikliku toimetulekutoetust said 23 peret (ka üheliikmeline pere) ning tehti 99 (2012 aastal 122)
väljamakset kokku summas 11 tuhat eurot (2012 aastal 13).
Muu sotiaalse riskirühma kulud (matusetoetus, küttepuude toetus, erakorralised ühekordsed
toetused, ööpäevaringne hooldusteenus) moodustasid 6 tuhat eurot (2012 aastal 9).
Lastekaitse töö toimub koostöös Põlva Maavalitsuse spetsialistiga, eraldi töötajat vallas ei ole.
Lastekodusse on paigutatud 1 valla laps.
Kulud sotsiaali haldamisele olid 13 tuhat eurot (2012 aastal 12).
Eesmärk on jätkata tööd abivajajatega tagamaks igale inimesele võimalus inimväärseks eluks.
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BILANSS
(tuhandetes eurodes)
Lisa

31.12.2013

31.12.2012

2

53

46

3A

31

29

4

40

40

124

115

1 304

1 343

Põhivara kokku

1 304

1 343

Varad kokku

1 428

1 458

Võlad tarnijatele

10

11

Võlad töötajatele

2

6

3A

30

25

8

29

29

71

71

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Materiaalne põhivara

7

Kohustused
Lühiajalised kohustused

Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Sihtfinantseerimine

9

0

0

Laenukohustus

8

112

140

Pikaajalised kohustused kokku

112

140

Kohustused kokku

183

211

1 246

1 202

-1

45

Netovara kokku

1 245

1 247

Kohustused ja netovara kokku

1 428

1 458

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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TULEMIARUANNE
(tuhandetes eurodes)
Lisa

2013

2012

Maksud

3B

347

295

Kaupade ja teenuste müük

10

187

155

Saadud toetused

9

496

541

Muud tulud

11

2

8

1 032

999

Tegevustulud

Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused

12

-69

-73

Tööjõukulud

13

-468

-442

Majandamiskulud

14

-281

-240

Muud tegevuskulud

14

-65

-56

Põhivara amortisatsioon

7

-144

-134

-1 027

-945

5

54

-6

-9

Finantstulud ja -kulud kokku

-6

-9

Aruandeperioodi tulem

-1

45

Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)
Lisa

2013

2012

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem

5

54

Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon

7

143

134

Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu

14

21

21

Kasum/kahjum põhivara müügist

7

0

-2

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

9

-112

-92

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

9

7

4

0

-5

Kokku korrigeeritud tegevustulem

64

114

Käibevarade netomuutus

-3

-2

Kohustuste netomuutus

0

-34

61

78

Investeeringute amortisatsioon, ümberhindlus

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest

7

-128

-133

Laekunud põhivara müügist

7

2

9

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara

9

107

92

soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

-4

Kokku rahavood investeerimistehingutest

-19

-36

Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasi makstud ja saadud laene

8

-29

-29

Tasutud laenu intresse

8

-6

9

-35

-38

7

4

46

42

53

46

7

4

Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

2

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)
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Akumuleeritud
ülejääk
Saldo seisuga 31.12.2010

Netovara
kokku

1 152

1 152

19

19

1 171

1 171

5

5

Arvestuspõhimõtete muutus

26

26

Aruandeperioodi tulem

45

45

1 247

1 247

Ümardus

-1

-1

Aruandeperioodi tulem

-1

-1

1 245

1 245

Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2011
Põhivara ümberhindlus

Saldo seisuga 31.12.2012

Saldo seisuga 31.12.2013
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EEELARVE TÄITMISE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)
Esialgne Lõplik Eelarve
eelarve eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD
30 Maksu

288

338

345

3000 Tulumaks

267

309

316

3030 Maamaks

21

29

29

145

175

180

1

1

2

8

8

8

11

19

19

118

140

142

7

7

9

343

404

410

32 Kaupade-teenuste müük
320 Riigilõivud
3220 Laekumised haridusasutuste majandusteg.
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandusteg.
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandusteg.
3233 Üüri-ja renditulud
35 Toetused
3500 Haridus- ja Teadusministeerium

1

3500 Põllumajandusministeerium

1

1

1

3500 Rahandusministeerium

3

3

4

3500 Põlva Maavalitsus

8

8

3500 Rahvakultuuri Keskus

1

1

41

45

3500 Peipsi kalpüügi Tootjaorganisatsioon OÜ

7

7

3500 Ettevõtluse Arendamise SA

4

4

339

339

339

1

3

2

1

3

2

777

920

937

-80

-86

-76

-56

-57

-47

-7

-12

-12

-17

-17

-17

-697

-804

-780

3500 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

3520 71 Tasandusfond
38 Muud tulud
3888 Muud tulud
TULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE KULUD
4 Antavad toetused
413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused
450 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
452 Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
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50 Personalikulud

-457

-458

-466

55 Majandamiskulud

-235

-345

-314

-5

-1

0

-777

-890

-856

-160

-154

-124

109

89

86

-99

-17

-8

2

2

2

-8

-8

-6

-156

-88

-50

Laenu võtmine

137

39

0

Laenu tagasimaksmine

-26

-26

-26

Finantseerimistehingud kokku

111

13

-26

45

45

5

227

222

202

9

9

7

189

186

171

5

1

0

0

2

2

16

16

16

8

8

6

124

124

108

2

2

6

122

122

102

3

3

3

3

3

3

144

118

92

60 Muud kulud
KULUD KOKKU
INVESTEERIMISTEGEVUS
15 Materiaalse põhivara soetus (-)
350 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering (+)
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering (-)
381 Materiaalse vara müük
650 Laenu haldamine (-)
Investeerimistegevus kokku
FINANTSEERIMISTEGEVUS

Muutus kassas

Kulud ja investeerimistegevus valdkonniti
01 Üldised valitsussektori teenused
01111 Valla-ja linnavolikogu
01112 Vallavalitsus
01114 Reservfond
016001 Valimised
016002 Liikmemaksud
01700 Võla teenendamine
04 Majandus
04210 Maakorraldus
04510 Vallateed
05 Keskkonnakaitse
05100 Jäätmekäitlus
06 Elamu-ja kommunaalmajandus
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0630 Veevarustus

102

22

13

0640 Tänavavalgustus

8

10

8

0602 Laossina kalmistu

4

5

6

0602 Beresje kalmistu

3

3

3

0660 Saunad

2

2

3

25

76

59

1

1

0

1

1

0

59

91

90

08102 Sporditegevus(v.a.spordikoolid)

4

4

4

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

1

1

1

08109 Vabaaja üritused

11

31

33

08201 Raamatukogud

14

14

13

082021 Lüübnitsa Külakeskus

7

12

12

082022 Mikitamäe kultuuritöö

6

7

7

5

11

9

11

11

11

250

265

267

247

262

264

3

3

3

236

245

232

17

17

15

150

159

160

10

10

8

5

5

3

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

18

18

16

10701 Riiklik toimetulekutoetus

13

13

11

10702 Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse

10

10

6

10900 Sotsiaali haldamine

13

13

13

KULUD KOKKU

1 044

1 069

994

0660 Muu elamukommunaalmajanduse tegevus
07 Tervishoid
07210 Üldmeditsiiniteenused, perearst
08 Vaba aeg, kultuur, sport

08209 Seltsitegevus
08600 Kultuuri haldamine
09 Haridus
09212 Mikitamäe Kool
09600 Kooli buss
10 Sotsiaalne kaitse
10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
10200 Hooldekodu
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse
10401 Sotsiaalkorterid

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 16).
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Eelarve täitmise aruanne ja tulemiaruanne ei ole võrreldavad nende koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtete tõttu:
1) eelarve ja eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhise printsiibi järgi, tulemiaruanne
on koostatud tekkepõhise printsiibi järgi;
2) kaupade ja teenuste ostmisel kaasnev tagasisaamisele mittekuuluv käibemaks kajastatakse
eelarve täitmise aruandes koos kaupade ja teenuste maksumusega, kuid tulemiaruandes real
Maksu- ja lõivukulud.
Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 17.

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõttel. Selle põhimõtted on kehtestatud raamatupidamise seaduses,
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideerimisgrupi aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevad üksused
Valitseva mõju all olevaks üksuseks (vt lisa 5) on loetud äriühing, milles Mkitamäe Vallavalitsus
omab mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul
eeldatakse valitseva mõju olemasolu tavaliselt siis, kui grupi osalus ühingus on üle 50%.
Valitseva mõju all oleva üksuse tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes
alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all oleva üksuse finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisisesed nõuded,
kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud. Mikitamäe Vallavalitsuse konsolideerimata aruandes
(vt lisa 16) on osalus valitseva mõju all olevas üksuses kajastatud soetusmaksumuses.
Arvestuspõhimõtete muutus
Konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu arvestuspõhimõtteid muudeti. Varade sihtfinantseerimist
kajastasid kasumi teenimise eesmärki omavad tütarettevõtjad varasemalt bilansis esmalt
kohustusena ning amortiseerisid selle tuludesse varade kulumi arvestuse perioodil. Uute
arvestuspõhimõtete kohaselt kajastatakse varade sihtfinantseerimine tuluna varade saamise
perioodil. Seisuga 31.12.2011 konsolideerumisgrupis kajastatud sihtfinantseerimise kohustus
kajastati arvestuspõhimõtete muutumise tulemusena seisuga 01.01.2012 eelmiste perioodide
jaotamata tulemina.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel kassas ning pankades olevat sularaha
ja arvelduskontode jääke.
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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 arvestatuna bilansikuupäevast.
Nõuded
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi
nõudeid.
Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt
tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid hinnatakse eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna
hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku
tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2 000 eurot (kuni 31.12.2004 a soetatud varade korral
alates 1 917 eurot). Konsolideerimisüksus loeb põhivaraks varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 1 900 eurot.
Varad, mille kasulik tööiga ületab ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro
kantakse kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast ja osaliselt
ka soetamisega seotud transpordi- või paigalduskuludest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusega seotud allahindlused.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad põhivara mõistele, liidetakse materiaalse
põhivara soetusmaksumusele ning hinnatakse vara järelejäänud eluiga ja reguleeritakse vajadusel
kulumi normi.
Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestust peetakse lineaarsel meetodil. Amortisatsioonimäär määratakse igale
põhivara grupile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidel järgmised:
Hooned ja rajatised
Masinad ja seadmed
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutitehnika
Muu inventar, tööriistad ja siseseade

3-20%
12-20%
20%
20%

Maa ja kunstiväärtused, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Ümberhindlus
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne
ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud hüperinflatsiooni ja
korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises. Seoses maareformi kestmisega on
ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja
maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil
omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.
Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda.
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused,
milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud ja eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab
aset.
Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii
saadud kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist,
kus tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seotud kuludega.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele soetusmaksumuses ja
sihtfinantseerimise summa kajastatakse samal ajal kas bilansis kohustusena (gruppi kuuluvad
kasumit taotlevad äriühingud) või tuluna (ülejäänud grupi üksused).
Konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu arvestuspõhimõtteid muudeti.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
Maksu- ja Tolliameti ja Keskonnaministeeriumi poolt esitatud teatisele. Kohalike maksude tulu
võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele.
Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga
seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulud ja tehinguga seotud kulud on usaldusväärselt
määratavad. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme
meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt intressimäära alusel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Varude soetamisel (ka põhivara) tasutud mittetagastatavad
maksud ja lõivud (ka käibemaks), mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse
soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Mikitamäe valla volikogu ja valitsuse liikmeid ning
konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu juhatuse liikmeid, kellele on antud õigus iseseisvalt
lepinguid sõlmida. Kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased
pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul,
kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta kassapõhiselt (konsolideerimata),
mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes
kasutatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selle
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
•
•

põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ja põhivarast
laekunud summad tuluna. Amortisatsiooni ja mitterahalisi tehinguid ei kajastata eelarves,
kaupade ja teenuste ning põhivara soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arveta
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandel kajastatud vastavalt soetuse kuluna.

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
31.12.2013

31.12.2012

1

1

Arvelduskontod pankades

52

45

Raha ja selle ekvivalendid kokku

53

46

Sularaha kassas

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
A. Maksu-, lõivu ja trahvinõuded ja maksukohustused
Lühiajalised nõuded
Maksud brutosummas
Üksikisiku tulumaks

31.12.13

Lühiajalised kohustused

31.12.12

31.12.13

31.12.12

31

29

0

0

Sotsiaalmaksukohustus*

0

0

12

13

Üksikisiku tulumaksu kohustus*

0

0

6

6

Töötuskindlustusmakse kohustus*

0

0

1

2

Saadud ettemaksed

0

0

6

0

Kogumispensioni kohustus*

0

0

1

1

31

29

26**

22**

Kokku maksud

* Vastavalt “Riigi raamatupidamise üldeeskirjale” kajastatakse maksukohustused tekkepõhiselt
selles perioodis, mille eest need olid arvestatud. Aasta 2013 detsembri töötasult arvestatud maksud
kanti Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole enne majandusaasta lõppu (31.12.2013). Seega tekkis
maksukohuslasel kokku ettemaks 19 tuhat eurot, mis kajastati kontogrupis 1037 (lisa 4).
** Vahe 4 tuhat eurot bilansi reaga Muud kohustused ja saadud ettemaksed on
konsolideerimisüksuse hallatava korterelamu remondiks kogutud rahalised vahendid 4 tuhat eurot.

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
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Tulud
31.12.13

31.12.12

Maksud
Tulumaks*

318

264

Maamaks**

29

31

347

295

2

3

349

298

Maksud kokku
Lõivud
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

* Omavalitsuse tulubaasi laekuv üksikisiku tulumaks määraga 11,57% (2012 aastal 11,4%). Määra
kehtestab Vabariigi Valitsus.
** Omavalitsuse tulubaasi laekuv maamaks määraga 2% maa maksustamishinnast ning 1,5%
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maksustamishinnast. Määrad kinnitab volikogu.

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
Lühiajaline osa
31.12.13

31.12.12

Nõuded ostjate vastu
Brutosummas

20

23

-10

-7

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

19

22

Ettemakstud toetus

11

2

Muud nõuded ja ettemaksed kokku

40

40

Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud

Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded summas 10 tuhat eurot on Mikitamäe Vallavalitsuse
tütarettevõtte nõuded tasumata kommunaalteenuste ja rendiarvete eest. Nõudeid ebatõenäoliselt
laekuvateks hinnates ei lõpetata võlgnikelt võlgade sissenõudmist.
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded jääk 19 tuhat eurot koosneb perioodi detsember 2013 tulu- ja
sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse tasutud maksetest, millede
maksmise seaduslik kuupäev on jaanuaris 2014.
Ettemakstud toetused summas 8 tuhat eurot on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse “Hajaasustuse
veeprogramm” alusel tehtud ettemaksed Mikitamäe valla kodanikele ning 3 tuhat eurot vastavalt
Mikitamäe Volikogu määrusele Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord tegevustoetus
Mtü-le Tegus Mikitamäe.
Lisa 5 Osalus tütarettevõtjas
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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Nimetus

Aasta

Osaluse
määr %

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud

Tegevuskulud

Bilansinäitajad aasta
lõpus

Tulem
Varad

Netovarad

Katel OÜ

2012

100%

19

-21

-2

48

38

Katel OÜ

2013

100%

17

-22

-5

44

33

2013

2012

2

2

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu

OÜ-le Katel kuulub Mikitamäe külas viis korterit: Soelaane 7-3, Soelaane 11-5, Soelaane 11-11,
Soelaane 9-4 ja Perve 3-24. Korterid on raamatupidamises arvel 0 euroga kuna nende hindamine ei
ole majanduslikult otstarbekas.
Lisa 7 Materiaalne põhivara
Maa

Hooned ja Masinad ja
Muu
Lõpetamata Kokku
rajatised
seadmed põhivara
ehitus

Jääk seisuga 31.12.2012
Soetusmaksumus

7

Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus

7

1 999

134

37

-738

-84

-20

1 261

50

17

Soetused
Kulum ja allahindlus
Müüdud põhivara jääkväärtuse
mahakandmine

-127

2 185
-842

8

1 343

105

105

-5

-143

-1

Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised

-11

8

-1
100

7

-107

-1

-27

-4

-5

-2

-39

6

2 099

142

37

6

2 290

-865

-96

-25

1 234

46

12

Jääk seisuga 31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus

6

-986
6

1 304

Soetused ja lõpetamata ehituste ümberklassifitseerimine lõpetatud ehitusteks:
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mikitamäe Kooli ventilatsioonisüsteemi renoveerimine 7 tuhat eurot;
Lüübnitsa Külakeskuse kaev 3 tuhat eurot;
Lüübnitsa vaatetorn 26 tuhat eurot;
vallateede renoveerimine 53 tuhat eurot;
autogaraazi katuse renoveerimine 9 tuhat eurot;
arstikabineti remont 4 tuhat eurot;
olmehoone saali akende vahetus ja kardinate soetus 3 tuhat eurot;
lõpetamata ehituses on alustatud kulutuste tegemisega Mikitamäe Hooldekodu päikesepaneeli
rajamiseks 2 tuhat eurot ja Mikitamäe keskasula vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimise
alustamisega 4 tuhat eurot.

Müüdud ja annetatud vara jääkmaksumuse mahakandmine:
Tehingud 2013 (tuhandetes)
Jääkmaksumus

Müügihind

Laekus 2013

Kirila kinnistu (müük)

0,45

1,00

1,00

Lukova tn 5 kinnistu (annetus)

0,42

0

0

2013 aastal alustati Soelaane tn 25 kinnistu müüki. Ostja tasub summa 0,75 tuhat eurot osadena.
Peale viimast osamakset vormistatakse müük.
Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 126 tuhat eurot, mis
tuleneb järgmistest summadest:
1) aruandeaasta soetuste summa 104 tuhat eurot;
2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 21 tuhat eurot (vt ka lisa 14).

Lisa 8 Laenukohustused
Järelejäänud tähtajaga
Kuni 1a 1-2 a

2-3 a

3-4 a

Kokku

4-5 a

Üle 5 a

Jääk seisuga 31.12.2013
Pangalaenud
29
28
27
Informatsioon laenulepingute kaupa
Lõpp- Intressi- AlusLaenu andja
tähtaeg
määr valuuta

27

27

3

Jääk EUR
31.12.13

141
Intressikulu

31.12.12

2013

2012

Võetud laenud
Aktsiaselts SEB Pank*

2019

3,89%

EUR

137

169

6

9

Aktsiaselts SEB Pank**

2015

4,17%

EUR

4

6

0

0

Laenu jääk
141
169
6
9
* 2009 aastal võeti laenu Mikitamäe Kooli maakütte rajamise ja Lüübnitsa Külakeskuse
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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renoveerimise omafinantseeringute osa katteks kokku summas 260 tuhat eurot. Laenu intressimäär
on muutuv, bilansi koostamise kuupäeval on + 3,788% aastas (viimati oli 3,785%). Intressimäär
koosneb: 6 kuu EURIBOR 0,338% + 3,45%.
Laenusaaja on kohustatud hoidma suurema osa oma rahast SEB Pangas ja tegema suurema osa oma
sularahata arveldustest SEB Panga teenuseid kasutades.
** Mikitamäe valla konsolideerimisüksus sõlmis 2010 aastal laenulepingu summas 11 tuhat eurot.
Laen oli vajalik projekti “Mikitamäe puurkaev-pumpla ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine”
omafinantseeringuks. Projekti toetas Sihtasutus Keskonnainvesteeringute Keskus.
Bilansi koostamise kuupäeval laenu intressimäär koosneb: 6 kuu EURIBOR 0,25% + 3,92%.
Laenusaaja on laenukohustuse täitmise tagamiseks andnud tagatised: korteriomand ja kogu ettevõtte
vallasvara.
Lisa 9 Saadud toetused
2013

2012

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium**

65

64

Ettevõtluse Arendamise SA

21

25

Sotsiaalministeerium

0

29

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

0

9

Haridus- ja Teadusministeerium

0

5

Põlva Maavalitsus

0

3

86

135

44

29

Peipsi Kalapüügi Tootjaorganisatsioon TÜ

7

0

Ettevõtluse Arendamise SA

4

8

Rahandusministeerium

4

4

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

2

4

Rahvakulutuuri Keskus

1

3

Põlva Maavalitsus

1

0

Haridus- ja Teadusministeerium

1

0

Sotsiaalkindlustusamet

1

0

Kredex SA

0

1

Tiigrihüppe SA

0

1

Eesti Töötukassa

0

1

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku
Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium**
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Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku

65

51

339

353

Kaldapiäskesed MTÜ

4

0

Põlva Linnavalitsus

2

2

Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine kokku

345

355

Saadud toetused kokku

496

541

Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Rahandusministeerium*

* Riigieelarvest saadud maksed tasandusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks: hariduskulude
katmiseks 78 tuhat eurot (2012 a 94 tuhat eurot), toimetulekutoetusteks 12 tuhat eurot (2012 a 14
tuhat eurot) ning üldisesse fondi kohalike omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandamisest
tulenevalt 249 tuhat eurot (2012 a 245 tuhat eurot).
** Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldas avalikult kasutatavate teede korrashoiuks
toetust kokku summas 109 tuhat eurot. Sellest teede renoveerimiseks kasutati 65 tuhat eorot (2012
aastal64 tuhat eurot) ning rajatiste korrashoiuks ja lumetõrjeks kokku 44 tuhat eurot (2012 aastal 29
tuhat eurot).
Rahavoogude aruandes kajastub Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks summas -112 tuhat
eurot (võrreldaval perioodil -92 tuhat eurot), mis tuleneb järgmistest numbritest:
1) saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks summas -86 tuhat eurot (võrreldaval
perioodil -71 tuhat eurot);
2) saadud sihtfinantseerimine edasiandmiseks põhivara soetusel -5 tuhat eurot;
3) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt -21 tuhat eurot (võrreldaval perioodil -21 tuhat
eurot).
Rahavoogude aruandes kajastub Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks summas 107
tuhat eurot (võrreldaval perioodil 92 tuhat eurot), mis tuleneb järgmistest numbritest:
4) laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks summas 86 tuhat eurot (võrreldaval
perioodil 71 tuhat eurot);
5) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 21 tuhat eurot (võrreldaval perioodil 21 tuhat
eurot).
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Lisa 10 Tulud kaupade ja teenuste müügist
2013

2012

141

111

Spordi- ja kultuurialase tegevuse tulud

19

10

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud

10

11

Haridusalase tegevuse tulud

9

11

Muu vara rendist saadud tulud

6

9

Riigilõivud

2

3

187

155

2013

2012

Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist

1

6

Muud tulud

1

2

Muud tegevustulud kokku

2

8

2013

2012

Peretoetused (sünnitoetused, lapse koolitoetused)

-19

-16

Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele

-11

-15

Toimetulekutoetused

-11

-12

Muud sotsiaaltoetused

-6

-7

-17

-15

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

-2

-4

Sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks

-2

-4

Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine

-1

0

-69

-73

Sotsiaalse tegevuse tulud

Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku

Lisa 11 Muud tegevustulud

Lisa 12 Antud toetused

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele

Liikmemaksud

Kokku antud toetused
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Lisa 13 Tööjõukulud
2013
Töötajate
arv

2012

Töötasukulud

Töötajate
arv

Töötasukulud

Haridus

16,20

-129

16,78

-120

Sotsiaalne kaitse

11,25

-87

11,36

-83

Vallavalitsus

10,00

-88

10,00

-87

Vaba aeg, kultuur ja religioon

2,50

-18

2,50

-17

Elamu- ja kommunaalmajandus

2,40

-10

2,40

-10

Keskkonnakaitse

0,25

-1

0,25

-1

x

-5

x

-2

42,6

-338

44,29

-320

Volikogu
Kokku töötajate arv ja töötasukulud

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute
korral ei ole töötajate arvu leitud.
Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud moodustasid aruandeperioodil 9 tuhat eurot ja
võrreldaval perioodil 7 tuhat eurot.
2013

2012

-2

-2

-114

-107

Töötuskindlustusmakse

-3

-4

Sotsiaalmaks erisoodustuselt

-1

-1

Tulumaks erisoodustuselt

-1

-1

-468

-442

2013

2012

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

-69

-63

Käibemaksukulu kaupade ja teenuste soetuselt

-62

-55

Rajatiste majandamiskulud

-46

-31

Õppevahendite ja koolituste kulud

-33

-41

Erisoodustused
Õppelaenude kustutamine
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksud
Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt

Kokku tööjõukulud

Lisa 14 Muud tegevuskulud
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Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

-32

-15

Toiduained

-26

-23

Inventari kulud

-19

-10

Administreerimisekulud

-17

-16

Meditsiini- ja hügieenikulud

-13

-12

Sõidukite ülalpidamise kulud

-8

-13

Infotehnoloogia kulud

-5

-4

Teavikute kulud

-4

-3

Koolituskulud

-3

-4

Kulud ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

-3

-1

Muud kulud

-3

-1

Tootmiskulud

-2

-1

Sotsiaalteenused

-1

-3

-346

-296

Majapidamiskulud kokku

Lisa 15 Seotud osapooled
Üksus,
aasta

Tehingute sisu

Tulud Kulud Nõuded Kohustused

Äriettevõte
2012 Mikitamäe Vallavolikogu liikmega seotud ettevõte

0

12

0

0

2013 Mikitamäe Vallavolikogu liikmega seotud ettevõte

0

6

0

0

2012 Mikitamäe Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte

0

1

0

0

2013 Mikitamäe Vallavalitsuse liikmega seotud ettevõte

0

0

0

0

Osalus erinevates mittetulundusühingutes

Erinevad tehingud seotud osapooltega on toimunud turuhindadega.

Lisa 16 Bilansipäevajärgsed sündmused
Keskkonna Investeeringute Keskusele esitati taotlus projekti "Mikitamäe keskasula kanalisatsiooni
ja biotiikide rekonstrueerimise ja rajamine" ehitustööde rahastamiseks, mis ka rahuldati. Tööde
maksumus eelprojekti järgi oli kokku 618 319,00 eurot, millest omafinantseering 97 849,00 eurot ja
KIK-ist taotleti 520 470,00 eurot. KIK toetas projekti 509 358 ,90 euroga. Projekti kestvus on
01.07.2013-30.11.2014.
Riigihanke vähempakkumise ehitustööde läbiviimiseks võitis Wesico Project OÜ, kellega sõlmiti
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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töövõtuleping 11.12.2013.a. Töövõtja esitas kogu projekti maksumuseks 348 698,00 eurot. Projekt
odavnes 215 755,18 euro võrra. Tulenevalt rahastamise otsuse saanud projekti rahastamise
proportsioonidest moodustab KIK-i osalus projektist 293 603,72 eurot.
Märtsis ehitati ja rekonstrueeriti kogu projekteeritud ehitistest 48,19% maksumusega 168 023,19
eurot. Aprillis puhastati biotiigid ja kuu lõpuks oli akteeritud ehitustöid läbiviidud 59,83%
maksumusega 208 621,90 eurot.

Lisa 17 Mikitamäe Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
Tuhandetes eurodes
31.12.2013

31.12.2012

Raha ja pangakontod

50

45

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded

31

29

Muud nõuded ja ettemaksed

37

36

118

110

Osalus tütarettevõttes

6

6

Materiaalne põhivara

1 266

1 300

Põhivara kokku

1 272

1 306

Varad kokku

1 390

1 416

Võlad tarnijatele

8

11

Võlad töötajatele

2

6

Muud kohustused ja saadud ettemaksed

25

22

Laenukohustused

27

27

62

66

110

136

Pikaajalised kohustused kokku

110

136

Kohustused kokku

172

202

Varad
Käibevara

Käibevara kokku
Põhivara

Kohustused
Lühiajalised kohustused

Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Laenukohustus

Netovara

Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 214

1 167

4

47

1 390

1 416

31.12.2013

31.12.2012

Maksud

348

295

Kaupade ja teenuste müük

177

145

Saadud toetused

496

541

1

6

1 022

987

-74

-77

Tööjõukulud

-464

-436

Majandamiskulud

-276

-236

-61

-55

-137

-128

-1 012

-932

10

55

-6

-8

-6

-8

4

47

Aruandeaasta tulem
Kohustused ja netovara kokku

Konsolideerimata tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes
Tegevustulud

Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused

Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon
Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes
2013

2012

10

55

137
20
0
-111
9
0
65

128
21
-4
-86
4
-5
113

-3
-4
58

1
-4
110

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kokku rahavood investeerimistehingutest

-127
2
106
-1
-20

-110
6
38
-5
-71

Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasi makstud ja saadud laene
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-27
-6
-33

-27
-8
-35

5

4

45
50
5

41
45
4

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Kasum põhivarade müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Investeeringute amortisatsioon, ümberhindlus
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes
Akumuleeritud ülejääk

Netovara kokku

Saldo seisuga 31.12.2009

1 184

1 184

Põhivara ümberhindamine

5

5

-55

-55

1 134

1 134

27

27

Saldo seisuga 31.12.2011

1 161

1 161

Põhivara ümberhindamine

5

5

47

47

1

1

1 214

1 214

4

4

1 218

1 218

Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2010
Aruandeperioodi tulem

Aruandeperioodi tulem
Ümardus
Saldo seisuga 31.12.2012
Aruandeperioodi tulem
Saldo seisuga 31.12.2013

Lisa 18 Selgitused eelarve täitmise aruande juurde
2013 aasta eelarve on koostatud KOFS alusel kassapõhisel põhimõttel konsolideerimata KOV kohta
ning on jaotatud 5 ossa: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus,
finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.
Eelarve täitmise aruanne erineb teistest aruannetsest, kuna selles ei ole avaldatud eelmise perioodi
võrdlusandmeid. Eesmärk on võrrelda eelarvet selle tegeliku täitmisega.
1) selgitused ja põhjendused esialgse eelarve ja lõpliku eelarve oluliste vahede kohta
Põhitegevuse tulud:
Tulumaks - lisaeelarve koostamise päeval oli tulumaksu kasv võrreldes 2012 aastaga prognoositud
3% asemel 16%.
Maamaks - lisaeelarve koostamise päeval oli maamaksu laekunud prognoositust rohkem 38%.
Seoses maamaksu seaduse muudatusega, mille alusel rakendatakase maamaksuvabastust
kodualusele maale, prognoosisime maamaksu laekumist 33% vähem, kui 20212 ehk
konservatiivselt.
Laekumised kultuuritegevusest - tulu laekus rohkem 73%. Esmakordselt oli traditsiooniline
Lüübnitsa sibula- ja kalalaat kahepäevane.
Lakumised sotsiaalasutuse majandustegevusest - lisaeelarvega suurendasime tulude mahtu 19%.
Esialgse eelarve koostamisel arvestasime täituvusega 24 hoolealust. Tegelik täituvus oli 27
hoolealust.
Toetused – Põlva Maavalitsus kokku 8 tuhat eurot hajaasustuse veeprogrammi, omandireformi
lõpetamiseks ning andmete arhiveerimiseks Riigiarhiivis ning Mikitamäe Kooli õpilastegevuste
toetuseks. Rahvakultuuri Keskuse toetus kokku 1 tuhat eurot leelokoor Helmise ning Mikitamäe
Kooli käsitööringi toetuseks. Peipsi kalapüügi Tootjaorganisatsiooni OÜ toetus 7 tuhat eurot
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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Lüübnitsa sibula- ja kalalaada ürituse läbiviimiseks. Ettevõtluse Arendamise SA (EAS) toetus 4
tuhat eurot
Lüübnitsa sibula- ja kalalaada ürituse läbiviimiseks. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) toetusest eraldati 41 tuhat eurot lumekoristustöödeks,
teede hööveldamiseks ning teeäärte hooldustöödeks.
Põhitegevuse kulud:
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks - suurendati eelarvet kokku 5 tuhat eurot mtü-dele
tegevustoetuse andmiseks vastavalt volikogu määrusele „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse
andmise kord“.
Majandamiskulud - eelarvet suurendati 10 tuhat eurot Mikitamäe valla territooriumile liivakastide,
piknikulaudade, teadetetahvlite ning lipumastide soetuse ja paigalduse kulud.
Muud kulud - tegu reservfondi vahenditega. Reservfondi kasutamine on lahti kirjutatud 3 lõigus.
Investeerimistegevus:
Materiaalse põhivara soetus - eelarvet vähendati kokku 6 tuhat eurot. Ei soetatud sõiduauto
järelkäru, vabaajaveetmiseks värvipüsse. Ei renoveeritud kaugtöökeskuse ruumi ning hooldekodu
suitsuruumi.
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering - eelarvet vähendati kokku 20 tuhat eurot. Sh lisati 21
tuhat eurot EAS toetus Lüübnitsa vaatetorni rajamiseks ja Mikitamäe Kultuurimaja akende
vahetuseks ning 41 tuhat eurot MKM toetusest viidi üle majanduskuludesse teede hooldustöödeks.
Põhivara soetuseks antav finantseering - eelarvet vähendati 82 tuhat eurot, kuna lükkus edasi
Mikitamäe keskasula kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise tööde algus.
2) selgitused ja põhjendused lõpliku eelarve ja eelarve täitmise oluliste vahede kohta
Põhitegevuse tulud:
Tulumaks - lõplikuks tulumaksu laekumiseks võrreldes 2012 aastaga kujunes 21%. Maksumaksjate
arv kasvas võrreldava perioodiga 5%.
Toetused - tegelikeks teedekuludeks kujunes 45 tuhat eurot. Seega MKM eraldatud tegevustoetus on
45 tuhat eurot.
Põhitegevuse kulud:
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused - kulud olid planeeritust väiksemad kokku 10 tuhat eurot.
Toetuste väljamaksmise aluseks on volikogu määrus ning Vabariigi Valitsuse määrused.
Personalikulud - kulud suuremad 8 tuhat eurot (lisatasu detsembris).
Majandamiskulud - tegelikud kulud väiksemad 31 tuhat eurot (lumelükkamisele planeeritud
vahendid).
Investeerimistegevus:
Materiaalse põhivara soetus - planeeritust tehti vähem kulutusi 30 tuhat eurot (EAS toetas
Lüübnitsa vaatetorni ehitust ning Mikitamäe Kultuurimaja saali akende vahetust).
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering – planeeritust tehti vähem kulutusi 9 tuhat eurot
(hajaasustuse veeprogrammi lepingute alusel tegevused lõpetamata,
Mikitamäe keskasula
kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise tööde ettevalmistus).
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3) Reservfondi kasutamise aruanne
Vallavalitsuse korraldus
25.märts 2013 nr 50
21.mai 2013 nr 82

Tunnus

Eraldise sisu

06300 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kava aastateks
2013-2024 koostamine
06300 Katel OÜ tegevustoetus

Summa
1 000,00
221,92

19.juuni 2013 nr 105

08209 Setomaa Turism MTÜ „Seto Külavüü marsruudi
viidastamine, I etapp“

08.juuli 2013 nr 119

082021 Lüübnitsa Külakeskuse kaev

920,00

19.september 2013 nr 160 082021 Lüübnitsa Külakeskuse kaev

756,00

30.september 2013 nr 175 016001 Kohalikud valimised

1 850,00

Kokku

5 933,67

Esialgses eelarves kinnitatud summa

4 800,00

Eraldised reservfondi

1 973,00

Eraldised reservfondist

5 933,67

Jääk

Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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2013 aasta tulude struktuur

Maksud
Kaupade-teenuste müük
Toetused
Muud tulud

2012 aasta tulude struktuur

Maksud
Kaupade-teenuste
müük
Toetused
Muud tulud
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2013 ja 2012 aasta tulude võrdlus

600
500
400
2013
2012

300
200
100
0
Maksud

Kaupade-teenuste müük

Toetused

Muud tulud

2013 aastal laekus makse valla eelarvesse võrreldes 2012 aastaga rohkem 17,7% ehk 52 tuhat eurot.
Sealhulgas suurenes tulumaksu laekumine 21% ehk 55 tuhat eurot. Maamaksu laekumine vähenes
9,4% ehk 3 tuhat eurot.
Kaupade-teenuste müügist saadud tulud suurenesid 25% ehk 36 tuhat eurot. Sealhulgas vähenes
haridusteenuse müük 33,3% ehk 4 tuhat eurot. Suurenes tulu kultuurilisest tegevusest 42,1% ehk 8
tuhat eurot. Suurenesid tulud sotsiaalasutuse (Mikitamäe Hooldekodu) majandustegevusest 29,1%
ehk 32 tuhat eurot.
Erinevateks tegevusteks saadud toetused kokku vähenesid 1,6% ehk 13,2 tuhat eurot.
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2013 aasta kulude struktuur

Üldised valitsussekstori
teenused
Keskkonnakaitse
Tervishoid
Haridus

Majandus
Elmu- ja kommunaalmajandus
Vaba aeg, kultuur, sport
Sotsiaalne kaitse

2012 aasta kulude struktuur

Üldised valitsussekstori
teenused
Majandus
Keskkonnakaitse
Elmu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur, sport
Haridus
Sotsiaalne kaitse
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2012 ja 2013 aasta kulude võrdlus
300
250
200
2013
2012
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3

4

5

6

7

8

Üldised valitsussektori teenused
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur, sport
Haridus
Sotsiaalne kaitse

Üldised valitsemissektori 2013 aasta kulud võrreldes 2012 aastaga suurenesid 1,5% ehk 3 tuhat
eurot. Valdkonna sees suurenesid kulud vallavolikogule 133,3% ehk 4 tuhat eurot, vallavalitsuse
kulud suurenesid 1,2% ehk 2 tuhat eurot.
Majanduskulud suurenesid kokku 13,7% ehk 12 tuhat eurot. Sealhulgas suurenesid kulud vallateede
korrashoiuks 8,5% ehk 8 tuhat eurot.
Keskkonnakaitse valdkonnas jäid kulutused samale tasemele. Majandusaastal toimus ohtlike
jäätmete äravedu, maksumus koku 1 tuhat eurot.
Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenesid 87,8% ehk 43 tuhat eurot. Valdkonnasiseselt
suurenesid kulud veevarustusele 62,5% ehk 5 tuhat eurot. Kulud valla üldheakorrale suurenesid
108,8% ehk 37 tuhat eurot (muuhulgas renoveeriti Lüübnitsa vaatetorn).
Kulud tervishoiule jäid samale tasemele.
Kulud vabaaja üritustele, kultuurile, spordile ja religioonile suurenesid 11,3% ehk 10 tuhat eurot.
Valdkonnasiseselt suurenesid kulud sporditegevusele 300% ehk 3 tuhat eurot. Suurenesid kulud
vabaaja üritustele 22,2 € ehk 6 tuhat eurot. Vähenesid kulud seltsitegevusele 100% ehk 4 tuhat
eurot.
Hariduse kulud kokku suurenesid 2,3% ehk 10 tuhat eurot.
Kulud sotsiaalsele kaitsele suurenesid 7,4% ehk 16 tuhat eurot. Valdkonnasiseselt suurenesid kulud
Mikitamäe Hooldekodule 13,4% ehk 19 tuhat eurot. Vähenesid kulud muu riskirühma sotsiaalsele
kaitsele 33,3% ehk 2 tuhat eurot.
Aare Poolak – Mikitamäe vallavanem
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Audiitori järelotsus
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Majandusaasta aruande allkirjad
Mikitamäe Valla 31.12.2013 lõppenud konsolideerumisgrupi majandusaasta aruanne koosneb
tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järelotsusest.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Mikitamäe Vallavalitsus.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Mikitamäe Vallavolikogu oma
….............. otsusega nr ….. Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta aruande juurde.

________________________
Imre Liivago
Volikogu esimees

___________________

________________________
Aare Poolak
Vallavnem

___________________

________________________
Raul Raidla
Vallavalitsuse liige

___________________

________________________
Tiina Kallaste
Vallavalitsuse liige

___________________

________________________
Einar Oinak
Vallavalitsuse liige

___________________

________________________
Karin Sonts
Vallavalitsuse liige

___________________
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