Kambja valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade
Kambja Vallavolikogu kinnitas 16. veebruaril 2022.a määrusega nr 5 Kambja valla 2022. aasta
eelarve.

EELARVE 2022

2022. aasta eeldatav eelarve maht on 37 977 126 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad
võrreldes 2021. aastaga 8% ja põhitegevuse kulud suurenevad 11%. Põhitegevuse tulem on
positiivne, summas 2 234 996 eurot. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas
836 585 eurot ja kulud 15 902 855 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne, kulud ületavad
tulusid (- 15 066 270 eurot). Eelarvesse on planeeritud pangalaen summas 11 000 000 eurot.
Likviidseid vahendeid on plaanis kasutusele võtta summas 2 402 658 eurot.

Põhitegevuse tulud

23 737 883

Põhitegevuse kulud

21 502 887

Põhitegevuse tulem

2 234 996

Investeerimistegevus

-15 066 270

Eelarve tulem

-12 831 274

Finantseerimistegevus

10 428 616

Likviidsed varad

- 2 402 658

Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulud on 2022. a eelarves planeeritud summas kokku 23 737 883 eurot, võrreldes
2021. aastaga tõus 8%:
• Tuludest suurima osakaaluga on maksutulud (67% põhitegevuse tuludest). Maksutulud
koosnevad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust ja reklaamimaksust. Kokku
planeeritud maksutulude laekumist summas 16 043 208 eurot, sh tulumaks 15 772 908
eurot, maamaks 265 000 eurot ja reklaamimaks 5 300 eurot.
• Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 6%,
kokku on planeeritud laekumisi summas 1 353 356 eurot. Kaupade, teenuste müügist

•

•

laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused,
haridusasutused) tegevusega - kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike
omavalitsustega. Samasse tululiigi gruppi laekuvad ka riigilõivud jms.
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 27%, kokku planeeritud summas
6 334 819 eurot, sh nii riigi poolt eraldatav tasandus-ja toetusfond kokku summas
6 021 983 eurot kui muud toetused tegevuskuludeks summas 312 836 eurot;
Muude tuludena planeeritud laekumine vee erikasutusest summas 6 500 eurot.

Põhitegevuse tulude jaotus 2022. aastal

Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulud on 2022. aasta eelarves planeeritud summas 21 502 887 eurot, kasv
võrreldes 2021. aastaga on 11%. Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis
2022. aasta eelarves moodustavad põhitegevuse kuludest 6% ja tegevuskuludeks, mis
moodustavad 94% põhitegevuse kuludest.
Antavad toetused 2022. aasta eelarvesse on planeeritud kokku summas 1 303 604 eurot, sh
sotsiaaltoetused kokku summas 526 371 eurot ja sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja
füüsilistele isikutele kokku summas 777 233 eurot.
Muud tegevuskulud on planeeritud summas 20 199 283 eurot, sh personalikulud 11 381 811
eurot, majandamiskulud 8 815 722 eurot ja muud kulud 1 750 eurot.

Põhitegevuse kulude jaotus 2022. aastal

Hariduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 70%, sotsiaalne kaitse 6%, valitsemiskulud
7%, vaba aeg ja kultuur 5%, majandus 6%.

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes 2022. aastal

Investeerimistegevus
Investeerimise tuludeks planeeritud põhivara müüki 250 000 eurot (Poldri tn korterid), saadavat
toetust 586 335 eurot (Hajaasustuse programm 40 000 eurot, Ülenurme Spordihoone
renoveerimine 471 175 eurot ja 75 160 eurot Kambja valla koolides õueala kujundamine ja
kohandamine kaasava hariduse rakendamiseks). Finantstulusid planeeritud 250 eurot
(pangaintressid).
Investeerimise kuludeks planeeritud põhivara soetus 15 664 775 eurot (vt Tabel 8) ja antavat
toetust 80 000 eurot (Hajaasustuse programm). Laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku
158 080 eurot.
Investeeringuobjektid 2022. aastal

