SELETUSKIRI
Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve“ eelnõu juurde
Põhitegevuse tulud
1. Eelarvesse võetakse riigieelarve toetusfondi lõplik toetussumma asendus- ja
järelhooldusteenusele 21 766 eurot. Toetus jagati KOVidele kahes osas ja Saaremaa vald
sai 2020. aastal toetust 192 512 eurot.
2. Eelarvesse võetakse riigieelarve toetusfondi eraldis rahvastikutoimingute kulude
hüvitamiseks summas 2 649 eurot. Saaremaa vald sai 2020. aastal toetust 25 960 eurot.
3. Eelarvesse võetakse täpsustunud toetus summas 543 eurot projektile „Islands of
Innovation“. Projekt jätkub 2021. aastal.
4. Eelarvesse võetakse täpsustunud toetus summas 8 305 eurot projektile „Coast4us“. Projekt
lõpeb 2020. aastal.
5. Eelarvesse võetakse Eesti Noorsootöö Keskuse toetus projektile „Uuenduslikud
noorsootöö mudelid“ summas 26 920 eurot. Projekt jätkub 2021. aastal.
6. Eelarvesse võetakse Eesti Noorteühenduste Liidu toetus projektile “Osaluskohvik 2020“
summas 750 eurot.
7. Eelarvesse võetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus Saaremaa Toetava Hariduse
Keskusele 45 540 eurot.
8. Eelarvesse võetakse Sotsiaalministeeriumi toetus projektile „Piirkondliku paindlikkusega
inimesekeskse hoolekandemudeli“ toetus summas 7 968 eurot. Projekti periood on
01.09.2020 - 31.12.2021.
9. Eelarvesse võetakse Sotsiaalkindlustusameti toetus projektile “Puuetega laste
tugiteenused“ summas 50 000 eurot. Projekt lõpeb 31.12.2020.
10. Eelarvesse võetakse Sotsiaalministeeriumi toetus projektile „Sotsiaalteenuste arendamine
Saaremaa vallas“ summas 7 321 eurot. Projekt lõpeb 12.12.2020.
11. Eelarvesse võetakse koolide omatulud summas 19 012 eurot ja projektitoetused summas
79 806 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kooriühing, Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Selts, Eesti Teadusagentuur SA, Innove SA, Eesti Kergejõustiku Liit, SA
Archimedes ja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA. Eelarvesse lisatakse Saaremaa
Spordikooli omatulu summas 1 768 eurot ning projektitulu summas 12 929 eurot.
Projektitoetused on eraldanud Spordikoolituse-ja Teabe Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital,
Eesti Võrkpalli Liit, Eesti Laskurliit, Eesti Korvpalli Liit, Saaremaa Spordiliit MTÜ.
Eelarvesse lisatakse huvikoolide projektitoetused summas 9 013 eurot. Projektitoetused
on eraldanud Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ ning Haridus- ja
Noorteamet. Eelarvesse lisatakse Tornimäe noortekeskuse omatulu summas 95 eurot ning
Kuressaare Avatud Noortekeskuse projektitulu summas 5 036 eurot. Projektitoetused on
eraldanud Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
MTÜ. Eelarvesse lisatakse rahvamajade ja kultuurimajade omatulud summas 7 660 eurot
ja projektitulud summas 12 533 eurot. Projektitoetused on eraldanud Eesti Kultuurkapital,
Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kooriühing ja Eesti Rahvatantsu-ja Rahvamuusika
Selts. Eelarvesse lisatakse Orissaare Gümnaasiumi hosteli projektitulu 1 331 eurot,
toetuse eraldas Haridus- ja Teadusministeerium. Eelarvesse lisatakse lasteaedade
projektitulud summas 2 050 eurot. Projektitoetused on eraldanud Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet ning Haridus-ja Teadusministeerium.
12. Eelarvesse võetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus projektile „Eesti keele
õppeks koolieelses lasteasutuses“ summas 15 400 eurot.

13. Eelarvesse võetakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ohtlike jäätmete kogumise
korraldamiseks summas 41 964 eurot.
14. Eelarvesse võetakse Sotsiaalkindlustusameti täpsustatud toetus Kuressaare Perekodu
rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks summas 13 000 eurot.
15. Eelarvesse võetakse Rahandusministeeriumi toetus aadressandmete korrastamise katteks
summas 2 759 eurot.
16. Eelarvesse võetakse Tervise Arengu Instituudi toetus projektile „Imelised aastad“ summas
3 239 eurot.
Põhitegevuse kulud
17. Eelarvesse võetakse projekti „Islands of Innovation“ täpsustunud tööjõukulud summas
543 eurot. Kulu kaetakse projekti toetusest.
18. Eelarvesse võetakse projekti „Coast4us“ täpsustunud tööjõukulud summas 6 305 eurot ja
majandamiskulud summas 2 000 eurot. Kulu kaetakse projekti toetusest.
19. Eelarvesse võetakse projekti „Uuenduslikud noorsootöö mudelid“ majandamiskulud
summas 26 920 eurot. Kulud kaetakse projekti toetusest.
20. Eelarvesse võetakse projekti „Osaluskohvik 2020“ majandamiskulud summas 750 eurot.
Kulud kaetakse projekti toetusest.
21. Eelarvesse võetakse Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse majandamiskulud kinnistule ja
hoonele summas 45 540 eurot. Kulu kaetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusest.
22. Eelarvesse võetakse Kuressaare Perekodu „Puuetega laste tugiteenused“ projekti
tööjõukulud summas 44 500 eurot ja majandamiskulud summas 5 500 eurot. Kulu
kaetakse Sotsiaalkindlustusameti toetusest.
23. Eelarvesse võetakse projekti „Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa vallas“
majandamiskulud 9 762 eurot, millest 7 321 eurot kaetakse Sotsiaalministeeriumi
toetusest ning 2 441 eurot likviidsetest vahenditest.
24. Eelarvesse
võetakse
projekti
„Piirkondliku
paindlikkusega
inimesekeskse
hoolekandemudeli“ tööjõukulud summas 5 668 eurot ja majandamiskulud summas 2 300
eurot. Kulud kaetakse Sotsiaalministeeriumi toetusest.
25. Eelarvesse võetakse Kihelkonna Hooldekodu tööjõukulud summas 3 000 eurot 2019.
aasta jäägist.
26. Eelarvesse võetakse Saaremaa Spordikooli omatulust ja projektitoetuste vahenditest
tööjõukulud ja majandamiskulud kokku summas 14 697 eurot. Tornimäe noortekeskuse
omatulust ja Kuressaare Avatud Noortekeskuse projektitulust lisatakse eelarvesse
tööjõukulud ja majandamiskulud summas 5 071 eurot. Rahvamajade ja kultuurimajade
omatulust ning projektitoetuste vahenditest lisatakse eelarvesse tööjõukulud ja
majandamiskulud summas 20 193 eurot. Lasteaedade projektitulust võetakse eelarvesse
majandamiskulud summas 2 050 eurot. Eelarvesse lisatakse üldhariduskoolide omatulust
ja projektitoetustest täiendavad vahendid stipendiumiteks, tööjõukuludeks ja
majandamiskuludeks summas 98 818 eurot. Eelarvesse lisatakse huvikoolide
projektitoetustest majandamiskulud summas 9 073 eurot. Orissaare Gümnaasiumi
Hostelile lisatakse täiendavad tööjõukulud ja majandamiskulud projektitoetuste
vahenditest summas 1 331 eurot. Koolisööklate omatulust lisatakse eelarvesse
majandamiskulud summas 3 625 eurot.
27. Eelarve majandamiskuludesse lisatakse hallatavate asutuste 2019. aasta projekti jääkidest
vahendid summas 4 113 eurot.
28. Eelarvesse võetakse majandamiskulud tahvelarvutite soetamiseks koolieelsetes
lasteasutustes summas 15 400 eurot. Kulu kaetakse projekti vahenditest.

29. Eelarvesse võetakse majandamiskulud ohtlike jäätmete kogumiseks summas 41 964 eurot.
Kulu kaetakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusest.
30. Eelarvesse võetakse aadressandmete korrastamiseks 2 759 eurot. Kulu kaetakse
Rahandusministeeriumi toetusest.
31. Eelarvesse võetakse Kuressaare Perekodu rehabilitatsiooni teenuse tööjõukulud summas
13 000 eurot ja projekti „Imelised aastad“ tööjõukulud summas 355 eurot. Kulud kaetakse
Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi toetustest.
32. Eelarvesse võetakse projekti „Imelised aastad“ majandamiskulud summas 2 884 eurot.
Kulu kaetakse Tervise Arengu Instituudi toetusest.
Põhitegevuse kulude ümberkanded
33. Eelarves tõstetakse õpilaste transpordikulust 1 700 eurot Kuresaare Perekodu eelarvesse,
kes korraldab kahe õpilase transporti marsruudil Kuressaare-Pärnu-Kuressaare, et
õpilased saaksid Pärnust minna edasi Tartusse Hiie kooli. Varem korraldas laste transporti
valla sotsiaalosakond.
34. Eelarves tõstetakse huvihariduse riiklikust toetusest 11 000 eurot transporditoetuseks ja
34 423 eurot majandamikuludeks raskustes perede laste osalemiseks huvihariduses.
35. Eelarves tõstetakse muu majanduse remondifondi eelarvest ümber 9 592 eurot
elamumajanduse eelarvesse Kuressaare Kopli 5 remondikuludeks.
36. Eelarves tõstetakse Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse rehabilitatsiooni teenuse
tööjõukulud ja majandamiskulud kokku summas 13 300 eurot põhi- ja üldkeskhariduse
tegevusalalt sotsiaalse kaitse eelarve muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse
tegevusalale. Kulude kajastamine viiakse vastavusse teenuse sisuga.
37. Eelarves tõstetakse ümber remondifondidest kokku summa 65 453 eurot, sest teostatud
tööd klassifitseeruvad investeeringuteks.
38. Eelarves tõstetakse ümber maakonna ühiste ülesannete vahendid vastavalt tehtud
kuludele.
39. Eelarves tõstetakse ümber vaba aja tegevuste projektitoetuste vahendid Kuressaare
Kultuurivarale Kuressaare Raekoja 350 juubeli ürituse korraldamiseks summas 4 000
eurot, Kuressaare Kultuurivarale aastavahetuse muusika- ja valgusshow korraldamiseks
summas 3 500 eurot ja Valgas toimuva Eesti Rahvamajade Ühingu tänuüritusel osalemise
vahenditeks rahvamajade ja kultuurimajade juhatajatele summas 2 500 eurot. Vahendeid
kasutatakse ürituste toimumisel.
40. Eelarves tõstetakse majandamiskuludeks Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia investeeringu
vahendid summas 24 445 eurot, mis raamatupidamislikult hinnates ei klassifitseeru
põhivaraks.
41. Eelarves tõstetakse ümber asenduskoduteenuse eelarvest 20 234 eurot Kuressaare
Perekodu uue sõiduki soetamiseks ning 1 500 eurot Kuressaare Perekodu inventari
soetamiseks.
42. Eelarves tõstetakse ümber 5 000 eurot sotsiaaltranspordi eelarvest erakorraliste toetuste
suurenenud kulude katteks. Eelarves on ette nähtud erakorralisteks toetusteks vahendid
summas 23 000 eurot. Erakorraline toetus on ette nähtud õnnetusjuhtumi korral raskesse
majanduslikku olukorda sattunud isiku või perekonna konkreetse olukorra
leevendamiseks.
43. Eelarves tõstetakse ümber 23 900 eurot majanduse eelarvesse liikumisraskustega inimeste
ligipääsu tagamiseks Tallinna 10 ja Lossi 1 hoonesse ning avaliku WC kasutamiseks.

44. Eelarves tõstetakse ümber regionaalse toetuse vahendid Lääne-Saare Kultuurivara SA-le
vastavalt Riigikogu rahanduskomisjoni kirjale summas 15 000 eurot, millest 5 000 eurot
on ette nähtud Lümanda Põhikoolile ja 10 000 eurot Salme Põhikoolile.
45. Eelarves tõstetakse ümber ujumise algõpetuse eelarvest toetus summas 3 500 eurot
MTÜle MoSo Stuudio COVID-19 viiruse tõttu saamata jäänud tulu katteks. MTÜ MoSo
Stuudio osutab ujumise algõpetuse koolitust haridusasutustele.
46. Eelarves tõstetakse ümber sporditegevuse majandamiskuludest 6 700 eurot
esindusvõistkondade toetuseks. Esindusvõistkondade toetus makstakse välja vastavalt 28.
mai 2020. a. Saaremaa Vallavolikogu määrusele „Saaremaa valla esindusvõistkondade
toetamise kord“.
47. Eelarves tõstetakse ümber riiklikust huvihariduse toetusest II taotlusvoorus toetuse saanud
tegevused valla hallatavatele asutustele summas 35 400 eurot.
48. Eelarves tõstetakse ümber haridusvaldkonna majandamiskuludest noorte tunnustamiseks
vahendid summas 1 450 eurot.
49. Eelarves tõstetakse ümber LEADER ja PRIA projektide kaasfinantseerimise toetused
summas 18 563 eurot, kuna need klassifitseeruvad antud toetusteks põhivarade
soetamiseks.
50. Eelarves tõstetakse ümber teede investeeringud summas 470 000 eurot, kuna tehtud tööd
klassifitseeruvad teede remonditöödeks.
51. Eelarves tõstetakse ümber tänavavalgustuse tegevusala majandamiskuludest veevarustuse
tegevusalale AS-le Kuressaare Veevärk antav toetus summas 3 000 eurot Kuressaare linna
sademeveesüsteemide auditi kallinemise katteks ning 3 308 eurot viie asula
tänavavalgustuse investeeringuprojekti kallinemise katteks.
52. Eelarves tõstetakse ümber Kuressaare Perekodu majandamiskuludest asenduskodu
teenuse toetus summas 3 432 eurot. Üks asenduskodu teenusel olev isik alustab
iseseisvumist ning talle tagatakse seaduses ettenähtud tugisüsteem toetusena.
53. Eelarves tõstetakse ümber Ruhnu ja Muhu raamatukogude teavikute soetamise toetuseks
4 400 eurot.
54. Eelarves tõstetakse ümber eralasteaedade toetusest teistele kohalikele omavalitsustele
tasutava lasteaia kohamaksu kallinemine summas 7 700 eurot seoses laste arvu
suurenemisega.
55. Eelarves tõstetakse ümber Sandla Rahvamaja kinoekraani soetamine majandamiskuluks
summas 5 000 eurot, sest soetuse lõplik hind jääb alla investeeringu piirmäära.
56. Eelarves tõstetakse ümber Valjala spordiväljaku arendamise kulud 5 018 eurot
investeeringust majandamiskuludeks.
57. Eelarves tõstetakse ümber haridusvaldkonna remondifondist 20 415 eurot
majandamiskuludest investeeringuks akustikaplaatide paigaldamiseks haridusasutustesse.
58. Eelarves tõstetakse ümber summa 17 000 eurot seoses kulude kajastamisega sisu järgi
õiges tegevusvaldkonnas vastavalt riigi kontoplaanile.

Investeerimistegevuse tulud
59. Eelarvesse võetakse eriolukorra investeeringu toetus summas 174 646 eurot Orissaare
Kultuurimaja fassaadi remondiks.
60. Eelarvesse võetakse eriolukorra investeeringu toetus summas 98 124 eurot Kuressaare
Rohu Lasteaia hoone fassaadi remondiks ja mänguväljaku parendamiseks.
61. Eelarvesse võetakse eriolukorra investeeringu toetus summas 70 000 eurot Kuressaare
Hoolekande hoone juurdeehituseks.

Investeerimistegevuse kulud
62. Eelarvesse võetakse Orissaare Kultuurimaja fassaadi remont summas 174 646 eurot. Kulu
kaetakse eriolukorra investeeringute toetusest.
63. Eelarvesse võetakse Kuressaare Rohu Lasteaia fassaadi remont ja mänguväljaku
parendamine summas 98 124 eurot. Kulu kaetakse eriolukorra investeeringute toetusest.
64. Eelarvesse võetakse Kuressaare Hoolekande juurdeehitise investeeringu kulud summas
70 000 eurot. Kulu kaetakse eriolukorra investeeringute toetusest.
65. Eelarvesse võetakse Kihelkonna Hooldekodu aia ehitamine summas 23 052 eurot. Kulud
kaetakse Kihelkonna Hooldekodu 2019. aasta jäägist.
66. Eelarvesse võetakse Kihelkonna Hooldekodu trepitõstuki soetamine summas 9 000 eurot.
Kulud kaetakse Kihelkonna Hooldekodu 2019. aasta jäägist.
67. Eelarvesse võetakse Kuressaare Perekodule uue 9-kohalise sõiduki soetamiseks 42 000
eurot. Kulu kaetakse tasandusfondi asenduskodu teenuse lisarahastusest 21 766 eurot ja
asenduskodu teenuse vabast eelarve osast summas 20 234 eurot.
68. Eelarvesse võetakse Kuressaare Veevärk AS sihtfinantseeringu vahendid summas
110 000 eurot seoses Mändjala piirkonna trassi soetusega ja piirkonna trasside- ning
liitumispunktide väljaehitamise kuludega. Kulu kaetakse likviidsetest vahenditest.
69. Eelarvesse võetakse hajaasustusprogrammi rahastamise katteks 50 000 eurot 2019. aasta
jäägi arvelt.
Investeerimistegevuse kulude ümberkanded
70. Eelarves tõstetakse remondifondi majandamiskulust ümber Kuressaare, Pikk 2a krundi
sissepääsu rajamine summas 8 965 eurot investeeringuks.
71. Eelarves tõstetakse remondifondi majandamiskulust ümber Tiirimetsa koolihoone
soojuspumbatööd summas 6 108 eurot investeeringuks.
72. Eelarves tõstetakse remondifondi majandamiskulust ümber Tagavere hoone
soojuspumbatööd summas 11 832 eurot investeeringuks.
73. Eelarves tõstetakse remondifondi majandamiskulust ümber Orissaare Lasteaia teede ja
platsi renoveerimine summas 38 548 eurot investeeringuks.
74. Eelarves tõstetakse majandamiskuludeks Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia investeeringu
vahendid summas 24 445 eurot, mis raamatupidamislikult hinnates ei klassifitseeru
põhivaraks.
75. Eelarves tõstetakse ümber regionaalse toetuse vahendid Lääne-Saare Kultuurivara SA-le
vastavalt Riigikogu rahanduskomisjoni kirjale summas 15 000 eurot, millest 5 000 eurot
on ette nähtud Lümanda Põhikoolile mänguväljaku arendamiseks ja 10 000 eurot Salme
Põhikoolile spordiväljaku remondiks.
76. Eelarves tõstetakse ümber Valjala välitreeningkeskuse kuludest Valjala spordiväljaku
arendamiseks 20 403 eurot. Sellest Valjala Lasteaia mänguala atraktsioonideks 15 385
eurot ning Valjala Lasteaia ja Valjala Põhikooli majandamiskuludeks 5 018 eurot.
77. Eelarves tõstetakse ümber Sandla Rahvamaja kinoekraani soetamiseks ettenähtud
vahendid summas 5 000 eurot investeeringutest majandamiskuludeks.
78. Eelarves tõstetakse ümber haridusvaldkonna remondifondist 20 415 eurot
majandamiskuludest investeeringuks akustikaplaatide paigaldamiseks Kuressaare IdaNiidu Lasteaeda summas 13 815 eurot ja Lääne-Saare Avatud Noortekeskusesse summas
6 600 eurot.
79. Eelarves tõstetakse ümber investeeringuks LEADER ja PRIA projektide
kaasfinantseeringu toetused summas 18 563 eurot.
80. Eelarves tõstetakse ümber tänavavalgustuse majandamiskuludest investeeringuks viie
asula tänavavalgustuse kulude kallinemine summas 3 308 eurot.

81. Eelarves tõstetakse ümber teede investeeringutest 470 000 eurot, sest kulud
klassifitseeruvad teede majandamiskuludeks.

Kinnitatud 2020. aasta eelarve suureneb kolmanda lisaeelarvega 944 709 eurot ja koondeelarve
maht on seejärel 59 972 498 eurot.

