KUUSALU VALLA
2002 AASTA
EELARVE SELETUSKIRI

KUUSALU VALLA 2002.A TULUD
Osa 011 MAKSUD
Seletus: 2002.a eelarve projektis on määratud osa 011 “Maksud” järgi laekumine
kokku 16 408 000 krooni, mis moodustab 55 % kogu valla eelarve tulude laekumisest.
• Füüsilistelt isikutelt tulumaksu laekumiseks on määratud 14 263 000 krooni.
Maksulaekumise kasvuks on planeeritud 3%. Kuusalu valla elanike palkade
keskmine tõus aasta peale oleks 5%, kuid tulumaksuga maksustatavate
summade suurenemine (töötuskindlustus, pensionifond, lasterikaste peredele
tulumaksuvaba miinimumi suurendamine) vähendab vallale laekuvat
üksikisiku tulumaksu.
• Maamaksuks määratakse 2 180 000 krooni. Maamaksu arvestamise aluseks on
vallavolikogu 31.jaanuari 2002. aasta määrus nr 11 “Maamaksumäära
kehtestamine 2002. aastaks”.
• Müügimaksu on määratud 55 000 krooni. Järgmisel aastal maksu laekumine ei
suurene.
Osa 012 RIIGILÕIV
Seletus: Riigilõivu laekumiseks on määratud 6 000 krooni. Laekumise aluseks on
riigilõivuseadus. Vastavalt riigilõivuseaduse paragrahvile 6 lõikele 2 vallasekretäri
poolt ärakirjade, väljavõtete õigsuse, isikute allkirjade ehtsuse dokumentidel ning
volikirjade tõestamise eest võetav riigilõiv laekub valla- või linnaeelarvesse. Aastaks
2002 kasvuks planeeritakse 5%.
Osa 013 SEGATULUD
Seletus: Segatulude laekumiseks on määratud 3 000 krooni, mis laekub valla kantselei
teenuste osutamisest (paljundus, faks).
Osa 014 TULU VARADELT
Seletus: Tulu varadelt on määratud 808 000 krooni, millest varade võõrandamisest 65
000 krooni, laekumine vee erikasutamisest on kavandatud summas 120 000 krooni.
Antud vahendid laekuvad Harjumaa Keskkonnateenistuselt, kuhu maksavad Kuusalu
valla ettevõtted ressursimaksu. Ressursimaksust 50% laekub kohaliku omavalitsuse
eelarvesse. Laekumisi maavarade kasutamise eest on planeeritud 560 000 krooni.
Antud vahendid laekuvad Harjumaa Keskkonnateenistuselt, kuhu maksavad Kuusalu
vallas kaevandavad ettevõtted ressursimaksu. Ressursimaksust 100% laekub kohaliku
omavalitsuse eelarvesse. Jahirendist saadav tulu on 4 600 krooni. Planeerimise
aluseks on eelmisel aastal laekunud summa Kuusalu valla territooriumil tegutsevatelt
jahimeeste seltsidelt. Vara kasutamisest saadud tulu on kavandatud 58 400 tuhat
krooni vastavalt vallavara rendisummade laekumisele.
Osa 015 FINANTSTULUD
Seletus: Laekumisi finantstuludelt määratakse 5 000 krooni.
Osa 016 LAEKUMINE MAJANDUSTEGEVUSEST
Seletus: Laekumine majandustegevusest on planeeritud summas 1 965 000 krooni,
mis moodustab 7% eelarve üldistest tuludest. Suurimaks tuluks on haridusasutuste
omatulu.
Haridusasutuste omatuluks määratakse 1 682 600 krooni, mis laekub järgmiselt:
Kuusalu lasteaia õppevahendid
75 600 krooni;
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Kolga lasteaia õppevahendid
18 900 krooni;
Kuusalu lasteaia toiduraha
232 000 krooni;
Kolga lasteaia toiduraha
89 000 krooni;
Kuusalu lasteaia kohatasu
201 600 krooni;
Kolga lasteaia kohatasu
50 400 krooni;
Kuusalu Keskkooli toiduraha
468 000 krooni
Kolga Keskkooli toiduraha
149 000 krooni
Kuusalu Keskkooli õppevahendid
160 400 krooni
Kolga Keskkooli õppevahendid
30 200 krooni
Muusikakooli laste õppetasu
125 100 krooni
Muud haridusasutuste oma tulud
82 400 krooni
Lasteaia õppevahendite arvestamisel on aluseks võetud õppetasu 60 krooni kuus ja
kohatasu arvestamisel on võetud aluseks kohatasu 160 krooni kuus. Kuusalu ja Kolga
Keskkooli õppevahendite tasuks on määratud õpilaste poolt välja ostetavad
õppevahendid (töövihikud jne). Muusikakooli õppetasu laekumisel on arvestatud
kohatasu tõstmist alates 1. septembrist 1 600 kroonile aastas, millest tehakse kuni
15% soodustusi. Muuks haridusasutuste omatuluks on Kuusalu Keskkooli 458
riidekapi rent hinnaga 20 krooni kuus.
Laekumine majandustegevusest on kavandatud 115 000 krooni kriisikeskuse
hooldustasudes, mis laekub hooldusel olevatelt vanuritelt (85% hooldatava
pensionist), 3 400 krooni korteriüürist ja 4 000 krooni nendes korterites elavate
inimeste poolt tarbitavast elektrist. Muud laekumised on määratud 150 000 krooni,
vallavalitsuse poolt väljastatavatelt äritegevuslubadelt (tegevusluba, alkoholi
jaemüügi tegevusluba), ehitusjärelevalve ja reklaamplakatite eest.
Osa 017 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED
Seletus: Eelarves on planeeritud arvlemiste laekumine summas 1 122 700 krooni, mis
moodustab 4% eelarve üldtuludest. Summa laekub teistelt omavalitsustelt
hariduskulude katteks.
Osa 018 REGULEERIVAD KIRJED
Seletus: See on valla eelarve rahaline jääk 2001. aasta eelarve lõpu seisuga summas
1 447 000 krooni.
Osa 132 KAITSEMINISTEERIUM
Seletus: Eelarvesse on määratud laekumine 16 000 krooni. Summa on
kaitseministeeriumilt Kuusalu vallas sõjaväearvestuse pidamiseks.
Osa 139 RAHANDUSMINISTEERIUM
Seletus: Eelarvesse on määratud laekumine 30 100 krooni. Käesolev summa laekub
Kuusalu valla töötajate õppelaenude kustutamiseks.
Osa 141 SOTSIAALMINISTEERIUM
Seletus: Eelarves on planeeritud laekumine 23 700 krooni, mis on hooldusperedele
maksmiseks.
Osa 159 ERALDISED RIIGI EELARVEST
Seletus: Eelarves on planeeritud laekumine 8 199 000 krooni, mis moodustab 27%
eelarve üldtuludest. Laekumine riigieelarve toetusfondist on määratud summas 1 088
000 krooni. Käesoleval aastal on toetusfondi lisatud ka sotsiaaltoetuste maksmiseks

3

209 000 krooni. Võrreldes 2001. aastaga on riigi toetuse summa arvestuslikult
vähenenud 181 000 krooni võrra. Riigi poolt õpetajate palkadeks, õpikute soetamiseks
ning koolitamiseks määratud summa on 7 089 000 krooni ja lasteaia õpetajate
koolituseks 22 000 krooni.
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KUUSALU VALLA 2002.A KULUD
Eelarve kulude planeerimisel on arvestatud miinimumpalga tõusuga aasta algusest
1600 kroonilt 1850 kroonile. Arvestatud on ka töötajate üldist palga tõusu alates 1.
aprillist 10% võrra. Eelmisest palga tõusust on möödunud kaks aastat ning selle aja
jooksul on miinimum- ja keskmine palk oluliselt kasvanud. Vallavalituse töötajatel
hakkab tasustamine sõltuma tulemusest e. kavas on rakendada 10% tulemuspalka
alates aprillist. Personali koolituseks nähakse kõigile asutustele ette 2% palgafondist.
Vallavalitsemine:
Vallavolikogu:
Vallavolikogu personali kuluks määratakse 252 500 krooni, mis sisaldab
vallavolikogu liikmete, komisjoni esimeeste ja volikogu esimehe hüvitist ning
volikogu sekretäri töötasu. Vallavolikogu eelarves nähakse ette 15 000 krooni arvuti
soetamiseks ning 25 000 krooni valla 2001. aasta täitmise aruande auditeerimiseks.
Valimised:
2002. aasta oktoobris toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.
Valimiste läbiviimiseks määratakse eelarvest 93 300 krooni, millest töötasudeks 73
300 krooni ja majandamiskuludeks 20 000 krooni.
Vallavalitsus:
Kulude planeerimisel on ametid eelarves jagatud eraldi alalõikude alla (sotsiaal- ja
tervishoiuamet sotsiaalhoolekande eelarves, keskkonnaamet valla majanduse eelarves,
haridus- ja kultuuriamet kultuurieelarves). Iga ameti eelarves on planeeritud ameti
töötajate palgafond, koolitus, transpordi, infotehnoloogia ja mobiilside kulud. Muud
kulud (vallamaja ülapidamine, inventar, bürookulud, üldtelefon) on planeeritud
vallavalitsuse enda eelarves.
Vallavalitsuse eelarves on personalikuludeks määratud 1 428 800 krooni,
kantseleikuludeks määratud 170 000 krooni, majandamiskuludeks 295 000 krooni,
inventarile 95 000 krooni, milles 90 000 krooni vallavalitsusele koopiakeskuse
soetamiseks. Vallavalitsuse sõidukite kasutamiseks määratakse 60 500 krooni, millest
33 000 krooni vallavanemale, 16 500 abivallavanemale, 8 250 krooni arvuti võrkude
administraatorile. Lähetusteks määratakse 7 500 krooni, millest välislähetuseks 6 000
krooni Sipoo vallaga 10. sõprusaastapäeva tähistamisele sõitmiseks. Vallavalitsuse
infotehnoloogiale määratakse 90 000 krooni, millest 45 000 krooni on uute arvutite
soetamine abivallavanemale, vallasekretärile ja sekretärile, 25 000 krooni tarkvarade
hooldamiseks 5 000 krooni interneti püsiühenduse võrgu kaardi soetamiseks ja 15 000
krooni valla kodulehekülje valmistamiseks. Muudeks kuludeks määratakse 49 400
krooni, millest 21 400 krooni personalikoolituseks.
Omavalitsusliidu liikmemaks:
Omavalitsuse liikmemaksudeks määratakse 131 700 krooni.
Riigi- ja korrakaitse:
Siin on määratud politseile toetuseks 6 000 krooni sõidukitele kütuse ostmiseks.
Kuusalu Valla Korrakaitsele määratakse 349 200 krooni. Kasv võrreldes eelmise
aastaga on tingitud sellest, et suvel suurenes kuu toetussumma. Patrulli toetus kuus on
29 084 krooni kuus. Päästeteenistusele määratakse 23 000 krooni. See on Kolga külas
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tuletõrjepunkti pidamiseks. Vald maksab inimestele valvesoleku tasu, tuletõrjeauto
garaazi renti.
Haridus- ja teadus:
Haridusele määratakse 18 854 500 krooni, mis moodustab 63% valla eelarve kuludest.
Koolieelsete lasteasutuste ja koolide eelarved sisaldavad ka riigi poolt eraldatavat
õpetajate palkasid, õpikute ja koolituse rahasid.
Kuusalu Lasteaed
Kuusalu Lasteaia personalikuludeks määratakse 1 512 100 krooni. Abipersonalile on
arvestatud 10% palgatõus 1. aprillist ning õpetajatele ja õpetaja abidele 15% palgatõus
1. septembrist.
Kuusalu Lasteaia majandamiskuludeks määratakse 475 000 krooni, millest hoone
majandamise kuludeks 413 000 krooni.
Muuks tegevuskuluks määratakse 356 500 krooni, millest õppevahendite soetamiseks
76 000 krooni, toitlustamiseks 232 000 krooni, personalikoolituseks 39 800 krooni.
Viimane sisaldab ka 17 100 krooni riikliku õpetajate koolituse vahendeid.
Kolga Lasteaed
Kolga Lasteaia personalikuludeks määratakse 375 800 krooni. Abipersonalile on
arvestatud 10% palgatõus 1. aprillist ning õpetajatele ja õpetaja abidele 15% palgatõus
1. septembrist.
Kolga Lasteaia majandamiskuludeks määratakse 371 300 krooni, millest hoone
majandamise kuludeks 346 800 krooni s.h jooksvaks remondiks 70 000 krooni
tualettide akende vahetuseks, aia väravate paigaldamiseks, rühmades välisukse
kinniladumiseks ja saali põranda lihvimiseks.
Muuks tegevuskuluks määratakse 144 000 krooni, millest arvuti soetamiseks 20 000
krooni, õppevahenditele 19 500 krooni toitlustamiseks 89 000 krooni ja personali
koolituseks 10 500 krooni s.h 4 900 krooni riikliku õpetajate koolituse vahendeid.
Kuusalu Keskkool
Kuusalu Keskkooli personalikuludeks määratakse 7 356 200 krooni, millest 4 937 400
krooni on riiklik. Pedagoogilisele personalile on arvestatud palgatõus alates 1.
jaanuarist s.h. ka valla poolt finantseeritavad pedagoogid (logopeed, ringid, pikapäeva
rühm).
Majandamiskuludeks määratakse 889 400 krooni, mis sisaldab jooksvat remonti 137
000 krooni (katlamaja remont, vaheuste paigaldamine, signalisatsiooni paigaldamine I
korrusele ja ventilatsioon tööõpetuse klassi). Üritustel osalemiseks määratakse 30 000
krooni (10 olümpiastarti jne).
Muuks tegevuskuluks määratakse 1 098 000 krooni, millest infotehnoloogiale 56 000,
õppevahenditele 440 800 krooni s.h. riiklik õpikute raha 188 400 krooni. Kooli
toitlustamisele on määratud 468 000 krooni ning personali koolituseks 110 200
krooni, sisaldab riiklike vahendeid 74 000 krooni eest.
Kuusalu Keskkoolile investeeringuteks määratakse 300 000 krooni internaadi hoone
rekonstrueerimiseks.
Kolga Keskkool
Kolga Keskkooli personalikuludeks 3 125 500 krooni, millest 1 802 300 krooni on
riiklik. Pedagoogilisele personalile on arvestatud palgatõus alates 1. jaanuarist s.h. ka
valla poolt finantseeritavad pedagoogid (logopeed, ringid, pikapäeva rühm).
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Majandamiskuludeks määratakse 910 000 krooni, mis sisaldab jooksvat remonti 117
000 krooni (kooli saali kohta ekspertiishinnang, väikese saali akna vahetus ja
klassiruumide remont, küttevee ventiilide vahetus). Klassidesse uue mööbli
soetamiseks määratakse 80 000 krooni ning sõidukite kuludeks 61 000 krooni, millest
25 000 krooni kooli bussi remondiks. Üritustel osalemiseks 17 000 krooni.
Muuks tegevuskuluks määratakse 420 900 krooni, millest infotehnoloogiale 90 000,
õppevahenditele 125 100 krooni s.h riiklik õpikute raha 59 900 krooni. Kooli
toitlustamisele on määratud 110 000 krooni ning personali koolituseks 46 800 krooni,
sisaldab riiklike vahendeid 27 000 krooni eest.
Õpilasveod
Õpilasliinidele määratakse 500 000 krooni laste transpordiks kooli ja lasteaeda.
Muusikakool
Muusikakooli personali kuludeks määratakse 853 900 krooni. Abipersonalile on
arvestatud 10% palgatõus 1. aprillist ning õpetajatele 15% palgatõus 1. septembrist.
Majandamiskuludeks on määratud 108 500 krooni, millest 77 900 krooni renditud
hoone ülalpidamise kuludeks.
Muudeks tegevuskuludeks on määratud 27 900 krooni s.h. õppevahenditele 21 300
krooni ja personali koolituseks 3 000 krooni.
Hariduse kulud
Hariduse kuludeks määratakse täiendavalt 30 000 krooni Kuusalu valla üliõpilastele
stipendiumide maksmiseks.
Kultuur
Kultuurile määratakse 1 667 000 krooni, mis on 6% valla eelarve kuludest.
Haridus- ja kultuuriamet
Haridus- ja kultuuriameti personalikuludeks määratakse 131 700 krooni, sidekuludeks
4 900 krooni, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamiseks 6 000 krooni, arvuti
soetamiseks 15 000 krooni ning personali koolituseks 2 000 krooni.
Kultuuriüritused
Kultuuriürituste korraldamiseks eraldatakse 177 800 krooni, millest 100 700 krooni
Veljo Tormise Kultuuriseltsile ürituste korraldamiseks.
Hirvli Raamatukogu
Hirvli Raamatukogu personalikuluks määratakse 24 100 krooni, majandamiskuluks
18 600 krooni ning muuks tegevuskuluks 8 000 krooni, mis on mõeldud trükiste
soetamiseks.
Kuusalu Raamatukogu
Kuusalu Raamatukogu personalikuluks määratakse 154 600 krooni,
majandamiskuluks 135 600 krooni, mis sisaldab jooksvat remonti 100 000 krooni
(ukse vahetus, sanitaarremont) ning muuks tegevuskuluks 67 600 krooni, millest
trükiste soetamiseks 50 000 krooni.
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Kolga Raamatukogu
Kolga Raamatukogu personalikuluks määratakse 71 900 krooni, majandamiskuluks
70 000 krooni, mis sisaldab jooksvat remonti 4 000 krooni (trepikoja väisukse
vahetus) ja inventarile 23 300 krooni (riiulite soetamine, muusikakeskus) ning muuks
tegevuskuluks 17 100 krooni, millest trükiste soetamiseks 16 000 krooni.
Kodasoo Raamatukogu
Kodasoo Raamatukogu personalikuluks määratakse 24 100 krooni, majandamiskuluks
20 000 krooni ning muuks tegevuskuluks 7 500 krooni, mis on mõeldud trükiste
soetamiseks.
Kuusalu Rahvamaja
Kuusalu Rahvamaja personalikuluks määratakse 72 700 krooni, mis sisaldab
rahvamaja esimese kahe kuu töötasusid (Kolga ringid, juhendaja töötasu).
Majandamiskuluks määratakse 30 000 krooni s.h terrassi ukse vahetamiseks 15 000
krooni ja esimese kahe kuu hoone majanduskuludeks 15 000 krooni.
Veljo Tormise Kultuuriseltsile määratakse 96 500 krooni hoone haldamise kuludeks.
Investeeringuteks määratakse 50 000 krooni elektrisüsteemi vahetamiseks.
Kolga Muuseum
Kolga Muuseumi personalikuluks määratakse 44 400 krooni.
Majandamiskuludeks määratakse 32 100 krooni ja muuks tegevuskuluks 700 krooni.
“Sõnumitooja”
Ajalehele “Sõnumitoojale” määratakse toetuseks 65 000 krooni ehk 5 000 krooni kuus
ning digitaalse fotokaamera soetamiseks 5 000 krooni.
Muud kultuuri kulud
Muudeks kultuuri kuludeks määratakse 319 100 krooni, millest 88 800 krooni neljale
valla aukodanikule igakuiseks toetuseks (1 850 krooni kuus), 15 000 krooni valla
aumärgi ja tänukirja jaoks ning 5 000 krooni valla kultuurikalendri koostamiseks.
Veljo Tormise Kultuuriseltsile toetusena ringide tegevuseks 199 800 krooni.
Sport
Sordikuludeks määratakse 382 000 krooni, mis on 1% valla eelarvest.
Spordiüritused
Spordiürituste korraldamiseks määratakse 46 800 krooni, millest on ürituste
korraldamiseks jaotatud 33 200 ning 13 600 krooni jaotatakse taotluste alusel.
Nelja valla matš

2000,0

Lauritsapäeva jooks

3000,0

Valla laste spordipäev

1450,0

Kuusalu valla kergejõustiku päev

1850,0

8 võistkonna minijalgpalli turniir

1100,0

4 võistkonna minijalgpalli turniir (nooremad kui 1989)
Sipoo-Kuusalu sõpruskohtumine (valitsus+volikogu)

900,0
800,0

Maavõistlus Kuusalu - Sipoo

2000,0

Kuusalu valla jalgpallimeistrivõistlused

1500,0

Kuusalu valla lahtised meistrivõistlused

5000,0

Mälumäng

2000,0
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Kolga tänavakorvpalli turniir

2000,0

Kergejõustiku mitmevõistlus

4000,0

Valla meistrivõistlused

1000,0

Sipoo-Kuusalu sõpruskohtumine tennises

600,0

Valla vastlapäev

4000,0

Spordirajatised
Spordirajatistele määratakse 88 500 krooni, millest Kuusalu aleviku jalgpalliväljaku
hooldusele 10 000 krooni, Kuusalu tenniseväljakule 3 500 krooni, Kolga
tenniseväljakule 35 000 krooni, ning Kuusalu korvpalliplatsile 40 000 krooni.
Spordiorganisatsioonid
Spordiorganisatsioonidele määratakse 246 700 krooni, millest treeninggruppidele 225
700 krooni ning võistlustel osalemiseks 21 000 krooni.
Kuusalu Spordiklubi
IVL Tallinn
MC Kolga

Treeningrühmad
126 378 kr
72 216 kr
27 081 kr

Võistlustel osalemiseks
12 000 kr
6 000 kr
3 000 kr

Tervishoid
Tervishoiule määratakse 246 000 krooni, mis moodustab 1 % valla eelarvest.
Määratud summat kasutatakse Kuusalu Tervisekeskuse hoone ja Kolga med.punkti
ülapidamiseks. Investeeringuteks on planeeritud 95 000 krooni, millest 35 000 krooni
Kolga med.punkti osaliseks renoveerimiseks (kooli med.õe kabinet) ja 60 000 krooni
Kuusalu Tervisekeskusesse invatee tegemist.
Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalhoolekandele määratakse 1 825 700 krooni, mis moodustab 6% valla
eelarvest.
Sotsiaal- ja tervishoiuamet
Sotsiaal- ja tervishoiuameti personalikuluks määratakse 281 400 krooni, sidekuludeks
4 900 krooni, 10 000 krooni metallist dokumendikapi soetamiseks, sõiduki
ülalpidamiseks 63 500 krooni s.h 37 000 krooni sõiduauto kasutusrendiks ning
personali koolituseks 4 200 krooni.
Hooldamine perekonnas
Hooldamiseks perekonnas määratakse 23 700 krooni.
Avahooldus
Käesoleva aasta eelarves on eraldi välja toodud kulud avahooldusele ning selleks
määratakse 145 300 krooni, millest personalikuludeks 128 300 krooni.
Majandamiskuluks määratakse 15 000 krooni, millest 5 000 krooni nelja
vererõhumõõtmise aparaadi soetamiseks ja 10 000 krooni isikliku sõiduauto
kasutamise hüvitiseks. Personalikoolituseks määratakse 1 900 krooni.
Sotsiaalkeskus-hooldekodu
Personalikuluks määratakse 229 400 krooni ja majandamiskuluks 39 500 krooni,
muuks tegevuskuluks 117 400 krooni. 35 000 krooni määratakse Kuusalu
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Almakeskusele Kuusalu tee 8 hoone majandamiseks ning hoone remondiks
määratakse 100 000 krooni.
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetusteks määratakse 209 000 krooni.
Toidutoetus
Toidutoetuseks määratakse 220 000 krooni.
Lastetoetused
Lastetoetusteks määratakse 122 500 krooni, mis sisaldab sünnitoetust 50 lapsele
miinimumpalga (1850) ulatuses ja 30 000 krooni koolialguse toetust.
Riskirühmade toetused
Valla täiendavateks toetusteks määratakse 100 000 krooni, mida taotletakse valla
vastava korra alusel ning maamaksutoetuseks 80 000 krooni. 10 000 krooni
eraldatakse Kuusalu Valla Pensionäride Ühendusele, 10 000 krooni invaühingule, 10
000 krooni lastekaitse tegevuseks (lastelaagri korraldamine jne) ja 10 000 krooni
Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Seltsile.
Majandus
Majandusele määratakse 1 946 500 krooni, mis moodustab 6% valla eelarvest
Keskkonnaamet
Keskkonnaameti personalikuluks määratakse 583 000 krooni, sidekuludeks 4 900
krooni, 2 000 krooni töötajatele kummikute soetamiseks, sõiduki ülalpidamiseks 30
000 krooni, tarkvara hooldamiseks 24 000 krooni ning personali koolituseks 8 700
krooni.
Inventariseerimine
Valla hoonete inventariseerimiseks määratakse 10 000 krooni.
Arengukavad
Arengukavadele määratakse 3 000 krooni üldplaneeringu
produtseerimiseks(trükkimised, CD, ühest programmist teise konventeerimine).
Elamud
Elamutele määratakse 41 700 krooni , millest remondiks 15 000 krooni.
Tänavavalgustus
Tänavavalgustuse ülalpidamiseks määratakse 310 000 krooni ning valgustusse
investeerimiseks 184 600 krooni (Kiiu - Kuusalu koolilaste tee valgustuse jätkamine,
Kolga koolilaste tee).
Haljastus
Valla heakorrastamiseks määratakse 110 000 krooni, millest viiakse läbi kodu
kaunistamise konkurss ja haljasalade korrastamisi (niitmised, uuendamised jne).
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Kalmistud
Kalmistule majandamiseks määratakse 57 600 krooni, millest 56 600 on
kalmistuvahtide personalikuludeks ja 1 000 kalmistule liiva transpordiks.
Prügivedu
Prügimajandusele määratakse 82 000 krooni, millest 70 000 krooni on jäätmete
kogumiseks (vanapaber, ohtlikud jäätmed) ning 12 000 krooni keskkonnateadlikkuse
tõstmiseks (Ökokratt).
Valla teed
Valla teede korrashoiuks määratakse 400 000 krooni.
Veemajandus
Veemajandusele määratakse 50 000 krooni, mis kulub Kolga küla vee- ja
kanalisatsiooni eelprojekti koostamiseks.
Reservfond
Reservfondi määratakse 550 400 krooni, mis moodustab 1,8% valla eelarvest.
Arvlemised
Arvlemisteks määratakse 253 300 krooni, millest tasutakse teistes omavalitsustes
õppivate laste koolituskulud. Suurima osa kuludes moodustab Ääsmäe kool, kus õpib
3 Kuusalu valla erivajadusega last (kohamaksumus 5 500 krooni kuus).
Reguleerivad
Kassatagavaraks määratakse 100 000 krooni.
Laenud
Laenude tagasimakseteks määratakse 923 200 krooni ja intresside maksmiseks 226
300 krooni. Õppelaenude kustutamiseks määratakse 30 100 krooni, mis kulub valla
töötajate õppelaenude kustutamiseks.
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