Seletuskiri
Mustvee valla 2021. aasta I lisaeelarvele
Mustvee valla finantsjuhtimise kord sätestab lisaeelarve menetlemisega seonduva
§ 12. Lisaeelarve koostamine
(1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui
eelarve muutub kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikes 4 sätestatud
asjaoludest tulenevalt.
(2) Lisaeelarve vajaduse selgitab välja ning lisaeelarve eelnõu koostab finantsosakond, lähtudes
kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega lisaeelarvele sätestatud nõuetest. Lisaeelarve
eelnõule lisatakse seletuskiri, milles märgitakse põhjendus lisaeelarve vajaduse ja lisaeelarve
jaotuse, samuti täiendavate väljaminekute vajaduste kohta ning ülevaade konkreetsetest
katteallikatest.
(3) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus esitada volikogule
negatiivne lisaeelarve.
§ 13. Lisaeelarve menetlemine ja vastuvõtmine
(1) Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud lisaeelarve eelnõu esitatakse menetlemiseks volikogule.
(2) Volikogu esimees edastab lisaeelarve eelnõu menetlemiseks volikogu arengu- ja
eelarvekomisjonile ja vajadusel teistele volikogu alatistele komisjonidele. Vallavalitsus
tutvustab lisaeelarve eelnõud komisjonis. Arengu- ja eelarvekomisjoni poolt heaks kiidetud
lisaeelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda.
(3) Lisaeelarve vastuvõtmise võib volikogu otsustada esimesel lugemisel.
(4) Kui lisaeelarve eelnõusse tehakse volikogu alatiste komisjonide poolt
muudatusettepanekuid, siis otsustab volikogu, kas lisaeelarve eelnõu menetlemiseks
korraldatakse mitu lugemist.
(5) Volikogu võib otsustada, et ühel ja samal istungil teha lisaeelarve kaks lugemist.
(6) Lisaeelarve võtab volikogu vastu poolthäälteenamusega.
(7) Kui eelarveaasta jooksul lisaeelarvet ei koostata, esitatakse ülevaade sihtotstarbeliselt
eraldatud raha ja annetuste kasutusse võtmise kohta volikogule eelarve täitmise aruande
koosseisus.

1. Lisaeelarve põhitegevuse tulud 89 361 €, põhitegevuse kulud 144 910 €,
investeerimistegevuse tulud 86 986 €, investeerimistegevuse kulud 293 175 €, likviidsete
varade muutus -212 459 € ja nõuete-kohustuste muutus 49 279 €.

1.1 Tululiik 352000 kohaliku omavalitsuse toetusfond 14 241 € ja tululiik 352001
tasandusfond 139 € korrastamine kuluks 01112 Vallavalitsus 247 € sünnid, surmad
registreerimine ja 0951000 Huvitegevus kokku 1 874 €, 10 400 Asendus- ja järelhooldus 9 076
€ ja 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 1 451 € raske ja sügava puudega
inimestele ja 1 732 € matuse toetus.
1.2 0860012 Seltsid 28 000 € Rahandusministeeriumilt, kuluks MTÜ Ulvi Naiste Ühendus
5 000 € Ulvi rahvamaja remondiks, MTÜ Kasepää Külaselts 5 000 € Kasepää Rahvamaja
kaminahju ja ukse remondiks, MTÜ Logovest 5 000 € laste mänguväljaku ja spordiplatsi
korrastamiseks, MTÜ Kääpa Ühistegevuse Selts 3 000 € tegevustoetuseks, MTÜ Mustvee
Mälukoda mälestussamba rajamiseks 10 000 €.
1.3 0911040 Mustvee Lasteaed 4 000 € Rahandusministeeriumilt ronila rajamiseks ja 41 821
€ Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2021.a. eesti keele õppe projekt " Professionaalne eesti
keele õpetaja vene õppekeelega rühmas".
1.4 0921211 Avinurme Gümnaasium 1 160 € Eesti Kooriühingu toetus, sellest Avinurme
noortekoorile 580 € ja Avinurme poistekoorile 580 €. Laulupeol osalemise ettevalmistamiseks.
1.5 0436010 Avinurme katlamaja 2020.a. lõpu jääk 35 233 €.
1.6 0451000 Teede ja tänavate korrashoid 2020.a. lõpu jääk 16 992 € ja 117 505 €
investeeringute jääk.
1.7 0451050 Teede ja tänavate korrashoid Mustvee Vallavara Saare piirkond 2020.a.
investeeringute jääk 16 062 €.
1.8 0820210 Avinurme Kultuurikeskus 1 930 € 2020. aasta lõpu jääk, s.h. 1 500 € remondi
kulu ja 430 € Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laekunud toetus Avinurme
segarahvatantsu rühmale “Avitaguse“ laulu- ja tantsupeol osalemise ettevalmistamiseks.
1.9 0921211 Avinurme Gümnaasium 1 349 € KIK-i projekt nr. 16338 osalemine keskkonna
õppeprogrammis, transport 1 000 € ja 349 € õppevahendid ja koolitus aasta lõpu jääk ning
10 100 € 2020.a. Päästeameti ettekirjutise jääk.
1.10 04512 Ühistranspordi korraldus/ Avinurme Bussijaam/ 44 000 €, sellest 2020.a. lõpu jääk
28 000 € ja 16 000 € suunatud lisaks üldmajanduslike arendusprojektide tegevusalalt 04740,
sest Voore laululava ei saanud projekti toetust.
1.11 0820399 Peipsimaa muuseum kokku projekti raha 2020.a. jääk 121 508 €, sellest tuluna
projekti laekumine 86 986 € ning omaosalus 34 522 €.
1.12 01112 Vallavalitsus - 212 459 € likviidsete varade vähendamine, s.o. aasta lõpu jääkide
summa. 49 279 € nõuete ja kohustuste suurendamine.
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