Seletuskiri
Mustvee valla 2020. 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 kulud 22 500 € €, investeerimistegevuse kulud -22 500 €.
Aluseks võetud SA Voore Aktiviseerimiskeskuse kiri.
Peale eelarve I lugemist vähendati SA Voore Aktiviseerimiskeskuse kulusid 25 500 €, suunates
22 500 € teede ja tänavate korrashoiule Saare kergliiklustee omaosaluseks ning 3 000 €
Lohusuu Vabaajakeskuse majanduskuludeks.

SA Voore Aktiviseerimiskeskusega on sõlmitud leping 27.06.2012.a. Saare Vallavolikogu
otsusega avalik õiguslike ülesannete täitmiseks.
1. Raamatukoguteenuse osutamine ja kultuuritöö korraldamine Voore piirkonnas;
2. Spordi- ja noorsootöö korraldamine;
3. Sotsiaalteenuste osutamine;
4. Töötutele tugiteenuse osutamine.
Et neid kohustusi täita, esitati taotlus.

Vähendada:
1.1 04510 Teede ja tänavate korrashoid kululiik 1551 rajatiste ja hoonete renoveerimine
22 500 € / 2020.a. kulu ei tehta/,
1.2. 0820230 Lohusuu Vabaajakeskus 55 majandamiskulud 3 000 € / raha jäägis/,
1.3. 0810240 Mustvee Valla Spordikeskus kululiik 1551 hooned ja rajatised 11 000 €/
päästeameti ettekirjutis täidetud/,
1.4. 0820211 Ulvi Rahvamaja kululiik 1551 hooned ja rajatised 34 000 €/ arvestatud
investeeringuteks 18 080 €/,
1.5. 0921211 Avinurme GÜM KOV kululiik 1551hooned ja rajatised 16 000 € /arvestatud
päästeameti ettekirjutiste täitmiseks 14 000 €/,
1.6. 0921231 Lohusuu PK KOV 1551 hooned ja rajatised 10 000 € / arvestatud päästeameti
ettekirjutisteks 10 000 €/
Suurendada:
1.1 0860051 SA Voore Aktiviseerimiskeskus kululiik 45 sihtotstarbelised eraldised 25 500 €.
1.2 045202 Common Peipsi 2 kululiik 1551 hooned ja rajatised 71 000 €.

Finantseerimistegevuse eelarveosas:
Suurendada tegevusala 01700 Valitsussektori võla teenindamine tululiik 258100 Laenud
nominaalväärtuses summas 89 000 € / Common Peipsi 2 projekti omaosaluse kulude katteks.
Investeerimistegevuse kulude eelarveosas:
Suurendada tegevusala 045202 Common Peipsi 2 kululiik 1551 hooned ja rajatised 89 000 €
projekti omaosaluse kulude katteks.
Koostas;
Heli Viiberg
Finantsjuht

