Seletuskiri
Mustvee valla 2019 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 tulud 176 353 €, kulud 176 353 €. Sihtsuunitlusega rahad on 140 564 € ja
lisaeelarve taotlusega 35 789 €
1.1. Tululiik 3000 Füüsilise isiku tulumaks 1 426 € suunata 05101 avalike alade puhastamise
kulusse.
1.2. Tululiik 322050 Õppekavavälisest tegevusest laekunud tulu 120 € suunatud 0921211
Avinurme Gümnaasium KOV kululiik 55 majandamiskuludesse.
1.3 Tululiik 322120 Peipsimaa muuseumi tulud 6 510 € suunatud 55 majandamiskuludesse

1.4. Tululiik 3500 sihtotstarbelised toetused jookvateks kuludeks 30 288 € ja /53 613 €/
suunatud:
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse Kodukohanduse projekt summas 26 288 €;
Huvitegevusele projekt „Klaver“ 4 000 €.
1.5. Tululiik 350000 sihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt 71 117 € suunatud:
08109 Vaba aja üritused „Lohusuu Kalurite päev“ 4 999 € kuluks € Lohusuu Vabaajakeskuse
kuludesse;
PRIA koolipiim koolide ja lasteaedade toidukulusse 1 925 €;
Valimiste korraldamise kulud 27 538 €;
0921211 Avinurme Gümnaasium KOV projekt „Teater maale“ 284 € ja 2 668 € riigikaitse
õppekulud;
0810700 Mustvee Valla Noortekeskus 2 990 € tegevuseks ja 567 € laagri korraldamiseks;
0911000 Avinurme Lasteaiale 2 500 € ja 0911040 Mustvee Lasteaiale 2 500 € mänguväljakute ehitamiseks;
06300 Veevarustuse hajaasustuse programmi kuluks 25 145 €.
1.6. Tululiik 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt juriidilistelt isikutelt /KULKA/ 530 €
0820240 Mustvee Kultuurikeskusele projekti „Muusika 101 Eestimaale“ läbiviimiseks.
1.7. 350003 avalik õiguslikud asutused, KIK-i projektid 12 886 €, s.h.
0921210 Avinurme Gümnaasium KOV 7 132 projekt „Õuesõppe uued metoodikad ja
tehnoloogiad“ ning 2 558 € „Keskkonnaalased õppeprogrammid“, 0921246 Peipsi
Gümnaasium KOV KIK-i projekt “Keskkonnaalased õppeprogrammid“ 1 590 € ning 0921243
Mustvee kooli KIK projekti kulu 1 606 €.
1.8. Tululiik 350020 välisabi tegevuskuludeks 0860020 Kala- ja veefestivali ürituse kuluks
1 947 € ja 1 862 € PRIA koolipiim ja puuvili koolide ja lasteaedade söögikuluks.
1.9. 35008 muudelt residentidelt kokku 8 969 €, s.h.
0820210 Avinurme Kultuurikeskusele 340 €, Mustvee Kultuurikeskusele 340 € Eesti
Kooriühingult, 185 € laste lauluvõistlusele „Peipsi ööbik“, 390 € Mustvee neidude
rahvatantsurühma pluuside ostmise toetuseks, 1 190 Mustvee Valla Spordikeskusele
uisumaratoni korraldamiseks, 200 € Mustvee Valla raamatukogu ürituse korraldamiseks –
kohtumine lastekirjaniku Mikka Keräneniga, 420 € 0951060 Mustvee Muusika ja
Kunstikoolile Eesti Muusikakoolide Liidult õpetajate täiendkoolituseks, 830 € Eesti
Noorteühenduse Liidult suvepäevade korraldamiseks.
5 074 € KTG Mustvee valla omafinantseeringu katteks lõppmakse 2018.a. eest 3284 € 05101
avalike alade puhastamise kulusse, Peipsi Järve elutuba kulusse 1 790 €..

1.10. 35201 Toetusfond riiklik toimetulekutoetuse täiendav eraldamine 14 408 €
sotsiaaltoetusteks.

1.11. 35202 avalik õiguslikud asutused, KIK-i projekt 26 290 € Tiheda lasteaia ehituse
finantseerimine ja € ja vaba aja üritused 2 000 € kulusse, 0820230 Lohusuu Vabaajakeskuse
kuludesse 4 000 € ja 05101 Avalike alade puhastus 20 290 €.
2.Mustvee valla 2019 aasta eelarve muutmine
2.1.Vähendada 0921251 Voore Põhikool 1 000 000 € 1551 rajatiste ja hoonete soetamine ja
rent suurendada 0960902 Voore Põhikool renoveerimine 1 000 000 € 1551 rajatiste ja hoonete
soetamine ja rent.
2.2. Vähendada 0951000 Huvitegevus kokku 25 000 € 450 sihtotstarbelised eraldised ja
suurendada 25 000 € 55 majandamiskulud.
2.3. Vähendada 04512 Ühistranspordi korraldus 13 000 € 55 majandamiskulud ja suurendada
09600 koolitransport 10 000 € ja 06400 tänavavalgustus 55 majandamiskulud 3 000 €.
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