Seletuskiri
Mustvee valla 2020. aasta II 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 379 878 €, kulud 211 937 € € €, investeerimistegevuse tulud 410 000 €,
kulud 577 941 € €.

Suurendada
1.1 Tululiik 352000 kohaliku omavalitsuse toetusfond 285 881 € lisaraha teede
rekonstrueerimiseks, s.h.167 941 € investeeringuteks ja 117 940 € korrashoiuks.

1.2 Hajaasustuse toetus rahandusmisteeriumilt kokku 26 563 € ja kuluks veevarustus 06 300
24 881 € ja 05200 heitveekäitlusele 1 682 €.
1.3 5 166 € avatud noorsootöö toetusmeede ja 900 € projekt“ Parim osa noorest kujuneb tema
salaaias“ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingult Mustvee valla Noortekeskuselel ürituse kuluks.
1.4 PRIA-lt Promenaadi kontserdid 1 404 € ja 305 € Eesti rahvatantsu ja muusikaseltsilt toetus
Mustvee rahvatantsurühmale ja Mustvee Kultuurikeskusele kuluks.
1.5 3 000 € rahandusministeeriumilt Avinurme lasteaia köögisisustuse soetamine, 300 € KIK-i
projekt Avinurme Lasteaiale keskkonnaprogramm, 802 € Avinurme Lasteaed “Koolikava
kaasnevate haridusmeetmete toetus“, 601 € Haridus- ja Teadusministeeriumilt Avinurme
Lasteaed riigieelarveline toetus "Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste toetamine eesti keele
omandamisel". Kokku 4 703 €
1.6 10 864 € Avinurme Gümnaasiumile, s.h. 8 915 € Avinurme Gümnaasium SA Archimedes
„Õuesõpe uued metoodikad ja tehnoloogiad“. SA Archimedes Erasmus + projekt on
rahvusvaheline Euroopa Liidu haridus- ja koolitusprogramm ning koostöö projekt. Programm
vastab elukestva õppe paradigmale. 1 949 € KIK-i projekt Avinurme Gümnaasiumi osalemine
keskkonna õppeprogrammides.
1.7 2 933 € Voore PK-le, s.h. õppekavavälisest tegevusest saadud tulu 2 728 € ja 205 €
töötukassalt juhendamistasu, suunatud personalikuludeks.
1.7 41 129 € rahandusministeeriumilt laekunud toetus 37 129 € kodukohanduse projekt ja 4 000
€ päästeameti projekt „Kodu korda“ kuluks 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse.
1.8 Tululiik 350200 rahandusministeeriumilt põhivara lisatoetus 410 000 € ja kuluks 210 000
€ Avinurme kergliiklustee ja 200 000 € Lohusuu kergliiklustee.
1.9. 03200 Päästeteenused suunata investeeringute toetuseks 20 000 € MTÜ Avinurme Pritsimeeste
Seltsile depoohoone 1. etapu ehk garaažiosa
ehituseks, vähendada tegevusala 04740
üldmajanduslikud arendusprojektid 10 000 € ja tegevusala 098002 Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus
10 000 €
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