Seletuskiri Mustvee linna 2015. aasta 1. lisaeelarve juurde
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ( KOFS ) § 26 sätestab lisaeelarve
koostamise. 2015. aasta esimese viie kuu eelarve täitmise analüüsimisel ja aasta täitmise
prognoosimisel selgus välja, et eelarves peab tegema mõned muudatused. Lähtudes vajadusest võtta
eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ja täpsustada eelarve tegevusalade ja majandusliku sisu järgi
on linnavalitsus koostanud 2015. aasta eelarve 1. lisaeelarve.
Täiendavalt laekunud eelarvesse
Põhitegevuse tulud
Mustvee Vene Gümnaasium sai vana metalli müügi eest 303,63 eurot, suunatakse MVG
materiaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks (15), savikoda projekti.
Rahandusministeerium eraldas 366 eurot Mustvee linna aadressiandmete korrastamiseks,
suunatakse Mustvee Linnavalitsuse (01112) personalikuludeks (50).
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) laekus 410,63 eurot Koolipiim ja
Koolipiivili programmi raames, suunatakse Mustvee Vene Gümnaasiumi majandamiskuludeks (55).
Kultuurkapital eraldas 2 600 eurot ürituste läbiviimiseks, suunatakse Mustvee Kultuurikeskuse
(08202) majandamiskuludeks (55).
Eesti Kooriühing eraldas 285 eurot ürituse läbiviimiseks, suunatakse Mustvee Kultuurikeskuse
(08202) majandamiskuludeks (55).
Lastekaitse Liit eraldas sihtstipendiumi (peotantsu toetus) läbi Mustvee Linnavalitsuse. Suunatud
tegevusalale Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (10402) sihtotstarbeliseks toetuseks (45).
Investeerimistegevus
Mustvee linna 2015. aasta 1. lisaeelarvega täpsustatakse investeerimistegevuses saadavat
sihtfinantseerimist põhivara soetuseks 233 261 eurot ja 10 senti.
Siseministeerium eraldab 159 165,10 eurot põhivara soetuseks sihtfinantseerimisena, suunatakse
veetranspordi (045201) materiaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks (15), EST-LAT-RUS
projekti.
EAS eraldab 31 956 eurot Mustvee Spordihoone renoveerimise projekti kaudu. Suunatud
tegevusalale Sporditegevus (08102), põhivara soetamiseks (15).
Kultuuriministeerium eraldab 3 000 eurot kultuurikeskuse arvutivõrku uuendamiseks. Suunatud
Kultuurikeskuse (08202) põhivara soetamiseks (15).
EAS eraldab 39 140 eurot Rannapromenaadi projekti kaudu. Suunatud tegevusalale Puhkepargid
(08103) põhivara soetamiseks (15).
Finantseerimistegevus
Mustvee linna 2015. aasta 1. lisaeelarvega täpsustatakse finantseerimistegevuses laenude võtmist.
Võetakse laenu 158 528 eurot. Suunatakse järgmiselt:
40 078 eurot - spordihoone renoveerimiseks (08102; 15);

33 658 eurot - Mustvee linnavalitsuse põhivara soetamiseks (01112; 15);
10 000 eurot - Mustvee Kultuurikeskuse renoveerimiseks (08202; 15);
29 972 eurot - sadamaalal mahasõidu ja juurdepääsutee ehitamiseks (04510; 15);
30 000 eurot (kolmkümmend tuhat eurot) kasutada kõnnitee remondiks (04510; 15);
15 000 eurot (viisteist tuhat eurot) kasutada silla konstruktsioonide taristu väljaehitamiseks (04510;
15).
Muudatused tegevusalade lõikes
2015. aasta esimeste 5 kuu eelarve täitmise analüüsimisel ja aasta täitmise prognoosimisel selgus
välja, et eelarves peab tegema mõned muudatused.
Haridus
Vabariigi Valitsuse 13.02.2015 määruse nr 16 “Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse
üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1 lg 4
alusel kohaliku omavalitsuse üksus võib põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust kasutada
gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks volikogu iga-aastase otsuse alusel.
Võttes seda arvesse, oli otsustatud Mustvee Vene Gümnaasiumi põhikooli õpetajate tööjõukulude
toetust suunata gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks summas 22 300 eurot.
Mustvee Gümnaasiumi põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumiastme õpetajate töö
tasustamiseks summas 8 000 eurot.
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