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Suurendada põhitegevuse tulu kokku  39 761 eurot, sh art 32 tulu kaupade ja teenuste 

müügist kokku 3 858 eurot  

sh keeletegu 2016 lõpuürituse korraldustulud 3 358 eurot (Vändra Gümnaasiumi tulu) ja 

õpilaskodu üüritulu 500 eurot. 

Art 350 saadavad toetused tegevuskuludeks kokku 35 903 eurot  

sh Raplamaa Koostöö Grupp (KTG) noorsootöö teenuse osutamine aprill – september 2017  

6 608 eurot, NordPlus Junior projekti raha 5 850 eurot, koolinoorte laulu- ja tantsupeo 

transpordi toetus 1 339 eurot, lasteaiaõpetajate täiendkoolituse toetus 775 eurot, koolipiima ja 

koolipuuvilja toetus lasteaiale 2 116 eurot, koolipiima ja koolipuuvilja toetus koolile 979 

eurot, projekti Erasmus+ programm 11 191 eurot, ringijuhtide otsetoetus kooli ringijuhtidele 

1 200 eurot, palgatoetus Eesti Töötukassalt Vändra Gümnaasiumile 2 272 eurot, tugiisikutasu 

Eesti Töötukassalt sotsiaalmajale  2 943 eurot ja ujumise algõpetuse läbiviimiseks Vändra 

Gümnaasiumile 630 eurot. 

 

Suurendada põhitegevuse kulu kokku 72 870 eurot, sh TA 01112 Vändra Alevivalitsuse -  

art 500  töötasu summas 3 596 eurot, art 506 personalikuludega    kaasnevad maksud summas 

1 216 eurot, art 5525 vaba aja sisustamise kulu summas 1 342 eurot ja art 5540 muud 

majanduskulud summas 454 eurot. Kulud on seotud KTG noorsootöö teenuse osutamisega 

aprill – september 2017. 

TA 08 102 sporditegevus – art 452 mittesihtotstarbelised eraldised summas 1 800 eurot. 

Aluseks Vändra Alevivolikogu Kultuuri- ja spordikomisjoni taotlus 13.07.2017 

(Jalgpalliklubi Vändra Vaprus Eesti MV esiliiga 18 kodumängud korraldamise toetus). 

TA 09 110 Vändra Lasteaed – art 500 töötasu summas 5000 ja art 506 personalikuludega 

kaasnevad maksud 1650. Lasteaia õpetajate haridusministeeriumi poolt antava palgatõusu 

omaosalus. Art 5504 koolituskulu summas 775 eurot (lasteaia õpetajate täiendkoolituseks), art 

5521 toiduained summas 2 116 eurot. 

TA 09 220 Vändra Gümnaasium – art 500  töötasu summas 1 698, art 506 personalikuludega 

kaasnevad maksud summas 574 eurot   see on palgatoetus Eesti Töötukassast, art 5505 

lähetuskulud summas 17 041 eurot on projektide NordPlus Junior ja Erasmus+programm 

kulud, art 5511 majandamiskulud summas 22 182 eurot on gümnaasiumi pika koridori 

remont, art 5524 õppekulu summas 2 539 on laulupeo transpordi kulu ja ringijuhtide toetuse 

arvelt tehtavad kulud, art 5525 kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu summas 3 358 eurot on 

Keeletegu 2016  lõpuürituse korralduskulud, art 5540 muud majanduskulud summas 630 

eurot on kulud ujumise algõpetuse läbiviimiseks. 

TA 09 510 muusikakool – art 500 töötasu summas 2 000 eurot, art 506 personalikuludega 

kaasnevad maksud summas 660 eurot on seotud uue direktori tööle asumisega. 

TA 09 601 koolitoit – art 5521 toiduained summas 979 eurot on laekunud koolipiima ja 

koolipuuvilja toetuse arvelt tehtavad kulud. 

TA 09 602 õpilaskodu – art 500 töötasu summas 5 500 eurot, art 506 personalikuludega 

kaasnevad maksud summas 1 800 eurot. Tegevusala sisene ringitõstmine  vähendades art 

5511 majandamiskulu summas -6 800 eurot. 



TA 10 700 sotsiaalmaja  - art 500 töötasu summas 2 200 eurot, art 506 personalikuludega 

kaasnevad maksud summas 742 eurot on tugiisikutasu mis on saadud Eesti Töötukassast. 

 

Investeerimistegevus  kokku 17 000 eurot 

Sh vähendada  TA  09 110  Vändra Lasteaed  summas -15 000 eurot investeeringud 

Vändra Lasteaia Rukkilille majale viiakse üle aastasse 2018 ja suurendada TA  09 220  

Vändra Gümnaasium  summas  32 480 eurot, gümnaasiumi katlamaja katuse remondiks. 

 

Likviidsete varade muutus    - 50 771 eurot 

Likviidsed varad       14 501 eurot     
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