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PoHITEGEVUSE TULUD

Tulu liik 32 Tulud kaupade ja teenuste mtiiigist

Suurendada eelarve pdhitegevuse tulu liik322 Tulud majandustegevusest - 1618 eurot.

Muu kaupade ja teenuste miitk suurenesid linna temaatikaga kujundatud kiilmkapimagnetite

mtitigist.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurendada 5 560.70 euro v6rra.

Viljandi Maavalitsuselt laekus 3134,70 eurot - 275 eurot hoonestusdiguse seadmise eest ja7I.70

eurot noortekeskuse poolt esitatud projektile ,, Noorle sotsiaalse i.ihtekuuluvuse ja tervislike

eluviiside tugevdamine". Antud projekti eesmiirk on suurendada noorte sotsiaalset ilhtekuuluvust

ja kodanikuaktiivsust iihiskonnas labi ilhistegevuste ning tugevdada 6pilaste ja Spetajate

omavahelist koostood. Kogu toetus projektile oli 853.70 eurot. Eelarvesse oli juba planeeritud 782

eurot. Viljandi Maavalitsuselt laekus veel 83 eurot stidameniidala liibiviimiseks, terviseprofiili

hindamisraporti ennetustegevuseks 750 eurot, tervisepiievadel ellu viidud tegevuste toetamiseks

puu- ja ko6giviljade kampaania raames 400 eurot ning toetust sai ka kogukondliku turvalisuse

viiikeprojekt summas 1555 eurot.

Kultuuriministeeriumilt laekus I378 eurot. Toetust sai kultuurimaja projekt etnopillide

soetamiseks 780 eurot ja muuseumi projekt,,Muusemi rjo" konaldamiseks 598 eurot'

Eesti Lastekaitse Liit toetas 198 euroga iihe linna dpilase huvitegevust'

Mdisakiila linnas asuvad ettevdtted toetasid kodukandipiievade korraldamist 850 euroga.

POHITEGEVUSB KULUD

Tegevusala 01 Uldised valitsussektori teenused

Suurendada p6hitegevuse kulud tegevusala 01600 Muud iildised valitsussektori teenused kulu

tiik 55 -Viljandi Omavalitsuse Liidu tegevuse toetuse kulude katmiseks 190 eurot.

Suurendada p6hitegevuse kulud tegevusala 01700 Valitsussektori v6la teenindamine

kulu liik 65 - voetud laenult intressi kulude katmiseks 248 eurot.



Suurendada 01112 Valla- ja linnavalitsus kulu liik 55 -209I euro v6rra laekunud

sihtfinantseerimiste arvelt. Kiilmkapimagnetite miiiigist, kodukandipiievadel korraldatud oksjonist
ja annetustest laekus keskvZiljaku korrastamiseks 1618 eurot, hoonestusdiguse seadmise eest 275

eurot ning 198 eurot Eesti Lastekaitse Liidult.

Tegevusala 03 Avalik kord ja julgeolek

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 03200 Pdf,steteenistus kulu liik 55

Vastavalt solmitud lepingule Viljandi Maavalitsusega suunata 1555 eurot vabatahtlike piitistjate

tegevuse korraldamiseks.

Tegevusala 04 Majandus

Viihendada tegevusala 04120 Ettevdtluse arengu toetamine, stardiabi kulu liik 40 640 euro

vdrra.

Muuta tegevusala 04510 Maanteetransport kulu liik 55

Suunata antud majandamiskulude alt 1896.30 eurot kulu liigi 15 (materiaalsete varade soetamine)

alla Viljandi tiinava korrastamiseks. Suurendada kulu liik 50 - 2089.77 euro v6rra personalikulude

katmiseks.

Viihendada tegevusala 04740 Uldmajanduslikud arendusprojektid kulu liik 55 1678 euro vdrra

ja suunata antud vabad vahendid teiste tegevusala majanduskulude katteks.

Tegevusala 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Viihendada pdhitegevuse kulud tegevusala 06300 Veevarustus kulu liik 50 - 2089.77 euro v6rra

ja kulu liik 55 - 2449.34 euro vdrra. Kulu liik 50 suunata maanteetranspordi persionalikuludeks ja

kulu liik 55 elamumajanduse majandamiskuludeks.

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus

kulu liik 55 - 2449.34 euro v6rra linna kasutuses olevate korterite majandamiskuludeks.

Tegevusala 07 Tervishoid

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 07400 Avalikud tervishoiuteenused kulu liik 55 -
400 eurot tiiiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine teruisepiievade korraldamiseks.

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine

kulu liik 55 - 750 eurot tiiiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine terviseprofiili

hindamisraporti koostamise eest.

Tegevusala 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

Suurendada pohitegevuse kulud tegevusala 08102 Sporditegevus kulu liik 55 - 338 eutot, sellest

83 eurot t?iiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine terviseplievade korraldamiseks ning

255 spordiseltside tegevuseks.

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 08202 Rahva- ja kultuurimajad kulu liik 55

majandamiskulud 851.70 eurot tliiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine projektide

toetuseks.



Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 08203 Muuseum kulu liik - 55 majandamiskulud 598

eurot tiiiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine projektide toetuseks.

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 08208 Kultuuriiiritused kulu liik
55 majandamiskuiud 1726 euro vdrra, millest 850 eurot on sihtotstarbeline eraldis

tegevuskuludeks ning 876 eurot iirituste korraldamiseks kultuurimaj as.

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala 08209 Seltsitegevus kulu liik 55 majandamiskulud

349 euro vdrra seltside ja MTU-de toetamiseks.

Tegevusala 09 Haridus

Muuta pdhitegevuse kulud tegevusala 09210 Pdhihariduse otsekulud kulu liik 55

majandamiskulud 2175.76 eurot ja suunata antud summa kulu liik 15 alla elektrisiisteemide

korrastamiseks j a varikatuse proj ekt.

Suurendada pShitegevuse kulud tegevusala 09220 Giimnaasiumid kulu liik 55 majandamiskulud

400 eurot teistel koolides 6ppivate dpilaste hariduskulude katmiseks.

Tegevusala 1.0 Sotsiaalne kaitse

Suurendada pdhitegevuse kulud tegevusala l0l2l Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kulu

liik 41 sotsiaaltoetused 1185 euro vdrra hooldajatoetuste ning riiklike maksude tasumiseks.

Vlihendada pohitegevuse kulud tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

kulu liik 41 muud toetused 1185 euro vdrra ja suunata teiste tegevusalade majandamiskulude

katteks.

INVESTEERIMISTBGEVUS

KOFS uue jaotuse jiirgi koostatakse eelarves eraldi eelarve osa investeeringute kohta. Selles

eela1eosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse miirke:

si ssetulekud plus smiir giga j a viilj aminekud miinusmiirgi ga.

Kulud - vliljaminekutena on selles eelarve osas kajastatud jiirgmised kanded:

o Investeeringud tiinavate korrashoiuks 1896.30 eurot

o Investeeringud Piirnu tn 43 majarenoveerimiseks 56 000 eurot

o Laenu intressi tasumiseks 248 eurot

FINANT SEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud linna laenu v6tmine. Laen summas 56 000 eurot

SEB pangast on vOetud Piirnu tn 43 linnale kuuluva hoone renoveerimiseks, mille pdhiosa

tagasimaksed hakkava d 20 I 6. aastal.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Selles eelarve osas niiidatakse likviidsete varade muutumist. Kogu jiiiik suunatakse eelarve

kuludesse.


