
                                                                      

Maardu linna 2020 aasta     

eelarve                                                                   

Lisa 4

INVESTEERIMISTEGEVUS 17.detsember 2019.a määrusele nr.61

                      2020.a eelarve (eelnõu)

Linn Toetused Kokku

15 Põhivara soetus (-) sh -1,782,700 -602,181 -2,384,881

1.

Videokaamerate ostmine linnaalale                                    

(TA 03600) -5,000 -5,000

2.

Maardu linna alusplaani tellimine                             

(TA 04740) -5,700 -5,700

3.

Kallavere sadevee süsteemi ehitus                                    

(TA 05200) -30,000 -30,000

4.

Muuga sadevee kraavi renoveerimine                                          

(TA 05200) -30,000 -30,000

5.

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine 

(Maardu linna Kallavere elupiirkonnas, II 

etapp),  KIK SA                                                              

(TA 06400)                                 -700,000 -602,181 -1,302,181

6.

Peediküla tänavate valgustus                                     

(TA 06400) -50,000 -50,000

7.

Kalmistu teede asfalteerimine                                                    

(TA 06605) -30,000 -30,000

 Finantseerimisallikad eurodes



8.

Kalmistu ala planeerimine                                                         

(TA 06605) -10,000 -10,000

9.

Kellamäe pargi investeeringud                                     

(TA 08103) -216,000 -216,000

10.

Linnavalitsuse turvavärava uue süsteemi 

paigaldamine                                                          

(TA 01112) -20,000 -20,000

11.

Põlvkondade maja projekti koostamine                                         

(TA 04740) -80,000 -80,000

12.

Projekt ´´ Kodulinn kaunimaks´´                               

(TA 06605) -40,000 -40,000

13.

Maardu Kultuuri- ja Infokeskus - keskküttele 

ülemineku ettevalmistamine                              

(TA 08202) -40,000 -40,000

14.

Maardu Kunstide Kool - kabineti nr 9 remont, 

vanade valgustite väljavahetamine                                             

(TA 09510) -20,000 -20,000

15.

LA Rõõm - sadevee süsteemi ehitus                               

(TA 09110) -40,000 -40,000

16.

LA Rukkilill - välisvalgustuse projekti 

koostamine                                                              

(TA 09110) -11,000 -11,000

17.

Maardu Põhikool - projektide koostamine                                         

(TA 09212) -50,000 -50,000



18.

Kallavere Keskkool - vee-, kanalisatsiooni -ja 

elektriprojektide koostamine                                                  

(TA 09212) -50,000 -50,000

19.

Maardu Gümnaasium -  kanalisatsiooni 

renoveerimise projektide koostamine                                               

(TA 09212) -85,000 -85,000

20.

Maardu Gümnaasium - elektrosüsteemi 

renoveerimine ja tuletõkkeuste paigaldus (II 

etapp) -  elektriprojekti    lõpetamine                                               

(TA 09212) -20,000 -20,000

21.

Pirnipuu tee tänava arendamine                        

(TA 04510) -150,000 -150,000

22.

Rahvamaja ümberprojekteerimine (Karjääri 4)                                               

(TA 06605) -100,000 -100,000

3502

Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine(+) sh 0.00 602,181.00 602,181.00

1.

KIK SA - Tänavavalgustuse taristu 

renoveerimine (Maardu linna Kallavere 

elupiirkonnas, II etapp) 602,181 602,181

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) 

sh 0 0 0

655 Finantstulud (+) 250 250

65 Finantskulud (-) pangalaenude intressi väljamaks -18,800 -18,800



INVESTEERIMISTEGEVUS  KOKKU -1,801,250 0 -1,801,250


