
PÄRNU LINNA
INVESTEERIMISTEGEVUS

2014 . AASTA EELARVE

Lisa nr. 4
Pärnu Linnavolikogu 15.05.2014
määruse nr. 0 juurde

Kinnitatud eelarve
Tuh. eurot

1. lisaeelarve
Tuh. eurot

Uus redaktsioon
Tuh. eurot

-1 704,34-8 804,17Põhivara müük ja soetus -10 508,51
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 030,00 1 030,00

Majandusosakond 1 030,00 1 030,00
1 030,00 1 030,00Linnamajandus

Materiaalse põhivarade soetamine ja renoveerimine -1 690,90-9 834,17 -11 525,07
Sotsiaalosakond 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00Sotsiaalhoolekanne
Haridus- ja kultuuriosakond -180,72-10,00 -190,72

-4,820,00 -4,82Sporditegevus
-175,90-10,00 -185,90Haridus

Majandusosakond -1 506,49-9 799,17 -11 305,66
-10,100,00 -10,10Avalik kord

-32,00 -32,00Linnatransport
-129,34-2 250,11 -2 379,45Teede ja tänavate korrashoid
-110,20-239,69 -349,89Keskkonnakaitse

-31,69-220,50 -252,19Linnamajandus
-12,00-145,84 -157,84Vaba aeg

-119,62-1 800,00 -1 919,62Sporditegevus
-11,00 -11,00Kultuuritegevus

-1 007,03-5 079,08 -6 086,11Haridus
-86,51-20,95 -107,46Sotsiaalhoolekanne

Linnakantselei -1,00-25,00 -26,00
-1,00-25,00 -26,00Avaliku sektori teenused

Raamatupidamise teenistus -2,690,00 -2,69
-2,690,00 -2,69Avaliku sektori teenused

Immateriaalsete põhivarade soetamine -13,440,00 -13,44
Raamatupidamise teenistus -13,440,00 -13,44

-13,440,00 -13,44Avaliku sektori teenused

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 550,065 987,70 6 537,76
Majandusosakond 550,065 987,70 6 537,76

-52,661 621,63 1 568,97Teede ja tänavate korrashoid
60,22199,18 259,40Keskkonnakaitse

9,000,00 9,00Vaba aeg
26,27500,00 526,27Sporditegevus

507,233 666,89 4 174,12Haridus

516,385 507,07Põhivara soetuseks saadav/antav
sihtfinantseermine

6 023,45
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-1 291,04-3 673,86 -4 964,90INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

PÄRNU LINNA
INVESTEERIMISTEGEVUS

2014 . AASTA EELARVE

Lisa nr. 4
Pärnu Linnavolikogu 15.05.2014
määruse nr. 0 juurde

Kinnitatud eelarve
Tuh. eurot

1. lisaeelarve
Tuh. eurot

Uus redaktsioon
Tuh. eurot

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -33,68-480,63 -514,31
Haridus- ja kultuuriosakond -7,040,00 -7,04

-7,040,00 -7,04Sporditegevus
Planeerimisosakond -11,00 -11,00

-11,00 -11,00Ettevõtluskeskkond
Majandusosakond -26,64-140,00 -166,64

-140,00 -140,00Vaba aeg
-19,000,00 -19,00Religioon

-7,640,00 -7,64Haridus
Finantsjuhtimisteenistus -329,63 -329,63

-329,63 -329,63Avaliku sektori teenused

130,00-827,55Finantstulud ja -kulud -697,55
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 1,40 1,40

Raamatupidamise teenistus 1,40 1,40
1,40 1,40Avaliku sektori teenused

Intr-, viivise- ja kohustistasukulu võet laenudelt 130,00-433,85 -303,85
Finantsjuhtimisteenistus 130,00-433,85 -303,85

130,00-433,85 -303,85Avaliku sektori teenused

Intr-, viivise- ja kohustistasukulu kap.liisingult -392,28 -392,28
Finantsjuhtimisteenistus -392,28 -392,28

-392,28 -392,28Avaliku sektori teenused

Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt -2,82 -2,82
Finantsjuhtimisteenistus -2,82 -2,82

-2,82 -2,82Avaliku sektori teenused

-233,08450,79Nõuete ja kohustuste muutus
invest.tegevusesest

217,71

Nõuete ja kohustuste muutus investeerim.tegevusest -233,08450,79 217,71
Finantsjuhtimisteenistus -233,08450,79 217,71

-233,08450,79 217,71Avaliku sektori teenused
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