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INVESTEERIMISTEGEVUS
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Lisa nr. 4
Pärnu Linnavolikogu 16.04.2015
määruse nr. 0 juurde

Kinnitatud eelarve
Tuh. eurot

1. lisaeelarve
Tuh. eurot

Uus redaktsioon
Tuh. eurot

-3 334,94-11 079,08Põhivara müük ja soetus -14 414,02
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 185,00 1 185,00

Majandusosakond 1 185,00 1 185,00
1 185,00 1 185,00Linnamajandus

Materiaalse põhivarade soetamine ja renoveerimine -3 332,54-12 264,08 -15 596,62
Sotsiaalosakond -41,640,00 -41,64

-41,640,00 -41,64Sotsiaalhoolekanne
Haridus- ja kultuuriosakond -55,30-45,00 -100,30

0,00-10,00 -10,00Kultuuritegevus
-3,50-18,00 -21,50Noorsootöö

-51,80-17,00 -68,80Haridus
Majandusosakond -3 206,82-12 219,08 -15 425,90

-30,00 -30,00Avaliku sektori teenused
-24,00 -24,00Linnatransport

-78,64-2 361,19 -2 439,83Teede ja tänavate korrashoid
-184,15-71,20 -255,35Keskkonnakaitse
-104,30-130,00 -234,30Linnamajandus
-159,91-40,00 -199,91Vaba aeg

-1 160,11-4 260,87 -5 420,98Sporditegevus
-8,080,00 -8,08Kultuuritegevus

-1 465,57-5 301,82 -6 767,39Haridus
-46,060,00 -46,06Sotsiaalhoolekanne

Linnakantselei -28,300,00 -28,30
-28,300,00 -28,30Avaliku sektori teenused

Raamatupidamise teenistus -0,480,00 -0,48
-0,480,00 -0,48Avaliku sektori teenused

Immateriaalsete põhivarade soetamine -2,400,00 -2,40
Raamatupidamise teenistus -2,400,00 -2,40

-2,400,00 -2,40Avaliku sektori teenused

Haridus- ja kultuuriosakond 5,000,00 5,00
5,000,00 5,00Haridus

-426,671 934,10 1 507,43Teede ja tänavate korrashoid
142,3235,60 177,92Keskkonnakaitse

Majandusosakond 1 161,336 011,79 7 173,12

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 1 166,336 011,79 7 178,12

1 129,536 010,59Põhivara soetuseks saadav/antav
sihtfinantseermine

7 140,12
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-1 291,22-5 751,13 -7 042,35INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

PÄRNU LINNA
INVESTEERIMISTEGEVUS

2015 . AASTA EELARVE

Lisa nr. 4
Pärnu Linnavolikogu 16.04.2015
määruse nr. 0 juurde

Kinnitatud eelarve
Tuh. eurot

1. lisaeelarve
Tuh. eurot

Uus redaktsioon
Tuh. eurot

472,630,00 472,63Sporditegevus
973,054 042,09 5 015,14Haridus

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -36,80-1,20 -38,00
Planeerimisosakond -2,20-1,20 -3,40

0,00 0,00Ettevõtluskeskkond
-2,20-1,20 -3,40Üldmajanduslikud arendusprojektid

Majandusosakond -34,600,00 -34,60
-30,280,00 -30,28Linnamajandus

-2,820,00 -2,82Sporditegevus
-1,500,00 -1,50Religioon

-671,80Finantstulud ja -kulud -671,80
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 1,41 1,41

Raamatupidamise teenistus 1,41 1,41
1,41 1,41Avaliku sektori teenused

Intr-, viivise- ja kohustistasukulu võet laenudelt -363,62 -363,62
Finantsjuhtimisteenistus -363,62 -363,62

-363,62 -363,62Avaliku sektori teenused

Intr-, viivise- ja kohustistasukulu kap.liisingult -307,10 -307,10
Finantsjuhtimisteenistus -307,10 -307,10

-307,10 -307,10Avaliku sektori teenused

Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt -2,49 -2,49
Finantsjuhtimisteenistus -2,49 -2,49

-2,49 -2,49Avaliku sektori teenused

914,19-10,84Nõuete ja kohustuste muutus
invest.tegevusesest

903,35

Nõuete ja kohustuste muutus investeerim.tegevusest 914,19-10,84 903,35
Finantsjuhtimisteenistus 914,19-10,84 903,35

914,19-10,84 903,35Avaliku sektori teenused
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