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MÕISAKÜLA LINNA 2017. A ESIMESE LISAEELARVE SELETUSKIRI 

 

 

Lisaeelarve tuludesse-kuludesse on kaasatud 2017. aasta jooksul eraldatud ja laekunud 

sihtotstarbelised vahendid seisuga 07. september 2017.  

 

 

PÕHITEGEVUSE TULUD 

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurendada 14 076,13 euro võrra. 

Täiendavalt laekus toetusfondi 262 eurot koolieelsete lasteasutuste toetus, toimetulekutoetus ja 

täiendavad sotsiaaltoetused 2 014 eurot ning noorte huvitegevuse toetus 8 653 eurot. 

Viljandi Maavalitsuselt laekus 1 800 eurot tervisepäevade läbiviimiseks. Noortetoa poolt esitatud 

projektist laekus 756 eurot ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 591,13 eurot vabatahtlikule 

tuletõrjele survepesuri soetamiseks. 

Suurenes ka finantseerimistegevus 36 000 eurot, mida tingis laenu suurenemine esialgsest plaanitust. 

 

PÕHITEGEVUSE KULUD 

 

Tegevusala 03 Avalik kord ja julgeolek. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 03200 Päästeteenused kulu liik 55- 591,13 eurot toetus 

survepesuri soetamiseks. 

 

Tegevusala 04 Majandus 
Suurendada  tegevusala 04510 Maanteetransport kulu liik 50- 2 412 eurot personalikulude 

katmiseks.   

Vähendada tegevusala 04730 Turism kulu liik 45008 eraldised muudele residentidele – 327 eurot ja 

tegevusala 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid kulu liik 45008 eraldised muudele 

residentidele -600 eurot ning suunata antud vabad vahendid noorte huvihariduse ja huvitegevuse  

majandamiskulude katteks.  

 

Tegevusala 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 

Suurendada investeerimistegevuse kulusi tegevusala 06300 Veevarustus kulu liik 15- 36 000  euro 

võrra Pärnu tn. veetrasside ehituseks.  

Vähendada tegevusala 06400 Tänavavalgustus kulu liik 55- 2 412 euro võrra ja suunata antud vabad 

vahendid maateetranspordi personalikulude katteks.   

 

Tegevusala 07 Tervishoid 
Suurendada  tegevusala 07600 Muu tervishoid kulu liik 55- 300 eurot majandamiskulude katmiseks.   

 

Tegevusala 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08102 Sporditegevus kulu liik 55– 1 800 eurot, 

täiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine tervisepäevade korraldamiseks.  

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08107 Noorsootöö ja noortekeskused kulu liik 50 

personalikulud 653 eurot ning kululiik 55- majandamiskulud 8 000 eurot täiendavalt laekunud 

sihtotstarbeline finantseerimine noorte huvitegevuse toetuseks. 



Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08202 Rahva- ja kultuurimajad kulu liik 50 

personalikulud -1 610 eurot ringijuhtide töötasuks, vähendades samas kulu liik 55- majandamiskulud 

1 610  eurot.  

Vähendada põhitegevuse kulud tegevusala 08203 Muuseum  kulu liik 55 majandamiskulud – 300 

eurot ning suunata see perearstikeskuse majandamiskulude katteks.  

Vähenda põhitegevuse kulud tegevusala 08201 Raamatukogud kulu liik 50 personalikulud- 863 

euro võrra ja suunata see noorte huvihariduse majandamiskulude katteks. 

 

Tegevusala 09 Haridus 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09212 Põhihariduse otsekulud kulu liik 55 

majandamiskulud 1 870 eurot koolimaja küttekuludeks.  

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09110 Alusharidus (lasteaed) kulu liik 50 

personalikulud 262 eurot täiendavalt laekunud täiendavalt laekunud koolieelsete lasteasutuste toetus.  

Vähendada põhitegevuse kulud tegevusala 09601 Koolitoit  kulu liik 50 personalikulud  1 870 eurot 

ning suunata see põhihariduse majandamiskulude katteks.  

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus kulu liik 55 

majandamiskulud 4 030 euro võrra Abja Muusikakooli tegevuskulude katmiseks.  

 

Tegevusala 10 Sotsiaalne kaitse 

Vähendada põhitegevuse kulud tegevusala 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kulu 

liik 4137 erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks  2 240 euro võrra ja suunata noorte 

huvihariduse majandamiskulude katteks. 

Suurenda põhitegevuse kulud tegevusala 10701 Riiklik toimetulek kulu liik 41 muud toetused 

2 014 euro võrra, s.o  täiendavalt laekunud vahendid. 

 


