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Seletuskiri 

 

Mõisaküla linna 2013.  aasta esimese lisaeelarve  vastuvõtmine 
 

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõike 1 punkti 1, mille alusel on 

volikogu ainupädevus linnaeelarve, selle muutmine vastuvõtmine ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel, millest tulenevalt eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta 

lisaeelarvega, mille volikogu võtab vastu määrusega ning kui eelarveaasta jooksul koostatakse 

lisaeelarve, tuleb selles ära näidata ka sisstulekuid suurendavad sihtotstarbeliselt eraldatud 

vahendid või annetused ja nende võrra suurenenud väljaminekud. 

 

Vajadus korrigeerida tulude/kulude eelarvet lähtuvalt 2013. aasta tegelikest laekumistest ja 

kulutustest on linnavalitsuse ettepanek muuta linna 2013. a eelarvet ja võtta vastu esimene 

lisaeelarve. 

 

Mõisaküla linna  2013. aasta eelarve kinnitati Mõisaküla linnavolikogu  27. märts 2013 määrusega 

nr  3. Esimese lisaeelarve tuludesse-kuludesse on kaasatud 2013. aasta jooksul eraldatud ja 

laekunud sihtotstarbelised vahendid seisuga 31. oktoober 2013. Ettepanekuid täiendavate kulude 

katmiseks on esitanud linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid. 

 

 

PÕHITEGEVUSE TULUD 

 

Tulu liik 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 

 

Suurendada eelarve põhitegevuse tulu liik 322 Tulud majandustegevusest 11 207 tuhat eurot. 

Rahva-ja kultuurimaja tasulised teenused 8 083 tuhande euro võrra ja päästeteenistuse tulud 3 124 

tuhande euro võrra suurendades. 

Rahva- ja kuultuurimaja tasulised teenused suurenesid  eelkõige kodukandipäevadel müüdud 

pääsmete müügist. 

Päästeteenistuse tulud suurenesid vastavalt 15.04.2013 aastal sõlmitud lepingule Päästeametiga 

päästetööl osalevate vabatahtlike päästjate tegevuse korraldamiseks. 

Suurendada eelarve põhitegevuse tulu liik 35 Saadavad toetused 5 781 tuhat eurot. 

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks suurendada 4 087 tuhande euro võrra.  

 

Kultuuriministeeriumilt laekus 200 eurot maakonna  memme-taadi peo korraldamiseks. 

Viljandi Omavalitsuse Liidult 600 eurot - 500 eurot maakonna  memme-taadi peo korraldamiseks 

ja 100 eurot kodukandipäevade korraldamise toetuseks. 

Viljandi Maavalitsuselt laekus 3 287 eurot – 2 082 tuhat eurot riiklikuks lapsehoiuteenuseks ja 

1 027 tuhat eurot noorte keskuse poolt  esitatud projektile „ Mäng +Sõprus=Võit“ Antud projekti 

eesmärk on noorsootöö ja noorte omaalgatuse aktiviseerimine. Viljandi Maavalitsuselt laekus veel 

178 eurot südamenädala läbiviimiseks. 

 

Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 1 694 tuhat eurot. 

Suurendada toetusfond (lg 2) 1 694 tuhat eurot – täiendav hariduskulude toetus tugispetsialistide 

tööjõukulude katmiseks. 

 

 

 

 



 

 

 

PÕHITEGEVUSE KULUD 

 

Tegevusala 01 Üldised valitsussektori teenused 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 01600 Muud üldised valitsussektori teenused kulu 

liik 55 

Viljandi Omavalitsuse liidu tegevuse toetuse kulude  katmiseks -50 eurot. 

 

Tegevusala 03 Avalik kord ja julgeolek 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 03200 Päästeteenistus kulu liik 55   

Vastavalt sõlmitud lepingule Päästeametiga suunata 3 124 tuhat eurot vabatahtlike päästjate 

tegevuse korraldamiseks. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 03600 Avalik kord ja julgeolek kulu liik 55   

Suunata 1 242 tuhat eurot turvakaamerate paigaldamiseks. 

Vähendada 03100 Politsei kulu liik 55 - 639 euro võrra ja suunata vabad vahendid avaliku korra ja 

julgeoleku alla.  

 

Tegevusala 04 Majandus 

Muuta  tegevusala 04510 Maanteetransport kulu liik 55  

Suunata antud majandamiskulude alt 2 664 tuhat eurot kulu liigi 15 (materiaalsete varade 

soetamine) alla lumesaha ostmiseks. 

Vähendada tegevusala 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid kulu liik 55  

3 766 tuhande euro võrra ja suunata antud vabad vahendid  teiste tegevusala majanduskulude 

katteks. 

 

Tegevusala 05 Keskkonnakaitse  

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 05100 Jäätmekäitlus kulu liik 55 

Suunata 600 eurot jäätmekäitluse majandamisekulude alla, seoses ohtlike jäätmete veo 

kallinemisega. 

 

Tegevusala 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus 

kulu liik 55- 804 euro võrra linna kasutuses oleva korteri majandamiskuludeks. 

Vähendada tegevusala 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus kulu liik 50 

Suunata 804 eurot kasutamata vahendeid personalikulude alt sama tegevusala majanduskulude 

katteks. 

 

Tegevusala 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08102 Sporditegevus kulu liik 55 – 178 eurot 

täiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine tervisepäevade korraldamiseks 

 

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

personalikulud 1 300 euro võrra täiendavate ringijuhtide töötasude maksmiseks ning kulu liik 55 

majandamiskulud 3 053 tuhat eurot, millest 1 027 tuhat eurot on noorte keskuse projekti toetus,  

1 800 tuhat  eurot noorte keskuse keskküttesüsteemi korrastamiseks ning 226 eurot 

koolituskuludeks. 

 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08208 Kultuuriüritused kulu liik 55 

majandamiskulud 2 150 tuhande euro võrra, millest 800 eurot on sihtotstarbelised eraldised 

tegevuskuludeks ning 1 350 tuhat eurot detsembrikuus toimuvate kultuuriürituste katteks. 

 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala  08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused kulu 

liik 55 majandamiskulud 115 eurot Lõuna-Mulgimaa toimetamise kulude katteks. 

 



 

Tegevusala 09 Haridus 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09110 Eelharidus (lasteaiad) kulu liik 55 

majandamiskulud 634 euro võrra kütteõli ostmiseks 

 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09212 Põhikoolid kulu liik 50 personalikulud 1 694 

tuhat eurot täiendavalt laekunud toetusfondi eraldis tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks ning 

kululiik 55 majandamiskulud 2 000 tuhat eurot kooli õppevahendite ning soojaenergia kulude 

katteks. 

 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09220 Gümnaasiumid kulu liik 55 majandamiskulud 

1 600 tuhat  eurot teistel koolides õppivate õpilaste hariduskulude katmiseks. 

 

Tegevusala 10 Sotsiaalne kaitse 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse kulu liik 55 

majandamiskulud 1 571 tuhande  euro võrra hoolekandekeskustes viibivate linna elanike 

hooldamiskuludeks. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 

kulu liik 41 muud toetused 2 082 tuhande  euro võrra riikliku lapsehoiuteenuse korraldamiseks.  

Tegemist on sihtotstarbelise eraldisega.  

 

 


