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        Halinga Vallavolikogu määrus  
„Halinga valla 2014. aasta lisaeelarve“  

Lisa 2 
 

 
Halinga valla 2014. aasta lisaeelarve seletuskiri 
 
 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 alusel võib eelarveaasta 
jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega.  
Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule 
lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. 
 
Halinga valla 2014. aasta lisaeelarve põhitegevuse tulud on summas 7 801,55 eurot ja 
põhitegevuse kulud summas 7 801,55 eurot järgnevalt: 
 
Suurendadatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 7 801,55 eurot alljärgnevalt: 

  
art 3238 „Muud tulud“ 7 801,55 eurot 
 
Suurendatakse eelarve põhitegevuse kulusid summas 7 801,55 eurot alljärgnevalt: 

 

TT 09110 Vahenurme Lasteaed 
art 500260 „Lasteaiaõpetajate töötasu“ 
art 506000 „Sotsiaalmaks“ 
art 506040 „Töötuskindlustusmaks“ 

4 400,00 eurot 
1 452,00 eurot 

44,00 eurot  
TT 09210 Libatse Lasteaed-algkool 
art 550490 „Muud koolitusega seotud kulud“ (tugispetsialisti teenus) 1 905,55 eurot 
Kokku 7 801,55 eurot 
 
Vähendadatakse eelarve põhitegevuse kulusid summas 2 781 eurot alljärgnevalt: 

 

TT 09210 Vahenurme Lasteaed 
art 500290 „Tugispetsialisti töötasu“ 
art 506000 „Sotsiaalmaks“ 
art 506040 „Töötuskindlustusmaks“ 

1 665,00 eurot 
549,00 eurot 
17,00 eurot  

TT 09609 Muud hariduse abiteenused 
art 413490 „Noore spetsialisti toetus“ 550,00 eurot 
Kokku 2 781 eurot 

 
Suurendadatakse eelarve põhitegevuse kulusid summas 2 781 eurot alljärgnevalt: 

TT 09210 Vahenurme Lasteaed-algkool 
art 550490 „Muud koolitusega seotud kulud“ (tugispetsialisti teenus) 1 171,00 eurot 
TT 09210 Libatse Lasteaed-algkool 
art 550490 „Muud koolitusega seotud kulud“ (tugispetsialisti teenus) 1 610,00 eurot 
Kokku 2 781,00 eurot 
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Halinga vald kui Elmar Räheste vara seadusjärgne pärija omandas pärimise teel rahalised 
vahendid summas 7 801,55 eurot.  
 
Kaheksa lapsevanemat on avaldanud soovi panna laps Vahenurme lasteaeda alates  
septembrist 2014. Praeguse seisuga käib lasteaia liitrühmas 15 last, seetõttu tuleb avada 
Vahenurme lasteaias sõimerühm.  Seoses uue rühma avamisega Vahenurme Lasteaias-
algkoolis, on ettepanek lisada Vahenurme lasteaiaõpetajate töötasule ühe lasteaiaõpetaja ja 
ühe õpetaja abi nelja kuu töötasu summas 5 896 eurot koos seadusest tulenevate maksudega.  
 
Ülejäänud summa, 1 905,55 eurot, eraldatakse Libatse Lasteaia-algkooli õpilastele 
tugispetsialisti teenuse ostmiseks SA-lt Innove. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse kohaselt 
peab kooli pidaja looma võimalused tugispetsialistide (eripedagoogi, sh logopeedi, 
psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi) teenuse saamiseks. Direktor võib tugispetsialistide teenust 
tellida Haridus- ja Teadusministeeriumilt, kes on selle ülesande täitmiseks sõlminud lepingu 
riigi Sihtasutsusega Innove. Tugispetsialisti teenust vajavate laste arv on suurenenud. Kevadel 
kuulutas Libatse Lasteaed-algkool välja konkursi eripedagoogi ametikohale, sellega oleks 
olnud kaetud ka Vahenurme Lasteaia-algkooli vajadus. Konkurss kuulutati luhtunuks, kuna 
kvalifitseeritud spetsialisti ei leitud. Seetõttu on tehtud taotlus SAle Innove tugispetsialisti 
teenuse ostmiseks Libatse Lasteaiale-algkoolile 6 tundi nädalas ja Vahenurme Lasteaiale-
algkoolile 2 tundi nädalas. 
 
 Seoses sellega on vajadus suunata ümber Vahenurme Lasteaia-algkooli eelarve artikkel 
„Tugispetsialisti töötasu“ ja maksud ning osaliselt artikli „Muude hariduse abiteenuste“ all 
kajastatud „Noore spetsialisti toetus“. Nii Vahenurme Lasteaia-algkooli kui Libatse Lasteaia-
algkooli eelarvesse lisatakse artikkel „Muud koolitusega seotud kulud“, millele eraldatakse 
vastavalt 1 171 eurot Vahenurme ja 3 515,55 eurot Libatse Lasteaia-algkooli õpilastele 
tugispetsialisti teenuse ostmiseks.  
2014. aasta eelarve põhitegevuse tulude uus maht on 2 883 832 eurot, põhitegevuse kulud 
2 746 399 eurot, investeerimistegevus 110 424 eurot, finantseerimistegevus 115 740 eurot ja 
likviidsete varade jääk aasta alguses 112 006 eurot ja likviidsete varade suunamata jääk 23 
275 eurot. 
 
 
 
Tarvi Tasane 
Volikogu esimees 
 
 
 


