
 

Lisa 2 

Võhma Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määrusele nr 11 

 

Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve seletuskiri 

Võhma Linnavolikogu kinnitas 19. veebruaril 2014. a määrusega nr 1 Võhma linna 2014. aasta 

eelarve. 

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele võib eelarveaasta jooksul 

eelarvet muuta lisaeelarvega. Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, kavandatakse selles 

lisaks muule ka sihtotstarbelised vahendid ja nende arvel tehtavad väljaminekud. 

 

Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve põhitegevuse tulude maht on 39 392 eurot ning põhitegevuse 

kulude kogumaht on 39 392 eurot. Põhivara soetusi vähendati 200 000 euro võrra. 2014. aastaks 

investeeringu katteks planeeritud laenu võtmist 200 000 eurot, mida lisaeelarvega vähendatakse 

nullini. 

 

Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve põhitegevuse tulusid suurendatakse kokku 39 392 euro võrra, 

sh täpsustatakse toetusfondi hariduse eraldist 1 629 euro võrra. 

 

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud 1 340 eurot: 

 Lasteaiatasu       + 350 eurot 

 Lasteaia toiduraha       – 350 eurot 

 Gümnaasiumi toiduraha     + 620 eurot 

 Gümnaasiumi töövihikute müük    + 120 eurot 

 Gümnaasiumi muud      + 600 eurot 

 

Täiendavaid sihtotstarbelisi toetusi on suurendatud 36 423 eurot: 

 Sotsiaalkindlustusamet     + 254 eurot 

 Projektitoetus KIK ( Lasteaed)    + 411 eurot 

 Haridus – ja Teadusministeerium (Gümnaasium)  + 5 000 eurot 

 Projektitoetus gümnaasiumile    + 300 eurot 

 Kultuurkapitalilt muusikakoolile    + 330 eurot 

 PRIA toetus rahvariiete soetamiseks    + 6 880 eurot 

 Linnapäevade tulu laekumine     + 11 548 eurot 

 Majandus– ja kommunikatsiooniministeerium (teede raha) + 11 017 eurot 

 Riiklik lapsehoiuteenus      + 683 eurot 

 

Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse kokku 39 392 euro võrra. 
 

Võhma linna üldvalitsemise 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 7 018 eurot: 

 Volikogu majandamiskulu (koolitus)   + 310 eurot 

 Liikmemaks ja ühistegevuse kulu    + 500 eurot 

 Reservfond       + 6 208 eurot 

 

Võhma linna majanduse 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 8 517 eurot: 

 Linnateede ja tänavate korrashoid    + 11 017 eurot 

 Transport majandamiskulud     – 2 500 eurot 

 

Võhma linna keskkonnakaitse 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 1 385 eurot: 

 Haljastuse majandamiskulud (linnapark)   + 1 385 eurot 



Võhma linna elamu- ja kommunaalmajanduse 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 

suurendatakse 750 eurot: 

 Kindlustuskulude suurenemine     + 750 eurot 

 

Võhma linna kultuurivaldkonna põhitegevuse kulusid suurendatakse 11 305 eurot: 

 Muusikakool majandamiskulud    + 330 eurot 

 Raamatukogu majandamiskulud    + 990 eurot 

 VAK (Kultuurikeskus) majandamiskulud   + 4 615 eurot 

 Kultuuriüritused ( linnapäevad)    + 5 370 eurot 

 

Võhma linna hariduse 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 8 934 eurot: 

 Lasteaed personalikulud      + 254 eurot 

 Lasteaed majanduskulud      + 411 eurot 

 Gümnaasium majanduskulud     + 2 468 eurot 

 Põhiharidus majanduskulud     – 85 eurot 

 Üldkeskharidus personalikulud    + 11 eurot 

 Koolitoit majandamiskulu     + 620 eurot 

 Õpilaskodu personalikulud     + 2 185 eurot 

 Õpilaskodu majandamiskulud    + 3 070 eurot 

 

Võhma linna 2014. aasta sotsiaalvaldkonna eelarve põhitegevuse kulusid suurendatakse 1 483 

eurot: 

 Päevakeskuse majandamiskulud     + 800 eurot 

 Lapsehoiuteenus      + 683 eurot 

 
 


