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SELETUSKIRI 

 

Lisaeelarve tuludesse-kuludesse on kaasatud 2016. aasta jooksul eraldatud ja laekunud 

sihtotstarbelised vahendid seisuga 31.oktoober 2016.  

 

 

PÕHITEGEVUSE TULUD 

 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurendada 13 568.40 euro võrra.  

 

Viljandi Maavalitsuselt laekus 1 747  eurot – 747 eurot riiklikuks lapsehoiuteenuseks ja 1000 eurot 

tervisepäevade läbiviimiseks ning puuetega inimeste vesivõimlemise toetamiseks. Noortetoa poolt 

esitatud projektidest laekus 5106,40 eurot, sellest 1066,40 eurot sai toetus  

„Välimängu Disc–golfi korvide ja ketaste soetamine“ ning 4040 eurot „Noorte tõrjutuse 

vähendamise projekti tegevuse korraldamine Viljandi koostöögrupi piirkonnas“. Tegemist on 

projektiga, mille tegevus laieneb ka järgnevatele aastatele. Samuti sai ka toetust projekt summas 

410 eurot, millega soetati lasteaiale muusikariistasid. 

Toetusfond suurenes 6305 eurot, sellest  5792 eurot riiklikuks toimetulekuks ning 513 eurot 

vajaduspõhise peretoetuste maksmiseks. Suurenes ka finantseerimistegevus 9000 eurot, mida 

tingis laenu suurenemine esialgsest plaanitust. 

 

 

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 190 eurot. 

Suurendada 01112 Valla- ja linnavalitsus kulu liik 55– 2 700 euro võrra infotehnoloogia kulude 

suurenemise võrra (uued printerid, uue paljundusmasina rent), notaritasude suurenemine, 

töökeskkonna riskianalüüsi ja ohutusjuhendi koostamine.  

 

Tegevusala 04 Majandus 

 

Muuta  tegevusala 04510 Maanteetransport kulu liik 55  

Suunata antud majandamiskulude alt 721 eurot kulu liigi 15 (materiaalsete varade soetamine) alla 

Põllu  tänava korrastamiseks ja 1779 eurot kulu liik 50 personalikulude alla. Suurendada kulu liik 

50- 4 925 euro võrra personalikulude katmiseks seoses haljastuse projekteerija tööle asumisega. 

Vähendada tegevusala 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) kulu liik 55  

870 euro võrra ja suunata antud vabad vahendid  maantetranspordi personalikulude katteks. 

 

Tegevusala 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 

 

Suurendada investeerimistegevuse kulusi tegevusala 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus 

kulu liik 15- 9 638  euro võrra Pärnu tn.45 maja välifassaadi renoveerimiseks. Vähendada 

tegevusala 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus  kulu liik 55 - 638 euro võrra ja suunata antud 

vabad vahendid  sama tegevusala  kululiik 15 investeeringute katteks. Ülejäänud kulud 9 000 eurot 

kaetakse võetud laenu arvelt. 

 



 

 

 

Tegevusala 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 

 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08102 Sporditegevus kulu liik 55– 1 000  eurot, 

täiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine tervisepäevade korraldamiseks ning 

vähendada kulu liik 55 -230 eurot ja suunata see teiste tegevusalade majandamiskulude katteks. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08202 Rahva- ja kultuurimajad kulu liik 55 

majandamiskulud 5 106.40 eurot täiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine projektide 

toetuseks. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08203 Muuseum kulu liik-  50 personalikulud 1 227 

eurot  ja vähendada kulu liik 55 majandamiskulud – 1000 eurot ning suunata see antud tegevusala 

personalikulude alla. Personalikulud suurenesid täiendavate tööülesannete tõttu. 

 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid kulu liik  

55 majandamiskulud 1 549 euro võrra Abja Muusikakooli tegevuskulude katmiseks.  

Vähendad põhitegevuse kulud tegevusala 08201 Raamatukogud kulu liik 55 majandamiskulud 

737 euro võrra ja suunata see teiste tegevusalade majandamiskulude katteks. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 08209 Seltsitegevus kulu liik 55 majandamiskulud 

215 euro võrra seltside ja MTÜ-de toetamiseks. 

 

Tegevusala 09 Haridus 

 

Muuta põhitegevuse kulud tegevusala 09210 Põhihariduse otsekulud kulu liik 55 

majandamiskulud 6 776 eurot ja suunata antud summa  tegevusala 09110 Alusharidus (lasteaed) 

kulu liik 15 - 3 172 eurot lasteaia õueala korrastamiseks ja 2 351 eurot majandamiskulude katteks. 

Majandamiskulud, kulu liik 55  suurenesid katlamaja korrashoiu kulude tõttu.  

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09110 Alusharidus (lasteaed) kulu liik 55 

majandamiskulud 410 eurot täiendavalt laekunud sihtotstarbeline finantseerimine projekti 

toetuseks. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09220 Gümnaasiumid kulu liik 55 majandamiskulud 

400 eurot teistes koolides õppivate õpilaste hariduskulude katmiseks. 

Suurendada põhitegevuse kulud tegevusala 09609 Muu hariduse abiteenused kulu liik 55 

majandamiskulud 600  eurot kooli õpilasürituste toetamiseks. 

 

Tegevusala 10 Sotsiaalne kaitse 

 

Vähendada põhitegevuse kulud tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 

kulu liik 41 muud toetused 2 701 euro võrra ja suunata teiste tegevusalade majandamiskulude 

katteks. 

Suurenda põhitegevuse kulud tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 

kulu liik 41 muud toetused 1 260 euro võrra, millest 747 eurot suunatakse  riikliku 

lapsehoiuteenuse suurendamiseks ja 513 eurot vajaduspõhise peretoetuse suurendamiseks. 

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

majandamiskulud 1000 euro võrra ja suunata teiste tegevusalade majandamiskulude katteks. 

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

5 792 euro võrra täiendavalt laekunud vahendite tõttu. 

Suurenda põhitegevuse kulud tegevusala 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused kulu liik 55 

majandamiskulud inventari kasutusrendi sissemakse tegemiseks.  

 

 

 

 

 

 


