
Türi  Vallavolikogu  24.11.2022  määruse  nr  11
„Türi valla 2022. aasta teine lisaeelarve“ lisa

SELETUSKIRI

I Sissejuhatus

Määruse  eelnõu  on  koostanud  Türi  vallavalitsuse  finantsjuht  Tiina-Mae  Kuusik  (e-post  
tiina-mae.kuusik@tyri.ee, tel 53956116).

II. Teise lisaeelarve koostamise põhjus 

Kohaliku  omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise  seadus § 26 sätestab  võimaluse  lisaeelarve
koostamiseks  ning  sätestab  ka  nõuded  lisaeelarve  koostamise  protsessile.   Lisaeelarvega
lisatakse  eelarvesse  sihtotstarbelised  eraldised,  Türi  Vallavalitsuse  ja  hallatavate  asutuste
taotluste ning sõlmitud lepingutest tingitud muudatused, seisuga 30.09.2022. a.  Lisaeelarve
menetluse käigus korrigeeriti majanduskulude ja -tulude muudatusi.

III. Teise lisaeelarve jaotus ja määruse sisu

1. Põhitegevustulud suurenevad kokku 650 217 eurot  ja investeerimistegevuse  tulud
1 771  783  eurot.  Põhitegevuskulud  suurenevad  479 910  eurot  ja
investeerimistegevuse  kulud  942  090  eurot  ning  finantseerimistegevus  väheneb
1 000 000 eurot. 

2. Finantseerimistegevuse  eelarve  osas  eemaldati  aasta  alguses  planeeritud  laenu
võtmine.  Aasta alguses tehtud eelarve käigus ei olnud veel selge, kas Väätsa Prügila AS
aktsiate  müük toimub,  kuna Konkurentsiameti  vastus  viibis  ja  ei  olnud piisavalt  selge
otsuse sisu.  Väätsa Prügila AS aktsiate  müük viidi  lõpule 25. juulil  2022 ja see andis
võimaluse  laenukohustuse  juurde  võtmise  asemel  kasutada  osakute  müügist  saadud
vahendeid, et viia allapoole senist netovõlakoormust.  

3. Põhitegevustulude eelarve jagunemine alljärgnevate eraldiste osas:
3.1. Lisati  Vabariigi  Valitsuse  korralduse  8.  septembri  2022  nr  242  „Toetusfondi

lisavahendite jaotus 2022. aasta III kvartalis“  toetus 140 762 eurot (sealhulgas asendus-
ja  järelhooldusteenuse  toetus  87 490  eurot,  rahvastikutoimingute  kulude  hüvitis  74
eurot, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis 53 198 eurot).

3.2. Lisati Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirja 29. septembri 2022 nr 275 „Täiendav
tegevustoetus  koolieelsete  lasteasutuste  ja  koolide  pidajatele  eesti  keelest  erineva
emakeelega laste ja õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks“
toetused 6 813 eurot.

3.3. Lisati Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirja 16. juuni 2022 nr 178 ja 22. septembri
2022 nr 267 „Täiendav riigieelarveline toetus munitsipaal- ja eraüldhariduserakoolide ja
-lasteaedade ning hoidude pidajatele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse
tagamise võimaldamiseks“ toetus 121 729 eurot.

3.4. Lisati  Sotsiaalministeeriumi  käskkirja  3.  juuni  2022  nr  85  „Vaimse  tervise  teenuse
toetuse ning psühholoogi palga- ja juhendamistoetuse andmine“ toetus 9 945 eurot. 

3.5. Suurendati senist füüsilise isiku tulumaksu laekumisest eelarvesse planeeritud summat
388  755  eurot,  millest  120 000  suunatakse  lumelükkamise  kuludeks,  masinate  ja
seadmete investeeringuks vastavalt Türi Halduse taotlusele.

3.6. Tagastati  vastavalt  Rahandusministeeriumi  käskkirja  01.  septembri  2022  nr  167
„Energiahinna  tõusu  leevendusmeede  vähemkindlustatud  peredele  vahendite
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eraldamine“ 97 904 eurot, mille ulatuses jäid toetused välja jagamata ja toetus tagastati
30. septembriks 2022 Rahandusministeeriumile. 

3.7. Suurendati  põhitegevustulusid  60 117  eurot,  mis  on  seotud  erinevate  allasutuste
projektide tuludega.

3.8. Suurendati teiste omavalitsuste lasteaedade kuludes põhitegevustulusid 20 000 eurot.
4. Põhitegevuskulude ja investeerimistegevuskulude muudatused tegevusalade järgi.

Tulude jaotus lisaeelarve eelnõus on esitatud tulude plokis koondina (kontodel 32
ja 35) sarnaselt eelarve eelnõule ja eraldi allasutuse juures välja ei tooda. 

4.1. Tegevusala  Türi  Vallavalitsus  (01112)  suurendati  13 712  eurot,  teiste  tegevusalade
vähendamiste  osas.  Suurendati  kinnistu  majandamiskulusid  13  712  eurot  seoses
koridoride  vaheliste  uste  väljavahetamise  vajadusega.  Türi  valla  administratiivhoone
ehitustegevus  ei  ole  seoses  ehitushanke  võitnud  ettevõtte  poolsete  hanketingimuste
rikkumisega  veel  lõpuni  viidud ja  ehituse  käigu paigaldatud tuletõkkeuksed ei  vasta
nõuetele.

4.2. Tegevusala muu avalik kord ja julgeolek (03600) vähendati 8000 euro ulatuses, kuna
senine  täitmine  näitas,  et  planeeritud  vahendeid  ei  kulu  sellisel  määral  ja  vahendid
jäävad sellel tegevusalal vabaks.

4.3. Tegevusala  maanteetransport,  vald  (0451001)  suurendati  39  500  eurot,  seoses  
Võhma – Kahala kergtee rajamise tegelike kulude selgumisega.

4.4. Tegevusala maanteetransport, Türi Haldus (0451002) suurendati 252 060 eurot, milles
tehti  nii  põhitegevuskulude  kui  ka  investeeringutegevuskulude  muudatusi.
Investeeringute  kuludes  suurendati  teede  ehituse,  renoveerimise  vahendeid  
266 300 eurot, samas vähendati  masinate ja seadmete investeeringu kulu 8300 eurot.
Tegevusalas  vähendati  põhitegevuskulusid  5940  eurot  ja  suunati  need  ümber  
Türi Halduse teiste tegevusalade vahel.

4.5. Tegevusala jäätmekäitlus, vald (0510001) suurendati 6200 eurot. Lisati 4000 eurot, et
tasuda MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse viimase kvartali liikmemaks, 1500 eurot
riidekonteinerite kulu ja 700 eurot jäätmehaldusmooduli viimase kvartali kulu. 

4.6. Tegevusala  jäätmekäitlus,  Türi  Haldus  (0510002)  vähendati  5210  eurot
majandamiskulusid ja suunati need ümber Türi Halduse teiste tegevusalade vahel.

4.7. Tegevusala avalike alade puhastus, Türi Haldus (0510102) suurendati 117 251 eurot,
millest  120 000  eurot  lumelükkamise  prognoositud  kulude  katteks  ja  vähendati  
2749 eurot majandamiskulusid ja suunati need ümber Türi Halduse teiste tegevusalade
vahel.

4.8. Tegevusala  bioloogilise  mitmekesisuse ja maastiku kaitse,  vald (054000) suurendati  
500 eurot seoses suveperioodil tehtud veeproovide suurenenud kuludega.

4.9. Tegevusala  bioloogilise  mitmekesisuse  ja  maastiku  kaitse,  Türi  Haldus  (0540002)
suurendati 69 800 eurot, seoses sõidukite kulude suurenemise ja investeeringu kulude
lisandumisega.  Kulude  suurendamine  19  800  eurot  on  tingitud  sõidukite  ja  üldiste
kulude  tõusuga,  osaliselt  on  kulude  suurendamine  kaetud  teiste  Türi  Halduse
tegevusalades  summade  vähendamisega.  Investeeringutesse  lisati  nelikveolise
lendteradega muruniiduki soetamiseks 23 000 eurot, puiduhakkuri soetamiseks 20 000
eurot, leheimuriga haagise jaoks 7000 eurot.

4.10. Tegevusala elamumajanduse arendamine (06100) suurendati 297 948 eurot elamufondi
laiendamiseks,  parandamiseks  ja  hooldamiseks.  Osaliselt  on  vahendid  mõeldud
kasutusele  võtta  alates  2023.  aastal  ja  sellel  aastal  tehakse  ettevalmistusi  vajalike
investeeringute jaoks.
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4.11. Tegevusala  veevarustus,  Türi  Haldus  (0630001)  vähendati  4000  eurot
majandamiskulusid ja suunati need ümber Türi Halduse teiste tegevusalade vahel.

4.12. Tegevusala  tänavavalgustus,  Türi  Haldus  (064002)  vähendati  906  eurot
majandamiskulusid ja suunati need ümber Türi Halduse teiste tegevusalade vahel.

4.13. Tegevusala  Kalmistud,  Türi  Haldus  (06605102)  suurendati  3840  eurot
majandamiskulusid, kulude suurendamine on kaetud teiste Türi Halduse tegevusalades
summade vähendamisega.

4.14. Tegevusala  Hulkuvate loomadega seotud tegevus,  Türi  Haldus (0660511) vähendati  
1632 eurot majandamiskulusid ja suunati need ümber Türi Halduse teiste tegevusalade
vahel.

4.15. Tegevusala  muu  elamu-  ja  kommunaalmajanduse  tegevus,  Türi  Haldus  (06605122)
vähendati  2249  euro  võrra  majandamiskulusid  ja  suunati  need  ümber  Türi  Halduse
teiste tegevusalade vahel.

4.16. Tegevusala Türi Haldus (0660514) suurendati 12 396 eurot, seoses sõidukite ja üldiste
kulude  tõusuga,  osaliselt  on  kulude  suurendamine  kaetud  teiste  Türi  Halduse
tegevusalades summade vähendamisega. 

4.17. Tegevusala  üldhaigla teenused (07310) vähendati  3000 eurot,  mille hulgas vähendati
põhitegevuskulusid  10 000  eurot  ja  suurendati  7000  eurot  seoses  endise  Väätsa
vallavalitsuse ja Järvamaa Haigla koostöölepingu kuluga „Esmatasandi tervisekeskuse
omafinantseeringu  garanteerimine“  seotud  kulud,  leping  on  sõlmitud  perioodiks  
2017-2027.

4.18. Tegevusala  toetus  spordiorganisatsioonidele  (0810201)  suurendati  1100 eurot  seoses
Ukraina laste huvihariduse teenuse pakkumisega.

4.19. Tegevusala  ujula  kasutamine  (0810203)  suurendati  1100  eurot  seoses  Ukraina  laste
huvihariduse teenuse pakkumisega.

4.20. Tegevusala  Türi  Noortekeskus  (0810704)  suurendati  1260  eurot  majandamiskulusid
seoses üldise energiahinnatõusuga.

4.21. Tegevusala  Türi  Noortekeskus,  Türi  loomemaja  (0810706)  vähendati  13 673  eurot.
Asutuse juht andis teada, et planeeritud vahendeid ei kulu sellisel määral ja vahendid
jäävad sellel tegevusalal vabaks.

4.22. Tegevusala  Türi  Noortekeskus  Perepesa  (0810707)  vähendati  10 000 eurot.  Asutuse
juht andis teada,  et planeeritud vahendeid ei kulu sellisel  määral  ja vahendid jäävad
sellel tegevusalal vabaks.

4.23. Tegevusala  Türi  Raamatukogu  (0820102)  majandamiskulusid  suurendati  761  eurot,
seoses üldise energiahinnatõusuga.

4.24. Tegevusala  Türi  Kultuurikeskus  (0820201)  suurendati  27 818  eurot,  millest  10 606
eurot on seotud üldiste kütte ja elektrihindade tõusu ja liitumislepingute menetlemisega.
Lisati KULKA erinevate projektide kulud.

4.25. Tegevusala  muu  vaba  aeg,  kultuur,  religioon  (08600)  suurendati  1200  eurot
majandamiskulusid seoses üldise energiahinnatõusuga.

4.26. Tegevusala  osalus  teiste  omavalitsuste  lasteaedade  kuludes  (0911001)  suurendati  
20 000 eurot seoses suurenenud kuludega teiste omavalitsuse lasteaedades olevate laste
kuludega. 

4.27. Tegevusala  Väätsa  Lasteaed  Paikäpp  (0911005)  majandamiskulusid  suurendati  
4876 eurot üldise energiahinnatõusuga.

4.28. Tegevusala  Türi  Lasteaed  (0911009)  suurendati  88  940  eurot,  millest  piima  ja
puuviljatoetuseks,  muude  toitlustus-  ja  majanduskulude  hinnatõusuks  23  336  eurot,
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Ukraina lastele  teenuse pakkumisega seotud kuludeks 15 528 eurot,  õppehoone trepi
remondiks  6058 eurot,  kahe rühma jahutite  soetamiseks  ja  paigalduseks  4018 eurot,
Lokuta rühmaga seotud investeeringuteks 40 000 eurot.

4.29. Tegevusala  Laupa  Põhikool,  vald  (09212021)  suurendati  1558  eurot  projektidega
seotud tegevuste läbiviimiseks ja seoses üleüldise energiahinna kallinemisega. Kulusid
suurendati 6916 eurot, samas vähendati investeeringute tegevusi 5358 eurot. 

4.30. Tegevusala  Retla  -  Kabala  Kool,  vald  (09212031)  majandamiskulusid  suurendati   
256  565  eurot.  Lisati  Ukraina  lastele  kooli  teenuse  pakkumisega  seotud  kuludeks  
2 099  eurot  ja  üleüldise  energiahinna  kallinemise  kuludeks  4 466  eurot.
Investeerimistegevuseks lisati 250 000 eurot, et alustada kooli ümberehitusega seotud
projekteerimisega.

4.31. Tegevusala  Türi  Põhikool,  vald (09212041) suurendati  25 000 eurot  seoses  Ukraina
lastele kooli teenuse pakkumisega.

4.32. Tegevusala  Käru  Põhikool,  vald  (09212061)  suurendati  2859  eurot  seoses  Ukraina
lastele kooli teenuse pakkumisega.

4.33. Tegevusala Väätsa Põhikool, vald (09212071) suurendati  15 985 eurot seoses Ukraina
lastele kooli teenuse pakkumisega.

4.34. Tegevusala  Türi  Ühisgümnaasium, vald (09212081) suurendati  9095 eurot,  erinevate
projektide ja koostööpäevade (sh KIK Kalastusalane õppelaager, ettevõtlik TÜGi noor
ja noortekoori noormeeste esinemisriiete soetus) kulude katteks ja Ukraina lastele kooli
teenuse pakkumisega seotud kuludeks 668 eurot.

4.35. Tegevusala  Türi  Muusikakool  (0951002)  suurendati  5545  eurot  majandamiskulusid
seoses üldise energiahinnatõusuga.

4.36. Tegevusala  koolitransport,  Türi  Haldus  (0960002)  vähendati  2100  eurot,  seoses
sõidukite kulude vähenemisega. 

4.37. Tegevusala koolitoit Laupa Põhikool, vald (09601021) suurendati 286 eurot koolipiima
ja puuviljatoetusega seotud tegevuste läbiviimiseks.

4.38. Tegevusala  koolitoit  Retla-Kabala,  vald  (09601031)  suurendati  6102  eurot,  millest  
420 eurot koolipiima ja puuviljatoetuse projektidega seotud tegevuste läbiviimiseks ja
5682 eurot rasvapüüduri vahetamisega seotud kulude katteks. 

4.39. Tegevusala  koolitoit  Türi  Ühisgümnaasium,  vald  (09601051)  suurendati  360  eurot
koolipiima ja puuviljatoetuse projektidega seotud tegevuste läbiviimiseks. 

4.40. Tegevusala koolitoit Väätsa Põhikool, vald (09601071) suurendati 849 eurot koolipiima
ja puuviljatoetuse projektidega seotud tegevuste läbiviimiseks. 

4.41. Tegevusala öömaja (09602) suurendati 12 500 eurot majandamiskulusid seoses üldise
energiahinnatõusuga.

4.42. Tegevusala  muu  haridus  (09800)  suurendati  58  725  eurot,  millest  Haridus-  ja
Teadusministeeriumist  osa laekunud toetusest  summas 59 025 eurot,  mis on Ukraina
lastele  kooliteenuse  pakkumisega  soetud  kuludeks  mõeldud.  Toetuse  summa  on
haridusasutuste poolt veel kasutamata ja seetõttu allasutuste eelarvesse ei suunata, seni
kuni  tulevad  taotlused  kulude  tegemiseks.  Rida  vähendati  300  eurot  Türi
Ühisgümnaasiumile koostööpäeva läbiviimisega seotud kulude katteks.

4.43. Tegevusala  muu  puuetega  inimeste  sotsiaalne  kaitse,  vald  (1012101)  suurendati  
36 270 eurot seoses tugiisikute palgamaksude riigipoolse toetuse lõppemisega.

4.44. Tegevusala Väätsa Eakate Kodu (1020002) suurendati 10 000 eurot majandamiskulusid
seoses üldise energiahinnatõusuga.
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4.45. Tegevusala  asendus-  ja  järelhooldus  (10400)  suurendati  toetusfondi  eraldise  võrra  
87 490 eurot.

4.46. Tegevusala muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (10402) vähendati 87 959 eurot,
milles  vähendati  kulusid  97 904  eurot  energiatoetuse  maksmise  kulude  katteks
vahendite  tagasi  kandmisega  Rahandusministeeriumile  ja  lisati  9945  vaimse  tervise
toetuse kulud.

4.47. Tegevusala  eluasemeteenused  sotsiaalsetele  riskirühmadele,  Türi  Haldus  (1060002)
suurendati 16580 eurot majandamiskulusid seoses üldise energiahinnatõusuga.

4.48. Tegevusala  riiklik  toimetulekutoetus  (10701)  suurendati  toetusfondi  eraldise  võrra  
53 198 eurot.

4.49. Tegevusalale muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (10702) suurendati 3500 eurot, kuna
on suurenenud toetused ravikuludele ja üldistele sotsiaalsetele toetustele.

4.50. Tegevusala  muu  sotsiaalne  kaitse  (10900)  vähendati  2000  eurot,  millest
investeerimistegevuseks  suunati  5000 eurot sotsiaaltöötajatele  töövahendiks soetatava
sõiduki hinna kallinemise osa ja 2000 eurot teiste põhitegevuskulude katteks.

5. Investeerimistegevuse tulude eelarve tulude jagunemine alljärgnevate eraldiste osas:
5.1. Türi  Vallavolikogu  27.  juuni  2019  otsuse  nr  32  „ASi  Väätsa  Prügila  aktsiate

võõrandamine  ning  aktsiaseltsis  osalemise  lõpetamine“  järgi  otsustati  müüa  avalikul
pakkumisel  1635  aktsiat  ja  lõpetada  Türi  valla  osalus  antud  ettevõttes.  AS  Väätsa
Prügila aktsiate lõplik müük toimus 25. juulil 2022.  Müügihind oli 1 806 946 eurot ja
selles oli juba 2021. aastal enampakkumise ettemaksuna tasutud 125 000 eurot, millest
oli   
Paide Linnavalitsusele ettemaksu osa 60 670 eurot ja tasuti müügi toimumise järgselt.

5.2. AS Käru Hooldusravi  Keskus likvideerimine  viidi  2022. aastal  lõpule,  mille  järgselt
tagastati vallavalitsusele 25 507 eurot senise aktsiakapitali alles jäänud osa peale 2022.
aasta  kulude  teostamist.  Likvideerimistegevustega  alustati  2021.  aastal  Türi
Vallavolikogu 17. juuni 2021 nr 31 otsuse järgi, kuid lõppbilansi esitamisega ei jõutud
2021.  aastal  valmis.  Likvideerimistegevust  pikendas  asjaolu,  et  alates  2022 ei  olnud
sellel  asutusel  audiitorteenuse  lepingut  ja  tuli  leida  audiitor,  et  viia  lõpule  alustatud
likvideerimine.  Lõppbilansi  ja  varade  jaotusplaani  koostamise  järgselt  teostati
auditeerimine vastava teenusepakkuja poolt ning seejärel tuli oodata 3 kuu möödumist,
et oleks võimalik esitada Äriregistrile kustutamise avaldus. Kustutamise avaldus esitati  
29. septembril  2022, mille järgselt  tehti  äriregistrisse kanne ja alates 29. septembrist
2022 on aktsiaselts kustutatud ja ei tekita igapäevaseid kulusid.

6. Investeerimistegevustes tehti muudatusi 942 090 eurot ja täpsem jaotus on välja toodud
tabelis 1. „Investeeringute tabel lisaeelarves tehtavate muudatustega„.
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Tabel 1. Investeeringute tabel lisaeelarves tehtavate muudatustega

Eelarves investeerimistegevuse kulud
2022 aasta alguses
kinnitatud eelarve

2022 I
lisaeelarve

2022 II
lisaeelarve Selgitused

KOKKU 1 054 127,00 63 470,00 942 090,00  
MAJANDUS 546 000,00 0,00 297 500,00  
Põllumajandus 20 000,00  Teealuse maaostmine
Maanteetransport, vald 6 000,00  39 500,00 Kahala Võhma teelõik, projekteerimine ja ehitustööd Türi valla piires

Maanteetransport, Türi Haldus 520 000,00  258 000,00
Vastavalt teeoiukavale 500 000 eurot ja taristuspetsialisti väikekaubik. II lisaeelarvega 
lisati juurde teede investeeringuteks vahendeid

KESKKONNAKAITSE 191 030,00 0,00 50 000,00  
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse,
vald 59 730,00 -28 361,00 Kaasava eelarve kulutused ja regionaaltoetus tänavapinkide soetamiseks

Jäätmekäitlus, Türi Haldus 78 000,00  
Prügikastid Türile, Väätsale ja Kärusse. Kabala, Oisu ja Käru jäätmejaamade 
elektroonika kogumise konteinerid. 

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse,
Türi Haldus 53 300,00 28 361,00 50 000,00

Mullafrees haljasaladele, murutraktor 2 tk, kettniiduk kraavikallastele ja teeäärtele. 
Haljasalade ja tehisjärve ranna rekonstrueerimine. 
I lisaeelarve käigus tõsteti kaasava eelarve vahendid pinkide ja Käru keskväljaku 
rekonstrueerimise kulud Türi vallavalitsuse eelarvest Türi Halduse eelarvesse.
II lisaeelarve käigus lisati nelikveolise lendteradega muruniiduki, puiduhakkuri ja 
leheimuriga haagise soetamise kulud.

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 154 298,00 0,00 297 948,00  

Elamumajanduse arendamine

297 948,00 Türi vallale maa soetamine riigivara seaduse alusel uute kortermajade ehitamiseks, et 
tagada kaasaegne sotsiaalelamufond (sh piisavad võimalused sotsiaalelamispinda 
vajavate inimeste majutamiseks) ning erinevate võimaluste loomine kodu loomiseks 
noortele peredele

Veevarustus, vald 15 000,00  Reopalu kaev
Tänavavalgustus, Türi Haldus 53 298,00  Raadiojaama tn kalmistuni, Marjamaa tn, Tolli tn, kooli pargi valgustid
Kalmistud, Türi Haldus 20 000,00  Saunametsa kalmistu teed ja Käru kalmistu sanitaarraie
Muu elamu- ja kommunaalmajandus, Türi 
Haldus 36 000,00  Wiedemanni 1, trepikodade ja koridoride remont
Türi Haldus 30 000,00  N1 kategooria veoauto soetamine
TERVISHOID 7 000,00

Üldhaigla teenused 7 000,00

Endine Väätsa vallavalitsuse ja Järvamaa Haigla koostöölepingu „Esmatasandi 
tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine“ seotud kulud, leping on sõlmitud 
perioodiks 2017-2027 (kulude realt ümber tõstmine investeeringu reale).

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 33 672,00 0,00  
Türi Kultuurikeskus 33 672,00  Türi laululava remont, Väätsa Rahvamaja valgustrussid, vintsid ja kerija
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HARIDUS 79 127,00 26 470,00 284 642,00  
Väätsa Lasteaed Paikäpp  19 312,00 Sõimerühma avamise investeering
Türi Lasteaed 40 000,00 Türi Lasteaia Lokuta rühmaruumide renoveerimine
Laupa Põhikool 45 000,00  -5 358,00 Katuse tööde investeeringu vahendid suunatakse majanduskulude katteks.
Retla-Kabala Kool 250 000,00 Eskiis- ja ehitusprojekti koostamine
Türi Põhikool 20 000,00  Katlamaja katuse ehitamine
Käru Põhikool 14 127,00 7 158,00 Kooli põrandate remont
SOTSIAALNE KAITSE 50 000,00 37 000,00 5 000,00  
Väätsa eakate kodu  27 000,00  Kinnistu piires küttetrassi rajamise kulud
Eluasemeteenused sotsiaalsetele 
riskirühmadele, Türi Haldus 50 000,00  Tallinna 33, remont

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse 
haldus  10 000,00 5 000,00

Sotsiaaltöötajatele töösõitude tegemiseks sõiduki soetamine. II lisaeelarvega lisatakse 
vahendeid juurde, kuna autode hinnad on vahepeal tõusnud ja varasemalt planeeritud 
vahenditest ei piisanud.
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