
Maardu linna 2021 aasta 

INVESTEERIMISTEGEVUS

Lisa 4

22.detsember 2020.a

määrusele nr.90
2021.a eelarve (eelnõu)

Linn Toetused Kokku

15 Põhivara soetus (-) sh -2,454,000 -644,483 -3,098,483

1.

Videokaamerate ostmine linnaalale  

(TA 03600) -5,000 -5,000

2.

Põlvkondade maja projekti koostamine  

(TA 04740) -80,000 -80,000

3.

Maardu linna GIS- platvormi kasutusele 

võtmine    

(TA 04740) -10,000 -10,000

4.

Muuga sadevee kraavi renoveerimine  

(TA 05200) -30,000 -30,000

5.

Kallavere sadevee süsteemi ehitus  

(TA 05200) -30,000 -30,000

6.

Pirnipuu tee  tänava arendamine  

(TA 04510) -300,000 -300,000

7.

Kalmistu teede asfalteerimine  

(TA 06605) -30,000 -30,000

8.

Kalmistu ala planeerimine  

(TA 06605) -10,000 -10,000

9.

Järveäärse tänavavalgustuse ehitamine  

(TA 06400) -100,000 -100,000

10.

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine 

(Maardu linna Kallavere elupiirkonnas, II 

etapp),  KIK SA    

(TA 06400)    0 -200,000 -200,000

11.

Projekt ´´ Kodulinn kaunimaks´´  

(TA 06605) -50,000 -50,000

12.

Rahvamaja ümberprojekteerimine , 

arendamine (Karjääri 4)    

(TA 06605) -400,000 -400,000

13.

Kellamäe pargi investeeringud  kaldaäärse 

alumisel alal    

(TA 08103) -100,000 -100,000

14.

Maardu Põhikool - staadioni 

rekonstrueerimine    

(TA 09212) 0 -444,483 -444,483

 Finantseerimisallikad eurodes



15.

LA Rõõm - spordiväljaku tartaankatte 

rajamine                                                         

(TA 09110) -12,000 -12,000

16.

Linnavalitsus - ruumide remont                                                                                       

(TA 01112) -20,000 -20,000

17.

LA Rukkilill - spordiväljakute tartaankatte 

rajamine                                                           

(TA 09110) -12,000 -12,000

18.

Muuga lasteaia laiendamine                            

( juurdeehitus,uued rühmad )                             

(TA 09110) -300,000 -300,000

19.

LA Rõõm - teise hoone renoveerimine                                          

(TA 09110) -200,000 -200,000

20.

Maardu Gümnaasium - vee - ja 

kanalisatsiooni renoveerimine  ja projekti " 

CO2" realiseerimine                                               

(TA 09212) -300,000 -300,000

21.

Muugal korvpalliplatsi  rajamine                                                                    

(TA 08103) -60,000 -60,000

22.

Skatepargi  rajamine "Nadezda" pargis                                                                   

(TA 08103) -50,000 -50,000

23.

Matkaraja  rajamine  Metsapargis                                                                   

(TA 08103) -30,000 0 -30,000

24.

Koerteplatside rajamine                               

(TA 06605) -20,000 -20,000

25.

Kunstide Kool - fassaadi renoveerimine                                                  

(TA 09510) -80,000 -80,000

26.

LA Rõõm, LA Rukkilill, LA Sipsik - 

elektrikilpide vahetus                            (TA 

09110) -30,000 -30,000

27.

Kunstide Kool - lava remont ja kabineti nr 28 

helikindlateks ruumideks ehitamine                                                              

(TA 09510) -25,000 -25,000

28.

Maardu Põhikool -teise korruse koridori 

remonttööd                                                              

(TA 09212) -60,000 -60,000

29.

Kallavere Keskkool - tsoklikorruse 

hüdroisolatsiooni ja soojustamise tööd                                                         

( TA09212) -50,000 -50,000

30.

LA Rukkilill  - " Eesti keele toa " ehitamine                                                                                   

(TA 09110) -60,000 -60,00051.



3502

Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine(+) sh 0.00 0 0

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) 

sh 0 0 0

655 Finantstulud (+) 300 300

65

Finantskulud (-) pangalaenude intressi 

väljamaks -15,300 -15,300

INVESTEERIMISTEGEVUS  KOKKU -2,469,000 -644,483 -3,113,483


