SELETUSKIRI Vändra Valla 2015.aasta 1. lisaeelarve juurde
Lisaeelarve on koostatud Vabariigi Valitsuse määruse 06.02.2015 nr 16 „Riigieelarve seaduses
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused
ja kord“ alusel muudatuste kajastamiseks jaanuaris vastuvõetud Vändra valla eelarvesse. Lisaks on
tehtud muudatusi tegevusalade vahel ja kululiikide muudatusi tegevusalade siseselt.
Kokku on lisaeelarves põhitegevuse kulud vähenenud 30 320 eurot, põhitegevuse kulud 8 729 eurot,
investeerimistegevus on vähenenud 21 591 eurot.
1) Riigieelarve toetusfondi summa vähenes 25 194 euro võrra, sellest sotsiaaltoetused ja
sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus 3 393, kohalike teede hoiutoetus 21 801 eurot.
Kulude osas on muudatused sisse viidud vastavatele tegevusaladele. Sotsiaaltoetuste muudatused on
kajastatud põhitegevuse kuludes: toimetulekutoetuste (TA 10701) eelarvet on vähendatud 3 086
eurot, hooldajatoetuste (TA 10121) eelarvet 373 eurot, vajaduspõhise peretoetuse (TA 10402)
eelarvet on suurendatud 66 eurot. Vallateede hoiutoetus vähenemine on kajastatud eelarve
investeerimistegevuse osas.
Eelarve tasandusfond vähenes 6 210 eurot. Sama summa võrra on vähendatud vallavalitsuse
personalikulude eelarvet.
Muud saadavad toetused on suurenenud 1 084 eurot. Lisatud on eelarvest välja jäänud
Rahandusministeeriumi poolt eraldatud õppelaenude tagastamise erisoodustusmaksu osa 739 eurot,
kulud tegevusala „muud hariduskulud“ (TA 09800) eelarves. Pärnu Keskraamatukogu suurendas iga
raamatukogu raamatute toetust 76 euro võrra, kokku 380 eurot. Lisatud raamatukogude
majandamiskuludele (TA 08201). POL vähendas võrreldes eelmise aastaga lasteaiaõpetajate
koolituskulude toetust 35 euro võrra. Majandamiskulude vähendus/suurendus lasteaedade eelarvetes
(TA 09110).
2) Muude üldiste teenuste (TA 01330) eelarvest on valla IT spetsialisti personalikulu 15 540 eurot
viidud vallavalitsuse (TA 01112) eelarvesse (asus tööle 01.märtsist). Vähendatud on 1 000 euro võrra
majandamiskulusid ja sama summa võrra suurendatud liikmemaksude eelarvet Pärnumaa
Ühistranspordikeskuse (PÜTK) liikmemaksu tasumiseks. Eelarve investeerimistegevuse osas on
Vihtra Päevakeskuse (TA 10121) sotsiaalkorteri ostmise eelarvet vähendatud 600 eurot ja sama
summa võrra suurendatud „veemajanduse“ (TA 06300) eelarvet Suurejõele pumbamaja ( Vihtra tee
4a) ostmiseks.
3) Õpetajate töötasu alammäära 900 eurot alates eelarveaasta algusest tagamiseks on tehtud
muudatused haridusasutuste siseselt personalikulude ja majanduskulude vahel. Haridusasutuste
eelarved on koos direktoritega uuesti üle arvutatud. Kinnitatud eelarves oli arvestatud kõikide
hallatavate asutuste 5%-line personalikulude tõus alates aprillist. Õpetajate töötasu alammäär tõusis
12,5%, raha anti vallale võrreldes eelmise aastaga juurde ainult 1%. Lasteaia õpetajate palkade
ühtlustamiseks Vihtra ja Kergu lasteaedades vähenes Vihtra Lasteaia personalikulude eelarve 1 990
eurot.
Koolitranspordi ja koolibussi (TA 09600) eelarves on 24 747 eurot kululiigi majandamiskulud eelarvest
viidud sihtotstarbeliste toetuste kululiigi alla. See on õpilasvedude toetus, mida käesoleva aasta
algusest korraldab Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Eelmisel aastal korraldas ühistransporti POL,
summa oli 1% võrra väiksem. Kululiikide muudatusi on tehtud ka vallavalitsuse (TA 01112),
maakorralduse (TA 04210) ja moodullasteaia (TA 09110) eelarvetes.
4) Finantskulude eelarvet on suurendatud 210 eurot vastavalt laenugraafikule.
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