Seletuskiri Kohtla –Nõmme Vallavolikogu ….12.2014. a määruse nr ..
” Kohtla -Nõmme valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine” juurde
Võttes aluseks Kohtla-Nõmme Kooli lisaeelarve taotluse ja vallavalitsuse liikmete
ettepanekud, esitab Kohtla-Nõmme Vallavalitsus II lisaeelarve taotluse Kohtla-Nõmme
Vallavolikogule.
Lisaeelarvega viiakse sisse sihtlaekumised ja nendega seotud kulud, täiendavad rahataotlused,
eelarveridade sisesed ümbertõstmised.

Põhitegevuse tulude lisaeelarve summas 6 046 € koosneb alljärgnevast:
Art 3220 –Tulud haridusalasest tegevusest 2500 €
Kohtla-Nõmme Kooli tulud – 2500€ (lasteaia toiduraha ja osalustasu 1200 € ning kooli
toiduraha 1300€).
Art 3224 – Tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest 365772 € ( asenduskoduteenuse
eelarve tulude ümbertõstmine).
Art 3500- Saadavad toetused tegevuskuludeks -365772 €:
Rida Maavalitsused -365772 € (asenduskoduteenuse eelarve tulude ümbertõstmine).
Rida Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt jooksvateks kuludeks 2056 € ( SA-lt
INNOVE eesti keele ja eestikeelse õppe toetamiseks).
Rida Toetus muudelt residentidelt 1290€: Toetus rahvatantsurühmade kuludeks (kool 855€
ja Kuppari 285€), toetus „Südamepäeva“ läbiviimiseks 150€.
Art.352 Saadavad mittesihtotstarbelised toetused 200€: Kultuurkapitalilt R. Roodeni
nelikürituse IV etapi korraldamiseks (karikad).

Põhitegevuse kulude lisaeelarve summas 757 € koosneb alljärgnevast:
Rida TA 04510 Maanteetransport -3645 €
Tõstetakse ringi eelarve siseselt majandamiskulude realt investeeringute reale.
Rida TA 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid -1173 €.
Vähendatakse eelarve majandamiskulusid ja viiakse reale „Muuseum“ talvekeskuse
käivitamise kulude katteks.
Rida TA 06400 Tänavavalgustus -1644€
Tõstetakse ringi eelarve siseselt majandamiskulude realt investeeringute reale.
Rida TA 08203 Muuseum 1808€.
Eraldatakse vahendeid talvekeskuse käivitamise kulude katteks.
Rida TA 09210 Kohtla-Nõmme Kool 5411 €.
Kooli eelarve personalikulusid suurendatakse 2056 € SA-lt Innove saadud lisavahendite
arvelt, majandamiskulude eelarvet suurendatakse 3355€. Sihtlaekumiste arvelt suurenemine
855€ (rahvatantsurühmadele), omatulude arvelt 2500 € (toiduraha ja osalustasu).

Investeerimistegevuse lisaeelarve -5 289 € :
Investeerimistegevuse tulude eelarve osa:
Art 3502- Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt -260 378 €:
Vähendatakse investeeringute rida, kuna muuseumi projekti lõpptähtaeg lükkus 31.10.2015.

Investeerimistegevuse kulude eelarve osa:
Rida TA 04510 Maanteetransport (investeerimistegevuse eelarve rida)
Eelarve sisene ümbertõstmine- suurendati investeeringute eelarvet 3645€ võrra
majandamiskulude arvelt.
Rida TA 04730- Turism (investeerimistegevuse eelarve rida)
Muuseumi projekti investeerimistegevuse eelarvet vähendatakse -260378 €, kuna projekti
lõpptähtaeg lükkus 31.10.2015.
Rida TA 06400 Tänavavalgustus (investeerimistegevuse eelarve rida)
Tegevusala sisene muudatus 1644€. Suurendatakse investeerimistegevuse eelarvet
majandamiskulude arvelt.

