SELETUSKIRI
Tabivere valla 2015. aasta 2. lisaeelarve projekti juurde
Lisaeelarves on kajastatud sihtlaekumised, sihtlaekumiste arvelt tehtavad kulud ja
2015. aastaks kinnitatud eelarve muutmine.
TULUD
Suurendada teistelt omavalitsustelt laekuvat koolide õppekoha tasu eelarvet 6000 eurot
seoses õpilaste arvu suurenemisega koolides ja õpilaskodus.
Vähendada teistelt omavalitsustelt laekuvat lasteaia õppekoha tasu eelarvet 7500 eurot
seoses laste arvu vähenemisega.
Suurendada lasteaialaste toiduraha laekumise eelarvet 720 eurot, suurenes Maarja rühma
laste toidupäeva maksumus.
Suurendada Tabivere rahvamaja tulude eelarvet 6000 eurot. Aasta algul kinnitatud eelarve
oli täidetud ja ületatud juba poole aastaga.
Suurendada Tabivere valla päevakeskuse tulude eelarvet 1672 eurot.
Vähendada avatud päevakeskuse tulude eelarvet 6390 eurot. Muudatused tulid seoses
eelarve koostamisel planeeritud tegevuskava muutustega.
Vähendada Tabivere vabaajakeskuse tulude eelarvet 2230 eurot seoses tegevuse lõpetamisega.
Aasta algul kinnitatud eelarve oli 11000 eurot, laekumine 8770 eurot.
Sihtotstarbelised laekumised ja nende otstarve on selgitatud 2015. aasta 2. lisaeelarve
tabelis.
KULUD
01112
Vallavalitsus
Vähendada valitavate töötajate töötasu eelarvet 2810 €, kuna vahepeal oli abivallavanema
ametikoht täitmata.
Vähendada ametnike töötasu eelarvet 1500 € ja suurendada töötajate töötasu eelarvet 1500 €.
Põhjuseks ametniku haiguslehel viibimine ja asendajate tasustamine.
Vähendada sõidukite ülalpidamise ja isikliku sõiduauto kasutamise eelarvet 1000 €.
01600
Vähendada eelarvet 1120 €, kuna ei 2015. aastal ei teki liikmemaksu tasumist.
Vähendada ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava eelarvet 1280 €
03600
Turvakaamerate paigaldamine 3000 €, Siseministeeriumi toetuse arvelt.
05100
Suurendada prügiveo eelarvet 2000 €. Suurenes suurkonteinerite kulu.
06300
Suurendada hajaasustuse veeprogrammi eelarvet 7965 €, sellest 5803 € Jõgeva Maavalitsuse
sihtfinantseerimine ja eelarve koostamisel jäi ekslikult 2014. aasta vahendite jääk
summas 2162 € uude aastasse üle toomata.
06605
Tuuliku 9-16 sotsiaalkorteri remondiks kinnitada 6000 €, mis koosneb Sotsiaalministeeriumi
toetusest 4000 € ja Tabivere avatud päevakeskuse eelarvest on ümber suunatud 2000 €.

08105
Tabivere valla huvikooli eelarve suurendamine on projektitoetuste arvelt.
08107
Lastekaitse Liit on sõlminud vallaga sihtfinantseerimise lepingu, millega toetab
laste huvitegevust 2999 €.
08202
Üle on vaadatud Tabivere rahvamaja eelarve. Alates 1. juunist lõpetas tegevuse vabaajakeskus.
Sisse on viidud palgafondi vähendamine, toiduainete kulu vähendamine.
Vähendada õppekulu, kuna eelarves planeeritud laagreid noortele ei korraldatud.
Suurendada ürituste eelarvet 2500 € üle laekunud tulu arvelt.
09110
Tabivere lasteaia eelarves on sisemine muutmine kuluartiklite vahel, liiklusala ehitus
On kaetud Siseministeeriumi toetusega 3000 € ja Maanteeameti toetusega 1000 €.
Toiduainete kulu eelarve suurenemine 720 € Maarja rühmas.
09212 ja 09220
Osalemine teiste omavalitsuste hariduskuludes. Kinnitatud eelarvet on korrigeeritud seoses
õpilaste arvu muutusega.
09212
Tabivere Põhikooli kulude eelarve suurendamine projektitoetuste arvelt.
09212 ja 09602
Maarja Põhikooli ja õpilaskodu kulude eelarve sisemine muutmine ja suurendamine 120 euro
võrra projektitoetuse arvelt.
10121
Päevakeskuse eelarve suurendamine laekumiste suurenemise arvelt.
10402
Alaealiste komisjoni kulud Jõgeva Maavalitsuse toetuse arvelt.
10402
Lapsehoiuteenuse kulud Jõgeva Maavalitsuse poolt 2015. aastaks eraldatud lisaraha arvelt.
10500
Tabivere valla avatud päevakeskuse kulud kujunesid erinevaks kinnitatud eelarves planeerituga.
Sellega seoses on korrigeeritud kinnitatud eelarvet ja vähendatakse 10390
euro võrra, millest 2000 on Tuuliku 9-16 sotsiaalkorteri remondikuludeks suunatud ja 2000
eurot soovituslikult suunata Tuuliku 11 hoone projekteerimiskuludeks.
Tulude ja kulude eelarve muutmise tulemusel on põhitegevuse tulem 15348 eurot.
Vähendada kohustuste tasumise eelarvet. 2015. aasta laenu võtmine on jäänud aasta lõppu, seoses
sellega väheneb kulu 8400 eurot.
Vallavalitsuse ettepanek on suunata eelarve muutmisest tekkinud vahendite ülejääk 23748 eurot
Tuuliku 11 hoone projekteerimiskuludeks.

