Vinni valla 2015 aasta eelarve 2.lugemise seletuskiri
Eelarve teiseks lugemiseks on tabelites viidud eelarve 2014 tegelike näitajateni,
Võrdluseks on alles jäetud esimese lugemise prognoosid ja lisatud on teise lugemise
andmed. Muudatuste osa on ära märgitud kollase värviga. Ettepanekuid eelarve osas
tehti , Tudu sauna remondiks 2 000 eurot, see raha on majanduseelarves sees ja
lisavahendeid ei nõua, noorsootöötajate palgatõusu ettepanek on sisse viidud, Kadila
Rahvamaja soojuspumpade soetus on investeeringutes lisatud, eeldatavad hüvitised
vallavanemale on võimalik maksta kas vallavalitsuse alaeelarvest või siis vastavalt
vajadusele reservfondist.
TULUD
Muudetud on:
* riigilõivude laekumist 200 euro võrra suuremaks, eeldatavad laekumised on
samaväärsed eelmise eelarve aastaga.
*Korrakaitse ehk. päästetööde laekumisi on suurendatud 2 000 euro võrra,
Päästeameti infol eraldised suurenevad 2015 aastal.
*Teede remondiks eraldatav summa on suurenenud 1 004 euro võrra, see raha
on 2015 aastast tasandusfondi hulgas, mida eraldab Rahandusministeerium iga
kuu.
*Tasandusfondi summa on 06.01.2015 seisuga RM kodulehel suurenenud 2 421
euro võrra.
*Koolitoitu on suurendatud 8 872 euro võrra, gümnaasiumi lastele eraldatud
summa võrra.
*Maavarasid on suurendatud 34 000 euro võrra, see raha laekus meile jaanuaris
keskkonnametilt eelmise aasta IV kvartali eest.
KULUD

Muudetud on:
*Päästeteenused on suurendatud 4 862 euro võrra, päästjate töötasu
suurenemine ja päästeautode remont.
*Valla teede korrashoid on suurenenud 11 004 euro võrra, suures osas on
suurenemine eelmise aasta jäägi arvelt
*Kalmistute haldamise kulud on suurenenud 1 000 euro võrra, tehnika remont,
*keskkonnakaitse kulud on suurenenud 3 600 euro võrra, IT tarkavara soetus
*MTÜ Roela Nooretamaja kulusid on suurendatud 592 euro võrra, palgatõus

*MTÜ Vinni valla Noored eelarvet on suurendatud 893 euro võrra, palgatõus
*MTÜ Roela rahva Maja eelarve suureneb 3 728 eurot, elektritööde teostus
vastavalt ettekirjutisele.
*Vinni Pajusti Gümnaasiumi eelarvet on suurendatud 15 000 euro võrra,
psüholoogi kulud, mida varem eelarves ei olnud.
NB! Koolide eelarved on suureneud I ja II lugemisega võrreldes, kuna sisse on viidud
tegelik pedagoogiline eraldis 2014 aastal.
*Tammiku Kodu alaeelarve suureneb 1 100 euro võrra ja sisemise muudatusega,
juhataja palus vallavalitsuselt 5% palgatõusu asemel leida võimalus 10%
palgatõususle.
*Vinni perekodu alaeelarve on suurenenud 10 767 euro võrra, eelmiste aastate
jäägi arvelt.
INVESTEERING
*Lisatud on Kadila Rahvamaja 3 200 eurot õhksoojuspumpade soetuseks
FINANTSEERIMINE
*Lisatud on laenu võtmine 150 000 eurot, investeeringute teostamiseks.
LIKVIIDSED VARAD
*oluliselt muutus 2014 aasta jääk, vähenemine on 157 962 eurot .
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