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Vinni valla 2013 aasta eelarve
vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, § 38 ning
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 6 ja § 23 lg 2 alusel.
§ 1. Vinni valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine
Võtta vastu Vinni valla 2013. aasta eelarve:
1) põhitegevuse tulu summas 4 771 771 eurot -Lisa 1
2) põhitegevuse kulu summas 4 529 881 eurot – Lisa 2
3) investeerimistegevus summas 273 132 eurot – Lisa 3
4) finantseerimistegevus summas 3 760 eurot- Lisa 4
5) likviidsete varade muutus summas 27 482 eurot –Lisa 5
§ 2. Eelarve seletuskiri
Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud raha kasutamiseks kinnitada eelarve seletuskiri
vastavalt määruse lisale (lisa 20 lehel).
§ 3. Laenu võtmine
Lubada Vinni vallavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 160 000 eurot 2013. aasta
jooksvate kulude katteks.
§ 4. Vallaeelarve liigendamine
Vastu võetud eelarve liigendab detailsemalt majandusliku sisu järgi Vinni Vallavalitsus kui
täitevorgan (edaspidi vallavalitsus). Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri
kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel.
§ 5. Vallaeelarve täitmine
(1) Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigus kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusega ning käesoleva määrusega sätestatud juhtudel ja tingimustel
eelarvet muuta.
(2) Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi investeerimistegevuse ja põhitegevuse kuludes, kui
investeeringuteks ette nähtud summadest soetatakse inventari, mis ei vasta põhivarade
kriteeriumitele.
(3) Eelarveaasta jooksul vallaeelarvesse täiendava tulu laekumisel ja täiendava kulu tekkimisel on
vallavalitsusel õigus eelarvet muuta, kui on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:
1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;

3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud.
(4) Vallavalitsusel on õigus kinnitada sihtotstarbelistest eraldistest, lepingute alusel ja annetustest
või toetustest saadud raha jaotus asutuste lõikes pärast vastavate õigusaktide vastuvõtmist,
lepingute sõlmimist või annetuste või toetuste laekumist. Informatsiooni vallaeelarvesse
sihtotstarbeliselt laekunud raha kohta esitab vallavalitsus Vinni Vallavolikogule vähemalt üks kord
kuus, v.a kuus, millal volikogu istungit ei toimu.
§ 6. Määruse avalikustamine
Vinni Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse
vastuvõtmisest arvates Vinni valla 2013. aasta eelarve ning eelarve menetlemist käsitlevad Vinni
Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid Internetis
Vinni valla veebilehel www.vinnivald.ee.
§ 7. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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