SELETUSKIRI
Eelnõu „ Jõelähtme valla 2018. aasta 3. lisaeelarve“

Sissejuhatus
Jõelähtme valla 2018. aasta 3. lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid summas 55 661 eurot,
põhitegevuse kulusid summas 151 361 eurot ja vähendatakse investeerimistegevust summas 95 700
eurot.
Põhitegevuse tulud
2018. aasta 3. lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid arvesse võttes ülelaekumisi võrreldes
eelarvesse planeerituga.
Maksutulude koosseisus kajastatavat maamaksu on suurendatud summas 13 698 eurot.
Tulusid teenuste müügist on suurendatud 15 415 euro võrra. Haridusalase tegevuse tuludes on arvesse
võetud projekti Nopi Üles raames Neeme Koolile sponsorlust lapsevanematelt joonemasina
soetamiseks. Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest saadava tulu suurendamisel on aluseks võetud
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse enamlaekunud tulusid võrreldes eelarvesse planeerituga kokku
summas 5 017 eurot. Samuti on laekunud tulu riigilõivudest, sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja
kommunaaltegevuse tegevusest ning õiguste müügist.
Tegevuskuludeks saadud sihtotstarbeliste toetuste summat on suurendatud 2 648 euro võrra. Arvestatud
on Harjumaa Omavalitsuste Liidu toetust tegevuskavale rahvatervise tegevuste läbiviimiseks kohalikul
tasandil 2018. a. summas 1 240 eurot. Eesti Kooriühing eraldas toetust kollektiivile Jõelähtme
Laulusõbrad summas 300 eurot ning Haridus- ja Teadusministeerium toetas 3-7. aastastele lastele eesti
keele õppe korraldamist summas 1108 eurot.
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevus tegevusalade järgi
01112 Vallavalitsus
50 Personalikulud – eelarvesse suunatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu toetus ja lisatakse vahendid
projektile omaosaluseks tegevuskavale rahvatervise tegevuste läbiviimiseks kohalikul tasandil 2018.
aastal.

01700 Valitsussektori võla teenindamine
6 Muud kulud – vahendid intresside tasumiseks arvelduskrediidi kasutamise eest.
04510 Maanteetransport
15 Investeeringud – ümbertõste majandamiskuludesse.
55 Majandamiskulud – ümbertõste investeeringutest: Mäealuse ja Haljava tee remont klassifitseerus
majandamiskuludeks. Lisavahendeid on arvestatud Kuuse tee remondiks.
05100 Jäätmekäitlus
55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse seoses ohtlike jäätmete kogumisringiga.
05101 Avalike alade puhastus
55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajati vallas asuvate liivakastide ja mänguväljakute liiva
vahetamiseks, Uusküla sajuveesüsteemide korrastamiseks ja puhastamiseks, kuivanud puude raieks ja
äraveoks, puude istutamiseks ning teisteks heakorratöödeks ja hooldustöödeks.
06400 Tänavavalgustus
15 Investeeringud – ümbertõste majandamiskuludesse.
55 Majandamiskulud – ümbertõste investeeringutest.
06605 – Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
50 Personalikulud – lisavahendid seoses kalmistuvahtide puhkusetasude väljamaksetega aruandeaastal
kaasnevate maksudega.
55 Majandamiskulud – täiendavad vahendid valla omanduses olevate korterite ja hoonete haldamiseks.
08202 Jõelähtme Valla Kultuurikeskus
50 Personalikulud – ümbertõste majandamiskuludest.
55 Majandamiskulud – ümbertõste personalikuludesse ning eelarvesse suunatakse Jõelähtme rahvamaja
ja Kostivere kultuurimõisa kavandatud tuludest ületatud summad ning Eesti Kooriühingu toetus
kollektiivile Jõelähtme Laulusõbrad.

091103 Loo Lasteaed
55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 3.-7. aastastele
lastele eesti keele õppe korraldamiseks.
091109 Lasteaiakoht teises vallas
55 Majandamiskulud – vahendeid vähendatakse seoses teiste omavalitsuste lasteaedades käivate laste
arvu vähenemisega.
092129 Õpilaskoht teises vallas
55 Majandamiskulud – vahendeid vähendatakse seoses teiste omavalitsuste koolides käivate õpilaste
arvu vähenemisega.
09212 Neeme Kool
55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse koolile suunatud sponsorlus projekti Nopi Üles raames
joonemasina soetamiseks. Vahendeid vajati seoses uue koolikellasüsteemiga ja valvesüsteemi
korrastamisega ning lisavahendeid on arvestatud kohvimasina soetamiseks.
09212 Kostivere Kool
55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse lapsevanemate poolt tasutud koolivormi soetamise
vahendid.
095101 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool
55 Majandamiskulud – seoses uue kunstiklassi ehitamisega vajati vahendeid kraanikausside
paigaldamiseks ning uuteks radiaatoriteks.
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