Seletuskiri 2013 aasta I lisaeelarve juurde
2013 aasta I lisaeelarvega võetakse arvele ja täpsustatakse riigi poolt eraldatavaid vahendeid
hariduskulude, sotsiaaltoetuste ja valla teehoiu vahendite osas. Samuti võetakse arvele 2013 aasta
jaanuaris- veebruaris täiendavalt laekunud sihtotstarbelised vahendid alljärgnevalt:

1. Põhitegevuse tulude eelarveosa:
a) Suurendada põhitegevuse tulusid summas 6262,33 €
Osa 3220 laekumised haridusasutuste majandustegevusest võtta eelarvesse Harjumaa Spordiliidult
laekunud Aruküla Põhikoolis koroonavõistluse läbiviimise vahendid summas 306,72 €.
Osa 35008 sihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt summas 2800 € - võtta eelarvesse Eesti
Kooriühingult laekunud 900 € Aruküla Põhikoolile ja 900 € Raasiku Põhikoolile XXVI laulupeo
osavõtutasudeks, transpordi - ja jäädvustuskuludeks. Ning AS Raasiku Elekter laekunud Aruküla
lasteaiale 500 € ja Makron Estonia OÜ 500 € õuesõppe paviljoni soetuse toetuseks.
Osa 350 00 014 sihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt summas 1230,61 € - võtta
eelarvesse Harju Maavalitsuselt laekunud ujumise algõpetuse läbiviimise kulud II klassi õpilastele.
Osa 352 00 17 mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt summas 1925 € - võtta
eelarvesse Vabariigi Valitsuse tasandusfondi hariduskuludeks 193 €, sotsiaaltoetusteks 1732 €.
b) Vähendada põhitegevuse tulusid summas 8172 €
Osa 352 00 17 mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt summas 4515 € - vähendada
Vabariigi Valitsuse tasandusfondi vahendeid toimetulekutoetuse osas 4477 €, sünni-ja surma
registreerimise vahendeid 37 €, lasteaia õpetajate koolituse vahendeid 1 €.
Osa 3500.03 toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt (PRIA)vähendada summas 3657
€ (PRIA otsus Huvikool Pääsulind toetus pillide muretsemiseks viia põhitegevuse eelarveosast välja
investeerimistegevuse eelarvesse põhivara soetuse alla kuna akordion maksab 4276 € mis on juba
põhivara maksumusega.

2. Põhitegevuse kulude eelarveosa
a) Suurendada põhitegevuse eelarveosa kulusid summas 10 019,33€
-Osa 09110 Aruküla Lasteaed artikkel 5515 inventar 1000 € õuesõppe paviljoni soetus.
-Osa 09212 Põhikoolid (Aruküla Põhikool) summas 5463,94 € sh: artikkel 50 personalikulu
3652 € (Riik), artikkel 5524 õppevahendid ja koolituskulud 605,22 € ujumise algõpetus
II klassile,
900 € laulupeo vahendid ja artikkel 5500 administreerimiskulu summas 306,72 € koroona
võistluse läbiviimise kulud.

Raasiku Põhikool summas 1424,78 € sh: artikkel 5504 koolituskulud 202 € (riik), artikkel 5524
õppevahendid ja koolituskulud 322,78 € ujumise algõpetus II klassi õpilastele, 900 € laulupeo
vahendid.
Aruküla Vaba Waldorfkool summas 181,56 € artikkel 5524 õppevahendid ja koolituskulud
(ujumise algõpetuse läbiviimine II klassi õpilastele).
Osa 09210 lasteaed-koolid Pikavere Lasteaed-algkool summas 217,05 € sh: artikkel 50
personalikulu 56 €, artikkel 5504 koolituskulu 40 € , artikkel 5524 õppevahendid ja
koolituskulud 121,05 € (ujumise algõpetus II klassi õpilastele).
Osa 10900 Muu sotsiaalne kaitse summas 1732 € sh: artikkel 5526 sotsiaalteenuse 1732 €
(sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus)
b) Vähendada põhitegevuse kulude eelarveosa summas 12 548 €.
Osa 01112 Vallavalitsus artikkel 5500 administreerimiskulu summas 37 € (sünni- ja surma
registreerimise toetus, riik)
Osa 08105 Laste muusikakoolid ja huvialakeskused (Pääsulind) artikkel 5515 inventar summas
4276 €
Osa 09110 Lasteaiad Aruküla LA artikkel 5504 koolituskulu summas 1 € (riik).
Osa 09212 Põhikoolid Aruküla PK artikkel 5504 koolituskulu summas 240 € (riik); Raasiku
Põhikool artikkel 50 personalikulu summas 3517 € (riik).
Osa 10701 Toimetulekutoetus artikkel 4131 toimetulekutoetus summas 4477 € (riik).
Põhitegevuse tulem = 619 €

3. Investeerimistegevuse eelarveosa
Osa 3520 Sihtotstarbeline toetus põhivara soetuseks summas 70 094 € sh: 15 000 Raasiku
Rahvamaja saali remondiks , valla teede vahendeid summa 51 437 € ja Laste muusikakooli
ja huvikeskuse (Pääsulind) põhivara inventari soetuseks 3657 €
Osa 04510 Maanteetransport (valla teed) artikkel 15 põhivara soetus summas -51 437 €
(riik)
Osa 08105 Laste muusikakool ja huvikeskus (Pääsulind) artikkel 15 põhivara inventari
soetus summas- 4276 €.
Osa 08202 Rahvamajad Raasiku rahvamaja artikkel 15 põhivara soetus summas-15 000 €
(Kultuuriministeerium)
Investeerimistegevus kokku: -619 €
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