LISA
Nõo Vallavolikogu
18.06.2020 määruse nr 45 juurde
Nõo valla 2020. aasta I lisaeelarve seletuskiri
Nõo valla 2020. aasta I lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja kulusid ning
viiakse sisse muudatused investeerimistegevuses ja likviidsetes varades.
KOONDEELARVE
Eelarve kogumaht suureneb 222 469 euro võrra.
I PÕHITEGEVUSE TULUD JA PÕHITEGEVUSE KULUD
1. Põhitegevuse tulude maht suureneb 202 469 €
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist:







3220 Haridusasutuste majandustegevusest kokku vähenevad tulud summas 4 109
€.
Lisanduvad :sihtotstarbeline raha Nõo valla lasteaedade lastevanemate poolt
tasutud laste toitlustamise eest summas 12 514 €; praktikantide juhendamise tasud
summas 566 €; Nõo Muusikakooli sihtotstarbelised laekumised summas 990 €;
eksamikogumite eest summa 551 €.
Nõo Vallavolikogu otsusega nr 88 31.03.2020 peatati Nõo vallavalitsuse
hallatavates lasteaedades vanema poolt makstava osa tasumine ajavahemikul
01.04.2020 – 31.05.2020: saamata jäänud tulu summas – 14 710 €. Nõo
Vallavalitsuse korraldusega nr 162 30.03.2020 peatati Nõo Muusikakoolis käivate
õpilaste eest makstava õppetasu tasumine ajavahemikul 01.04.2020 – 31.05.2020:
saamata jäänud tulu summas - 5 620 €.
3221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest kulud suurenevad summas 1
414 €
Laste Laulustuudio 280 € + trummiring 240 € + loovtegevus 699 € + konkursi
osavõtutasu 150 €
3222 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest saamata jäänud tulu summas
21 110 € (Nõo Spordihoone oli suletud vastavalt eriolukorra reeglitele).
32331 Voika 23 rendid – Nõo Vallavalitsuse korraldusega nr 144 17.03.2020 ja
korraldusega nr 204 28.04.2020 ei esitatud üüritasu arveid Nõo vallamajas
äriruume üürivatele ettevõtjatele: saamata jäänud tulu -500 €;

35 Saadavad toetused tegevuskuludeks:




35000006 –Kultuuriministeeriumilt Rahvakultuuri Keskuse käskkirja nr 1.11.12/2020-1 alusel laekunud summa 1 200 € (Nõo Muusikakool); valla
raamatukogudele üle antud riigieelarvest eraldatud toetus 2020. aastal summas
8 173 €;
35000009 – Maaeluministeeriumilt esitatud taotluste alusel laekunud raha
(koolipiim) summas 491 €;






35000011 – Sotsiaalministeeriumilt otsuse nr 11.6-7/0275 alusel laekunud summa
7 375 € (Sotsiaaltoetused);
35008 Muudelt residentidelt kokku 11 021 €: Hooandjas kogutud raha summas
2 196 € (Nõo Muusikakool); Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt
otsetoetuse kasutamise lepingu nr T-OT-2019-0038 alusel laekunud summa 335 €
ja Eesti Kooriühingu otsetoetuse kasutamise lepingu L-OT-2019-0380 alusel
laekunud summa 335 € (Nõo Kultuurimaja); Eesti Kooriühingu otsetoetuse
kasutamise lepingu L-OT-2019-0322 alusel laekunud summa 1 005 € (Nõo
Põhikool); Sverreson OÜ koostöölepingute alusel laekunud summa 7 150 €.
352 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 63 20.02.2020 kinnitati Tasandus- ja
toetusfondi jaotus 2020. aastal. Nõo Vallavolikogu võttis Nõo valla 2020. aasta
eelarve vastu 23.01.2020. Muutused on järgmised summas 6 426 € (suurenemiste
ja vähenemiste vahe):
 Tasandusfond suureneb
1 052 €;
 Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus suureneb 2 590 €;
 Asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus suureneb 10 176 €.
 Matusetoetus suureneb 138 €;
 Huvihariduse ja –tegevuse toetus väheneb - 6 459 €;
 Rahvastikutoimingud vähenevad
- 42 €;
 Lasteaia õpetajate tööjõukulude toetus väheneb – 748 €;
 Kohalike teede hoiu toetus väheneb -123 €;
 Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis väheneb -158 €.

Vabariigi Valitsuse määrusega nr 30 28.04.2020 on eraldatud teede investeeringuteks
summa 151 793 €. Tulubaasi stabiliseerimiseks eraldatud summast (153 967 €) lülitame
hetkel 2020. aasta eelarvesse summa 41 940 € - saamata jäänud tulude katteks (lastevanemate
osalustasu, Muusikakooli tasu, spordihoone kasutamise eest, vallamaja rendid). Kasutamata
jäänud summa osas teeme otsused vastavalt vajadustele.
2. Likviidsete varade muutus summas 20 000 € (raha ja pangakontode aasta alguse
jäägi muutus)
Likviidseid vahendeid võetakse kasutusele summas 20 000 € (Luke raamatukogu).
2019. aasta lõpuks oli arvelduskontodel rahaline jääk 735 823 €. Kinnitatud eelarvega
võeti kasutusele 700 210 €, lisaeelarvega võetakse veel lisaks 20 000 €. Kokku
võetakse 2020. aasta eelarves vabu vahendeid arvele summas 720 210 €.
3. Põhitegevuse kulude + investeerimistegevuste maht suureneb 222 469 €
 TA04510 Maanteetranspordi kulud suurenevad summas 151 670 €.
Tegevuskulud vähenevad summas 123 € (Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal).
Kapitalikulud suurenevad summas 151 793 € (toetusfondi täiendav jaotus 2020. aastal).
Raha jagamise aluseks on avalikus kasutuses olevad teed ja tänavad.
Nõo vallas on 135 km maanteid ja 18 km tänavaid. Vapramäe silla remont Elva jõel ja sellega
seonduvad tööd (umbes 30 000€). Teostatakse sillatalade, metallpiirete, raudbetoonpostide ja
servaprusside remont ning muud vajalikud töö. Nõo alevikus Voika tänaval (Aiamaa-Nõo
teel) Nõo oja truubi ehitus. Tänava ja olemasoleva jalgtee ning uue jalgtee alla 30 m
pikkusega terastruubi projekteerimine on lõpusirgel. Projekteerimise järgselt saame teada

jalgtee projektist võimaliku abikõlbliku osa suuruse ja omaosaluse maksumuse. RundsuKääni tee (km 1,85-5,05) ja Laguja-Kääni tee (km 2,2-3,5) kruuskatte remont kokku
vähemalt 4,5 km. Antud teedel toimub bussiliiklus. Rahaliste vahendite olemasolul on
kaalumisel ka Rundsu-Kääni tee esimese (km 0-1,85) lõigu remont. Kruuskatte
rekonstrueerimine on strateegias ette nähtud Rundsu-Kääni teel 2021 ja Laguja-Kääni teel
2022. aastal.
Illi-Tamsa tee Illi poolses otsas umbes 330 m lõigus kruuskatte remont ja pinnatud katte
rajamine. Hetkel on tee väga kehvas olukorras, kuna aluskruusa suured kivid paljanduvad,
kruuskatte ääred on madalamad kui teepeenar ja sadeveed liiguvad piki teed, põhjustades
peenemate kruusaosiste ära valgumist. Kuna tee vahetus läheduses asuvad elamud ja aastaid
on tehtud lõigul tolmutõrjet, siis on otstarbekam rajada mitmekordse pindamise teel
tolmuvaba kate.


















TA066058 Elamu- ja kommunaalmajanduse kapitalikulud suurenevad summas
20 000 € - Luke raamatukogu renoveerimine. Varem kavandatust täiendavalt tuli
rajada kogu ruumi ulatuses uus põrand ja ehitada kogu ruum ümber eraldi
tuletõkkesektsiooniks. Vajaduse aluseks on: hoone kõrgus 10 ja enam meetrit
ning raamatukogu tuleohutuseklassi kõrgendatud nõudmised.
TA 08107 2 Huviharidus ja -tegevus tegevuskulud vähenevad summas 5 760
€. Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020.a väheneb summas 6 459 € +
loovtegevuse ringi läbiviimine summas 699€;
TA 082011 Nõo raamatukogu tegevuskulud suurenevad summas 4 802 € riigieelarvelise toetuse arvelt soetatud teavikud 2020. aastal;
TA 082012 Luke raamatukogu tegevuskulud suurenevad summas 1 917 € riigieelarvelise toetuse arvelt soetatud teavikud 2020. aastal;
TA082013 Nõgiaru raamatukogu tegevuskulud suurenevad summas 1 454 € riigieelarvelise toetuse arvelt soetatud teavikud 2020. aastal;
TA 08202 1 Nõo Kultuurimaja tegevuskulud suurenevad kokku summas 1 190 €.
Nimetatud summast 520 € - laste laulustuudio ja trummiringi läbiviimine; lauluja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetuseks summa 670 € (Vega ja
Madelin).
TA 09110 1 Nõo lasteaed Krõll tegevuskulud suurenevad summas 12 080 € .
Nimetatud summast toitlustamisteenus summas 8 862 €; summa 3 093 € tugiisiku
teenuse osutamiseks Nõo lasteaias; praktika juhendamise eest tasu summas 125 €.
TA 09110 2 Nõgiaru lasteaed tegevuskulud suurenevad summas 1 300 €.
Nimetatud summast kulud toiduainetele 1 152 €; koolipiim summas 148 €;
TA 09110 3 Luke lasteaed Segasumma tegevuskulud suurenevad summas 1 123
€.
Nimetatud summast kulud toiduainetele 1 022 € + koolipiim summas 101 € ;
TA 09110 4 Tõravere lasteaed Tõruke tegevuskulud suurenevad summas 3 295 €.
Nimetatud summast kulud toiduainetele 1 478 €; koolipiim summas 242 €;
summa 1 575 € tugiisiku teenuse osutamiseks Tõravere lasteaias;
TA 09212 1 Nõo Põhikooli tegevuskulud suurenevad summas 3 118 €.
Nimetatud summast laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetuseks
summa 1 005 € (poiste-, mudilas- ja lastekoor); praktika juhendamise eest tasu
summas 441 €; summa 1 121 € tugiisiku teenuse osutamiseks Nõo Põhikoolis;



TA 09510 1 Nõo Muusikakooli tegevuskulud suurenevad summas 4 536 €
Nimetatud summast 615 € EML Tartu regiooni kitarrikonkurss
Nõo
Muusikakoolis; muusikakooli kohatasu teistelt omavalitsustelt summas 375 €;
konkursi osavõtutasud summas 150 €; Hooandja raha summas 2 196 € pianiino
ostmiseks; summa 1 200 € projekti Liivimaa pianistide ja viiuldajate suvekool
2020 läbiviimiseks.
 TA 101213 Lapsehoiuteenus antavad toetused suurenevad summas 2 590 €
(Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal);
 TA10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused antavad toetuse suurenevad
summas 10 176 € (Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal);
 TA 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse tegevuskulud suurenevad
summas 8 736 € .
Nimetatud summast 7 375 € puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks
kohandamiseks; summa 1 361 € tugiisiku teenuse osutamiseks.
 TA 10701 Toimetulekutoetus antavad toetused vähenevad summas 158 €
(Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal).

Materjalid koostas: Pille Sügis
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