Seletuskiri Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Meremäe valla IV Lisaeelarve“
juurde
Põhitegevuse tulu
1. Vähendada laekumisi üldvalitsemise majandustegevusest 4 000 euro võrra.
2. Vähendada elamu- ja kommunaalmajanduse tegevustulu 5 000 eurot.
3. Lõpetada tegevus kuningriik ja vähendada põhitegevuse omatulu 25 000 euro võrra, sest
toetused on saadud toetuste all.
4. Suurendada koolitoidu (09601) teenuse osutamise tulu 3 000 euro võrra.
5. Suurendada õpilaskoha maksumust teistelt omavalitsustelt 10 000 euro võrra. Tulu
suuremine on lasteaialaste kohatasu arvelt.
6. Vähendada kaevandamisõiguse tasu 58 000 euro võrra, sest selle aasta kaevandamise rahad
on kõik laekunud ja kaevandamise maht oli plaanitust oluliselt väiksem.
Põhitegevuse tulu väheneb 79 000 euro võrra ning põhitegevuse tulem on 33 970 eurot
Põhitegevuse kulu
1. Vähendada vallateede korrashoidu 10 000 euro võrra, mis oli plaanitud lume lükkamiseks
sellel aastalõpul.
2. Vähendada turismi kulusid 3 000 euro võrra, sest tegevusi sellel aastal pole rohkem
planeeritud.
3. Vähendada üldmeditsiiniteenuseid 3 000 euro võrra, sest see summa oli kaldtee jaoks
plaanitud. Tegevus lükkub järgmisse aastasse.
5. Vähendada Meremäe Noortekeskuse kulusid projekti ERASMUS+ Noorte Volikogu
kasutamata jäänud summade osas, mis on 5 565 eurot ning eelarvestatakse uuesti 2016 aasta
kuludes.
6. Lõpetada tegevus Seto lauluema mälestusplatsi planeering ja nullida kulud 2 000 euro võrra.
7. Lõpetada tegevus Kuningriigipäev ning vähendada kulusid 19 180 euro võrra.
8. Vähendatud on ajaloo- kultuuri- ja loodusobjektide tähistamise (08209 08) kulu 3000 eurot .
9. Vähendada alushariduse kulusid 1 000 euro võrra.
10. Vähendada Arvlemine põhi- ja gümnaasiumiharidus kulusid 1 000 euro võrra.
11. Suurendada Meremäe kooli kulusid 2 017 euro võrra, mis on puudu pakladeks ja
jõulupreemiateks.
12. Vähendada õpilasveo eriliini kulusid 1 100 euro võrra, sest ümbruskonna koolid ise
kompenseerivad õpilaste sõidud.
13. Vähendada puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutuste kulu 4 000 euro võrra.
14. Vähendada eakate sotsiaalhoolekandeasutuste kulusid 2 500 euro võrra.

15. Suurendada Erivajadusega lapse lapsehoiuteenust 3 896 euro võrra ning vähendada tegevus
Tugiteenuse osutamine 2 696 euro võrra ning need liita ühise nime alla kokku.
16. Suurendada Meremäe Hooldekodu kulusid 1 812 euro võrra, mida kasutatakse palkadeks ja
jõulupreemiateks.
17. Lõpetada tegevus – Erihooldekodu rajamise tasuvusuuringu läbiviimine ja vähendada kulud
2 000 euro võrra.

Investeerimistegevus
1. Vallateede remondi (04510) eelarvet on suurendatud 1 862 eurot.
2. Meremäe vaatetorni renoveerimiskulu on vähendatud 26 835 eurot, maa-ala laiendamine on
vähendatud 3 000 eurot ning torni remont on vähendatud 15 000 eurot.
3. Meremäe ja Obinitsa järve detailplaneering summas 8 232 eurot ja Obinitsa järve rannaala
värskendamine 91674 eurot on eelarvest välja viidud.
4. Meremäe ja Obinitsa külade vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimistööde kulu on
vähendatud 64 733 euro võrra, mis on viidud vastavaks tegelikule olukorrale ning
reoveepuhasti summat vähendati 26 945 euro võrra. Mõlemad tegevused on lõpetatud 2015-l
aastal.
5. Obinitsa Õpetajate maja renoveerimine on viidud eelarvest välja summas 150 000 eurot ning
24 euro võrra vähendati ka Meremäe õpetajate maja hoone ehitusekspertiisi.
6. Viia eelarvest välja tegevused: Luikjärve talu renoveerimine summas 100 000 eurot ning
Obinitsa spordiväljaku renoveerimine ja abihoone remont summas 32 000 eurot.
7. Meremäe koolihoone renoveerimise jätkamiseks 2015 .aastal saadi toetust 5000 eurot ning
kasutato omafinatseeringut summas 8 170 eurot. Ülejäänud summa 291 137 eurot viime
eelarvest välja.
8. Kooli staadioni renokonstrueerimise viime eelarvest välja summas 100 000 eurot.
9. Meremäe koolihoone ja selle lähiala detailplaneering läks täpselt poole odavamaks ning
vähendame eelarvet 2 352 euro võrra.
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