
Seletuskiri III lisaeelarve juurde 

1. Põhitegevuse tulu ja kulu, mis muudab eelarve mahtu  

Suurendada Toetusfond      14948.- ning selle arvelt 

Suurendada: Meremäe lasteaed     219 

  Obinitsa lasteaed     218 

  Noorte huviharidus ja huvitegevus   13733  

  Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus  778 

Riigieelarve toetusfondist on eraldatud 437 eurot koolieelsete lasteasutuste toetuseks. 13733 eurot 

huvitegevuse ja huvihariduse toetuseks ning 778 eurot raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse 

toetuseks.  

Suurendada: Kultuuriministeerium     1000.- ning selle arvelt 

Suurendada: Meremäe valla avatud noortekeskus   1000 

Rahvakultuuri Keskuse toetus noortekeskusele „Setomaa noorte teatrilaagri“ korraldamiseks 

Vähendada: Maavalitsused      1200.- 

Vähendada: Valla külamängude korraldamine    1200.- 

2. Kulude ümberpaigutamine, mis ei muuda vallaeelarve mahtu 

Suurendada vallateede korrashoidu tänavate puhastamise arvelt. 

Suurendada noortekeskuse majandustegevuse kulusid 2200 euro võrra, vaba  aja tegevuste arvelt. 

2016. aastal alustatud noortekeskuse varuväljapääsu ehitamise lõpetamine lükkus 2017. aastasse 

ning lõppmakse, 4000 eurot on makstud käesoleval aastal. 

Suurendada arvlemine alushariduse osas, vähendades arvlemist põhi- ja gümnaasiumihariduse osas. 

Vähendada puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeteenused, suurendades Meremäe Hooldekodu 

eelarvet tööjõukulude osa 5100 eurot ja majanduskulude oas 2000 eurot. 

3. Investeerimistegevus 

Suurendada:  põhivara müük      3000.- 

Obinitsa küla välisilme parandamine ja sissesõitude tähistamine suurendada 6000 euro võrra 

Bussiootepaviljonide rajamine: (väljavõte EASle saadetud kirjast) 

Palun lõpetada Meremäe Vallavalitsuse poolt 28.06.2016 Setomaa Arenguprogrammi raames  esitatud 

taotluse registreerimisnumbriga EU51103 „Meremäe valla bussioote- ja puhkepaviljonid“  menetlus. 

Põhjendus: 

Maanteeamet ei andnud nõusolekut sellisel kujul bussiootepaviljone sinna paigaldada.  

Kirjas on tingimused, mida ei ole võimalik täita. Kohtusime Maanteeameti esindajatega ka kohapeal, 

kuid paraku ei saa nad seadusest tulenevalt meile mööndusi teha.  



Et siiski need paviljonid sinna paigaldada, tuleks teostada projekteerimine, ehitada välja taskud ja alles 

siis saaks rajada paviljoni koos tahvlitega. Taskute väljaehitamine ja projekteerimine ületaks juba 

mitmekordselt toetuse summa. Seega ei näe me võimalust hetkel seda projekti teostada. 

Miks selline situatsioon on tekkinud: 

Projekti kavandajad olid arvestanud bussiootepaviljoni osas sama investeeringumahuga nagu 

Obinitsa  bussiootepaviljon, arvestamata asjaolu, et seal oli tasku varasemalt olemas- seega ei vajanud 

projekteerimist ega ka aluse valamist ja täitmist. 

Atraktiivne elukeskkond Meremäe vallas (pingid) suurendada 1082 võrra välijõusaalide rajamine 

Meremäe vallas arvelt. Kulude ümberpaigutamine, üks tegevus osutus kallimaks ja teine odavamaks 

kui esialgu planeeritud. 

Luikjärve talu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamist rahastas Setomaa arenguprogramm 10200 

euroga. Omaosaluse summat on Luikjärve talu projekti osas ümber paigutatud. 

Skatepargi rekonstrueerimine ja täiustamine vähendada 5000 eurot, kuna lisaprojekti ei saanud 

rahastust. 

Eelarvest viia välja tegevus „Terviseradade arendamine“, antud projektiga ei ole tegeletud. 

4. Finantseerimistegevus 

Suurendada: finantskulu       750.-  maksegraafiku alusel 

tasumisele kuuluv laenuintressi on 750.- eurot rohkem kui eelarve koostamisel on prognoositud. 

Koostanud  

Iive Lillmaa  

20.09.2017  


