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EELNÕU

VAIVARA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Sinimäe

10.detsember 2014 nr

Vaivara valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.
§ 1. Tulud ja kulud
(1) Võtta vastu valla 2015. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
1) põhitegevuse tulud summas 3 002 813 eurot;
2) põhitegevuse kulud summas 2 736 387 eurot;
3) investeerimistegevus summas -582 322 eurot;
4) finantseerimistehingud summas 352 796 eurot;
5) likviidsete varade muutus summas 36 899 eurot.
§ 2. Sihtfinantseerimine
(1) Eraldada valla 2015. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
1) Vaivara Sinimägede SA-le 15 000 eurot korteriühistu ja eramajade toetamiseks;
2) KA Vaiko AS-le 40 883 tuhat eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside
korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
3) KA Vaiko AS-le KA 17 385 eurot sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
4) Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
5) Sokuturi MTÜ-le 1 500 eurot suvelaagri sihtfinantseerimiseks;
5) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
6) ERNA Selts MTÜ-le 10 226 eurot Utria Dessant 2016 korraldamiseks;
7) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 6 000 eurot kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste
läbiviimiseks.
§ 3. Reservfond
Moodustada vallavalitsuse reservfond summas 30 028 eurot.
§ 4. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse 1.jaanuarist 2015.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub . 2014.a.
Veikko Luhalaid
volikogu esimees
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