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Sissejuhatus 
Palamuse Valla eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika 

jätkusuutlikkus ning muuta vallavalitsuse tegevus valla allasutuste ja valdkondlike arengute 

suunamisel tulemuslikumaks. 

Palamuse Valla eelarvestrateegia 2016–2019 koostamise lähtealuseks on Palamuse Valla kehtiv 

arengukava, Riigi eelarvestrateegia perioodil 2016–2019, Rahandusministeeriumi 2015. aasta 

kevadine majandusprognoos, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest on 

eelarvestrateegia koostamine kohustuslik hõlmates vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.  

Palamuse Valla eelarvestrateegia 2016–2019 koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks kavandatud tegevuste finantseerimiseks. Valla eelarvestrateegia peaeesmärgiks 

on järgnevate aastate perspektiivis jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamine, sealhulgas 

põhitegevuse tulemi suurendamine mahuni, mis kataks laenude teenindamise kulud.  

Eelarve strateegia on eelkõige finantsplaan, mis on aluseks prognoosimaks tulevaste aastate 

rahalisi võimalusi Palamuse Vallas ja ka aluseks järgnevate aastate eelarve koostamisel.  

Eelarvestrateegias esitatakse: 

 sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos; 

 valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks; 

 eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks 

kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, 

eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused 

ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike 

finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade 

muutus; 

 valla põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja 

eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem iga aasta lõpu 

seisuga; 

 valla tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositav netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga. 

Statistiline informatsioon on saadud Palamuse Valla eelarve täitmise aruannetest, 

Rahandusministeeriumist, Tööhõiveametist ja Statistikaametist.  
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1. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos 

Riigi tasand 

Riigi eelarvestrateegia perioodil 2016–2019 eesmärk on tagada ühiskonna arengut ja majandust  

toetava eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute 

suunamisel tulemuslikumaks ning tagada ka piisavate reservide olemasolu ja paindlikkus 

eelarves tulude ja kulude struktuuri muutmiseks. Riigi eelarvestrateegia viib kooskõlla riigi 

valdkonnapoliitilised vajadused ja prognoosidest tulenevad rahalised võimalused (allikas: 

Rahandusministeerium).  

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid majanduse valdkonnas: 

 Mootorikütuse aktsiisi tõus: diisel 14% aastal 2016, 10% aastatel 2017-2018; bensiin 

10% aastatel 2016-2018.  

 Tubakaaktsiisi tõus 8% aastal 2016-2018, 10% aastal 2019-2020.  

 Alkoholiaktsiisi tõus, 15% 2016.a ning 10% aastatel 2017-2019.  

 Tubakaaktsiisi täiendav tõus 3% aastas, aastatel 2016-2018.  

 E-sigarettide maksustamine.  

 Majutusteenuste käibemaksu tõstmine alates 2017. aastast 5% võrra.  

 Üüriregistri loomine (eraisikute renditulu kulude maha arvamise 20% ulatuses 

võimaldamine).  

 Sotsiaalmaksu määra vähendamine 1% võrra.  

 Üleminek tekke- ja tegevuspõhisele eelarvestamisele 2017.aastal.  

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid juhtimises: 

 Ettevalmistuste tegemine haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks 2017. aastal.  

 Valitsemise mahu vähendamine avalikus sektoris (avaliku sektori töökohtade arvu 

vähenemine kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega, dubleerimise 

vähendamine).  

 Rahvastikuprognoosi kohaselt Eesti rahvastik lähikümnenditel vananeb ja rahvaarv 

väheneb. See toob kaasa muutused elanike vajadustes, teenuste kättesaadavuses.  

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid sotsiaalvaldkonnas: 

 Kohalike omavalitsuste osutatavatele sotsiaalteenustele miinimumnõuete kehtestamine 

tagamaks nende osutamise ühetaolise kvaliteedi, kaasaegse sotsiaalseadustiku 

vastuvõtmine ja rakendamine.  

 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele 

tööle saamist toetavate hoolekande- ja tugiteenuste väljaarendamine ja kättesaadavuse 

parandamine.  

 Abivahendite ja rehabilitatsioonisüsteemi ümberkorraldamine ning muudatuste 

rakendamine Sotsiaalkindlustusameti poolt toetamaks töövõimereformi rakendumist.  

 Psüühilise erivajadusega isikute hoolekandeteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 

parandamine deinstitutsionaliseerimise põhimõtetest lähtuvalt.  

 Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine eesmärgiga tagada paremad 

elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.  

 Toimetulekutoetuse tõstmine lähtuvalt kehtivast toimetulekupiirist ning üksi elavate 

pensionäride toimetulekut parandava toetusskeemi kujundamine ja rakendamine.  
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 Pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse tagamine läbi pensionisüsteemi reformi, sh 

paindliku ea piiri põhimõtte rakendamise ja eri- ning soodustingimustel pensionite 

maksmise ümberkorraldamise.  

 Sotsiaalkaitse avalike teenuste ja nende äriprotsesside kaasajastamine 

Sotsiaalkindlustusametis ning innovaatiliste, kvaliteetsete ja tõhusate ning 

teenusekasutaja vajadustele vastavate avalike teenuste välja arendamine.  

 Ministeeriumide vahelise rakkerühma moodustamine hoolduskoormuse 

vähendamiseks, mis töötab välja ettepanekud vajadustele vastavate hoolekandeteenuste 

pakkumiseks ja kättesaadavuse tagamiseks  

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi (vt tabel 1) välised eeldused on 

fikseeritud 2015.aasta märtsi lõpu seisuga. Konkreetse mõju Eesti majandusele on avaldanud 

2014.aastal augustikuus kehtestatud Venemaa impordikeeld teatud toiduainetele. Viimaste 

kuude sündmused loomakasvatuses annavad märku, et prognooside kohaselt Eesti 

ekspordipartnerite kasvuväljavaadetes on võimalik edasine halvenemine.  

Tabel.1 Rahandusministeeriumi 2015.a. kevadine prognoos (Allikas: 

Rahandusministeerium) 

Makromajanduslikud 
näitajad 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SKP jooksevhindades 
(mld. €) 

19,5 20,3 21,4 22,8 24,2 25,6 

SKP reaalkasv 2,1% 2,0% 2,8% 3,4% 3,2% 3,0% 

SKP nominaalkasv 4,2% 4,0% 5,5% 6,4% 6,3% 5,8% 

Tarbijahinnaindeks -0,1% 0,2% 2,2% 2,7% 2,9% 2,6% 

Hõive (tuh.in) 624,8 628,8 626,9 624,0 620,9 617,2 

Tööhõive kasv 0,6% 0,6% -0,3% -0,5% -0,5% -0,6% 

Keskmine kuupalk (€) 1001 1049 1104 1170 1246 1326 

Palga nominaalkasv 5,6% 4,8% 5,2% 6,0% 6,5% 6,4% 

Palga reaalkasv 5,7% 4,6% 3,0% 3,2% 3,5% 3,7% 

 

Statistikaameti esialgsel hinnangul ulatus majanduskasv 2015.aasta teises kvartalis 1,9 

protsendini, mis on kiirem kui esimeses kvartalis, kuid jääb endiselt alla potentsiaalile. 

Majanduskasvu pidurdavad üldiselt madal majandusaktiivsus eurotsoonis ja 

ekspordiprobleemid Venemaaga. 

Majandususaldusindeks vähenes teises kvartalis kõigis valdkondades ning langes allapoole oma 

ajaloolist keskmist. Seega on majanduskonjunktuur Eestis endiselt nõrk ja ettevõtted peavad 

põhiliseks majandustegevust takistavaks teguriks eelkõige madalat nõudlust. Teise kvartali 

majanduskasv põhines mõnede üksikute harude kiirel arengul – töötlevas tööstuses toetasid 

kasvu puidutoodete, elektroonika ja haagiste tootmine ning kinnisvaras oli tehinguaktiivsus 

kõrge nii elamu- kui äri kinnisvaraga. Teenindussektoris oli tugeva negatiivse mõjuga logistika, 

kuid info ja side ning siseturism panustasid positiivselt. 
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Tarbijate kindlustunne oli kerges languses nii 2015.aasta esimese kvartali kui ka 2014. aasta 

teise kvartaliga võrreldes. Elanike optimism oma majandusliku olukorra edasise paranemise 

osas on mõnevõrra taandumas ning hirm töötuks jäämise ees on olnud kasvutrendil juba üle 

aasta. Vaatamata sellele on tarbimisjulgus kasvanud ja jaemüügi käibe kasv ületas palgatulu 

kasvutempot.  

Kaupade eksport pöördus teises kvartalis kergesse langusesse ELi väliskaubandusaktiivsuse 

tugevnemisele vaatamata. Ekspordi kasvu piirab majanduslanguse süvenemine Venemaal ja 

ekspordibarjäärid, kuid eksport Rootsi püsis tugev elektroonikakaupade ja mööbli toel. Impordi 

languse taga oli peamiselt tooraine ning ekspordiks vajalike sisendite madal nõudlus tootmises. 

Vabariigi Valitsuse prioriteedid ning nende elluviimiseks vajalikud poliitikaalgatused ja 

muudatused aastani 2019:  

 Eesti julgeoleku tugevdamine. 

 Majanduskasvu edendamine ja tööjõumaksude vähendamine. 

 Madalapalgaliste toimetuleku suurendamine. 

 Lastega perede toimetuleku parandamine, laste sündi toetava keskkonna 

edasiarendamine. 

 Riigi ja kohaliku halduse reformimine, ääremaastumise leevendamine. 

Perioodil 2016–2019 kasvab riigieelarve tulude maht koos edasiantavate tuludega keskmiselt 

4,7% aastas. Võrreldes 2015. aastaga suurenevad tulud 2019. aastaks 1,71 miljardi euro võrra 

10,19 miljardi euroni. Maksutulude osakaal tuludes suureneb tulenevalt paranevast 

majanduskeskkonnast, tarbimise kõrgemast maksustamisest ja maksukulude vähendamisest 

ning mittemaksuliste tulude osakaal väheneb muuhulgas seoses välisvahendite mahu 

vähenemisega. Maksutulud kasvavad eelarvestrateegia perioodil (2016–2019) keskmiselt 6,2% 

aastas. Maksutuludest moodustavad suurima osa sotsiaalmaksu, käibemaksu ning aktsiiside 

laekumised. Aastatel 2016–2019 kasvab sotsiaalmaksu laekumine aastas keskmiselt 5,2% ja 

2019. aasta laekumiseks prognoositakse 2 914 mln eurot. Laekumist tõstab eelkõige keskmise 

palga kasv, kuna hõive hakkab prognoosi kohaselt kahanema. 

Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus 

käesoleval aastal nominaalselt 4,9% ning aastatel 2016-2019 peaks iga-aastane nominaalne 

majanduskasv jääma vahemikku 6,1%-6,9%.  

Valitsuse eesmärk on hoida maksukoormus 2014. aasta tasemel (ca 33%  SKP-st), vähendades 

tööjõuga seotud makse. Perioodil 2015–2019 on maksukoormust vähendava mõjuga tulumaksu 

ja töötuskindlustusmakse määra langetamine, maksuvaba tulu tõstmine ja sotsiaalmaksu määra 

langetamine. Tehniliselt on maksukoormust vähendava mõjuga ka kohustusliku 

kogumispensioni suuremad riigipoolsed sissemaksed omapoolsete maksetega jätkanuile. 
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Maksukoormust suurendab eelkõige aktsiisimäärade tõstmine, kuid lisaks suurendavad 

laekumisi ka planeeritavad pakendiaktsiisi muudatused ja teekasutustasu kehtestamine 

raskeveokitele. Kokkuvõttes püsib maksukoormus 2014. aastaga võrreldaval tasemel jõudes 

2019. aastaks 33,4%le SKP-st. 

Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 rahastamiskava valitsemisalade lõikes hõlmab KOV-i 

tulubaasi kolmes haldusalas: 

Haldusala kulud (eur) 2016* 2017* 2018* 2019* 

Haridus ja teadusministeerium 
(Haridustoetusfond) 

-225728563 -225728563 -225728563 -225728563 

Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium 
(teehoiukulud) 

-24712500 -24712500 -24712500 -24712500 

Sotsiaalministeerium 
(sotsiaalkuludeks) 

-30223000 -31637819 -33102417 -33102417 

 

Kohaliku omavalitsuse tasand 

Kohaliku omavalitsuse üksused täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. 

Korraldatakse koolide, lasteaedade, huvikoolide, kultuurimajade, raamatukogude, 

muuseumide, spordirajatiste, hooldekodude ja tervishoiuasutuste ülalpidamist, sotsiaalabi ja –

teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, 

veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, vallasisest 

ühistransporti ning valla teede ja tänavate korrashoidu.  

2012. aastast reguleerib kohalike omavalitsuste finantstegevust kohaliku omavalitsuse üksuste 

finantsjuhtimise seadus. Seaduse kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama iga-aastaselt 

positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse (kohustuste ja likviidsete varade 

vahe) individuaalse piirmäära raames nii endal kui koos sõltuvate üksustega. Individuaalne 

piirmäär sõltub finantsvõimekusest ning on vahemikus 60% - 100% põhitegevuse tuludest. 

Netovõlakoormuse üle 60% suurendamise võimalus lükatakse edasi 2016. aasta lõpuni, isegi 

kui individuaalne piirmäär seda võimaldaks. 

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise 

üle. Põhiosa sissetulekutest laekub tulumaksust ja riigieelarvelistest toetustest. Väljaminekut 

tegevusvaldkonniti jaotust mõjutavad peaasjalikult muutused investeeringutes. 
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2. Palamuse valla sotsiaalmajandusliku keskkonna ülevaade 

Palamuse vallas elab rahvastikuregistri andmetel 2015. aasta 1. jaanuari seisuga 2198 inimest. 

Elanike arv on viimase viie aasta jooksul vähenenud 133 inimese võrra ja viimase aastaga 61 

inimese võrra (vt tabel 2). 

Elanikkonna vanuselisest koosseisust lähtudes on Palamuse vallas 2015. aasta 1.jaanuari 

seisuga lapsi 

ja noori (0-18) 414, tööealisi (19-64) 1346 ja pensioniealisi (65 ja vanemad) 438 (vt tabel 2). 

Tabel 2. Palamuse valla elanike arv ja vanuseline koosseis 01.01.2012-01.01.2015 (Allikas: 

Rahandusministeerium) 

Vanus 2012 2013 2014 2015 01.07.15 Muutus 
2015/2012 

Muutus 
2015/2014 

Elanike arv kokku 2331 2268 2259 2198 2183 -133 -61 

Vanus 0-6 156 145 160 129 x -27 -31 

Vanus 7-18 331 322 303 285 x -46 -18 

Lapsed kokku 487 467 463 414 x -73 -49 

% valla elanikest 20,9 % 20,6 % 20,5 % 18,84% x   

19-64 (tööealised) 1430 1384 1361 1346 x -84 -15 

% valla elanikest 61,3% 61,0 % 60,72% 61,23%  x   

65 ja vanemad 
(pensionärid) 

414 417 435 438 x +24 +3 

% valla elanikest 17,8 % 18,4 % 19,3 % 19,93% x   

Palamuse valla elanikkonnast suurem osakaal on tööealisel elanikkonnal. Viimase nelja aasta 

jooksul on püsinud see näitaja küllaltki stabiilselt. Murettekitav on hoopis laste arvu 

vähenemine viimase nelja aasta jooksul (2,06%) ja pensionäride arvu suurenemine. Suurem 

muutus laste struktuuris on 0-6 aastaste seas. Vanus 7-18 arvu muutus on seletatav noorte 

asumisega õppima väljaspool koduvalda.  

Loomulik iive iseloomustab sündide ja surmade vahet. Palamuse valla elanike loomulik iive on 

olnud 2013.a. positiivne ja siis jätkuvalt suunaga negatiivsuse poole (vt joonis 1). 

 

Joonis 1. Palamuse valla sünnid ja surmad 2011-01.07.2015 (Allikas: Rahandusministeerium). 
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Ränne: 

2014.aasta jooksul registreeris ennast Palamuse valla elanikuks 71 inimest ja Palamuse vallast 

lahkus 116 inimest. Seega kokku oli 2014. aasta rändesaldo 45 elaniku võrra negatiivne.  

Statistiliselt lahkus Palamuse vallast 19 inimest Tallinnasse, 17 inimest välisriiki, 13 inimest 

Tartu linna, 25 inimest teistesse linnadesse ja 42 inimest teistesse omavalitsustesse üle Eesti. 

Väljarände põhjuseks on olnud elukoha andmete registri korrastamine inimeste poolt, õppima 

asumine, töökoha vahetus või suundumine tööle välismaale, vanemaealiste siirdumine elama 

laste juurde  jm. 

3. Palamuse valla eelarvestrateegia koondfinantsplaan 

Eelarvestrateegia koondfinantsplaani koostamisel on järgitud alljärgnevaid sisendeid: 

 Põhitegevuse tulemi suuruseks on 4 kuni 7 protsenti põhitegevuse tuludest ja 

pikaajaliseks eesmärgiks on püsiva 5-protsendilise osakaalu säilitamine; 

 Majanduskulude planeerimisel on arvestatud teenuste osas tarbijahinnaindeksi 2016. 

aastase üldise kasvuga 2,2 protsenti. Järgnevad aastad loodetakse jääda enam-vähem 

samale tasemele, kuna on tehtud eelnevatel aastatel investeeringuid majanduskulude 

kokkuhoiuks; 

 2016. aastaks planeeritud personalikulude kasvuks 5 protsenti, 2017.aastaks 3 protsenti. 

2018.aastaks ja 2019. aastal personalikulu tõusu ei planeerita ; 

 Reservfondi (kajastatakse põhitegevuse kulude eelarveosas real „Muud kulud“) mahuks 

aastatel 2016–2019 on 10 000 eurot aastas; 

 Investeeringud on planeeritud 2016-2019.a. lähtudes Palamuse Vallavolikogu otsusest 

nr.37 (29.05.2014) Palamuse Lasteaia uue hoone ehitamise kohta. 

 Riigieelarvest saadavad toetused ja nende arvelt tehtavad kulutused on planeeritud 

tõusuga. Struktuuriliselt tasandusfondi suurenemine ja toetusfondi (haridus ja 

sotsiaaltoetus) jäämine samale tasemele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabel 3. Palamuse valla koondeelarve 2014-2019 

PALAMUSE VALLAVALITSUS 2014 tegelik 2015 * 2016 * 2017 * 2018 *   2019 * 

Põhitegevuse tulud kokku 2 511 989 2 534 272 2 708 961 2 780 408 2 839 191 2 828 616 

     Maksutulud 1 138 242 1  182 747 1 236 884 1 2890 991 1 308 814 1 292 814 

          sh tulumaks 1 042 120 1 82 747 1 136 884 1 170 991 1 198 814 1 182 814 

          sh maamaks 96 122 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 

    Tulud kaupade ja teenuste 
müügist 386 966 336 200 390 000 395 000 395 000 350 000 

    Saadavad toetused 
tegevuskuludeks 957 512 992 325 1 058 477 1 079 973 1 110 377 1 160 802 

         sh  tasandusfond  331 842 301 424 342 499 349 523 379  877 430 302 

         sh  toetusfond 511 218 641 101 685 978 700 450 700 500 700 500 

         sh muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 114 452 49 800 30 000 30 000 30 000 30 000 

     Muud tegevustulud 29 269 23 000 23 600 24 444 25 000 25 000 

Põhitegevuse kulud kokku 2 397 544 2 532 905 2 598 035 2 649 242 2 630 152 2 630 152 

     Antavad toetused 
tegevuskuludeks 241 817 293 536 295 000 295 000 290 000 290 000 

     Muud tegevuskulud 2 155 727 2 239 369 2 303 035 2 354 242 2 340 152 2 340 152 

          sh personalikulud 1 206 756 1 350 882 1 422 478 1 465 152 1 465 152 1 465 152 

          sh majandamiskulud 945 206 864 487 870 557 879 090 865 000 865 000 

          sh muud kulud 3 765 24 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Põhitegevuse tulem 114 445 1 367 110 926 131 166 209 039 198 464 

Investeerimistegevus kokku -162 911 -194 574 -1 218 055 -886 212 -113 870 -93 684 

    Põhivara müük  52 839 124 000 100 000 85 000 30 000 30 000 

    Põhivara soetus  -249 7406 -305 459 -2 489 557 -1 860 041 -200 000 -20 000 

         sh projektide omaosalus   -295 459 -1 190 779 -929 912 -102 000 -20 000 

   Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine  42 586 0 1 298 778 930 129 98 000 0 

   Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine  0 -7 565 -119 076 -22 000 -22 000 -84 434 

   Finantstulud 4 036 4 650 700 700 750 750 

   Finantskulud -12 666 -10 200 -8 900 -22 000 -22 620 -20 000 

Eelarve tulem -48 466 -193 207 -1 107 129 -755 046 95 169 104 780 

Finantseerimistegevus -2 978 142 391 1 152 855 723 937 -103 925 -88 850 

   Kohustuste võtmine  445 763 295 000 1 309 855 951 912 124 000 104 434 

   Kohustuste tasumine  -448 741 -152 609 -157 000 -227 975 -227 925 -193 284 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) -51 445 -50 816 45 726 -31 109 -8 756 15 930 

Likviidsete varade suunamata 
jääk aasta lõpuks 88 816 38 000 83 726 52 617 43 861 59 791 

Netovõlakoormus (%) 26,9% 34,3% 72,9% 98,2% 92,8% 89,5% 
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3.1. Tulubaasi ülevaade ja prognoos 
Põhitegevuse tulude kasv oli 2014.aastal 1,4 protsenti, sellest maksutulude kasv 8 %, omatulu 

vähenemine 8,8 %, tegevustoetuste langus 1,78 %, saadud toetuste langus 1,9 protsenti ja 

muude tegevustulude (vee erikasutus, kaevandamistasud jne) suurenemine 22,78 %.  

Eelarvestrateegia perioodiks 2016-2019 prognoositakse tulude kasvu (%) järgmiselt: 

 2016* 2017* 2018* 2019* 

Tulud kokku +6,89 +2,63 +2,11 -0,37 

s.h. maksutulud +4,58 +3,56 +2,17 -1,22 

Tulud kaupade ja 
teenuste müügist 

+16,00 +1,28 0 -11,39 

Tasandusfond +13,60 +2,05 +8,68 +13,27 

Toetusfond +6,99 +2,11 0 0 

Muud toetused -26,37 +3,58 +2,27 0 

 

  

 

Joonis 2. Tulude jaotus Palamuse Vallas 2013-2019.aastal (Allikas: Eelarve täitmise aruanne 

2013-2014.a.) 

Tulumaks 

Riiklike maksude tuluallikateks Palamuse valla eelarves on üksikisiku tulumaks ja maamaks. 

Tulumaksu laekumist mõjutavad muutused maksumaksjate arvus, sissetulekute muutus ja riigi 
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poolt määratud eraldise suurus. Üksikisiku tulumaksu laekub palgatuludelt, juriidilise isiku 

juhtimis- ja kontrollorgani liikmetelt, töövõtulepingute alusel makstavatelt tasudelt, 

vanemahüvitiselt, töökaotusega seotud hüvitistelt ja muudelt väljamaksetelt.  

Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise majandusprognoosiga eeldatakse, et kohalikele 

omavalitsustele eraldatava tulumaksu määr ei vähene ning on 11,6 protsenti perioodi lõpuni. 

Tuluallikate peamise komponendi, tulumaksu, arvutamine põhineb maksumaksjate 

prognoosimisel ja keskmise brutosissetuleku prognoosimisel (vt tabel 4).  

Tabel 4. Tulumaksu prognoos (Allikas: Rahandusministeerium) 

 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Maksumaksjate 
arve 

864 868 878 869 867 835 830 

Maksumaksjate 
arvu muutus (%) 

0,9 0,5 1,2 -1,0 -0,2 -3,6  -0,5 

Väljamaksed 
füüsilistele 
isikutele 

8304768 8799353 9345432 9729324 10094750 10334603 10196672 

Sissetulek 
inimese kohta 
kuus 

801 845 887 933 970 1031 1024 

Sissetuleku kasv 
(%) 

8,5  5,5  5,0  5,2 3,7 6,3  -0,7 

Tulumaksu 
laekumine 

953501 1042120 1082747 1136884 1170991 1198814 1182814 

Tulumaksu 
laekumise kasv 
(%) 

9,6  9,2 3,9 4,9 3,0 2,4 -1,3 

Tulumaksu 
laekumise ja 
sissetulekute 
suhe (%) 

11,6  11,6  11,6  11,6  11,6  11,6  11,6 

Kasutatud abivalemeid: 𝑆𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘 𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑘𝑜ℎ𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑢𝑠 =
Väljamaksed füüsilisele isikule

maksumaksjate arv
/12 

Tabel 2 alusel prognoositakse perioodiks 2016-2019 maksumaksjate vähenemist. 
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Palamuse valla ettevõtlusstruktuuris on domineerival kohal põllumajandusettevõtted. 

Skeemidest nähtub, et palgatulu ja maksumaksjate arv aastate lõikes 2005-2015 on sesoonne. 

Seega majandus- ja poliitmaastikul toimuvad sündmused võivad oluliselt mõjutada valla 

tulubaasi. 

Maamaks 

Maamaksu summa saadakse Keskkonnaministri 30.11.2001.a määruse nr 50 „Maa korralise 

hindamise tulemused kehtestamine“ põhjal arvutatud maa maksustamishinna ja 

Maamaksuseaduse 

§ 5 lõige 1 ettenähtud maamaksumäära 0,1–2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas 

korrutamise tulemusel. Maamaks laekub 100 % ulatuses kohalikule omavalitsusele. 

01.01.2013. aastast jõustus „Koduomanike maamaksust vabastav maamaksu seaduse muutmise 
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seadus“. Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotatakse maamaks kodualusele 

maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m2  ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. 

Kohalike omavalitsuse üksuste eelarvetulude vähenemine kompenseeritakse neile tulumaksu 

määra tõstmisega 2013. aastal 0,17 ja 2014. aastast täiendavalt 0,03 protsendipunkti võrra. 

Palamuse Valla Volikogu on kehtestanud üldiseks maamaksu määraks 2,5 % maamaksustamise 

hinnast, soodusmaksumäär haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,8% (lubatav piirmäär on 

2%) . Maksumäära ei ole muudetud. Eelarvestrateegias on planeeritud 2017.aastal 1% 

maksutulu tõusu eeldusel, et Riik korrigeerib maa maksustamise hinda.  

Tasandusfond ja toetusfond 

Tasandusfondi suurus on sõltuvuses elanike arvuga ja struktuuriga. Tasandusfondi 

koefitsiendid määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega. Tasandusfondi eraldis 

sõltub elanike arvust, kohaliku omavalitsuse arvestuslikust keskmisest tegevuskulust, 

tulumaksu laekumisest ja arvestuslikust maamaksust. Tasandusfondi osa Palamuse Valla 2015. 

aasta esialgses eelarves moodustab 11,9 % põhitegevuse tulude mahust. 2014.aastal oli vastav 

näitaja 13,2 % põhitegevuse tulude mahust. Riigi eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 järgi ei 

ole riik kavandanud kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondi suurendamist, samas 

lubatakse toimetulekutoetuse tõstmist lähtuvalt kehtivast toimetulekupiirist. Palamuse Valla 

eelarvestrateegias on prognoositud tasandusfondi ja toetusfondi suurendamist perioodil 2016-

2019 keskmiselt 3 % eeldusel, et iive püsib positiivsena. Toetusfondi hariduse toetuse summa 

muutumisel on aluseks eelkõige koolis käivate laste arv .  

Tulud kaupade ja teenuste müügist 

Järgnevad tulud on valdavalt eelarve tegevustulud. Nende kasv saab olla mõõdukas, mis oleks 

loogilises seoses kogu eelarve tulude kasvuga. 

Kaupade ja teenuste müügist saadava tulu struktuur on järgmine: 

• laekumised haridusasutuste majandustegevusest (kool, lasteaed) 

• laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest (raamatukogu, rahvamaja) 

• laekumised elamu majandustegevusest 

• üüri- ja renditulud 

• muud tulud. 
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Tabel 5. Tulu kaupade ja teenuste müügist tegevusalade lõikes. 

Struktuur 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Haridusasutused 111083 105000 115000 116000 116000 116000 

Kultuuriasutused 6293 6200 7000 8000 8000 8000 

Elamumajandus 
ja valitsemine 

168964 198400 200000 200000 183000 138000 

Renditulu  12951 6400 12000 12000 20000 20000 

Riigilõiv 2675 3000 3000 3000 3000 3000 

Muud 85000 17200 53000 56000 65000 65000 

KOKKU € 386966 336200 390000 395000 395000 350000 

 

Kaupade ja teenuste müügist eeldatav tulu moodustas 2014. aasta eelarve baasil 15,4 % 

põhitegevuse tuludest. 2015.aasta prognoositav (*) täitmine on 13,3 % põhitegevuse tuludest. 

2016 – 2019 aasta prognoositav kaupade ja teenuste müügi keskmiselt 1,9 % juurdekasvu 

lähtudes prognoositavast inflatsioonist. Kõikide valdkondade omatulud jäävad asutustele 

kulude katteks. 

Muud toetused ja tegevustulud 

Palamuse Valla eelarve strateegias 2016-2019 on prognoosimisel sihtfinantseerimise toetused 

ja PRIA koolipiima ja puuvilja toetuse programmiga toetus.  

Muude tegevustulude alla on arvestatud kaevandustasu, vee-erikasutustasu, saastetasu, 

omanikutulu ja muud. Veeseaduse § 8 lg 2 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutuse tasu vee 

erikasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust. 50 % sellest saab KOV tuluna. 

Muude tulude osas on prognoos stabiilne juurdekasvuga keskmiselt 2,6 % aastas. 

3.2. Kulubaasi ülevaade ja prognoos 
Eelarvestrateegia perioodi põhitegevuse kulud on planeeritud 2015. aasta oodatavate kulude 

baasil, millele on juurde arvestatud: 

 püsimajanduskulude 2016.aastal üldise kasvuga 0,9 protsenti ja 2018-2019.aasta jääb 

samale tasemele, kuna vald on teinud investeeringuid kulude minimaliseerimise osas; 

 personalikulude üldiseks kasvuks 2016. aastal 5,3 protsenti, 2017. aastal 3 protsenti ja 

2018, 2019. aastal personalikulude kasvu ette näha ei ole. 

 reservfondi (kajastatakse põhitegevuse kulude eelarveosas real „Muud kulud“) mahuks 

aastatel 2016–2019 on 10000 eurot aastas. 
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Joonis 3. Kulude jaotus Palamuse Vallas 2014.aastal (Allikas: Eelarve täitmise aruanne 2014.a.) 

Põhitegevuse kulude prognoos 

Peamised ja kõige suuremad kulud on personalikulu ja majandamiskulud (vt joonis 3). Kulude 

pikemaajalisel prognoosimisel on lähtutud valla pidevast arengust ja jätkusuutlikkusest.  

 

Joonis 4. Põhitegevuse kulude prognoos tegevusalade lõikes 2014-2019 

2016. aastaks on planeeritud personalikulude kasvuks diferentseeritult 5,3 protsenti, 

2017.aastaks 3,0 protsenti, 2018-2019 aastal jäädakse kulude osas samale tasemele. Kulude 

suurenemine eeldatavalt tuleks tööjõu tõhusa rakendamise arvelt.  

Majandamiskulude prognoosiks on 2016 - 2017.aastal kulude suurenemist 0,7% võrra. 2018-

2019 perioodil majandamiskulude suurenemist ei ole prognoositud, kuna kulude kokkuhoiu 

saavutamiseks on tehtud 2013-2014.aastal suuri investeeringuid, mida jätkatakse ka 

2015.aastal. 

Muude kulude all on prognoositud investeeringutest tekkinud käibemaksu osa tasumine. 

Hüppelist tõusu kuludes tegevusala lõikes ei ole ette prognoositud v.a. 2016-2017.aastal, kus 

on planeeritud lasteaia ehitus.  Ümberpaigutused on tehtud tegevusalade siseselt. 
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Tabel 6. Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti 

Põhitegevuse ja 
investeerimistegevuse kulud 
valdkonniti (COFOG) 

2014 
täitmine 2015*  2016*   2017*  2018*   2019*   

01 Üldised valitsussektori teenused 340488 367401 329 664 350 000 336238 335618 

  Põhitegevuse kulud 322939 352201 320764 330000 315618 315618 

     sh muude vahendite arvelt 322939 352201 320764 330000 315618 315618 

  Investeerimistegevuse kulud 17549 15200 8900 20000 20620 20000 

     sh muude vahendite arvelt 17549 15200 8900 20000 20620 20000 

03 Avalik kord ja julgeolek 16 500 15 500 18188 18546 18411 18411 

  Põhitegevuse kulud 16 500 15 500 18188 18546 18411 18411 

     sh muude vahendite arvelt 16 500 15 500 18188 18546 18411 18411 

04 Majandus 242326 195339 190000 190000 173000 160000 

  Põhitegevuse kulud 170 225 194880 190000 190000 173000 160000 

     sh muude vahendite arvelt 170 225 194880 190000 190000 173000 160000 

  Investeerimistegevuse kulud 459 459 0 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt  0  0 0  0  0 0 

     sh muude vahendite arvelt 459 459 0  0  0 0 

05 Keskkonnakaitse 32083 41624 25980 26492 26302 26302 

  Põhitegevuse kulud 32083 41624 25980 26492 26302 26302 

     sh muude vahendite arvelt 32083 41624 25980 26492 26302 26302 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 234855 171470 218281 103197 304000 166434 

  Põhitegevuse kulud 111235 108905 99205 81197 82000 82000 

     sh muude vahendite arvelt 111235 108905 99205 81197 82000 82000 

  Investeerimistegevuse kulud 123620 62565 119076 22000 222000 84434 

     Sh toetuste arvelt 0 0 0 0 102000 0 

     sh muude vahendite arvelt 123620 62565  119076 22000 120000 84434 

07 Tervishoid 1126 1430 1000 1000 1000 1000 

  Põhitegevuse kulud 1126 1430 1000 1000 1000 1000 

     sh muude vahendite arvelt 1126 1430 1000 1000 1000 1000 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 325793 277073 254176 429598 294000 314444 

  Põhitegevuse kulud 309906 242073 254176 280000 294000 294444 

     sh muude vahendite arvelt 309906 242073 254176 280000 294000 294444 

  Investeerimistegevuse kulud 15887 35000 0 149598 0 20000 

     sh saadud toetuste arvelt  0 10000 0 74908   0 

     sh muude vahendite arvelt 15887 25000 0  74690  20 000 

09 Haridus 1316382 1587787 3918476 3167526 1446584 1469362 

  Põhitegevuse kulud 1253307 1377787 1428919 1457083 1446584 1469362 

     sh saadud toetuste arvelt 448341 517139 553339 581005 580000 580000 

     sh muude vahendite arvelt 804966 860648 875580 876078 866584 889362 

  Investeerimistegevuse kulud 63075 210000 2489557 1710443 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt 0  0 1298778 855221  0 0 

     sh muude vahendite arvelt 63075 210000 1190779 855222  0 0 

10 Sotsiaalne kaitse 150363 198505 259803 264924 263015 263015 

  Põhitegevuse kulud 150363 198505 259803 264924 263015 263015 

     sh saadud toetuste arvelt 62877 59777 62770 65910 67886 67886 

     sh muude vahendite arvelt 87486 138728 197033 199014 195129 195129 

KOKKU 2659916 2856129 5215568 4551283 2872772 2754586 
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Üldvalitsemine 

Strateegiline üldeesmärk: Palamuse valla juhtimist iseloomustab avatus, efektiivsus ja 

läbipaistvus. 

1. Strateegiline alameesmärk: Palamuse valla valitsemine on haldussuutlik ja efektiivne. 

Alameesmärgid: 

 Hästi läbimõeldud juhtimissüsteem tagab valla ametnike ja hallatavate asutuste töötajate 

kõrge motiveerituse ja rahulolu; 

 Valla kodanikele on tagatud tänapäevased teenindustingimused ja valla ametnikele 

tänapäeva nõuetele vastavad töötingimused; 

 Vallamaja ülalpidamisel on kasutatud taastuvenergiat. 

2. Strateegiline alameesmärk: Palamuse valla juhtimine on vallakodaniku keskne. 

Alameesmärgid: 

 Valla identiteedi arendamine; 

 Aktiivne ja konstruktiivne koostöö elanikke ja ettevõtjaid esindavate ühendustega; 

 Kohaliku omavalitsuse poolt osutatavad teenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad; 

 Valla juhtimist ja vallaelu arendamist puudutavad otsused on kõigile huvilistele 

kättesaadavad; 

 Vallavalitsus on avatud suhtluseks nii meedia kui vallakodanikega; 

 Info vallas toimuvate sündmuste ja uudiste kohta on võimaluse korral kättesaadav 

valla kodulehe ja ajalehe vahendusel. 

3. Strateegiline alameesmärk: Palamuse vald teeb tõhusat koostööd teiste Jõgevamaa 

omavalitsustega. 

Alameesmärgid: 

 Vald osaleb omavalitsusi ühendavate organisatsioonide töös ja ühistes 

arenguprojektides; 

4. Strateegiline alameesmärk: Palamuse vald on välispartneritele ja – külalistele avatud. 

Alameesmärgid: 

 Vald hoiab ja tugevdab olemasolevaid sõprussuhteid ning lähtub sõpruslepingutes 

kokkulepitud eesmärkidest; 

 Uute väliskontaktide loomisel lähtutakse võrdsuse ja tasakaalustatud suhtluse 

põhimõtetele. 

Haridus 

Strateegiline eesmärk: Palamuse vallas on  tagatud  konkurentsivõimelise ja kvaliteetse 

hariduse omandamine kohapeal. 

Alameesmärgid: 

 Palamuse valla laste- ja haridusasutused teevad omavahel tihedat koostööd; 

 Haridusasutuste materiaal-tehniline baas on kaasaegsel tasemel ja uueneb pidevalt, 

luues eeldused laste ja noorte igakülgseks arenguks; 

 Erivajadustega lastele tagatakse tugiteenused; 

 Kõigile Palamuse valla 1,5-7 aastastele lastele on võimaldatud lasteaiakoht lasteaias; 

 Jätkatakse lapsehoiu teenuse pakkumist juulikuus; 
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 Igal Palamuse vallas elaval lapsel on võimalus omandada  põhi- ja gümnaasiumiharidus 

oma kodukoha lähedal; 

 Põhikoolis toetatakse laste individuaalsete võimete arengut ning osutatakse 

heatasemelist abi kutsevalikul; 

 O. Lutsu Palamuse Gümnaasium on tuntud ja tunnustatud, gümnaasiumis omandatavad 

teadmised ja oskused võimaldavad õpilastel jätkata õpinguid väljavalitud erialal ja 

õppeasutuses; 

 Õpilastele on tagatud kvaliteetsed tugiteenused, transport kooli ja tasuta koolitoit. 

 Õpilaste huvihariduse toetamine. 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks 

 Uue lasteaia ehitamine; 

 Gümnaasiumi staadioni renoveerimine; 

 O Lutsu Palamuse Gümnaasiumi katlamaja katelde vahetus; 

 Palamuse valla lähivaldadega koostöö hariduse andmisel ja  koolitranspordi küsimuse 

lahendamine. 

 Koostöö Luua Metsanduskooliga. 

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 

Strateegiline eesmärk: Vajaduspõhised sotsiaalteenused ja esmatasandi arstiabi on 

kättesaadavad kõigile Palamuse valla elanikele. 

Alameesmärgid: 

 Kindlustunne ja enesega toimetuleku aluseks olevad sotsiaalteenused on tagatud kõigile 

valla elanikele; 

 Loodud on eakate vajadustest lähtuv toimetulekusüsteem, mida iseloomustab 

paindlikkus ja heal tasemel avahooldusteenused; 

 Puuetega inimestele on loodud võimalused osaleda aktiivselt ühiskondlikus elus, nende 

initsiatiivi ja ettevõtmisi toetatakse kohaliku omavalitsuse poolt; 

 Esmatasandi arstiabi Palamusel vastab elanike vajadustele; 

 Kohapeal töötab apteek. 

 Kultuur, sport ja vaba aeg 

Strateegiline eesmärk: Palamuse vallas toimub aastaringselt aktiivne kultuuri- ja spordielu. 

Säilinud on piirkonna kultuuriline omapära ja loodud eeldused ning võimalused 

traditsiooniliste kultuurisündmuste jätkumiseks ja edasiarendamiseks. Piirkond on tuntud 

oma kauni looduse ja turismiobjektide rohkuse poolest ning külastajatele pakutakse 

osalemise ja isetegevuse kaudu siiraid elamusi. 

Alameesmärgid: 

 Vald toetab traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste järjepidevust; 

 Valla kultuurikalender on mitmekesine ning pakub uut ja huvitavat igas eas inimestele; 

 Vald toetab MTÜ-de tegevust  ürituste korraldamisel; 

 Tehakse aktiivset koostööd ühiste kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel teiste 

omavalitsustega; 

 Palamuse vallas tegutseb 2 Rahvamaja, 2 Raamatukogu ja Avatud Noortekeskus. 
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Tegevused eesmärkide saavutamiseks 

 Hoonete ülalpidamisel kasutatakse taastuvenergiat. Maaküttele üle viimine Avatud 

Noortekeskus ja Palamuse Rahvamaja küttesüsteem. 

 Palamuse aleviku laululava renoveerimine. 

 Ürituste: Suur Paunvere väljanäitus ja Rammumees jätkamine. 

Tehniline infrastruktuur 

Strateegiline eesmärk: Palamuse vallas on elanike ja ettevõtjate vajadustele vastav tehniline 

infrastruktuur ja kommunaalteenused. 

Vesi ja kanalisatsioon 

Alameesmärgid: 

 Valla elanikele on tagatud kvaliteetsed ja kaasaja nõuetele vastavad ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniteenused. 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks 

 Valla osalemine Hajaasustuse veeprogrammis; 

 Olemasolevate amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine 

Kaarepere ja Pikkjärve külas. 

 

Teed ja liikluskorraldus 

Alameesmärgid: 

 Toimib riigi poolt finantseeritav avalik bussiliin; 

 Ühistranspordi liinid ja ajagraafikud on kooskõlas kasutajate vajadustega; 

 Ühistranspordi kasutajatele on tagatud mugavad ootetingimused; 

 Teede ja tänavate korrashoiul on esikohal ennetavad tegevused; 

 Vallas on piisaval arvul väikelaste mänguväljakuid. 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks 

 Teede ja tänavate hooldus. 

 Kaarepere küla laste mänguväljaku lõpule viimise omaosaluse tagamine MTÜ-le. 

 Strateegiline eesmärk: Palamuse vallas on tagatud avalik kord. 

Alameesmärgid: 

 Avaliku korra tagamisel tehakse koostööd politsei ja turvafirmaga. 

 Toetatakse vabatahtlikku tuletõrjeüksust. 

Elamumajandus 

Strateegiline eesmärk: Palamuse valla elamumajandus ja kommunaalteenused on 

kvaliteetsed ja korrastatud. 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks 

 Luua küla korruselamute alternatiivsele küttele üle viimine. 

  



21 
 

Põhitegevuse tulem: 

2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

114 445 1 367 110 926 131 166 209 039 198 464 

Põhitegevuse tulude ja kulude tasakaalu nõudest kinnipidamise nõue on täidetud. Põhitegevuse 

tulem on positiivne. Tulemi prognoosil 2016-2019.aastaks on järgitud eelarve planeerimisel 

konservatiivset joont. 2016-2019 eelarvestrateegia perioodil on vald planeerinud 

investeeringuid valla arengut silmas pidades.  

 

Joonis 5. Prognoositav põhitegevuse tulem 2014-2019 

3.3. Investeeringute kavandamine 
Eelarve tulude-kulude liikumisel on peamine eesmärk koostada perspektiivid selliselt, et vallal 

oleks piisav investeeringuvõime. Investeeringu teoreetiline võime peaks olema selline, et 

eelarve tulem tagab eelnevalt võetud laenude teenindamise ja uute investeeringute teostumise. 

Tulenevalt laenude tagasimaksetest ei ole vaba raha piisavalt, et ehitada suuremaid objekte 

omavahenditest. Nende käiku andmiseks tuleb võtta täiendavat laenu. Varade võõrandamise 

tulu saab olla ühekordse iseloomuga, mida pikemas perspektiivis ei saa arvestada, kui vallal ei 

ole pikemaajalist varade võõrandamise strateegiat. Samuti kinnisvara võõrandamisel mängib 

olulist rolli nõudlus kinnisvara turul.  

Suured investeeringud olid Palamuse Vallas aastatel 2012–2015, kui rajati Palamuse 

Gümnaasiumi, Palamuse aleviku ja Kaarepere küla maasoojussüsteem, teostati 

tänavavalgustuse renoveerimine Palamusel ja Kaareperes. Investeeringud teostati laenurahaga 

ja KIK toetusega.  

29.05.2014 võttis Palamuse Vallavolikogu vastu otsuse nr.37 Palamuse lasteaia  ehitamise 

alustamiseks. Hoone tulepüsivusklass ei vasta kahekorruselise lasteaia tuleohutusnõuetele. 

Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määruse nr 54 „Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded“ 
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seab piirangu, et tuleohutusklassi TP2 kuuluvas kahekorruselises koolieelses lasteasutuses 

tohib olla kuni 50 kohta, Palamuse lasteaias on aga vaja 104 lasteaiakohta. Nõutava 

tulepüsivusklassi saavutamiseks tuleb vahelaed ja teise korruse seinad asendada. Tõenäoliselt 

ei ole kunagi ühekorruselisena ehitatud hoone vundament võimeline vastu võtma lisanduvat 

koormust konstruktsioonide asendamisel (praegu vahelaed ja II korrus puitkonstruktsioonis). 

Energiatõhususe miinimum nõuete saavutamiseks tuleb olemasolevad I korruse ca 85 cm 

paksused maakiviseinad soojustada väljastpoolt vähemalt 25 cm paksuse isolatsioonikihiga. 

Olemasoleva hoone konstruktsioonist tulenev ruumistruktuur ei soosi kõiki vajadusi rahuldava, 

lapsesõbraliku ja kaasaegse ruumiprogrammi paigutamist hoonesse.  

Tulenevalt Muinsuskaitseameti seisukohast asub vana kõrtsihoone (praegune lasteaiamaja) 

mälestiste ühises kaitsevööndis, moodustades kaitsevööndi olulise struktuurielemendi. 

Olemasoleva hoone konstruktsioone täielikult säilitades pole selle rekonstrueerimine 

tänapäevastele energiatõhususe nõuetele vastavaks majanduslikul mõistlik. Ettekirjutusi on 

teinud lasteaiale ka Tartu Tervisekaitsetalituse Jõgevamaa osakond. Suuremateks 

puudujääkideks loetakse: 

 Lasteaias puuduvad tingimused laste üleriiete kuivatamiseks; 

 Ruutmeetrite arv ühele lapsele rühmaruumis ei vasta koolieelse lasteasutuse seaduses 

välja toodud nõuetele. Samuti on halvas seisukorras vana puust keerdtrepp, mis seab 

ohtu 1,5-3 aastastel lastel turvalisuse liikumisel; 

 Köögiploki ruutmeetrid ei  vasta terviseameti poolt kehtestatud nõuetele, sellest 

tulenevalt valmistatakse lasteaia köögis ainult hommikusööki ja õhtuoodet. Lõunasöök 

tuuakse gümnaasiumi sööklast. Kahel viimasel õppeaastal on lasteaias 4 toiduallergia 

talumatusega last, kellele lasteaia kokk peab hommiku ja õhtuoote eraldi  valmistama. 

Ruumipuudusest tulenevalt on koka käsutuses  tavaline kodune elektripliit, mille 

võimsus ei vasta toiduvalmistamise kogustele; 

 II-korruse välisseinte soojustus; 

 Ventilatsioon (olematu). 

Joonise 1. (lk.9) prognoosi kohaselt ei ole laste arvu vähenemist lasteaia rühmades ette näha.  

Eelarvestrateegias on planeeritud 2016-2017 aastaks lasteaia ehitus, mille kaasfinantseerimise 

katteallikaks taotletakse Vabariigi valitsuse määruse nr.30 (31.01.2008) „Riigieelarvest 

koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õppekeskkonna 

arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise 

tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse 

omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“. Omaosalus loodetakse katta laenu arvelt. 

2016.aastal planeeritakse projektist 2 309 557 eurot eraldada lasteaia ehituseks. 

Omafinantseeringuna 1 154 779 eurot ja kaasfinantseeringuna  

1 154 778 eurot. 2017.aastal planeeritakse lõpetada ehitus ja kulu on prognooside kohaselt 

1 710 443 eurot, millest omafinantseering 855 222 eurot ja kaasfinantseering 855 221 eurot. 
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2016.aastal planeeritakse veel alustada O. Lutsu Palamuse Gümnaasiumi staadioni 

renoveerimisega, milleks planeeritakse 180 000 eurot. Kaasfinantseerimine 144 000 eurot ja 

omafinantseering 36 000 eurot. Kaasfinantseeringut taotletakse struktuurifondidest. 

Tehnilise infrastruktuuri all on planeeritud järgmised investeeringud: 

 2016.aastal sihtfinantseerimine Kaarepere külas olemasoleva amortiseerunud 

veetorustiku rekonstrueerimine 97076 eurot ja hajaasustuse veeprogrammi toetamine 

22 000 eurot. 

 2017.aastal hajaasustuse veeprogrammi toetamine 22 000 eurot; 

 2018.aastal Luua küla valla omandis olevate elamute alternatiivse küttesüsteemi 

teostamine 200 000 eurot, kus kaasfinantseeringut taotletakse struktuurifondidest 

102 000 eurot ja omafinantseeringut 98 000 eurot. Samuti jätkatakse hajaasustuse 

veeprogrammi toetamist 22 000 euroga. 

 2019.aastal planeeritakse Kaarepere külas olemasoleva amortiseerunud 

kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist sihtfinantseeringuna 84 434 eurot. 

Kultuuri, spordi ja vaba aja investeeringuteks on planeeritud: 

 2017.aastal Palamuse Rahvamaja maakütte ja Palamuse Avatud Noortekeskuse 

maakütte rajamine summas 149 598, millest struktuurifondidest taotletakse 

kaasfinantseeringut 74 908 eurot ja omafinantseering on 74 690 eurot. 

 2019.aastal on planeeritud alustada Palamuse laululava renoveerimisega. 

Üldvalitsemise investeeringute all kajastatakse laenuintresside maksed. 

Tabel 7 Investeeringute prognoositavad mahud meetmete lõikes 2016-2019 (%). 

Meetmed 2016* 2017* 2018* 2019* 

Haridus 95* 89,9* 0 0 

Tehniline 
infrastruktuur 

4,7 1,3 91,5* 67,8 

Kultuur, sport ja 
vaba aeg 

0 7,8* 0 16 

Üldvalitsemine 0,3 1,0 8,5 16,2 

KOKKU 100 100 100 100 

*-kaasatud 

struktuurifondide 

rahastus 

    

3.4. Finantseerimistegevus 

Võlakohustused 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) pöörab suurt tähelepanu 

omavalitsuste laenutegevusele ja võlakoormusele. Palamuse valla arengukavas ettenähtud 

investeeringute elluviimiseks kasutatakse peamiselt võõrvahendeid (laene). Võõrvahendite 

planeerimisel arvestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses määratud 

normatiive, valla laenude teenindamise võimega ja laenutegevusega seotud finantsriskidega. 
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Palamuse vald on olnud konservatiivse laenupoliitikaga, laenu on võetud suurte 

investeeringuprojektide rahastamiseks. 

Eelarvestrateegia perioodiks 2016–2019 planeeritakse investeeringute katteks võtta laenu 

kokku 2,5 miljonit eurot. Laenukohustuste tasumiseks koos intressidega planeeritakse  

keskmiselt 806 184 eurot (vt tabel 3). 

 

Joonis 6. Laenukohustused (2016-2019) 

 

Tabel 8 Võlakohustused (€) 

Periood Laenu võtmine Laenu tasumine Laenujääk 

01.01.2015   763 839 

2015 295 000 152 609 906 230 

2016* 1 309 855 157 000 2 059 085 

2017* 951 912 227 975 2 783 022 

2018* 124 000 227 925 2 679 097 

2019* 104 434 193 284 2 590 247 

KOKKU 2 785 201 958 793 2 590 247 

 

Finantsdistsipliin 

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade kogusumma vahe. 

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud järgmised 

kohustused: 

 võetud laenud; 

 kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 

 tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 

 tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud 

ettemaksed; 

 pikaajalised võlad tarnijatele; 

 teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 

 muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. 

2013-2016.aasta kohta kehtivad järgmised netovõlakoormuse arvestamise reeglid: kui KOV 

üksuse netovõlakoormus on aruande alguse seisuga üle 60 % põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 
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2016.aasta lõpuni netovõlakoormust suurendada (KOFS §59 lg 71. Netovõlakoormus võib 

aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 

kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. 

Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti 

vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini 

vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus võib ületada netovõlakoormuse 

mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra. 

Palamuse valla 2015.aasta eeldatav netovõlakoormus on 34,3 %. 2016.aastal on prognoositud 

seoses Palamuse lasteaia ehituse alustamisega netovõlakoormuse suurenemist 72,9 %-ni ja 

selleks taotletakse Vabariigi valitsuselt eriluba. 

Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse raamatupidamisarvestuse andmete 

alusel aruandeaasta lõpu seisuga. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse 

kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või 

positiivne. Alates 2013. aastast on eelarvestrateegia perioodil lubatud kahel mittejärjestikusel 

aastal kavandada põhitegevuse tulemit lubatavast väärtusest väiksemana. Sellisel juhul peab 

eelarvestrateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite summa olema null või positiivne. 

Palamuse Vald on järginud finantsdistsipliini nõuet (vt joonis 7). 

 

Joonis 7. Netovõla ülemmäär ja Palamuse valla tegelik netovõlakoormus (%). 
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Tabel 9. Finantsdistsipliini tagamine 

PALAMUSE 
VALLAVALITSUS 2014 täitmine 2015*  2016*  2017*  2018*  2019*  

Põhitegevuse tulud 
kokku 2 511 989 2 534 272 2 708 961 2 780 408 2 839 191 

 
2 828 616 

Põhitegevuse kulud 
kokku 2 397 544 2 532 905 2 598 035 2 649 242 2 630 152 

 
2 630 152 

Põhitegevustulem 114 445 1 367 110 926 131 166 209 039 198 464 

Investeerimistegevus 
kokku -162 911 -194 574 -1 218 055 -886 212 -113 870 

 
-93 684 

Eelarve tulem -48 466 -193 207 -1 107 129 -755 046 95 169 104 780 

Finantseerimistegevus -2 978 142 391 1 152 855 723 937 -103 925 -88 850 

Likviidsete varade 
muutus (+ 
suurenemine, - 
vähenemine) -51 445 -50 816 45 726 -31 109 -8 756 

 
 
 
15 930 

Likviidsete varade 
suunamata jääk aasta 
lõpuks 88 816 38 000 83 726 52 617 43 861 

 
 
59 791 

Võlakohustused kokku 
aasta lõpu seisuga 763 839 906 230 2 059 085 2 783 022 2 679 097 

 
2 590 247 

Netovõlakoormus 
(eurodes) 675 023 868 230 1 975 359 2 730 405 2 635 236 

 
2 530 456 

Netovõlakoormus (%) 26,9% 34,3% 72,9% 98,2% 92,8% 89,5% 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (eurodes) 1 507 193 1 520 563 1 625 377 1 668 245 1 703 315 

 
1 697 170 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% 0 0 

 
0 

Vaba netovõlakoormus 
(eurodes) 832 171 652 333 -349 982 0 0 

 
0 

Kokkuvõte 
Palamuse valla 2016–2019 eelarvestrateegia on koostatud valla kehtivas arengukavas 

ettenähtud eesmärkide saavutamiseks koos ajalise tegevuskava ja võimaliku finantsplaaniga. 

Eelarvestrateegia on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse nõuete 

alusel. Eelarvestrateegias on esitatud ülevaade sotsiaalmajanduslikust keskkonnast, 

makromajanduslikest prognoosidest, Palamuse valla arengusuundadest ja finantsprognoosidest. 

Valla arengu tagamiseks on planeeritud eelarvestrateegia perioodil investeerida 4,8 miljonit 

eurot olemasolevate hoonete ja rajatiste renoveerimiseks ja uusehituseks ning infrastruktuuri 

parendamiseks. Investeeringute katteallikaks on 58 protsendi ulatuses planeeritud kasutada 

võõrvahendeid (laene) ja 42 protsenti struktuurifonde.  
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Eelarvestrateegia perioodiks prognoositakse tulude stabiilset kasvu keskmiselt 2,8 protsenti. 

Põhitegevuse kuludes on püsimajandamiskulud arvestatud iga-aastase tarbijahinnaindeksi 

prognoositava kasvu alusel ja personalikulude üldiseks kasvuks keskmiselt 2%. 

Valla finantsjätkusuutlikkuse tagamiseks planeeritakse eelarvestrateegia lõpuaastaks 

põhitegevuse tulemiks kuni 7 protsenti põhitegevuse tuludest, mis võimaldab teenindada laene 

ning tasuda intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rait Persidski 
vallavolikogu esimees  

 


