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Sissejuhatus 

 
Tamsalu valla arengukava  on koostatud eesmärgiga suunata ja juhtida valla arengut perioodil 2015 -

2021 ning saavutada kavas seatud sihid.  

Arengukavas on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seadusest, valla põhimäärusest, valdkondadest ja teemadest, kus omavalitsusel on 

seadusjärgselt täita oluline roll.  

Arengukava koostamisel on lähtealuseks pikaajaline arengudokument “Tamsalu valla arengustrateegia 

2025”. 

Koostatud arengukava sihiks on tagada valla elanikele arenev ja turvaline elukeskkond, stimuleerida 

ettevõtlust, pakkuda vallarahvale kvaliteetseid avalikke teenuseid ning arendada tihedat koostööd 

naabrite ja teiste  partnerite, investorite ning avalikkusega. 

 

 

1. ARENGUEESMÄRGID 
 

1.1. Missioon 

 
Turvalise, mitmekesise ja atraktiivse elukeskkonna edasiarendamine, eelduste loomine 

paikkonna elanike harituse, majandusliku ja sotsiaalse heaolu ning ettevõtlikkuse kasvuks, 

säästlikkuse, kultuurilise ja tervisliku elulaadi väärtustamine, inimeste kaasatõmbamine oma 

piirkonna arengu kujundamisse. Kogukonna liikmete arvu kasvatamine. 

 

1.2. Visioon 

 
Aastal 2021 on Tamsalu vald nooreneva, ettevõtliku, haritud ja elurõõmsa elanikkonnaga, 

suurepäraste vaba aja veetmise võimalustega, puhta ja kauni looduskeskkonnaga, mitmekesise 

ettevõtlusega, kaasaegse infrastruktuuriga, uuenduslik, konkurentsivõimeline, turvaline, 

usaldusväärne ja koostööle suunatud omavalitsus. 

 

1.3. Strateegilised eesmärgid 

 
 Haldussuutlik ja professionaalse ametnikkonnaga vallaorganisatsioon. Aktiivne ja kaasatud 

vallarahvas.  

 Meeldiv elukeskkond, korrastatud külad ja keskused, kaasaegne tehniline infrastruktuur. 

 Jätkusuutlik ettevõtlus, ettevõtlusaktiivsuse ja töökohtade arvu kasv. 

 Haritud vallarahvas,  kättesaadav haridus,  kaasaegne õpikeskkond, rakendatud elukestva 

õppe põhimõtted. 

 Aktiivne noorsootöö, noorte omaalgatus ja osalus. 

 Tamsalu on tuntud spordikeskus 

 Mitmekülgsed võimalused meelepärase ja arendava tegevusega tegelemiseks. 

 Turistide reisisiht, kasutatud turismipotentsiaal. 

 Riskirühmade toimetulek, kvaliteetne hoolekanne 

 Toimetulekut soodustav elukeskkond. 

 Turvaline ning tervisele ohutu elu- ja töökeskkond. 

.  
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2. ASUKOHT, ASUSTUS JA RAHVASTIK 
 

2.1. Asukoht 
 

Tamsalu vald paikneb Lääne-Viru maakonna edelaosas. Vald on kirde-edela suunaliselt pikliku rombi 

kujuline: pikkus põhjast lõunasse on ca 15 km ja idast läände ca 37 km. Tamsalu vald piirneb Tapa 

vallaga loodes, Rakvere vallaga põhjas, Vinni vallaga kirdes, Väike-Maarja vallaga idas ja kagus, 

Järva maakonnas piirneb Järva-Jaani vallaga lõunas ja edelas ning Ambla vallaga läänes. Tamsalu 

valla pindala on 218,5 km2. Valla keskus asub Tamsalu linnas. Tamsalut läbib Tallinn - Tartu - Pihkva 

- Moskva raudtee. Tamsalu valda läbib kõige otsem ühendustee Pärnust Sankt-Peterburi. 

 

Üldandmed (01.01.2015) 

 

2.2. Asustus ja rahvastik 
2.2.1. Külade ja keskuste rahva arv 

 

Tamsalu valla suurimaks keskuseks on Tamsalu linn. Seal asuvad kaubandus-, kultuuri-, haridus-, 

teenindus- ja sotsiaalobjektid.  Tamsalu linna, kui keskuse kõrval asuvad tugevad tõmbekeskused – 

Rakvere linn, Tapa linn ja Väike-Maarja.  

Lääne – Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ”Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-

2015” järgi jaguneb Tamsalu vald neljaks kandiks: 1) Tamsalu kant (Sääse, Uudeküla, Alupere, 

Naistevälja, Kaeva, Loksa, Savalduma, Araski, Sauvälja, Metskaevu, Põdrangu), 2) Porkuni kant 

(Porkuni, Piisupi, Vistla, Järvajõe, Kadapiku), 3) Vajangu kant (Vajangu, Kuie, Kursi, Kerguta, 

Aavere, Võhmuta, Türje, Järsi), 4) Assamalla kant (Assamalla, Kullenga, Lemmküla, Vadiküla, 

Võhmetu, Koplitaguse, Koiduküla). Kant on sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on 

ühine „meie-tunne“. Ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile „oma“. Moodustub 

enamasti mitmest asulast. Kandi moodustavad kas keskus ja selle ümber koondunud asulad või asulate 

rühm ilma olulise keskuseta. (Allikas: Lääne – Viru maakonnaplaneeringu teemapalaneering 

Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015) 

 
Joonis 1 Tamsalu valla külad 

 Pindala  (km2) Elanike arv Asustustihedus (in/km2) 

Tamsalu vald 218,5 3941 18,0 
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Kõige kaugemal keskusest (Tamsalu linnast) asuvad Koplitaguse küla Rakvere valla piiril ning Türje 

küla Järvamaa piiril. Vajangu, Kuie, Kursi, Võhmuta ja Järsi külad on varem kuulunud Järvamaale, 

seetõttu on selle piirkonna elanikele teatavaks tõmbekeskuseks Järva-Jaani. Kullenga ja Assamalla 

küla elanike jaoks on teatavaks tõmbekeskuseks Väike-Maarja.  

 

Rahvastiku muutus asulate kaupa 

Asula 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 

Tamsalu linn 2689 2586 2559 2533 2478 2436 2389 2268 2245 2222 

Aavere küla 14 12 13 13 13 16 17 19 20 18 

Alupere küla 14 13 11 10 10 10 10 7 6 7 

Araski küla 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

Assamalla küla 125 116 131 129 121 111 107 106 108 102 

Järsi küla 5 3 3 3 1 1 0 0 1 1 

Järvajõe küla 26 25 24 24 24 25 26 27 27 30 

Kadapiku küla 11 15 13 13 11 12 11 11 11 11 

Kaeva küla 18 18 17 16 15 15 15 13 12 13 

Kerguta küla 13 13 13 10 10 10 10 9 9 8 

Koiduküla 6 6 5 5 3 3 2 1 1 0 

Koplitaguse 

küla 

12 11 10 9 10 11 11 11 13 15 

Kuie küla 38 36 36 32 33 27 25 19 17 16 

Kullenga küla 29 31 28 29 26 28 29 33 30 28 

Kursi küla 42 40 40 41 35 35 37 35 35 33 

Lemmküla 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Loksa küla 42 42 37 36 34 32 31 29 32 33 

Metskaevu küla 12 12 10 9 14 16 16 16 14 17 

Naistevälja küla 30 30 31 32 30 32 33 33 32 32 

Piisupi küla 58 54 49 59 58 56 53 48 48 48 

Porkuni küla 209 202 198 189 187 183 178 167 162 150 

Põdrangu küla 84 81 82 80 79 76 80 69 63 67 

Sauvälja küla 22 22 22 20 22 23 23 18 19 18 

Savalduma küla 38 30 28 26 26 28 28 26 33 34 

Sääse alevik 480 444 484 489 452 428 418 423 412 391 

Türje küla 11 13 11 9 14 12 12 13 12 10 

Uudeküla 111 105 108 108 105 108 94 105 106 104 

Vadiküla 8 8 7 5 7 7 8 6 6 7 

Vajangu küla 405 387 383 381 369 361 340 325 320 317 

Vistla küla 20 24 24 21 21 22 23 23 23 21 

Võhmetu küla 14 14 15 14 12 12 14 16 14 16 

Võhmuta küla 61 53 52 51 54 54 52 51 48 48 

KOV taseme 

aadressiga 

24 22 22 26 71 56 55 62 59 54 

 

 

 



Tamsalu valla arengukava 2016-2021 

 9 

 
 

Joonis 2 Tamsalu valla elanike arvu muutus 10 aasta jooksul 

 

 

2.2.2. Elanikkonna demograafilise struktuuri muutus 
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Joonis 3Elanikkonna demograafiline struktuur 

Aasta Elanike 

arv 

kokku 

Vanuse grupp 

0-6 7-18 19-64 65 ja 

vanemad 

2012 4149 270 547 2542 790 

Osakaal %  6,5 13,2 61,3 19,0 

2013 4068 261 533 2496 778 

Osakaal %  6,4 13,1 61,4 19,1 

2014 3991 270 530 2400 791 

Osakaal %  6,7 13,3 60,1 19,8 

2015 3941 256 535 2338 812 

Osakaal %  6,5 13,6 59,3 20,6 
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3. HETKESEISU ANALÜÜS JA TEGEVUSEESMÄRGID 
 

Valla hetkeseisu analüüs ( hetkeseisu kirjeldus, SWOT, probleemid) ja eesmärgistus (visioon, tegevus-

eesmärgid) hõlmab kuut strateegilist valdkonda - 

 Juhtimine ja arengu rahastamine  

 Elukeskkond, sh tehniline infrastruktuur  

 Ettevõtluskeskkond - sh  ettevõtlus ja tööhõive  

 Haridus ja noorsootöö  

 Kultuur, sport ja turism  

 Sotsiaalne heaolu, sh tervishoid, sotsiaalhoolekanne ja turvalisus 

 

3.1. Juhtimine ja arengu rahastamine 
 

3.1.1. Hetkeseis 

3.1.1.1. Juhtimise struktuur  

 

 

 

 

 

 

Ametnikud 

vallavanem 

vallasekretär pearaamatu- 

pidaja 

abivallavanem sotsiaal- ja 

haridusosakonna 

juhataja 

vallasekretäri 

abi 

 ehitusspetsialist  

  keskkonna- 

spetsialist-  

lastekaitse-

spetsialist 

  järelevalveinspektor 

(0,25) 

sotsiaalinspektor 

Töötajad   vanemraamatu- 

pidaja (2) 

IT-spetsialist hoolekandetöötaja 

(2) 
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3.1.1.2. Eelarve     

3.1.1.2.1. Eelarve struktuur 

Tulud 

Tamsalu valla 2015. a eelarve põhitegevuse tulud moodustasid 4143 059 eurot. Tuludena lisandusid 

planeeritud  projektipõhine laekumine 82 130 eurot ning tulu vallavara müügist 13 726 eurot.  

Põhitegevuse tuludest olid suurima osakaaluga maksud 46%-ga, järgnesid toetused 43%-ga, teenuste 

müük 8%-ga ja muud tulud 3%-ga 

 

 
 
Kulud 

 

Valla 2015.a eelarve põhitegevuse kulud moodustasid 3 562 037 eurot. Investeeringuid teostati 254 

397euro väärtuses ning laenu maksti tagasi 455 992 eurot. Valdkondadest oli suurima osakaaluga  

haridus 49%-ga, järgnesid sotsiaalhoolekanne 15 %-ga, vaba aeg 12,1 %-ga, majandus 9 %-ga, 

valitsemine 7%-ga, elamu- ja kommunaalmajandus 7%-ga, keskkond 2%-ga. 
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3.1.1.2.2 Finantsnäitajad 

 

31.12.2014 seisuga 

 

Nimetus Väärtus eurot 

31.12.2013 31.12.2014 Kasv% 31.12.2015 Kasv% 

Põhitegevuse tulu 3 602 470 3 946 218 9,5% 4 143 059 4,98% 

Põhitegevuse kulu 3 263 519 3 378 588 3% 3 562 037 5% 

Põhitegevuse tulem 338 951 567 630  581 022  

Investeerimistegevus 298 116 -360 389  -192 860  

Eelarve tulem 40 834 207 241        388 162  

Finantseerimistegevus -109 693 -59 772  -455 992  

Võlakohustused aasta lõpuks  1 911 064 1 856 351  1 395 299  

Netovõlakoormus  45,1% 35,88%  35,8%  

 

3.1.1.3.Ajaleht 

 

Tamsalu valla ajalehe toimetamine on korraldatud töövõtulepingu alusel. Tamsalu ajaleht ilmub 

regulaarselt üks kord kuus ja on tasuta. 

3.1.1.4.Välispartnerid ja koostöö ajalugu  

 

PETÄJÄVESI vald (Soome Vabariik)  

10.10.1991.a. sõlmiti Tamsalu alevi ja Petäjävesi valla vahel tähtajatu koostööleping. Leping näeb ette 

kultuuri- ja spordikollektiivide vahetusi, kontakte omavalitsuste vahel, haridusalast koostööd. 

Tihedamad on seni olnud kontaktid kultuuri- ja hariduse vallas; koostööd tehakse ka veemajanduse ja 

päästeteenistuse alal.  

On välja kujunenud kontaktid Tamsalu ja Petäjavesi Lions klubide vahel. 2000.a. mais külastas 

Petäjävesi Lions klubi esindaja Tamsalut ning andis kohalikule endisele "soomepoisile" üle kingituse 

Petäjävesi lõvidelt. 

 

SVENLJUNGA kommuun (Rootsi Kuningriik) 

 Esimene koostööleping sõlmiti 05.09.1992.a. viieks aastaks ning nägi ette vastastikuseid õppe- ja 

tutvumisreise, koostöö arendamist ettevõtjate vahel, kontaktide edendamist koolide, kultuuriseltside ja 

teiste elanike ühenduste vahel. Koostöölepingut Tamsalu linna ja Svenljunga kommuuni vahel 

uuendati 1999.a. oktoobris kolmeaastase tähtajaga. 2003.a sõlmiti koostööleping kolmepoolsena – 

Tamsalu linna, Svenljunga Kommuuni ja Amt Rehna vahel. Toimunud on mitmeid delgatsioonide 

vahetusi, tihedam koostöö on läbi Euroopa Liidu poolt rahastatavate koostööprojektide (Comenius, 

Interreg). 

 

Amt REHNA  (Saksamaa).  

Ametlik koostööleping allkirjastati 2003.a. kolmepoolsena Svenljunga kommuuni, Amt Rehna ja 

Tamsalu linna vahel. Amt Rehna asub Hamburgi – Berliini magistraali ääres Mecklenburg – 

Vorpommerni liidumaal ja on aknaks biosfääri kaitsealale, kuulub ühtsesse majandusruumi Lübecki ja 

Schweriniga. Amti kuulub 17 valda, kus on 10 suuremat asulat, kokku 9700 elanikku. Amti keskus 

asub  2700 elanikuga Rehna linnas. Linna olulisim turismiobjekt on klooster. Tänu biosfääri 

kaitsealale on piirkonnas oluline osa turismil.  Tihedam koostöö on läbi Euroopa Liidu poolt 

rahastatavate koostööprojektide (Comenius, Interreg). 
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NASTOLA vald (Soome Vabariik)  

1996. aastal toimus ametlike delegatsioonide vahetus, 27.06.1997. aastal sõlmiti tähtajatu 

sõprusleping. Koostöö toimub kultuurivahetuse vallas (Nastola Meeskoor ja Tamsalu Naiskoor), 

sõprussidemed on loodud kahe valla koolide vahel. Tihedad sidemed on omavalitsuste vahel. Nastola 

vald teeb koostööd ja toetab Tamsalu linna Euroopa Liidu-suunalisi projekte.  

 

LYNGDALI kommuun (Norra Kuningriik) 

1999.a. mais külastas Tamsalut 8-liikmeline Lyngdali delegatsioon (volikogu ja valitsuse liikmed). 

7.mail 1999.a. sõlmiti tähtajatu sõprusleping Tamsalu linna ja Lyngdali Kommuuni vahel. See näeb 

ette kontakte koolide, kultuurikollektiivide, spordiseltside, ärimeeste ja omavalitsuste vahel. 2000.a. 

mais külastasid Tamsalu Linnavalitsuse ja Linnavolikogu esindajad Lyngdali. Lepiti kokku 

konkreetsed koostöövormid ja ühiselt korraldatavad üritused. 

 

HOHENFELDE vallaga said sõprussuhted alguse 1997 aastast, mil valla kultuuriesindus külastas Plöni 

kreisi. 1998.a.sõlmiti Hohenfelde vallaga koostöö protokoll. 1999.a. külastas valla esindus Lääne-Viru 

maakonna ja Plöni kreisi koostöö kümnenda aastapäeva raames,  Plöni kreisi ja Hohenfelde valda. 

Sellel külaskäigul arutati ka koostöö edasisis plaane ja leiti, et rõhuasetus tuleb teha noorsoole. 

Koostöösoovi arendamise märgiks kinkis sõprusvald meile rahasumma, mille eest sisustasime Vajangu 

Põhikoolis kaks klassiruumi ning omapoolse koostöö arendamise märgina kutsus valla esindus 

külaskäigule Hohenfelde valla noorjalgpallurid.  

 

Soome Vabariigis on arendatud sõprussuhteid RUUKKI, SIIKAJOKI, RANTSILA, PULKKILA 

PIIPPOLA, PYHÄNTÄ ja KESTILA vallaga. Esmakordselt külastas kõigi nimetatud valdade esindus 

meid oktoobris 1998.a. Külaskäigu jooksul sõlmiti iga valla esindajaga sõpruse ja koostöö protokoll. 

Edaspidi on igal aastal toimunud väiksemaid ja suuremaid üritusi millest võib välja tuua Kestila valla 

noorte osavõttu 1999.a. Porkuni Muusikapäevadest. Meie esindus käis Soomes 1998.a. suvel ning siis 

tutvuti iga valla ettevõtlusega ning samal eesmärgil toimus ka külaskäik 2001.a. kevadel, kus esindusse 

kuulusid Tamsalu valla ettevõtjad ja vallavanem. Põhiliselt hõlmavad sõprussuhted soomlastega 

kultuurivahetust ning ettevõtluse arendamise alane infovahetus. Peale valdade ühinemist on seitsmest 

omavalitsusest moodustunud kolm: Siikajoki, Siikalatva ja Pyhäntä vallad. 

 

ROKIŠKISE RAJOONI OMAVALITSUS (LEEDU VABARIIK) ning Tamsalu Vald sõlmisid 20.09.2008.a. 

koostöölepingu, sooviga arendada ja tugevdada sõprussuhteid ja koostööd majanduse, hariduse, 

kultuuri, spordi, turismi, sotsiaalsfääri ja keskkonnakaitse valdkondades. Lepingule kirjutasid alla 

Roskiškise Rajooni Omavalitsuse meer Rimantas Velykis ja Tamsalu vallavolikogu esimees Andrus 

Freienthal. 
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3.1.1.5. Rakendatud lisateenused 

 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Toetatavad grupid 

Inkubatsiooniteenus ettevõtjatele PAIK-i 

vahendusel 

Tamsalu valla ja Pandivere piirkonna ettevõtjad 

Külade arengu toetamine (külade koostöö PAIK-I 

eestvedamisel) 

Tamsalu valla külad 

Kolmanda sektori nõustamine läbi PAIK-i Kodanikeühendused 

 

3.1.2. SWOT-analüüs 

Tugevused  Nõrkused  

1. Investeeringud infrastruktuuri 

2. Hariduse kättesaadavus hea 

3. Teenuste kättesaadavus pole halvenenud 

4. Planeeritud tegevused ellu viidud ja uued 

tegevused planeeritud    

5. Apoliitiline volikogu 

6. Vallal toimiv ajaleht ja kodulehekülg 

7. Info internetiseeritud (kõigil allasutustel 

võimalik olla ühenduses interneti kaudu) 

8. Vallal selge keskus väljakujunenud 

erinevate teenindusasutustega 

9. Piirkonna ühtne terviklikum areng läbi 

PAIK-i 

10. Pikaajaliste kogemustega ametnikud 

11. Aktiviseerunud külaelu 

12. Väljakujunenud valla juhtimissüsteem 

 

1. Elanike arv väheneb 

2. Töökohtade arv vähenenud 

3. Investeeringud infrastruktuuri pole 

piisavad 

4. Palju toimetulekutoetuse saajaid 

5. Madal ettevõtlusaktiivsus 

6. Kinnisvara väheatraktiivne 

7. Ebapiisav eelarve, et lahendada kõiki 

vajalikke ülesandeid 

8. Interneti levi kvaliteet kohati kõikuv 

9. Kohati jätab soovida KOV töötajate 

omaalgatus  

10. Struktuuris osa valdkondi katmata 

(ettevõtlus, noorsootöö)  

 

Võimalused   Ohud  

1. Vallas olemasolevate võimaluste 

tutvustamine messidel, meedias 

2. Piirkonnas (PAIK) ühine teenuste 

(projektide koostamine) tellimine 

3. Hariduse spetsialiseerumine  

4. Volikogu liikmete koolitamine; 

5. Heade spetsialistide motiveerimine, 

tunnustamine  

6. KOV töötajate väärtustamine (ka moraalne) 

7. Vallas võimalikult laiapõhjaline ühiste 

eesmärkide püstitamine (ühiskondlik 

kokkulepe) 

8. Infotehnoloogiliste võimaluste parem 

ärakasutamine 

9. Vallaelanike kaasamine otsustamisesse (läbi 

MTÜ-de, huvigruppide) 

10. Riigi regionaalpoliitika selgus 

11. Välispartneritega koostöö(kogemused, 

ühised projektid) 

1. Riigi haldus-ja regionaalpoliitika 

muutumine soovimatus suunas 

2. Võimekad (haritud) inimesed lahkuvad 

mujale elama ja tööle (maksubaas) 

3. Vallas toimivad ettevõtted lõpetavad 

tegevuse (pankrotistuvad, asukoha 

muutus) 

4. Õpilaste arv gümnaasiumis väheneb 

sedavõrd, et kaob gümnaasium 
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3.1.3. Visioon 

 

Vallas on tööl kompetentsed, motiveeritud, oma ala valdavad spetsialistid. Vallas on 

kodanikuühendused, kes aktiivselt osalevad piirkonna arendamises. Suur osa avalikest 

teenustest  on kättesaadavad läbi interneti. 

 

3.1.4. Strateegiline eesmärk 

 

Haldussuutlik ja professionaalse ametnikkonnaga vallaorganisatsioon. 

Aktiivne ja kaasatud vallarahvas. 

 

3.1.5 Alaeesmärgid  

 

 Kasvanud valla elanikkond ja tulubaas  

 Ühised spetsialistid läbi koostööpiirkonna (PAIK) 
 Arenevad külad  
 Infomaterjalide kvaliteet ja positiivne maine  
 Ajakohane juhtimisstruktuur   
 

3.1.6 Indikaatorid 

 

Näitaja Aasta  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Elanike arv (1. jaanuar) 

 

4249 4149 4068 3991 3941 3874 

2. Põhitegevuse tulu 1 elaniku 

kohta (eur) 

 

815 826 886 988 1051 1097 

3. Rahastatud projektide arv  12 17 15 13 11  

4. Projektidest saadud raha (tuh 

eur) 

1339 696 74 168 44 218 

5. Investeeringute osakaal eelarve 

kuludes (protsentides) 

 

36,4 27,5 13 9,9 6 18,5 

6. Netovõlakoormus aasta lõpuks 

(protsentides) 

 

30,0 50,26 45,1 35,88 35,8 45,5 
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3.2 Elukeskkond 
 

3.2.1 Hetkeseis 

3.2.1.1 Maakasutus 

  Elamu-

maa 

Äri- ja 

tootmis-

maa 

Metsa-

maa 

Haritav 

maa 

Looduslik 

rohumaa 

Muu 

maa 

Kokku 

Maaliigi pindala (ha) 482 114 9640 8497 1025 1702 21460 

Protsent üldpindalast 

(%) 

2 0,5 45 39 5 8,5 100 

3.2.1.2 Planeeringud 

 

Kehtivad planeeringud seisuga 01.06.2016 a: 

- Tamsalu valla üldplaneering 

- Assamalla raamatukogu maa-ala detailplaneering 

- Võhmuta PM Vajangu lüpsifarmi detailplaneering 

- Tamsalu linn Kesk 6, Tehnika 15 ja 19 detailplaneering 

- Tamsalu linn Toome tänava vahelise maa-ala detailplaneering 

- Porkuni küla Järvetalu kinnistu ja Kännuküla küla Järvetalu kinnistu detailplaneering 

       -     Porkuni järve puhkeala teemaplaneering 

- Tamsalu linna Raudtee tn äärse maa-ala detailplaneering  

- Tööstuse tn 14 detailplaneering  

- Tamsalu tööstusala detailplaneering  

- Raudtee tn 4 hoonete maa-ala detailplaneering 

- Sireli põik elamuala detailplaneering  

- Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneering 

- Tamsalu linna Tööstuse tn.11 kinnistu detailplaneering  

- Koidu tn 16 detailplaneering  

- Lubjakivi töötlemiskompleksi kinnistu detailplaneering  

- Suusastaadioni ja –radade ning Tamsalu EPT maa-ala detailplaneering  

- Porkuni kooli detailplaneering  

- Tamsalu linna keskosa detailplaneering 

- Porkuni elamuala E-4 detailplaneering 

- Porkuni küla Lossi tn 1 detailplaneering 

- Sirelipõllu detailplaneering 

- Tamsalu linna Laane tn elamuala detailplaneering 

3.2.1.3 Elamumajandus 

Suurim korterifond on Tamsalu linnas ja Sääse alevikus. Tamsalus on kokku 825 korterit, millest 673 

on eraomanduses ning 152 munitsipaalomanduses. Sääse korterelamutes on kokku 212 korterit, millest 

128 eraomanduses ja 84 munitsipaalomanduses. Korruselamute haldamiseks on loodud Tamsalu linnas 

3 , Assamallas 1 ning Porkunis 2 korteriühistut. Suurt osa elamufondi haldab AS Tamsalu Kalor. 

3.2.1.4 Jäätmekäitlus 

Jäätmemajandusega seotud tingimusi jäätmete kogumisel, veol, hoidmisel taaskasutamisel ja 

kõrvaldamisel reguleerivad Tamsalu vallas järgmised õigusaktid: 
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 Jäätmeseadus 

 Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2015 – 2020 

(Tamsalu Vallavolikogu 28.01.2015.a määrus nr 1) 

 Tamsalu valla jäätmehoolduseeskiri 

 

Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere vallad on omavahel tihedalt seotud nii hetkel toimiva 

jäätmehoolduse kui ka teiste eluvaldkondade osas. Ühistegevuse aktiviseerimiseks loodi 6. juunil 

2006. a MTÜ PAIK. Tänu loodud ühisorganisatsioonile on võimalik 4 Pandivere koostööpiirkonda 

kuuluva omavalitsusüksuse ühine tegutsemine mitmetes erinevates eluvaldkondades (näiteks 

keskkonnakaitse, haridus, kultuur ja sport, ettevõtlus, turism, kommunaalmajandus jne).  

 

2007 a. loodi PAIK-i juurde ainult omavalitsusüksusi ühendav MTÜ Roheline Paik. MTÜ Roheline 

Paik esimeseks suureks ülesandeks oli viia läbi Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdades 

korraldatud olmejäätmeteveo konkurss. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele 

olmejäätmete valdajatele valla haldusterritooriumi piires. Olmejäätmete kogumiseks peab olema 

kõikidel jäätmevaldajatel standardne jäätmete kogumiskonteiner, mida on võimalik 

jäätmekäitlusettevõttel tühjendada. 

 

Põllumajandusjäätmeid tekib nii spetsialiseerunud põllumajanduslikes ettevõtetes kui ka 

kodumajapidamistes. Põllumajanduslikule tootmisele iseloomulikud jäätmed on sõnnik (läga), 

loomasööda jäägid, lõpnud loomad ning kilejäätmed . Samuti tekib põllumajanduslikus tootmises 

olmejäätmeid, vanarehve ning nn. tavapäraseid ohtlikke jäätmeid (vanaõlid, pliiakud). 

Põllumajandusjäätmete põhiosa moodustab sõnnik. Tahesõnniku aunade (komposteerimise) asukohad 

vajavad enne käiku võtmist kooskõlastamist kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistiga. 

Vedelsõnniku (läga) laotamisplaanid kooskõlastatakse Keskkonnaameti Viru regiooniga. Loomsed 

jäätmed käideldakse Väike-Maarjas paiknevas loomsete jäätmete käitlemise tehases. 

 

Lähimad nõuetele vastavad prügilad on Uikalas, Jõelähtmel ja Tormas.  

 

Tamsalu linnas, Raudtee tänav 4 asub jäätmejaam, kus toimub ohtlike jäätmete, elektri- ja 

elektroonikajäätmete ja vanade sõiduautorehvide vastu võtmine elanikelt. Samuti saab seal ära anda 

ehitus- ja lammutusprahti (puit- ja klaasi jäätmed), segapakendit, paberit ja pappi, metallijäätmeid, 

penoplasti ning suuremõõtmelisi jäätmeid (mööbel). 

Alates 01.01.2008 rakendus sorteerimata olmejäätmete prügilasse ladestamise keeld, mis tähendab, et 

elanikkonnal tuleb olmeprügi sorteerida. 

 

MTÜ Eesti Pandipakend, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ning  

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on kohustatud paigaldama pakendi jäätmete kogumiskonteinerid 

kohaliku omavalitsuse territooriumile selliselt, et oleks tagatud kogumiskonteinerite miinimumarv ja 

miinimummaht iga kogumiskoha kohta, võtmata selle eest tasu kohaliku omavalitsuse käest. Tamsalu 

linnas ja külades on nimetatud organisatsioonide poolt suuremate korrusmajade juurde ja avalikesse 

kohtadesse paigaldatud segapakendite konteinerid.  

Biolagunevate jäätmete (puulehed, aia- ja kalmistujäätmed, biomuda) kogumiseks ja 

komposteerimiseks rajati 2008.aastal Kaeva külas asuva Tamsalu reoveepuhastus-jaama 

territooriumile  komposteerimisväljak. 

Alates 2007 a on Tamsalu vald MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus liige. Lääne-Viru Jäätmekeskuses 

võetakse muuhulgas vastu ka neid jäätmeid, mida Tamsalu jäätmejaamas ei võeta (ehitusjäätmed, 

eterniit jms). 
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3.2.1.5 Haljastus ja heakord 

Haljastuse ja heakorra eest vallas vastutab vallale kuuluv kommunaalettevõte Tamsalu Kommunaal. 

Oma hallatavate korterelamute ümbruse heakorra eest vastutab AS Tamsalu Kalor või loodud 

majaühistu. Üldkasutatavate haljasalade, parkide ja tänavate ning teede äärse heakorra eest hoolitseb 

Tamsalu Kommunaal. Tamsalu linna korterelamute ümbruse heakord on rahuldav (heakorra eest 

hoolitseb AS Tamsalu Kalor). Probleemiks on parkimiskohtade puudumine korrusmajade lähistel, 

mistõttu kasutatakse parkimiseks haljasalasid.  

3.2.1.6 Välisvalgustus 

Välisvalgustus on Tamsalu linna tänavatel umbes 80%, Sääse elamurajoonis 44, Vajangu 

elamurajoonis 53, Porkunis osaliselt 33, Assamallas 13 ja Põdrangul 7 valguspunkti.  

Eesmärgiks on Tamsalu linnas üle minna säästlikumale juhitavale LED-tehnoloogial põhinevale 

välisvalgustusele. Tamsalu vallavalitsuse tellimusel koostas Tallinna Tehnikaülikooli Elektrotehnika 

instituut LED tänavalgustuse tehnilised tingimused, mis on edaspidise arendustöö aluseks. 

3.2.1.7 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks on välja töötatud Tamsalu valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2017-2026. Tamsalu valla kanaliseeritavad piirkonnad on: 

Tamsalu linn, Sääse alevik, Assamalla, Porkuni, Vajangu.  

2012. aastal said teoks Tamsalu linna ja Sääse asula veevarustuse ja kanalistasiooni süsteemide 

renoveerimis- ja ehitustööd. Projekti finantseeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Vajangu vee- ja 

kanalisatsioonitrasside renoveerimine ning uue puhasti ehitus sai teoks 2013 a SA KIK 

kaasfinantseerimisel.  Porkuni küla on varustatud ca 90% ulatuses kaasaegsete vee- ja 

kanalisatsioonitorustikega, kuid olemasolev puhasti ei tööta rahuldavalt, mistõttu on vajalik uue 

puhasti rajamine. Põdrangul on osaliselt tsentraalne vesi, kanalisatsioon puudub. Einmanni külas on 

tsentraalne veevarustus. Uudekülas on erakinnistul paikneva kaevu baasil ühisveevarustus ühel 

korrusmajal, ühiskanalisatsioon puudub. 

3.2.1.8 Soojavarustus 

Tsentraalne soojavarustus on Tamsalu linna korruselamutel ja munitsipaalhoonetel (AS Tamsalu Kalor 

katlamaja), Sääse korruselamutel ja lasteaial (ühendatud Tamsalu katlamajaga), Vajangu koolil on oma 

katlamaja. 

3.2.1.9 Teed ja tänavad 

Tamsalu valla teedevõrgu kogupikkus (v.a riigimaanteed) on 244,2 km, kohalikud teed moodustavad 

64,5 % teedevõrgust. Tamsalu linna tänavate kogupikkus on 31,3 km, millest valdav osa on tolmuvaba 

kattega. Kogu valla kohalikest teedest on valdav osa (66 %) kruusakattega.  
 

Teedevõrk Tamsalu vallas (seisuga 1.01.2016) 

 kohalikud 

maanteed 

km 

kohalikud 

tänavad 

km 

kohalikud 

kokku 

km 

metskondade 

teed 

km 

Erateed 

km 

Kokku 

km 

Asfaltkate 7 20 27  1,4 28,4 

Kruusakate 101,3 2,5 103,8 32 50,1 185,9 

Pinnatud 

kruusakate 

10,8 8,8 19,6   19,6 

Mustkate 5,9  5,9 0,1  6 
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Pinnaskate 1,2  1,2  3,1 4,3 

Kokku 126,2 31,3 157,5 32,1 55,2 244,2 

3.2.1.10 Side, internet 

Tamsalu linna tuleb Rakverest valguskaabel. Linnas asub telefoni (analoog)keskjaam, digitaalne 

telefonijaam asub Porkunis. Mobiilside leviala katab kogu valla territooriumi. Avatud interneti punktid 

asuvad Tamsalu, Vajangu ja Assamalla raamatukogudes. Interneti kioskid on paigaldatud Vajangu 

raamatukokku ning Tamsalu spordihoonesse. Internet levib kogu valla territooriumil, teenust pakuvad 

erinevad operaatorfirmad. 

3.2.1.11 Elektrivarustus 

Rahuldavas olukorras 

3.2.1.12 Gaasivarustus 

Gaasivarustus hetkel puudub. Gaasitrass on projekteeritud Väike-Maarjast Tamsalusse. 

3.2.1.13 Ühistransport 

Tamsalul, Vajangul, Porkunil, Assamallal on bussiühendus Rakvere, Tapa, Väike-Maarja, Paidega, 

Tallinnaga. Tamsalust on rongiühendus Tapa, Tallinna ja Tartuga. Õpilasliine teenindas kuni 

2016.aastani  OÜ MK ReisX. 2016.aastal toimunud riigihanke õpilasliinide teenindamiseks võitis Tapa 

Autobussipark, kes pakub teenust alates 2016/2017 õppeaastast. 

3.2.1.14 Rakendatud lisateenused 

 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Toetatavad grupid 

Kohalik jäätmejaam võtab vastu ohtlikke-, 

suuremõõtmelisi-, ehitusjäätmeid 

Valla elanikud, ettevõtted 

Komposteerimisväljakul võetakse vastu 

biolagunevaid jäätmeid 

Valla elanikud, ettevõtted 

Konkurss “Ilus Kodu” (iga-aastane üritus Tamsalu 

valla kauneima kodu väljaselgitamiseks) 

Valla elanikud 

Elamualade arendamine Valla elanikud, valda elama asuvad inimesed 

3.2.1.15 Valdkonna suuremad investeeringud 

 

Investeeringu nimetus eur teostamise aasta 

Teede renoveerimine 1 626 142  2006, 2007, 2012, 2013, 

2014, 2015 

Tamsalu ja Sääse vee- ja 

kanalisatsioonitrasside renoveerimine 

5 940 000  2006, 2009- 2012 

Tänavavalgustus 321 805  2006, 2011, 2012 

Soojatrassi ehitus Tamsalust Sääsele. 

Põhuküttekatla paigaldus 

 2006 

Jäätmejaama ehitus 117 597  2007 

Vajangu küla vee-ja kanlisatsioonitrasside 

renoveerimine 

1 533 436  2008, 2013 

Porkuni küla vee ja kanalisatsiooni trasside 

rajamine 

302 813   2008, 2009 
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Tamsalu komposteerimisväljaku ehitus                 75 543    2008 

Tamsalu Gümnaasiumi rekonstrueerimine 2 453 026   2010-2012 

Raudteetunneli ja perroonide ehitus  2010 

Laste mänguväljakute rajamine Sääsel ja 

Tamsalus 

28 760   2009, 2010 

Porkuni ranna-ala ehitus 24 568 2012 

Tamsalu lubjapargi rekonstrueerimine 30 913 2012 

Tamsalu Uudeküla kergliiklustee  2015 

 
3.2.1.16 Finantseerimine. 

 

Institutsioon, asutus, valdkond 

 

Eelarve eur  

2011 2012 2013 2014 2015 

Majandus sh 259 540 554 817 315 193 437 942 336301 

Maanteetransport 250 801 523 030 310 399 427 694 318809 

Elektrienergia 2 279 2 292 2 291 2 292 2292 

Liikluskorraldus 0 0 0 0  

Transpordikorraldus 0 0 0 0  

Turism 306 110 199 400 400 

Ettevõtluse arendamise toetus 3 849 2 140 0 4 872 3000 

Muu majandus 2 303 27 244 2 304 2 684 12000 

Keskkonnakaitse sh 35 984 49 210 52 913 57 441 64125 

Jäätmekäitlus 5 584 8 095 7 142 14 603 15379 

Haljastus 28 726 39 900 45 349 40 455 48124 

Muu keskkonnakaitse 1 673 1 215 2 304 2 382 622 

Elamu- ja kommunaalmajandus sh 539 052 1 003 092 326 702 234 502 251595 

Muu elamumajandus 106 650 106 625 138 101 127 659 165506 

Veevarustus 393 364 708 636 125 093 12 065 20493 

Tänavavalgustus 34 239 183 253 57 525 72 329 59948 

Kalmistud 2 311 2328 3 928 680 1996 

Hulkuvad loomad 1 719 1482 1 268 3 048 2885 

Saunad 766 766 766 766 767 

 

3.3.2 SWOT-analüüs.  

 

Tugevused Nõrkused 

1. Korralik teedevõrk, Tallinn – Tartu 

raudtee olemasolu 

2. Hea sotsiaalne infrastruktuur, head 

võimalused kultuuri ja spordiga 

tegelemiseks 

3. Suuremates asulates vee- ja 

kanalistasioonitrassid ning 

puhastusseadmed 

4. Hea geograafiline asukoht keset Eestit, 

ilus loodus ja hooldatud kultuurmaastikud 

5. Olemas arenguks vajalik ressurss 

koostatud planeeringute ja vaba maa näol 

1.  Elanikkonna vähenemine ja madal maksujõud, 

vähene ettevõtlikkus  

2. Korteriühistute vähesusest ja korteriomanike huvi 

puudusest tingitult korterelamute halb välisilme 

ja vähe kvaliteetset elamispinda 

3. Tamsalu valla puhastite eelvooluks on 

karstijärvistu, mistõttu on põhjavee kvaliteet 

Savalduma piirkonnas halb  

4. Ikka veel ebapiisavalt vee- ja 

kanalisatsioonitorustikke (Assamalla, Uudeküla, 

Põdrangu), amortiseerunud rajatised (pumplad, 

puhastid)  
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6. Biokütustel töötav katlamaja, 

renoveeritud trassid, 

konkurentsivõimeline soojuse hind 

Tamsalus 

 

 

 

 

Võimalused Ohud 

1. Omavalitsuste tulubaasi suurenemine  

2. Toetusprogrammide vahendite kaasamine  

3. Tööstusala arendamine ettevõtluse 

arenguks  

4. Toetuse suurenemine riigi eelarvest (teed)  

5. Porkuni pukeala võimaluste kasutamine  

6. Koostöö naabrite ja välispartneritega  

7. Eesti soodne keskkonna- ja 

majanduspoliitika  

 

1. Elanikkonna võimalik väljaränne – tingitud 

halvast töö- ja elukeskkonnast  

2. Riigieelarveliste vahendite jagamise 

politiseeritus, prioriteedid  

3. Regionaalpoliitika suunab raha mujale  

4. Konkurents tõmbekeskuste vahel  

5. Oht joogivee kvaliteedile, mis on tingitud 

vähekaitstud pinnakattest  

 

 

3.3.3 Visioon  

 

Tamsalu vald on ettevõtte- ja keskkonnasõbralik, kaasaegse tehnilise ja sotsiaalse  

infrastruktuuriga, heakorrastatud ja sportlik vald. 

 

3.3.4 Strateegiline eesmärk 

 

Meeldiv elukeskkond, korrastatud külad ja keskused, kaasaegne tehniline infrastruktuur. 

 

3.3.5 Alaeesmärgid 

 

 Kvaliteetne joogivesi on kättesaadav kogu vallas, heitvete käitlemine vastab 

keskkonnanõuetele.  

 Tamsalus on välja ehitatud kõnni- ja kergteede võrgustik. Tamsalu keskosa on välja ehitatud 

vastavalt välja töötatud ideelahendusele ning detailplaneeringule.  

 Valla suuremates asulates rajatud tänavavalgustus, olemasolevad elektri-, side- ja 

valgustuspostid korrastatud. 

 Parkimisprobleemid ühiskondlike hoonete ja korrusmajade juures on lahendatud.   

 Porkuni puhkepiirkond ja rand on välja arendatud.  

 Valla teed ja tänavad on korrastatud. 

 

3.3.6 Indikaatorid 

 

Näitaja Aasta  

2012 2013 2014 2015 2016 

Kõnni- ja kergteede kogupikkus (m) 

 

5800 5800 6025 6075 7251 

Asfaltkattega ja pinnatud teede ja tänavate 

osatähtsus kohalikest teedest (protsentides) 

28,1 28,8   33,3 

Tänavavalgustuspunktide arv 

 

556 570 591 637 668 + 33 

lisandub 
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3.3 Ettevõtluskeskkond, sh ettevõtlus ja tööhõive 
 

3.3.1 Hetkeseis 

3.3.1.1 Tööhõive 

 

Tamsalu linna osatähtsuse tõus tööstusasulana sai alguse suurettevõtete loomisest. Seda soodustasid 

paekivi olemasolu, soodne geograafiline asukoht ja olulise raudteemagistraali olemasolu. Tamsalu 

lubjatehas, Tamsalu EPT, Tamsalu TERKO ning liipriimmutustehas olid suurettevõtted, mis andsid 

nõukogude perioodil tööd paljudele inimestele. Peale Eesti taasiseseisvumist majandus muutus, 

põllumajanduse osatähtsus vähenes oluliselt. Tamsalu suuremad ettevõtted suleti või orienteeriti ümber 

uute turgude vajadustele. Muudatustest tingitult vähenes piirkonna tööjõuvajadus oluliselt. Tagajärjeks 

oli kõrge töötuse tase ja elanikkonna madalad sissetulekud. Koos majanduskasvuga paranes ka 

Tamsalu ettevõtete olukord. Juurde tekkisid uued ettevõtted ning olemasolevad laienesid. Tööpuudus 

vähenes ajavahemikul 2001 kuni 2006 kaks korda . 2008.aaastal alanud majanduskriisiga hakkas 

tööpuudus uuesti jõudsalt kasvama.  2008.aastal oli tööpuuduse tase valla tööealisest elanikkonnast 

alla 5%, 2009. aastast alanud kasv kulmineerus 2010. aasta märtsis, mil tööpuudus jõudis tasemele 

13,7%. 2014-2015 on saavutanud registreeritud töötus kriisieelse taseme. Aprillis 2015 oli Tamsalu 

vallas 104 töötut, mis moodustab 4,4% valla tööealisest elanikkonnast.  
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Joonis 6. Tamsalu valla töötute arvu dünaamika. 

 

 

3.3.1.2 Ettevõtlus 

 

2014 a seisuga oli Tamsalu vallas 1000 elaniku kohta 68 ettevõtet. Selle näitaja poolest jääb Tamsalu 

vald alla Pandivere piirkonna teiste omavalitsuste vastavale näitajale ja ka Eesti keskmisele näitajale 

(vt joon.7 ).  
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Joonis 7 Ettevõtete arv 1000 elaniku kohta 

 

Ettevõtete tegevusalade lõikes on arvuliselt ülekaalus põllumajanduse, kaubanduse, töötleva tööstuse 

ettevõtted, aga ka transpordi, ehituse ja metsandusega tegelevad ettevõtted AS Tamsalu EPT 

(põllumajandusmehhanismide tootmine) ja AS E- Betoonelemendi Tamsalu tehas (ehitusmaterjalide 

tootmine) on suuremateks tööandjateks nii linna- kui ka ümberkaudsetele elanikele.  

Asutatud ettevõtete arv on viimastel aastatel kasvanud. Kui 2000 ja 2001 aastal registreeriti Tamsalu 

vallas vaid 1 ettevõte, siis  järgnevatel aastatel on olnud ettevõtete loomine aktiivsem.  
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Joonis 8 Registreeritud ettevõtete arv Tamsalu vallas. 

3.3.1.3 Arendustegevus 

 

Tamsalu tööstusala 

Tamsalu linna territooriumil asub 85 ha suurune tööstusala. Olemasoleva tööstusala serva on 

planeeritud, seni hoonestamata tööstusala laiendus. Tööstusala arendamise eesmärgiks on hoogustada 

ettevõtluse arengut piirkonnas ning suurendada tööhõivet.  

 

Pandivere Arendus- ja inkubatsioonikeskus (PAIK) 

Piirkonna omavalitsuste, ettevõtete ja kolmanda sektori koostöö parendamiseks on moodustatud 

mittetulundusühing PAIK. Keskuse eesmärk on arendada Pandivere koostööpiirkonda (Tamsalu, 
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Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke vallad) kui tervikut, lähtudes piirkonna vajadustest ja huvidest ning 

arvestades selle arengu iseärasusi; parendada elukeskkonda, tõsta piirkonna atraktiivsust elanikele, 

ettevõtetele, turistidele ja investoritele, tuginedes erinevate sektorite partnerlusele.  

 

Porkuni puhkeala 

Tamsalu Vallavolikogu 19.12.2007. a otsusega nr 81 kehtestati Porkuni järve puhkeala 

teemaplaneering. Piirkond on suure potentsiaaliga turismipiirkond vallas, kus on võimalik välja 

arendada turistidele suunatud teenuseid (toitlustus, majutus, vaba aeg jt).  

 

Lubjapark ja paemuuseum 

Rajamisel on paetootmist ja kasutamist tutvustav kompleks, mis aitab kaasa turismi elavdamisele ja 

väikeettevõtluse arendusele piirkonnas. 

 

Tamsalu spordikompleks 

Tamsalu spordikompleksi tegevus loob eeldused väikeettevõtluse arenguks, kasvatades Tamsalu valla 

külastajate arvu ja avalike teenuste kvaliteeti. Kompleksi, sh terviseradade külastajad (spordilaagrid, 

üritustel, võistlustel osalejad, tervisesportlased) on lisateenuste tarbijad. Toitlustamine, majutus, ilu- ja 

terviseteenused (solaarium, massaaž, saunad, soolakamber, jms), samuti spordivahendite laenutus on 

teenused, mille järgi nõudlus on kasvamas. Mida suurem on potentsiaalsete klientide arv piirkonnas, 

seda suurem on eraettevõtluse huvi pakkuda erinevat liiki teenuseid.  

 

Tehniline infrastruktuur 

Tamsalut läbib Tallinn-Tartu raudteemagistraal ning riigimaanteed. Varustatus joogivee- ja 

kanalisatsioonitrassidega on hea. Tööstuse arenguks on piirkonnas tagatud piisava võimsusega 

elektrivarustus. Valla asulates on varustatus side ja mobiilside osas hea, interneti leviala katab 

praktiliselt kogu valla territooriumi. 

 

Tegevus Eestvedajad 

Tööstusala väljaarendamine: detailplaneering, 

tasuvusuuring, maa munitsipaalomandisse saamine 

Tamsalu vald 

PAIK asutamine Pandivere koostööpiirkond 

Porkuni järve puhkeala teemaplaneeringu, 

keskkonnamõjude strateegilise hindamise ja 

piirkonna arengustrateegia koostamine 

Tamsalu vald 

Porkuni paemuuseumi arendus Tamsalu vald 

Tamsalu spordikompleksi renoveerimine Tamsalu vald 

Maagaasitrassi projekteerimine Tamsalu vald, Gaasienergia AS 

Tamsalu elamualade arendus (detailplaneerimine) Tamsalu vald 

Linna keskosa arendus (ideekonkurss ja 

detailplaneering) 

Tamsalu vald, OÜ ASE 

Tamsalu linna keskosa tänavatevõrgu 

rekonstrueerimine, kõnni- ja kergteede rajamine 

Tamsalu vald 

Tamsalu, Vajangu ja Porkuni vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 

Tamsalu vald, Tamsalu Vesi AS 
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3.3.1.4  Rakendatavad lisateenused 

Tegevus Eestvedajad 

Ettevõtlustoetuse välja maksmine Tamsalu vald 

Piirkonna ettevõtluse analüüside läbiviimine 

(PAIK asutamise eeluuring ja kliendi-uuring) 

Tamsalu vald 

PAIKi poolt osutatud teenused ettevõtjatele: 

koolitused, ettevõtlusnädal, klastrite loomine, 

nõustamine 

PAIK 

Alustavate ettevõtete koolitus, äriideede konkurss 

õpilastele (LEADER programm) 

Tamsalu vald 

Projekt “Noored ettevõtlikud naised töökohtade 

loojaks” (Euroopa Sotsiaalfond) 

 

Tamsalu vald 

Tööharjutus ja avalikud tööd pikaajalistele 

töötutele 

Sotsiaalosakond 

 
3.3.2 SWOT-analüüs 

Tugevused      Nõrkused 

1. Vabade ressursside  olemasolu (vesi, 

puhastusseadmed, elekter). 

2. MTÜ PAIK olemasolu.  

3. Ettevõtlust toetava sotsiaalse ja tehnilise 

infrastruktuuri olemasolu (lasteaiad, põhikool, 

gümnaasium, vanurite hoolekandeasutus, 

kommunikatsioonid, side, teedevõrk, raudtee). 

4. Tööstusala olemasolu. 

5. Vaba tööjõuressurss (palju inimesi käib välja 

tööle). 

1. Madal ettevõtlusaktiivsus.  

2. Kvalifitseeritud tööjõu puudus. 

3. Innovatiivsete töökohtade vähesus 

4. Elanikkonna vähenemine (lahkumine). 

5. Inkubatsiooniteenuse puudumine 

 

Võimalused Ohud 

1. Ettevõtlusalane koostöö igal tasandil, sh  

Pandivere piirkonnas, L-Viru maakonnas, 

riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 

2. Tamsalu tööstuspargi projekti realiseerimine. 

3. Euroopa Liidu struktuurifondide ja riiklike 

toetuste vahendite kaasamine.  

4. Piirkonna turundamine potentsiaalsetele 

investoritele  

6. Eeldused turismi arendamiseks  

(paeteematika, mitmekesine maastik ja 

looduslikud vaatamisväärsused, 

traditsioonilised üritused, Porkuni puhkeala, 

mõisad).  

1. Riigi vähene regionaalpoliitiline toetus ja 

tegevus. 

2. Kaitsmata põhjaveega alast  tulenevad ohud  

keskkonnale.  

3. Majanduskeskkonna halvenemisest tulenev 

risk 

4. 4. Sotsiaalse kliima halvenemine (sh töösse   

suhtumine, vaesus, kuritegevus ) 

5.  Piirkonna ettevõtete konkurentsivõime 

vähenemisest tulenev risk. 

6. Tööealiste lahkumine  

 

3.3.3 Visioon 

 
Aastal 2021 on Tamsalu vald toimiva tööstusalaga ja konkurentsivõimeliste ettevõtetega, 

kompleksseid inkubatsiooniteenuseid pakkuv, uutele innovatiivsetele ettevõtetele ja investoritele 

atraktiivne ja koostööaldis omavalitsus.  
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3.3.4   Strateegiline eesmärk:  

 

Jätkusuutlik ettevõtlus, ettevõtlusaktiivsuse ja töökohtade arvu kasv. 

 
3.3.5 Alaeesmärgid  

 

 Suurenenud ettevõtete tekke-, ellujäämis- ja arenguvõimalused ning loodud uued töökohad. 

 Välja arendatud inkubatsiooniteenused (sh infrastruktuuri teenused) 

 Noortel on teadmised ettevõtlusest. 

 Ettevõtlusalane teave ja koolitused on vallas kättesaadavad igas eas inimestele.  

 Keskkonnasõbralikud ja –säästlikud ettevõtted, taastuvenergia kasutamine. 

 Aktiivne ja konkurentsivõimeline turismiettevõtlus. 

 Ettevõtja staatus on väärtustatud 

 Teadmistepõhine ja innovaatiline majandus 

 

3.3.6 Indikaatorid 

 

Näitaja Aasta  

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Ettevõtete arv 1000 

elaniku kohta 

 

58 67 68 68 75 

2. Registreeritud 

ettevõtete arv  

19 21 24 14 24 

3. Aasta keskmine 

registreeritud töötus 

(protsentides) 

tööealisest 

elanikkonnast (19-64) 

 

8,0 6,5 5,4 4,3 4,4 

 

 

3.4 Haridus ja noorsootöö 
 

3.4.1 Haridus 

3.4.1.1 Hetkeseis  

Tamsalu vallal on neli haridusasutust: Tamsalu Gümnaasium, Vajangu Põhikool, Tamsalu Lasteaed 

Krõll ja Tamsalu Sääse Lasteaed. Porkunis asub riigile kuuluv Porkuni kool. 

 

Haridusasutuse nimetus Õpilaste arv seisuga   

21.05.2012 2013/2014 õ-a 2015/2016 õ-a 

Tamsalu Gümnaasium 399 404 370 

Vajangu Põhikool 34 30 27 

Vajangu PK lasteaed  10 16 

Tamsalu Lasteaed Krõll 109 95 93 

Tamsalu Sääse Lasteaed 79 76 69 
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Joonis 9. Õpilaste arv Tamsalu valla haridusasutustes 

 

Õpilaste arv Tamsalu valla koolides on kümne aasta jooksul järjekindlalt vähenenud. Alates 2010. 

aastast on õpilaste arv vähenenud Tamsalu Gümnaasiumis 8 %, Vajangu Põhikoolis 43%. Alates 

2016/2017 õppeaastast jätkab Vajangu Põhikool 6-klassilisena. Mõlemad koolid on valla kesksed, 

seega sõltub õpilaste arv rahvaarvu muutusest vallas.  

Tamsalu lasteaia Krõll hoone on heas korras. See renoveeriti 2005 aastal EL vahendite kaasabil 

täielikult. Vajangu lasteaed on ühendatud kooliga üheks õppeasutuseks. 2012. aastal sai teoks Tamsalu 

Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimine. Porkuni kooli uus, kaasaegne õppehoone valmis 2011.a 

suveks. . Vajangu Põhikooli hoone vajab küttesüsteemi rekonstrueerimist ning lähiajal katuse vahetust. 

Tamsalu Sääse lasteaia hoone vajab ventilatsioonisüsteemi ehitust.   

 

3.4.1.1.1 Rakendatud lisateenused 

 

Teenuse nimetus ja lühike kirjeldus Toetatavad grupid 

Autojuhiload Tamsalu Gümnaasiumist Tamsalu Gümnaasiumi õpilased 

Valikained (näiteks filosoofia, joonestamine, 

majandusõpetus, C-võõrkeel) 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased 

 

3.4.1.1.2Valdkonna suuremad investeeringud 

 

Investeeringu nimetus eur teostamise aasta 

Tamsalu Gümnaasiumi koolihoone 

renoveerimine 

2 808 630  2004,2006, 2010-2012 

Tamsalu Lasteaia renoveerimine 290 222 2005 

Sääse Lasteaia renoveerimine 71 900 2006 

Sääse Lasteaia katuse rekonstrueerimine 147 640 2013 
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3.4.1.1.3 Finantseerimine. 

 

Institutsioon, 

asutus, valdkond 

 

Aastaeelarve eurot  

2011 2012 2013 2014 2015 

Tamsalu 

Gümnaasium 

2 110 280 (sh 

investeeringud 

1 450 033) 

1 621 487 (sh 

investeeringud 

870 336) 

736 856 806 572 853 645 

Vajangu Põhikool 196 603 197 199 149 880 159 542 160 380 

Vajangu Lasteaed   25 449 30 160 31 609 

Tamsalu Lasteaed 266 902 280 091 296 230 317 525 341 140 

Sääse Lasteaed 216 229 218 884 394 248 (sh 

investeeringud 

161 145) 

248 640 267 613 

Arvlemine teiste 

omavalitsustega 

42 970 54 774 61 252 (sh 

lasteaiad 22 

029) 

70 608 

(sh l/a  25 

616) 

71 899 

Õpilasveo liinid 42 442 55 427 56 442 57 550 57 978 

Muud hariduskulud 4 734 - 1 434 1 401 4 655 

 

3.4.1.2  Swot analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

1. Vallas on võimalik anda alus-, põhi- ja 

kolme õppesuunaga  gümnaasiumiharidust  

2. Koolide lõpetajad tulevad edasises elus 

toime  

3. Vallas on head vaba aja veetmise ja 

sportimise võimalused (suurelt jaolt 

õpilastele tasuta)   

4. Haridusasutustel pikaajalised elujõulised 

traditsioonid   

5. Püsiv kvalifitseeritud kaader  

6. Täiendkoolituse korraldus järjepidev ja 

mitmekülgne   

 

 

 

 

 

1. Piirkonna sotsiaalsest taustast tingitult õpi- ja 

kasvatusraskustega laste osakaalu suurenemine.   

2. Jätkuvalt vähenev õpilaste arv   

3. Kaasaegsete IT-vahendite ja kooli 

raamatukogudes kirjanduse  nappus.  

4. Vajangu kooli kvalifitseeritud hästi toime tuleva 

pedagoogilise kaadri leidmine raske, mõnel 

erialal võimatu.   

5. Vajalikul tasemel ei tööta  võrgustik HEV laste 

toetamiseks (kodu – kool, lasteaed – 

omavalitsus).  

6. Õppeekskursioonid ja õppekäigud ei ole 

õpilastele tasuta: see takistab õpilaste silmaringi 

avardamist.  

7. Pedagoogide töö vähene väärtustamine ja 

tasustamine  

  

Võimalused Ohud 

1. Tihendada koostööd haridus-, kultuuri- ja 

spordiasutuste vahel.  
2. Korraldada valla haridusasutustele tööks 

vajalikel teemadel ühiseid koolituspäevi.    

3. Laste õppeekskursioonideks planeerida 

raha asutuse eelarvesse.  

4. Projektide kirjutamine lisavahendite 

1. Õpilaste arvu jätkuv vähenemine.  

2. Haridusreform (gümnaasiumihariduse kadumine 

vallast)  

3. Sotsiaalse olukorra halvenemine piirkonnas  

4. Kasvatus- ja õpiraskustega õpilaste osakaal 

kasvab.  

5. Narkomaania ja alkoholi levik noorte seas 
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saamiseks.   

5. Noorteorganisatsioonide loomine.  

6. HEV lastele vajaliku tugivõrgustiku 

laiendamine.   

7. Haridusasutuste renoveerimine   

8. Õpetajate palgatõus koolides ja 

lasteaedades   

 

laieneb, vanemad ei teadvusta probleemi 

sügavust   

6. Laste huvitegevus muutub tasuliseks  

7. Hoonete renoveerimine jääb venima 

 

 

3.4.1.3   Visioon  

 

Tamsalu vallas töötab mitmekülgset heal tasemel haridust tagav püsiva õpilaste arvuga jätkusuutlik 

gümnaasium, kool-lasteaed Vajangul ning kaks head alusharidust andvat lasteaeda. Haridusasutuste 

hooned on täielikult renoveeritud, varustatud kaasaegse mööbli, infotehnoloogiliste seadmete ja muude 

tehniliste vahenditega. 

Koolis ja lasteaedades töötavad normaalkoormusega erialase ettevalmistusega pedagoogid. Kooli 

lõpetajate  elus edukalt toimetulekuks on eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles  tagatud 

diferentseeritud õpetamine 1. – 12. klassini, parandusõpe 1. – 9. klassini. Õpilastel on võimalus 

osaleda tasuta aine- ning huviringides koolis, valla kultuuri-  ja spordiasutustes. Tööle on rakendatud 

piisaval arvul eripedagooge, logopeede ja parandusõppe õpetajaid. Töötavad pikapäevarühmad. 

Tamsalu Gümnaasiumi raamatukogule on sisustatud uued ruumid koos lugemissaaliga, süsteemselt 

ostetakse uut kirjandust, raamatukogu on internetiseeritud. 

Pedagoogide palk on kõrgem Eesti keskmisest. On välja töötatud süsteem tagamaks õpetajatele 

munitsipaalkorterid. On korras spordihoone ja suusarajad, staadion on renoveeritud. Tamsalu vald ja 

kool paistavad silma tervisespordis osalemisega ja sportlike saavutustega. Haridusasutustes on tagatud 

pidev plaanipärane täiendkoolituse võimalus kõikidele töötajatele. Elujõulistena püsivad Tamsalus 

tänaseks välja kujunenud traditsioonid (laulu-, tantsupidu, tervisekäimine, uurimistööde konverents, 

spordiüritused jne), on lisandunud uusi Tamsalu mainet kujundavaid kasvatuslikke traditsioone, leida 

inimesed, kes suudavad rakendada tööle noorteorganisatsioone (kodutütred, noorkotkad vms). Klasside 

õppeekskursioonid ja õppekäigud on õpilasele tasuta. 

Toimib sisuline koostöö valla haridus-, kultuuri-, tervishoiu- ja spordiasutuste vahel. 

 

3.4.1.4     Strateegiline eesmärk:  

 

Haritud vallarahvas, kättesaadav haridus, kaasaegne õpikeskkond, rakendatud elukestva õppe 

põhimõtted. 

3.4.1.5     Alaeesmärgid  

 

 Kvaliteetne ja kaasaegne õpikeskkond  

 Haritud ja motiveeritud  pedagoogiline kaader 

 Toimiv koostöö haridus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahel  

 Toimiv kooliväline noorsootöö 
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3.4.1.6    Indikaatorid 

 

Näitaja Aasta 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1. Õpilaste arv haridusasutustes 

õppeaasta alguses 

 

397 (TG) 

36 (VP) 

399 (TG) 

28 (VP) 

98 (TL) 

71 (TSL) 

404 (TG) 

30 (VP) 

95 (TL) 

76 (TSL) 

370 (TG) 

27 (VP) 

93 (TL) 

69 (TSL) 

16 (VPKL) 

2. Riigieksamite tulemused 

keskmisena   

62,6 (TG)* 60,0 (TG)   

3. Põhikooli eksamitulemused 

keskmisena 

3,6 (TG)* 

3,1 (VP)* 

3,7 (TG)   

4. Edasiõppijate osakaal 

õpilaste üldarvust (protsentides) 

põhikool  

96,7 (TG)* 

100 (VP)* 

97,6 (TG) 

100 (VP) 

  

5. Edasiõppijate osakaal 

õpilaste üldarvust (protsentides) 

gümnaasium 

75 (TG)* 

 

70,6 (TG)   

6. Kvalifikatsioonile vastavate 

õpetajate osakaal (protsentides) 

 

92,3 (TG) 

65,5 (VP) 

90,5 (TL) 

100 (TSL) 

91,3 (TG) 

64,6 (VP) 

93,7 (TL) 

96 (TSL) 

  

*Andmed 2010/2011 õppeaasta kohta 

TG – Tamsalu Gümnaasium, TL – Tamsalu Lasteaed, VP – Vajangu Põhikool, TSL – Tamsalu Sääse 

Lasteaed, VPKL – Vajangu Põhikooli Lasteaed 

 

 

3.4.2 Noorsootöö 

3.4.2.1 Hetkeseis 

 

Tamsalu vallas tegelevad noorsootööga kaks MTÜ-d – Vajangu Noorsootöökeskus ja Tamsalu 

NNKÜ-NMKÜ (Noorte Naiste Kristlik Ühing – Noorte Meeste Kristlik Ühing). 2009 aastal lõpetati 

Tamsalu Sotsiaalkeskuse tegevus. MTÜ-d ning valla sotsiaalosakond pakuvad lastele ja noortele 

täiendavaid võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks. Korraldatakse laagreid, ekskursioone, huviringe. 

Viiakse läbi infopäevi, loenguid ja preventsiooniüritusi HIV, narkomaania ja alkoholismi laiema 

leviku ennetamiseks.  Igal suvel viiakse koostöös läbi Tamsalu TPL-i ja pakutakse võimalust osaleda 

erinevates laste- ja noortelaagrites.  Enamus pakutav on noortele tasuta, väljasõidud-ekskursioonid 

sümboolse tasu eest. Noorsootöö on enamasti projektipõhine. Tamsalu NNKÜ-NMKÜ tegevus on 

finantseeritud annetuste ja projektide abil. Vajangu Noorsootöökeskuse ja Tamsalu valla vahel on 

sõlmitud noorsootöö teenuse osutamise leping. Erinoorsootöö raames tegutsevad koostöös 

lastekaitsespetsialist, Tamsalu Vallavalitsuse sotsiaalosakond, politsei ja Vajangu Noorsootöökeskus. 

On viidud läbi ka sihtsuunitlusega tegevusi seadusega pahuksisse sattunud noortele. Probleemiks on 

vähene koostöö valla haridusasutustega ning noorsootööspetsialisti puudumine vallas. 
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3.4.2.1.1 Finantseerimine  

 

Institutsioon, asutus Aastaeelarve eurot   

2011 2012 2013 2014 2015 

MTÜ Vajangu Noorsootöö 

Keskus 

6 391 6 391 6395 6395 6395 

 

3.4.2.2 SWOT-analüüs  

 

Tugevused Nõrkused 

1. Noortele tegevusi pakkuvate asutuste 

olemasolu vallas (koolid, kultuurimaja, 

spordihoone, kolmas sektor – Vajangu 

noortekeskus ja Tamsalu NNKÜ-NMKÜ)  

2. Aktiivsed ja teotahtelised inimesed 

noorsootöö valdkonnas   

3. Vabade ruumide olemasolu laste- ja 

noortekeskusele sobivamate ruumide välja 

ehitamiseks   

4. Erinoorsootöö raames tegutsevate 

spetsialistide väga hea koostöö   

 

 

1. Vallas puudub noorsootööd koordineeriv 

noorsootööspetsialist.   

2. Noorte endi vähene aktiivsus noorsootöö 

arendamisel   

3. Noorsootöös vabatahtlike vähesus ja 

kompetentsi puudus (vajalik koolitus)   

4. Noortel puudub info kohalikust ettevõtlusest ja 

poliitikast   

5. Erivajadustega noortel piiratud võimalus 

jõukohaseks huvitegevuseks  

 

Võimalused Ohud 

1. Noorte kaasamine otsustusprotsessi  

2. Projektides osalemine, erinevate vahendite 

taotlemise võimalus  

3. Koostöö  laiendamine valla asutuste vahel  

4. Üleriigiliste organisatsioonide (ELO, 

skaudid, gaidid, kodutütred) rakukeste 

ellukutsumine  

5. Infoliikumise parandamine, noorte koduleht  

6. Osalemine rahvusvahelises noorsootöö 

alases koostöös (Tamsalu NNKÜ-NMKÜ 

välispartnerite jätkuv toetus, valla 

välissuhete kasutamine noorte 

motiveerimisel -rahvusvahelised 

ühisprojektid)  

7. Kolmanda sektori jätkuv arenemine ja 

elavnemine. Noorsootööteenuste pakkumine 

kolmanda sektori poolt.  

 

1. Vähesed rahalised vahendid   

2. Noorte vähene huvi pakutavate teenuste vastu   

3. Ressursside vähenemine (inimesed ja raha) – 

töötajate lahkumine   

4. Osade vanemate vähene toetus oma laste 

huvitegevusele   

5. Alkoholismi ja narkomaania levik noorte seas, 

noorte töötus   
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3.4.2.3 Visioon 

 

Tamsalu vallas on välja kujunenud terviklik ja toimiv noorsootöö võrgustik, mille tegevust 

koordineerib valla noorsootööspetsialist. Laste ja noorte huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalused 

on mitmekesisemad. Huvihariduse omandamise võimalused on laiemad ja soodsamad. Noored 

osalevad aktiivselt otsustusprotsessis – töötab Noorte Volikogu. Noorte omaalgatuslik tegevus on 

soositud ja soodustatud.  

 
Selgitus: Visioonis mõistetakse huvitegevuse all Tamsalu valla allasutuste poolt pakutavaid 

huviringides osalemise võimalusi. Huvihariduse all mõistetakse väljaspool üldharidust teatud alal 

hariduse omandamist, mida tõendatakse vastava tunnistusega. 

 

3.4.2.4 Strateegiline eesmärk 

 

Aktiivne noorsootöö, noorte omaalgatus ja osalus.  

3.4.2.5 Alaeesmärgid   

 

 Haridus-, kultuuri- , spordi- ja noorsootööorganisatsioonid teevad noorsootöö arendamisel 

koostööd  harrastus- ja vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks ja huvihariduse 

toetamiseks   

 Algatusvõimelised noored osalevad aktiivselt noorsootöö arendamisel ja kodukoha elu 

edendamisel.   

 Tamsalu vallas on välja kujunenud terviklik ja toimiv noorsootöö võrgustik, mille tegevust 

koordineerib valla noorsootööspetsialist.   

 Tagatud noortekeskuste tegevuse järjepidev toetus,  kaasaegselt sisustatud ja renoveeritud 

noortekeskuste ruumid, mitte ainult vallakeskuses vaid ka suuremates külades.   

 Erivajadustega lastele ja noortele loodud võimalused jõukohaseks huvitegevuseks   

 

3.4.2.6    Indikaatorid 

 

Näitaja Aasta 

2012 2013 2014 2015 

Finantseerimine valla eelarvest 

(eur) 

6391 6395 6395 6395 

 

 

3.5 Kultuur, sport ja turism 
 

3.5.1 Kultuur  

3.5.1.1  Hetkeseis 

 

Kultuuritegevuse keskuseks Tamsalu vallas on kultuurimaja, kus on teatrisaal, kaks tantsusaali ning 

mitmed väiksemad ruumid ringide tegevuseks. Kuna maja on ehitatud üle 30 aasta tagasi, vajab see 

kapitaalremonti. Vallal on kolm raamatukogu. Raamatukogud töötavad Tamsalus, Vajangul ja 

Assamallas . 

Toimuvad pika traditsiooniga rahvusvahelised lasteüritused - Porkuni Pillar, pillipäevad jne. Tamsalu  

vallas puudub kaasaegne vajaliku infrastuktuuriga varustatud väliürituste korraldamise koht. Külade 
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kultuurielu on juhuslik. Porkunis kui perspektiivses puhkekohas pole piisavalt toitlustamisvõimalusi, 

ööbimisvõimalused puuduvad täiesti.  

3.5.1.1.1 Rakendatud lisateenused 

 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Toetatavad grupid 

Valla eelarvest toetused MTÜ-dele kultuuri- ja 

spordiürituste läbiviimisel 

III sektor 

Tasuta huvialaringid kultuurimajas Tamsalu valla elanikud 

3.5.1.1.2 Valdkonna suuremad investeeringud 

 

Investeeringu nimetus eur teostamise aasta 

Tamsalu kultuurimaja renoveerimine 210 677 2005, 2006, 2007,2013 

 50000 2016 

3.5.1.1.3 Kultuurivaldkonna finantseerimine  

 

Institutsioon, asutus Aastaeelarve eur  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Raamatukogud 

(Tamsalu, Assamalla, 

Vajangu) 

42 680 43 859 43 486 46 838 53273 

Tamsalu Kultuurimaja 112 187 137 958 158 561 

(sh 18495 

invest) 

138 949 134765 

Kultuuriüritused 2 204 3 342 1 345 6 394 2653 

3.5.1.2 SWOT-analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

1. Olemas kultuurialased ringid igale eale.  

2. Originaalsed üritused, mis pälvivad 

laiemat tähelepanu (Porkuni Pillar) ja 

professionaalsed  eestvedajad- 

ringijuhid, kes toovad tuntust 

3. Kultuurimajas meeskonnatöö, oskus 

hästi suhelda, personaalne lähenemine.  

4. Porkuni on atraktiivne koht väliürituste 

pidamiseks  

5. Olemas hea materiaal-tehniline baas 

hoonete näol (raamatukogud, 

muuseumid, kirik, kultuurimajad 

Tamsalus, Vajangul, Porkunis) 

 

1. Vabaõhuürituste koha puudumine Tamsalu 

vallas  

2. Kultuuriga tegelejate arv vähene 

3. Kultuurile napib rahalisi vahendeid 

4. Tamsalu lastel puudub võimalus klassikalise 

muusikahariduse saamiseks 

Võimalused Ohud 
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1. Huvihariduse senisest suurem toetamine. 

2. Laululava ehitamine kultuurimaja parki 

3. Üle-eestiliste kultuuriürituste toomine 

Tamsallu.  

4.Toetuse taotlemine toetusfondidest  

5. Koostöö naabritega  

 

1. Elanikkonna vähenemine, aktiivsete inimeste 

lahkumine 

2.Arengukavas kokkulepitud prioriteete ei 

täideta. 

 

 

3.5.1.3 Visioon 

 

Kultuurimaja on  renoveeritud, olemas ruumid ringide töö läbiviimiseks ja  ürituste 

korraldamiseks. Välisürituste korraldamiseks on kultuurimaja pargis vabaõhulava, Porkunis 

koht kontsertide korraldamiseks. 

 

3.5.2 Sport 

3.5.2.1  Hetkeseis 

 

Tamsalu spordivaldkonna tegemistele loob tugeva aluspõhja pikk sporditegemiste ajalugu, mille kohta 

ilmus 2006. aastal Ants Arukuuse koostatud raamat „50 aastat sporti Tamsalus“. Kunagisest spordi 

„kuldajast“ Tamsalus on säilinud mitmed olulised spordirajatised ning eestvedajad. Põhialadeks on 

suusatamine, ujumine, saalihoki, kergejõustik, motosport, käimine. Tamsalu on kuulutatud 

spordilinnaks, kus hüüdlauseks on „Tamsalu linn - sportlikum elu!“. 

Tamsalu valla spordivaldkonna tõmbekeskuseks on Tamsalu spordihoone koos ujula ja lähedal asuvate 

tervise- ja suusaradadega. Spordihoones on 25 m ujula, saunad, suur spordisaal koos tribüünidega , 

mitmed väiksemad saalid ning jõusaal. Samuti asub spordihoones 40 kohaline hostel, kohvik, 

seminariruum, tervisetuba ning juuksurisalong. Spordihoone lähedalt algavad tervise- ja suusarajad, 

mis 4,4 km ulatuses on valgustatud.  Suusaraja hooldamiseks on rajamasin. Tervise- ja suusarajad 

leiavad sagedast kasutamist nii suusatajate kui tervisekäijate poolt. Radade kasutajad on nii kohalikud 

elanikud, kuid ka külastajad kaugemalt (Väike-Maarja, Sõmeru, Rakvere, Järvamaa, Harjumaa). 

Lisaks Tamsalu radadele on suusaradasid talviti sisse sõidetud Porkunis ja Sääsel. Üheks oluliseks 

suusaürituseks Tamsalu vallas on 2006. aastast taaselustatud Tamsalu-Neeruti suusamaraton (42 km), 

mille tarvis on metsasihte ja radasid võsast puhastatud ja laiendatud. AO Suusaklubi poolt 

korraldatakse suusaüritusi tervisesportlastele. Tervisekäijatele toimuvad nimetatud radadel retked 

aastaringselt ja paralleelselt teiste üritustega.  

Spordirajatistest on olemas kergejõustiku ja jalgpalli tarvis Tamsalu Gümnaasiumi juures asuv 

staadion. Kergejõustikus on Tamsalus tähtsündmuseks Los Torose spordiklubi poolt korraldatud 

Tamsalu kümnevõistlus. Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajate  eestvedamisel on Tamsalust 

sirgunud mitmeid edukaid kergejõustiklasi. Tamsalu vald valib igal aastal parima valla noorsportlase. 

Kaasaegne staadion on olemas ka Porkuni kooli juures, kus suvisel ajal korraldatakse kergejõustiku 

laagreid. Võrkpalli mängimiseks on spordihoone juures liivaväljak, Tamsalu Gümnaasiumi pargis ning 

staadioni kõrval asuvad tehiskattega harjutusväljakud. Traditsiooniks on kujunenud võrkpallivõistlus 

Tamsalu päevade raames ning perekond Annuse poolt korraldatav perevõrkpalliturniir jaanipäeval. 

Korvpalli on välitingimustes võimalik mängida kooli pargis ja kooli staadionil. Spordihoone lähedal 

on olemas asfaltkattega tenniseväljakud, mis vajavad renoveerimist.  

Tamsalus on olemas orienteerumiskaart, korraldatakse päevakuid, olemas aktiivgrupp.  
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Uudekülas on ehitatud erainitsiatiivil liuväljak uisutamiseks ja jäähoki mängimiseks. Liuväljak on 

mõeldud avalikuks kasutamiseks. Motospordi valdkonnas on olemas krossirajad Einjärvel, kus 

korraldatakse aastas kaks vabariigi karikavõistluste etappi veoautokrossis.  

Spordivõistlustest korraldatakse veel, Tamsalu triatloni, ümber Porkuni järve jooksu, Tamsalu 

meistrivõistlusi ujumises, jt. 

3.5.2.1.1 Rakendatud lisateenused 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Toetatavad grupid 

Tamsalu spordihoone suure saali tasuta 

kasutamine 

Tamsalu valla elanike, Tamsalu valla ettevõtete 

töötajate treeningrühmad 

Tasuta ujumistunnid valla koolide ja lasteaedade 

lastele 

Tamsalu valla õpilased 

Valla eelarvest toetused MTÜ-dele spordiürituste 

läbiviimisel 

III sektor 

Päevaraha õpilastele, kes esindavad kooli ja valda 

spordivõistlustel 

Valla koolide õpilased 

3.5.2.1.2 Valdkonna suuremad investeeringud 

Investeeringu nimetus eur teostamise aasta 

Tamsalu spordikompleksi renoveerimine IV 

etapp 

1 341 930 2006-2008 

Tamsalu suusarajad (rajatraktor) 47 933  2001 

Terviseradade valgustus 37 068  2005 

Tamsalu spordihoone saali põranda 

renoveerimine 

29090 2016 

3.5.2.1.3 Finantseerimine 

Institutsioon, asutus Aastaeelarve eur   

2011 2012 2013 2014 2015 

Tamsalu Spordihoone 198 471 200 290  211 946 226 952 235099 

 3.5.2.2   SWOT-analüüs 

Tugevused Nõrkused 

1. Pikk spordiajalugu Tamsalus   

2. Tippsporti jõudnud vallakodanike innustav eeskuju 

3. Olemas head juhendajad erinevatel aladel 

(suusatamine, kergejõustik, saalihoki, ujumine, 

tennis, võrk- ja korvpall) 

4. Kompaktselt paiknev, mitmekesine infrastruktuur 

(spordihoone ,hosteli ja kohvikuga, staadionid 

Tamsalus ja Porkunis, tennise-, võrkpalli-, 

korvpalliväljakud , ujula, spordisaalid, 

kergejõustiku maneez, valgustatud tervise- ja 

suusarajad) 

5. Hea asukoht  

6. Spordikompleksi kollektiiv toetab ja organiseerib 

liikumisharrastuslikke tegevusi 

1. Valdkonna töötajate ja treenerite vähene 

motiveeritus (madal palk jne) 

2. Puudub klubisid ja seltsinguid ühendav 

spordiklubi 

3. Kooli staadion ja tenniseväljakud 

amortiseerunud 

4. Kohalike ettevõtete vähene toetus  

5. Volikogu komisjoni vähene toetus 

tervisespordile   
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Võimalused Ohud 

1. Tamsalust pärit endiste ja praeguste sportlaste 

aktiivne kaasamine arendustegevusse 

2. Tamsalu kui sportliku valla maine kujundamine  

3. Koostöö Pandivere piirkonnas ja teiste naabritega 

4. Projektidele omaosaluse leidmine – PAIK. 

Rahataotlused investeeringuteks ja ürituste 

korraldamiseks 

5. Liikumisharrastuse toetamine ja propageerimine 

riiklikul ja maakondlikul ja KOV tasandil  

6. Sotsiaalmeedia vahendite kasutamine oma 

tegevuse tutvustamiseks ja inimeste kaasamiseks. 

7. Kergliiklusteede rajamine, sh Türi-Tamsalu 

kitsarööpmelise raudtee trassi kasutuselevõtt uues 

funktsioonis 

 

1. Eestvedajate lahkumine Tamsalust 

2. Teiste piirkondade elukeskkonna kiirem 

areng  

3. Majandusolukorrast tingitult suureneb 

konkurents toetusfondide vahenditele ning 

väheneb võimekus objektide haldamisel 

4. Valla elanikkonna vähenemine ja 

vananemine 

 

 

3.5.2.3  Visioon 

 

Spordihoones on võimalused igakülgseks tervise edendamiseks ja  sportimiseks. Teenuste hinnad 

on inimestele taskukohased. Toimuvad regulaarsed treeninglaagrid. Spordikompleksi kuuluvad 

lisaks renoveeritud spordihoonele suusastaadion koos staadionihoone ja kunstlumesüsteemiga, 

hooldatud suusa- ja terviserajad ning heal tasemel sportmängude välisväljakud. Tamsalu 

Gümnaasiumi staadion on  renoveeritud. Motospordi radadel toimuvad erinevad motospordi 

üritused (enduro, autokross jne). 

 

3.5.3 Turism 

3.5.3.1 Hetkeseis 

 

Tamsalu vallas on turismi valdkonnas keskseteks märksõnadeks paekivi temaatika koos rajatud 

paepargiga Tamsalus ja peamuuseumiga Porkunis ning looduskaunis keskkond, mille tõmbekeskuseks 

on Porkuni järv ja selle ümbrus. Tänu heale raudteeühendusele on Tamsalu linnal potentsiaali saada 

Pandivere piirkonna turismiväravaks kust algavad piirkonna matkamarsruudid. 

 

Porkuni paemuuseum avati 1992. aasta juunis Küngassaarel asuvas 15. sajandist pärineva linnuse 

säilinud värava- ja vahitornis. 1992. aasta maist on paas Eesti rahvuskivi. Porkuni paemuuseumis saab 

ülevaate paekivi tekkeloost, kivististest, paekivist kui ehituskivist, Porkuni seosest paekiviga, 

Pandivere kõrgustikust ja karstidest, tornist avaneb vaade ümbruskonnale. Porkuni paemuuseumi 

juurde kuulub ka looduslik osa - vana paemurd Porkuni mõisa kunagise pargi loodeservas. Nimetatud 

peamurd on ordoviitsiumi ladestu noorima, porkuni lademe levila. Tamsalu lubjapargis saab tutvuda 

maa-, ring- ja šahtahjudega, paemurruga, paepaljandiga ja karplubjakiviga. Tähistatud on looduse- ja 

pärandkultuuri õpperada. Lubjapargis pakutakse 1- ja 2- päevaseid lubja põletust ja kasutamist 

käsitlevaid õppeprogramme. Teemat on põhjalikumalt tutvustatud Porkuni paemuuseumi kodulehel – 

http://www.paemuuseum.ee/. Valminud on paekivi tutvustavad trükised, paekivi õpimapp põhikooli 

õpilastele ning teemat on tutvustatud laiemalt messidel ning üldhariduskoolides kaasaskantava näituse 

”Siluri sumadan” kaasabil.  
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Looduskauni keskkonna Tamsalu vallas oleme saanud tänu asukohale Pandivere kõrgustikul. 

Unikaalse metsarikka ooside ja järvedega maastiku lõunapoolse osa hõlmab Porkuni oma kaunite 

järvedega. Ühele oosile Porkunis, järvede keskel kõrguvale Küngassaarele ehitati 15. saj. linnus, 

praegu asuvad seal Porkuni kooli kasutusest vabanenud Porkuni mõisa hooned. Küngassaart 

ümbritsevad neli järve, mida üksteisest eraldavad teetammid. Porkuni järv on tuntud ujuvate saarte 

poolest. Porkuni järvest saab alguse Valgejõgi. Järve kõrgetel kallastel asuvad kaunid laagrikohad 

Kaieallika ja Külmaallika. Porkuni on tuntud suvituspiirkonnana, renoveeritud on ujumissildasid, 

rajatud liivarand, mänguväljak ja paigaldatud hüppetorn. Olemas on paatide, vesiratta ja kanuu 

laenutus. Porkuni ümbruses on maastikukasutus orienteeritud turismile: on muudetud ja heakorrastatud 

järve kaldaid ja rajatud pargiteid. Porkunit läbib rahvusvaheline jalgrattamarsruut Eurovelo. Porkunis 

toimuva omanäolise üritustea toob piirkonda väliskülalisi laste rahvusvaheline folkloorifestival 

Porkuni Pillar. Valminud on Porkuni arengustrateegia ja teemaplaneering.  

 

Tamsalu valla maadel asuvad seitse endist mõisa koos nende juurde kuuluvate hoonetega - Porkuni, 

Võhmuta, Einmanni, Kuie, Uudeküla ja Põdrangu. Nimetatud ehitised on säilinud ja heas või 

rahuldavas seisukorras. Sääse mõisast on aga säilinud vaid üksikud müüriosad.  

Majutusvõimalus on Tamsalu Spordikompleksi hostelis, kuhu on võimalik majutada kuni 40 inimest. 

Spordikompleksi, ujula ja lähedal asuvate suusa- ja terviseradade näol on tegemist hea võimalusega 

aktiivse puhkuse veetmiseks. Porkuni lähistel on majutusasutused Laululinnu külalistemaja ja Porkuni 

jahimaja Järvajõel ning jahimaja Lemkülas. Vallas tegutsevad  toitlustusasutused on  Tamsalu 

spordikompleksis paiknev ”Krista” kohvik ja Porkuni grillbaar. Suvisel ajal on avatud 

kiirtoitlustuskoht Porkuni järve ääres. Teistest turismi toetavatest teenustest asuvad sularaha 

automaadid, apteek, arstiabi, kaubandus, bensiinijaam Tamsalu linnas. Postiteenuseid osutavad 

postipunktid Vajangu ning Tamsalu kauplustes ”Meie”. Avalikud Interneti punktid ja raamatukogud 

on Tamsalus, Vajangul ning Assamallas.  

Viimaste aastate tähelepanuväärseteks arenguteks on Puhta vee teemapargi avamine Järsi külas ning 

Võhmuta mõisa võiduvärava renoveerimine, samuti MTÜ Türi-Tamsalu matkatee asutamine ning selle 

arendustegevused. 

Pandivere piirkonna turismialast koostööd koordineerib MTÜ PAIK. Perioodiliselt toimuvatel 

ümarlaudadel kohtuvad ja vahetavad informatsiooni piirkonna turismiga tegelevad inimesed, tehakse 

koostööd mitmete arendusprojektide raames. 

3.5.3.1.1 Rakendatud lisateenused 

 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Toetatavad grupid 

Turismiettevõtjate ümaralaua korraldamine 

(PAIK) 

turismiasutused, -ettevõtted 

Koolituste, õppereiside korraldamine (PAIK) turismiasutused, -ettevõtted 

Ettevõtlustoetus valla eelarvest alustavad ettevõtjad  

 

3.5.3.1.2 Valdkonna suuremad investeeringud 

 

Investeeringu nimetus eur teostamise aasta 

Tamsalu lubjapargi renoveerimise projekt, 

Porkuni Paemuuseumi remont 

34 531 2004, 2010 

Tamsalu lubjapargi renoveerimine 26 978 2012 

Porkuni paemuuseumi ekspositsioon 25 200 2013 
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3.5.3.1.3 Turismivaldkonna finantseerimine 

 

Institutsioon, asutus Aastaeelarve eur   

2011 2012 2013 2014 2015 

Porkuni paemuuseum 12 145 14 960 41 955 

(sh 30199 

invest) 

15 355 13615 

 

3.5.3.2 SWOT analüüs 

Tugevused Nõrkused 

1. Puutumata  ja puhas loodus – erinevate 

looduslike pinnavormidega maastik 

2. Paetemaatika – paemuuseum, paepaljandid, 

lubjapark ja lubjapõletusahjud 

3. Porkuni piirkonna atraktiivsus.  

4. Spordirajatised ja -traditsioonid 

5. Omanäolised üritused (nt tünnisõit) 

 

1. Majutuse, toitlustuse ja teeninduse vähene 

tarbimine 

2. Puudulik info ja viidamajandus 

3. Investeeringute vähesus 

4. Potentsiaalsete investorite vähene 

informeeritus 

 

Võimalused Ohud 

1. Turismialanee koostöö kõigil tasanditel  

2. heade ideede ja projektide olemasolul on 

võimalik saada abi tõukefondidest 

3. Teavitada regioone kohalikest võimalustest 

(messidel jne) 

4. Koolis giidiõpe  

5. Head ühendusteed teiste Eesti piirkondadega ja 

Tallinn-Tartu-Valga raudtee läbimine Tamsalut  

6. Kalevipojaga seotud lood ja kohad  

 

1. Ülepaisutatud turism (piirkonniti – Porkuni) 

2. Investeeringute vähesus kriitilise teenuste 

arvu loomiseks, mis kindlustaks 

turismisektori jätkusuutliku arengu 

3. Porkuni kooli alt vabanevad hooned 

Küngassaarel on veel lahtise saatusega 

 

 

3.5.3.3 Visioon 

 

Porkuni Paemuusemi, Tamsalu lubjapargi ja Tamsalu muuseumi ühendamisel on tekkinud 

kaasaegne piirkondlik keskkonnahariduskeskus. Porkuni piirkond on valla turismipiirkond. On 

olemas majutus- ja toitlustusasutused. Koostöös erasektoriga on laiendatud  Porkuni randa. 

Külmallika platsil on välja ehitatud  infrastruktuurid, loodud võimalused turismi arendamiseks 

(turistide vastuvõtuks). Olemasolevad mõisad on säilinud ja võimaluste piires korrastatud ning 

renoveeritud. Tamsalu vald on aktiivne osapool Pandivere koostööpiirkonna turismivaldkonna 

arengus. Tamsalu linn on piirkonna turismiväravaks. 
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3.5.4 Külakultuur 

3.5.4.1 Hetkeseis 

 

Tamsalu vallas on üks linn, üks alevik ja 30 küla. Suuremad külad on Vajangu, Porkuni, Assamalla , 

Uudeküla ning Põdrangu. Viimastel aastatel on Tamsalu valla külade aktiivsus läbi kodanikualgatuse 

ja mittetulundusühenduste loomise oluliselt suurenenud, koostatud on külade arengukavasid, loodud 

kodulehtesid Internetis, valitud külavanemaid, kirjutatud projekte ja taotletud toetusi investeeringuteks. 

Mitmed külade aktivistid on esindatud vallavolikogus.  

Külaliikumisealast koostööd arendatakse ühiselt Pandivere piirkonnas (Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke 

ja Laekvere vald) MTÜ PAIK eestvedamisel. Maakondlikult koordineerib külade tegevust Eesti 

külaliikumise „Kodukant“ Lääne-Virumaa esindus „Virumaa Lootus“.  

3.5.4.1.1 Rakendatud lisateenused 

 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Toetatavad grupid 

Valla eelarvest toetused MTÜ-dele kultuuri- ja 

spordiürituste läbiviimisel 

III sektor 

Külade ümarlaua korraldamine (PAIK) Pandivere koostööpiirkonna külad 

 

3.5.4.1.2 Külakultuuri finantseerimine  

 

Institutsioon, asutus Aastaeelarve eur  

2011 2012 2013 2014 2015 

Külade arengutoetus 0 0 0 0 0 

 

3.5.4.2  SWOT-analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

1. Loodud MTÜ-d  tegutsevad aktiivselt, 

olemas eestvedajad ning initsiatiivgrupid 

osades külades  

2. Suuremate külade esindajad vallavolikogus 

3. Kauni kodu konkurss valla piires – ergutab 

heakorrastatusele 

4. Osalemine PAIK tegevustes 

5. Külade viievõistlus loob “oma” - tunde  

6. Paigaldatud külade sildid 

 

1. Väiksemates külades ei ole eestvedajaid, 

puudub initsiatiivgrupp, puuduvad külavanemad  

2. Noorte ja laste väike osakaal elanikkonnast 

osades külades 

3. Kooskäimiskohtade puudumine, mis toetaks 

ühistegevust 

4. Ebapiisavalt lastemänguväljakuid 

5. Kruusateede halb olukord, kergteede 

puudumine 

6. Ühendus valla keskusega – vaid koolilaste buss 

 

Võimalused Ohud 
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1. Külaliikumise aktiivsuse kasv kogu Eestis 

ning maaelu taaselavnemine ja väärtustamine 

2. Koostöö naabervaldade küladega ja 

kogemuste vahetamine, õppimine 

3. Külavanema rolli teadvustamine üha enam 

4. PAIK uue perioodi strateegia koostamisel 

osalemine 

5. Riiklikud rahastusvõimalused (Kulka, KOP) 

6. Nõustamisvõimalus MAK-is 

7. Teenuste arendamine nn kantide 

(piirkondade) põhiselt 

8. Transpordiühenduse parandamine teenuste 

parema kättesaadavuse tagamiseks 

 

1. Küla aktivistide vähene väärtustamine ning 

nende väsimine, lahkumine 

2. Seni passiivsed külad ei ärkagi, mistõttu jääb 

külaliikumise kandepind kitsaks ja passiivsete 

külade probleemid tahaplaanile, mis omakorda 

võib põhjustada inimeste ärakolimise 

3. Külade esindatuse vähenemine vallavolikogus, 

väheneb mõjujõud  

 

3.5.4.3 Visioon 

 

Tamsalu valla külad on rahulikku ning looduslikult kaunist elukeskkonda hindavale inimesele 

täisväärtuslikuks elukohaks, kus pööratakse tähelepanu heakorrastatusele ja turvalisusele ning 

kus läbi ühistegevuse on võimalus sotsiaalseks lävimiseks ning huvialadega tegelemiseks, mida 

toetab kohalik omavalitsus, arendades aktiivselt koostööd külade eestvedajatega. Külades  

(enamustes) on olemas võimalus ühisürituste korraldamiseks, on rajatud koostöös kohalike 

elanikega  peoplatsid (kiigeplats),on tegusad külavanemad. Porkuni on vabaõhuürituste ja –

kontserdite korraldamise kohaks. 

3.5.5 Strateegiline eesmärk 

 

Tamsalu on tuntud spordikeskus. Elanikel on mitmekülgsed võimalused meelepärase ja 

arendava tegevusega tegelemiseks. Turistide reisisiht, kasutatud turismipotentsiaal. 

3.5.6 Alaeesmärgid  

 
 Renoveeritud Tamsalu Gümnaasiumi staadion, rajatud suusastaadioni infrastruktuur.  

 Tamsalu kultuurimaja renoveeritud, kultuurimaja parki rajatud vabaõhulava 

 Porkuni paemuuseum on laienenud kaasaegseks piirkondlikuks keskkonnahariduskeskuseks 

 Porkuni rand on heakorrastatud, loodud võimalused aktiivseks puhkuseks. 

 Korraldatavad üritused on heal tasemel ja tuntud (maastikurattamaraton, Porkuni Pillar, 

Tamsalu suusamaraton jne.). 

 Külateed on korras. 

 Valla keskuses pakutavad teenused on kättesaadavad ka valla külade elanikele. 
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3.5.7 Indikaatorid 

 

 

Näitaja Aasta  

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Vaba aja kulud elaniku kohta 

(eur)  

92,5 110,4 121,0   

2. Kultuuriasutuste  

külastajate/lugejate arv, sh 

- Tamsalu kultuurimaja 

 Ringide arv 

 Ringides osalejate arv 

 Sündmuste arv 

 Sündmustel osalejate 

arv 

- Tamsalu raamatukogu 

- Vajangu raamatukogu 

- Assamalla raamatukogu 

- Tamsalu spordihoone (v.a. 

hostel) külastuskorrad 

 Ringide arv 

 Ringides osalejate arv 

 Trimmi osalejaid  

 Ujumistrimmi 

osalejaid 

 Lasteaedade ujumise 

algõpe (osalejate arv) 

 Koolide ujumise 

algõpe (osalejate arv) 

- Porkuni paemuuseum  

 

 

 

32 

456 

132 

17049 

 

807 

194 

161 

71309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2122 

 

 

 

35 

498 

165 

19500 

 

777 

230 

167 

69650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700 

 

 

 

32 

452 

161 

20412 

 

695 

220 

137 

49034 

 

20 

547 

157 

47 

 

 

 

 

 

3800 

 

 

 

31 

461 

139 

13852 

 

662 

210 

96 

17908 

 

16 

285 

628 

45 

 

66 

 

46 

 

 

 

 

 

27 

373 

106 

11803 

 

646 

200 

108 

23932 

 

16 

281 

554 

22 

 

66 

 

46 

 

1730 

3. Ööbimiste arv 

majutuskohtades  

- Tamsalu spordihoone 

 

 

4079 

 

 

3632 

 

 

2734 

 

 

1382 

 

 

2134 

4. Üritustel osalejate arv 

- Tamsalu maraton  

- Porkuni tünnisõit 

 

5.  

 

727 

860 

 

1007 

700 

 

0 

300 

 

 

240 

 

 

0 
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3.6 Sotsiaalne heaolu 
 

3.6.1 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

3.6.1.1 Hetkeseis 

 

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, 

kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele 

turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohandumisele kaasaaitamine. Elanikkonna osa, kes ei tule 

enesega toime, on pikaajalised  töötud, eakad, puuetega inimesed, vanemliku hoolitsuseta lapsed, 

erivajadusega lapsed.  

 

Omavalitsuse sotsiaalosakonnas töötab  3 ametnikku – osakonna juhataja, lastekaitsespetsilist ja 

sotsiaalinspektor.  

 

Eakate, puuetega  ja erivajadustega inimeste teenindamiseks tegutseb Sääse hooldekodu.  Tamsalu 

valla Sääse Hooldekodus on 25 kohta ( kohatasu 500 eurot kuu). Teenust pakutakse ennekõike oma 

valla inimestele, kelle jaoks avahooldus ei ole piisav . Pakutav teenus on kõiki hooldusvajadusi 

arvestav. Lisateenusena osutatakse hooldekodus järgmisi teenuseid: 

1. pesupesemisteenus  

2. dušši kasutamise teenus  

      3.  toitlustamine abivajajatele 

Hooldekodu kohtade vajadus on kaetud teenuse ostmise kaudu erasektorilt ja teistest omavalitsustelt 

(2016.aastal Aa hooldekodu, Vahtra Hooldemaja, Pandivere Pansion, Aaspere hooldekodu) .  

Varjupaigateenust ja kriisitoateenust ostetakse vajadusel vastavatelt teenuse osutajatelt. 

 

Vallavalitsuse kaudu  osutakse  alljärgnevaid teenuseid: 

1. Koduteenuste osutamine (keskmiselt 22 klienti teenusel) 

2. Sotsiaaltransporditeenus (keskmiselt 30-35 klienti kuus) 

3. Sotsiaalkorterid – (5 korterit – 7 kohta). 

Koostöös sotsiaalkindlustusametiga osutatakse klientidele (SKA vahenditega) võlanõustamise teenust, 

tugiisiku teenust, perenõustamist, psühholoogilist nõustamist. 

MTÜ Tapa vabatahtlike Tugikeskus pakub Tamsalu vallas riikliku erihoolekande teenuseid 

psüühikahäirega isikutele: toetatud elamine, igapäevaelu toetamine, toetatud töö teenus.  

Koostöös töötukassaga toimuvad avalike tööde korraldamine, karjäärinõustamine jm töötukassa poolt 

pakutavad teenused. Tamsalu vald on teenuste pakkumisel. 

Vallavalitsuse juures töötab laste hoolekandekomisjon. Tervise Arengu Instituudiga koostöös on 

alustatud lastevanematele koolitust „Imelised aastad“. 

Asenduskoduteenusel on 19 last (2016 1.oktoobri seisuga). Puudega lapse hooldajatoetust saab 1 

lapsevanem.Täisealise isiku hooldaja on 2016.a. 1.oktoobri seisuga määratud ja hooldajatoetust 

makstakse 19 isikule 

 

PRIA toel sai klubi ”Igihaljad” projektijärgselt enda kasutusse uued kaasaegselt renoveeritud ruumid, 

Tamsalu Kultuurimajas. Eakateklubi ”Igihaljad” liikmeteks on aktiivsed  eakad kogu valla 

territooriumilt. E-kaasatuse projekti lõppedes ei ole huvi arvuti- ja internetiõppe vastu raugenud ja 

paljud eakad jätkavad arvutioskuse kinnistamist. Traditsiooniliselt toimuvad igapäevased käsitöö- 

võimlemise- ja suhtlusringid, samuti kohtumised teiste piirkondade eakatega  ja väljasõidud. Klubi 

tegevus on suunatud eakate elukvaliteedi parandamisele, nende vaimse ja füüsilise heaolu 

suurendamisele läbi erinevate arendavate tegevuste.  
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Peale kooliaasta lõppu on noortel vanuses 13-26.a võimalus osaleda töö-ja 

puhkelaagris. Aastaid on  Tamsalu NNKÜ-NMKÜ vahendusel Tamsalu valla lastel võimalus osaleda 

lastelaagris Rootsis.  

Tamsalu vallas makstavad toetused jagunevad kahte rühma.  

Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on: 

1. Sünnitoetus - 350 eurot. 

2. Matusetoetus - 100.- eurot. 

3. Eaka sünnipäevatoetus, mille moodustab kinkekaart, õnnitluskaart ja lilled. Kinkekaart 

väärtusega 20 eurot, lilled ja õnnitluskaart antakse üle isiku 80., 85., 90. ja kõigil järgnevatel 

sünnipäevadel. 

4. Ranitsatoetus - 50.- eurot 

5. Koolitoidutoetus - Tamsalu valla koolide õpilastele võimaldatakse lapsevanema soovil tasuta 

hommikupuder.  

6. Kriisitoetus - kuni 1000.- eurot 

Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused on: 

1. Ühekordne sotsiaaltoetus.  2016.a. on toetuse suurus kuni 300.- eurot 

2. Lasteaiatoidu toetus  

3. Hooldajatoetus on igakuine vallaeelarvest makstav toetus raske ja sügava puudega täisealise 

hooldajale ja keskmise, raske ja sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega 

inimese hooldamise tõttu. 

Valla eelarvest (ilma toimetulekutoetuseta) on toetuseid makstud aastate lõikes alljärgnevalt: 

2015 eelarve   51350.- eurot 

2016 eelarve  60544.- eurot 

Eelnimetatud summadest tasutakse nii sissetulekust sõltuvaid kui sissetulekust mittesõltuvaid toetusi. 

Tamsalu vallas on toimetulekutoetuse saajaid 2016.aastal keskmiselt 42  peret kuus ja vajaduspõhise 

peretoetuse saajaid keskmiselt 32 peret kuus. Abivajavaid lastega peresid on 37 . 

 

Tamsalu vald on suurimaid toimetulekutoetuse maksjaid. Toimetulekutoetust maksti 2015 a 

kogusummas 185 181,71 eurot, mis on 46,9 eurot elaniku kohta (Eesti keskmine ligikaudu 17,5 eurot). 

Esmatasandi arstiabi saavad enamus Tamsalu elanikest Tamsalu Tervisekeskuses, kus töötab 2 

perearsti. Ligikaudu 270 Tamsalu elanikku saavad perearstiabi mujal – Väike-Maarjas, Rakveres või 

Tapal. Kiirabi väljakutsed toimuvad läbi häirekeskuse, kust need edastatakse kiirabibrigaadidele. 

Eriarstiabi osutatakse Rakveres, Tapal, Paides, Tallinnas ja Tartus. Tervisekeskuses on võimalik saada 

järgmisi meditsiiniteenuseid: perearstiabi, ravimassaaž, füsioteraapia, laboratoorsed analüüsid, 

ämmaemanda vastuvõtt ning hambaravi.  

Vajangu tervisekeskus teenindab Vajangu piirkonna külade elanikke. Seal töötab pereõde, kes nõustab 

inimesi haigestumiste korral ja vajadusel suunab arsti vastuvõtule, teeb meditsiinilisi ja taastusravi 

protseduure, teenindab Vajangu kooli ja lasteaeda. 1-2 korda kuus toimuvad kohapeal perearsti 

vastuvõtud. 

Hooldusravi teenus on kättesaadav Tapal ja Rakveres. Puuetega inimestele on rehabilitatsiooniteenus 

kättesaadav Tapal ja Rakveres 

3.6.1.1.1 Rakendatud lisateenused 

 

Teenuse nimetus ja lühikirjeldus Toetatavad grupid 

Hooldekodu – täielik ööpäevane hooldus 

eakatele ja puuetega inimestele 

Eakad, puuetega inimesed 

Sünnitoetus  Lapsed, lastega pered 

Hooldustoetus eaka (ilma puudeastmeta) üksikud, kaugemates külades elavad eakad 
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inimese hooldajale 

Koduhooldus Eakad, puuetega inimesed 

3.6.1.1.2 Finantseerimine  

 

Institutsioon, asutus Aastaeelarve eur  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Puuetega inimeste sots 

kaitse 

22 481 17 084 17 977 21 492 22640 

Koduteenused 12 448 12 495 14 101 15 358 13833 

Sääse hooldekodu 108 643 117 052 127 126 148 724 156588 

Muud hooldekodud 11 807 9 155 7 950 5 287 10483 

Sotsiaalhoolekande 

teenused riskirühmadele 

77 869 49 344 48 267 50 666 54075 

Toimetulekutoetus 216 516 200 464 203 872 230 042 205809 

Sotsiaalse kaitse alaste 

tegevuste haldamine 

41 162 36 856 45 147 48 328 52860 

 

Tervishoid    

Vajangu velskripunkt 1 790 1 813 1 980 2 245 1825 

Tamsalu Tervisekeskus 3 196 6 196 3 196 3 196  

Rakvere Haigla  5 441 4 610 10 025 8 251 8883 

3.6.1.2  SWOT-analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

1. Sotsiaalse infrastruktuuri ja haritud kaadri 

olemasolu kohapeal – sotsiaalasutused, sh 

hooldekodu, eakate päevakeskus, Vajangu 

noortekeskus, kaasaegne kool erivajadustega 

lastele (Porkuni) 

2. Esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus 

kohapeal – perearst, hambaravi, ämmaemand, 

esmased uuringud, lihtsamad raviprotseduurid 

3. Eriarstiabi kättesaadavus maakonnakeskuses 

4. Hea ühendus Tartu ja Tallinnaga lihtsustab 

kõrgema tasandi eriarstiabi kättesaadavust 

(rongiühendus) 

5. Hooldusravi kättesaadavus maakonnas 

6. Rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus 

puuetega inimestele maakonnas  -  Tapa 

Haigla, Imastu , Porkuni 

7. Koduõenduse ja koduhoolduse toimimine 

külades 

1. Sotsiaalabi vajajate (puuetega inimesed ja 

pikaajaliste töötute) suur arv, enamik 

tööturuteenused kaugel. Abivajaja enda 

vähene aktiivsus. 

2. Valla vähene tulubaas, rahaliste vahendite 

puudus ja investeeringute vähesus 

sotsiaalvaldkonnas. 

3. Elanikkonna vananemine, elanike 

haridustaseme langus (noorte väljalangemine 

põhikoolist ja haritud noorte lahkumine), 

sotsiaalabi klientide sisseränne  

4. Ääremaade (maanteedest kõrvale jäävate 

külade) kehv ühendus keskusega – transpordi 

puudumine raskendab teenuste kättesaadavust, 

haigete, eakate ja puuetega inimeste transport 

koormab üle sotsiaalosakonna töötajad ja 

sotsiaalosakonna auto.  

5. Ühiskonna ja kohalike poliitikute negatiivne 

hoiak sotsiaalhoolekande klientide suhtes, 

vähene toetus sotsiaalprobleemide 

lahendamisele.  

6. Puuetega inimeste vähene aktiivsus, ruumide, 
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eestvedaja ja tugigrupi puudumine 

7. Sotsiaaltöötajate psühholoogiline 

läbipõlemine, füüsiline oht sotsiaaltöötajate 

tervisele ja elule. Puuduvad esmased 

enesekaitsevahendid, ei ole tehtud 

vaktsineerimisi nakkushaiguste vastu.  

8. Perearstide suur koormus – elanikkonna kehv 

tervis  , suur hulk kroonilisi haigusi põdevaid 

inimesi, sh. eakad 

9. Alkoholismi, narkomaania levik  - ühiskonna 

poolt probleemi eiramine ja ükskõikne 

suhtumine. Ei taunita alkoholi liigset tarbimist. 

Narkomaania leviku ees suletakse silmad.  

10. Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi 

kättesaadavus halb. Kohapeal ei ole ja 

maakonnas olevad spetsialistid on 

ülekoormatud. 

11.Suur võlgnike  osakaal elanikkonnas 

12 Esmatasndi arstiabi osutavad eakad arstid   

Võimalused Ohud 

1. Tööstusala - ettevõtluse elavnemine, uute 

ettevõtete (töökohtade) teke  

2. PAIK – koostöö naaberomavalitsustega, 

suuremahulised ühisprojektid valdkonna 

arendamiseks 

3. Kolmanda- ja erasektori poolt pakutavate 

teenuste osakaalu suurenemine 

sotsiaalhoolekandes – hooldekodu, 

koduõendus, transport 

4. Sotsiaalhoolekande klientide toimetulekualane 

koolitamine ja nõustamine ning 

tööturuteenuste kättesaadavuse paranemine. 

5. Elanikkonna aktiivsuse tõus – 

eneseabigruppide tekkimine (n. AA) 

 

 

1. Alkoholismi ja narkomaania jätkuv levik, HIV 

levik . Ühiskonna probleemi ignoreeriv 

suhtumine. 

2. Suurettevõtete pankrot või lahkumine 

piirkonnast, töökohtade vähenemine, töötuse 

kasv, tööturu ebastabiilne olukord. 

3. Sotsiaaltöötajate psühholoogiline 

läbipõlemine, füüsiline oht sotsiaaltöötajate 

tervisele ja elule. Kasvab vägivaldsete ja 

psüühiliste probleemidega klientide arv 

(sealhulgas sõltuvusprobleemidega kliendid) 

4. Tööjõu väljarändest tulenevad probleemid 

peredes. Paljud inimesed (peamiselt mehed) 

tööl kaugemal. Suur koormus laste 

kasvatamisel langeb emadele ning põhjustab 

naiste läbipõlemist, probleeme peredes. Sellest 

tulenevad depressioonid ja muud psüühilised 

probleemid  

5. Ressursside vähenemine (inimesed ja raha) – 

töötajate lahkumine  

6. Ressursside vähenemine – arstide lahkumine 

(pensionile, mujale elama), eriarstiabi 

võimaluste vähenemine maakonnas 

7. Kuritegevuse kasv (vargused) 

8. Perearstid võivad iga hetk lahkuda ning vallas 

lakkab esmatasandi arstiabi osutamine. 
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3.6.1.3 Visioon 

Tamsalu vallas on välja kujunenud terviklik ja toimiv hoolekandesüsteem, mis püüab tagada 

erinevate elanikkonnagruppide toimetulekut lähtudes nende abivajadusest. Tamsalu vald on 

lastega peredele atraktiivne elukoht, kus on väärtustatud pere kui tervik, toetatakse laste 

arengut, tervist, haridust ja huvitegevust ning pereliikmete ühist tegevust.  Erivajadustega 

lastele on loodud tingimused hariduse omandamiseks kodu lähedal, Tamsalu valla piires. 

Korraldatud on liiklus ja parkimine, erivajadustega inimestele on loodud ligipääs kõikidele 

avalikele asutustele. Hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koostöö toetavad terviseedendamist ja 

elanikkonna vaimse tervise paranemist. Tagatud on esmatasandi arstiabi kättesaadavus ja 

jätkusuutlikkus. 

 

3.6.1.4 Strateegiline eesmärk 

 

Riskirühmade toimetulek, kvaliteetne hoolekanne. Toimetulekut soodustav elukeskkond. 

3.6.1.5 Alaeesmärgid  

 

 Tagatud on riskirühmade toimetulek. 

 Tagatud on eakate ja puuetega inimeste hooldus kaasaegses, kõiki hooldusvajadusi arvestavas 

hooldekodus. Koduhooldus on kättesaadav kogu valla territooriumil.  

 Erivajadustega lastele on loodud tingimused hariduse omandamiseks kodu lähedal, Tamsalu valla 

piires.  

 Liikumispuudega inimestele ja väikelastega vanematele on tagatud ratastooliga või lapsevankriga 

ligipääs kõikidele avalikele asutustele ning kauplustele, samuti turvaline liiklemine tänaval 

(kaldteed, invatõstuk keskusehoones, kõnniteed jne). 

 

3.6.1.6 Indikaatorid 

 

Näitaja Aasta  

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Makstud 

toimetulekutoetust 1 

elaniku kohta (eur) 
 

52,2 49,3 43,2 58,4 46,9 

2. Makstud sotsiaaltoetusi 

(v.a. toimetulekutoetus) 1 

elaniku kohta (eur) 

18,3 12,1 12,0 12,9 13,7 

3. Aasta keskmine 

hooldatavate arv, sh  

- koduhooldus  

- hooldekodu 

 

 

 

20 

25 

 

 

23 

24 

 

 

19 

22 

 22 

4. Tervishoiu 

finantseerimine valla 

eelarvest (eur) 1 elaniku 

kohta 

2,5 3,1 3,8 3,5 2,7 
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3.6.2 Turvalisus 

3.6.2.1 Hetkeseis 

Väike-Maarja konstaablijaoskonna Tamsalu piirkonnapolitseinik võtab Tamsalus kodanikke vastu ühel 

päeval nädalas. Tamsalu linnas ja Vajangu külas on vabatahtlikud tuletõrjekomandod. Tamsalu 

komandot finantseeritakse nii omavalitsuse kui riigi poolt, Vajangu komando tegutseb vabatahtlikkuse 

alusel.  

2013 aastal registreeriti Tamsalu valla maapiirkonnas vähem kui 20 kuritegu 1000 elaniku kohta, mida 

on vähem kui Lääne-Viru maakonnas ja Eestis keskmiselt, seevastu Tamsalu linnas registreeriti ligi 40 

kuritegu 1000 elaniku kohta aastas, mis on maakonna üks kõrgematest näitajatest. Avaliku korra 

tõhusamaks tagamiseks on Tamsalu linna avalikesse kohtadesse paigaldatud valvekaamerad.  

 

Paikkonniti on probleemiks liikluskorraldus (ebapiisav teemärgistus, liiklusmärgid, “lamavad 

politseinikud” jms), mille puudumine tekitab liiklusohtlikke olukordi.. Ebapiisavalt on asulates 

kõnniteid, mis sunnivad jalakäijaid liikumiseks kasutama sõiduteed.  

Tamsalu valla heakorraeeskirjades on kehtestatud reeglid koerte ja kasside pidamise kohta. Paraku ei 

pea paljud koerte ja kasside omanikud eeskirjadest kinni.  

3.6.2.1.1 Rakendatud lisateenused 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Toetatavad grupid 

Päästeteenistuse Tamsalu ja Vajangu üksuste 

toetamine valla eelarvest 

Tamsalu valla elanikud, ettevõtted 

3.6.2.1.2 Finantseerimine. 

Institutsioon, 

asutus 

Aastaeelarve  eur  

2011 2012 2013 2014 2015 

Turvalisus   

Päästeteenused 14 525 11 823 10 829 14 017 12134 

Korrakaitse (avalik 

kord) 

4 601 4 561 4356 4 150 4059 

3.6.2.2 SWOT-analüüs 

Tugevused Nõrkused 

1. Tuletõrjekomandode olemasolu kohapeal 

(Vajangu, Tamsalu) 

2. Keskkonnaseisund on paranenud, joogivee 

kvaliteet paranemas 

3. Raudteeületus eri tasanditel (jalakäijate tunnel) 

4. Naabrivalve tekkimine 

 

 

1. Liikluskorralduse puudujäägid – parkimine, 

kõnniteed, ülekäigurajad jalakäijatele. 

Vähene kontroll liikluse üle. Liiklusmärkide 

vähesus,  

2. Ebapiisav korrusmajade esine valgustus 

3. Hooldamata kinnistutelt tulenev oht 

(lagunevad hooned) 

4. Kriisisituatsiooni tegevuskavade puudumine 

5. Teede halb olukord  

6. Politsei kohaloleku puudumine ning 

politseabi kättesaamatus 

Võimalused Ohud 
1. Koostöö naaberomavalitsustega turvalisuse 

tagamisel – abipolitsei, suhtlemine Eesti 

Raudteega raudteega seotud probleemide 

1. Ressursside vähenemine (inimesed ja 

rahalised vahendid) – tuletõrjekomandode 

kadumine, töövahendite (autode) lõplik 
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lahendamiseks 

2. Investeeringud liikluskorraldusse, teede 

korrashoidu, asulate, tänavate, majade ja talude 

tähistamisse 

3. Naabrivalve piirkondade laienemine 

4. Teadlikkuse kasv oma vara eest hoolitsemisel ja 

ettevõtete tugi öisele patrullile ja tuletõrjele – 

rahaline (n. luua nn. Turvafond), toetada 

patrullis ja tuletõrjekomandos tegutsevaid 

inimesi (n. patrulli järgselt vaba päev palga 

säilitamisega), ettevõtjate endi osalemine ja 

selgitustöö ettevõtetes.  

5. Laiendada turvakaameratega valvatavat ala. 

 

amortiseerumine 

2. Konstaablipunkti kadumine 

3. Vabade elamispindade odav hind – 

soodustab kriminogeense elemendi importi 

4. Raudteega seotud ohud – õnnetused, reostus, 

tuleoht 

5. Alkoholismi ja narkomaania jätkuv levik 

ning alkohooliku-narkomaani pidev 

noorenemine (alaealised) 

 

 

3.6.2.3 Visioon 

 

Aastal 2021 on Tamsalu valla elanikel turvaline elukeskkond. Liiklus on korraldatud viisil, mis 

tagab võimalikult maksimaalse liiklejate (nii jalakäija kui sõidukijuhi)  ohutuse. Valla suuremad 

asulakeskused on pimedal ajal valgustatud. Politsei ja päästeteenistus on kohapeal  

kättesaadavad ja heal tasemel. Tagatud on avalik kord. Järgitakse heakorraeeskirju ja loomade 

pidamise reegleid.  

3.6.2.4 Alaeesmärgid  

 

 Asulakeskustes on piisavalt kõnniteid jalakäijate ohutuks liiklemiseks. Väikelaste viibimine 

värskes õhus ja jalutamine on suunatud sõiduteedelt ja sõiduteede äärest parkidesse.  

 Korrastatud on tänavad, ristmikud , liikluskorraldus. Korraldatud on parkimine, selleks loodud 

piisav arv parklaid, parkimiskohti ning vähemalt üks valvega parkla. 

 Tänavatel ei ole järelvalveta hulkuvaid koeri – kasse, loomaomanikud täidavad kehtivaid  eeskirju 

 Tamsalu valla elanik on keskkonnateadlik. 

 Ohtlikud ehitised (rajatised) likvideeritud 

 

3.6.2.5 Indikaatorid 

 

Näitaja Aasta 

2011 2012 2013 2014 

Registreeritud lemmikloomade arv 175  162 162 

 

 

4. TEGEVUSKAVA 
 

Tegevuskava on koostatud arengukava põhi- ja alavaldkondade jaotust järgides. Tegevuskava on 

koostatud neljaks eelseisvaks aastaks tabelformaadis. 
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Strateegiline valdkond  
 

4.1 Juhtimine ja arengu rahastamine 

Strateegiline eesmärk Haldussuutlik ja professionaalse ametnikkonnaga vallaorganisatsioon. 

Aktiivne ja kaasatud vallarahvas. 

Indikaatorid 1. Elanike arv  

2. Põhitegevuse tulu 1 elaniku kohta (eur) 

3. Rahastatud projektide arv  

4. Projektidest saadud raha (eur) 

5. Investeeringute osakaal eelarvest (protsentides) 

6. Netovõlakoormus aasta alguses (protsentides) 

 

Eesmärk 1        Kasvanud valla elanikkond ja tulubaas 

 

Tegevused 

Teostamise aeg  Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ettevõtluse soodustamine (tööstusala 

arendamine, vabade tootmispindade turundus, 

ettevõtluskursused, ettevõtlust propageerivad 

üritused) 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus 

Elamuehituse soodustamine (planeeringud 

elamualadele)  

x x x x x KOV Vallavalitsus 

 

Lisavahendite taotlemine abiprogrammidest  x x x x x KOV Vallavalitsus  

Mainekujundus (Lobbytöö erinevate 

erakondadega ja meediaga - PR-töö 

tõhustamine) 

 

x x x x x KOV Vallavolikogu  

Vallavalitsus 

Elukeskkonna ja avaliku korra pidev 

parendamine 

x x x x x KOV Vallavolikogu  

Vallavalitsus 

 

Eesmärk 2   Ühised spetsialistid läbi koostööpiirkonna (PAIK) 
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Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Piirkondliku koostöö arendamine läbi PAIK- 

i 

 

x x x x x KOVid Vallavolikogu  

Vallavalitsus 

 

Eesmärk 3  Arenevad külad  

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Külade arengu toetamine x x x x x KOV Vallavalitsus 

Küla tegemiste ja heakorra tunnustamine x x x x x KOV Vallavalitsus 

Teede ja tänavalgustuse korrastamine x x x x x KOV Vallavalitsus 

Avalike teenuste kättesaadavuse parendamine  x x x x x KOV Vallavalitsus  

   

Eesmärk 4     Piirkonna positiivne maine 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Interneti kodulehe vormistuse parandamine x x x x x KOV Vallavalitsus  

 

valla ajalehe informatiivsuse tõstmine 

 

x x x x x KOV Vallavalitsus  

Ajakohaste infomaterjalide ja 

reklaammaterjalide koostamine 

x x x x x KOV Vallavalitsus 

 

Eesmärk 5  Ajakohane juhtimisstruktuur   

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 
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 Töötajate ja poliitikute koolitamine  x x x x x KOV Vallavolikogu, 

Vallavalitsus  

Ühinemisläbirääkimiste pidamine 

haldussuutlikuma omavalitsuse loomiseks 

 x    KOV Vallavalitsus, Vallavolikogu 

 
Strateegiline valdkond 4.2 Elukeskkond 
Strateegiline eesmärk Meeldiv elukeskkond, korrastatud külad ja keskused, kaasaegne tehniline infrastruktuur. 

 

Indikaatorid 1. Kõnni- ja kergteede kogupikkus (m) 

2. Asfaltkattega ja pinnatud teede ja tänavate osatähtsus kohalikest teedest (protsentides) 

3. Tänavavalgustuspunktide arv 

 

Eesmärk 1    Kvaliteetne joogivesi on kättesaadav kogu vallas, heitvete käitlemine vastab keskkonnanõuetele 

 

Tegevused 

Sealhulgas Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Assamalla küla vee- ja kanalisatsioonitrasside 

ja puhasti ehitus 

x     KIK, KOV Vallavalitsus, 

keskkonnaspetsialist 

Porkuni reoveepuhasti projekteerimine ja 

rekonstrueerimine 

x x    KIK, KOV Vallavalitsus, 

keskkonnaspetsialist 

 

 

Eesmärk 2 Tamsalus on välja ehitatud kõnni- ja kergteede võrgustik, Tamsalu keskosa on välja ehitatud vastavalt väljatöötatud 

ideelahendusele ja detailplaneeringule. 

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tamsalu linna Tehnika tn (Kesk-Koidu 

lõigul), rekonstrueerimine 

  x   KOV vallavalitsus 

Tamsalu linna keskväljaku väljaehitamine    x  KOV vallavalitsus 

Tamsalu linna Kesk 2 hoone 

rekonstrueerimine 

  x x  KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 
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Paide mnt (Raudtee - Koidu lõigul) 

rekonstrueerimine 

 x    KOV vallavalitsus 

Tamsalu linnas Tööstuse tn 

rekonstrueerimine 

 x x   KOV, toetus-

programmid 

vallavalitsus 

Tamsalu 100 tamme pargi rajamine x x x   KOV, 

riigieelarve 

vallavalitsus 

 

 

Eesmärk 3  Välja ehitatud jalg- ja jalgrattateede võrgustik 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tamsalu – Porkuni kergliiklustee ehitamine 

(Uudeküla-Porkuni)  

    x  vallavalitsus 

Tamsalu linna ja lähiümbruse jalg- ja 

jalgrattateede rajamise ettevalmistustööd ja 

ehitamine 

x x x   KOV, toetus-

programmid 

vallavalitsus 

Kergliiklustee parendamine  Tamsalu-

Vajangu lõigul (Türi – Tamsalu matkatee) 

x x x x x KOV, toetus- 

programmid 

Vallavalitsus, MTÜ Türi – 

Tamsalu Matkatee 

 

Eesmärk 4 Valla suuremates asulates rajatud tänavavalgustus, olemasolevad elektri-, side- ja valgustuspostid korrastatud 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tamsalu linna keskosa tänavavalgustuse 

väljaehitamine, üleminek LED-tehnoloogiale  

x x x x  KOV vallavalitsus 

Tamsalu linna kõrvaltänavatele valgustuse 

rajamine, üleminek LED-tehnoloogiale 

 

  x x   vallavalitsus 

Külakeskustesse tänavavalgustuse rajamine, 

sh Kursi, Porkuni, Uudeküla, Põdrangu, 

Assamalla külades 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 
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Eesmärk 5  Parkimisprobleemid ühiskondlike hoonete ja korrusmajade juures on lahendatud 
 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tamsalu, Sääse, Vajangu, Porkuni 

korruselamute juurde parklate planeerimine ja 

rajamine 

 

x x x x x KOV, 

majaühistud 

Vallavalitsus, Tamsalu Kalor AS 

Kultuurimaja parkla laiendamine 

 

   x  KOV vallavalitsus 

 

 

Eesmärk 6  Valla teed ja tänavad korrastatud   

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pinnatud asulaväliste teede remontimine, 

vajadusel taaspindamine 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Kruusakattega teede korrastamine (võsa 

raadamine, kraavitamine, kruusa pealevedu ja 

profileerimine), majadevahelistel aladel 

tolmuvabaks muutmine 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Tamsalu, Vajangu, Porkuni, Sääse vananenud 

ja väljakasvanud kõrghaljastuse 

väljavahetamine 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Tamsalu linna kõrghaljastuse seisundi 

hindamine, hoolduse teostamine  

 x x x x KOV Vallavalitsus, Tamsalu 

Kommunaal 

 

 

Tegevusvaldkond 4.3 Ettevõtluskeskkond sh ettevõtlus ja tööhõive 
Strateegiline eesmärk Jätkusuutlik ettevõtlus, ettevõtlusaktiivsuse ja töökohtade arvu kasv.  

Indikaatorid 1. Ettevõtete arv 1000 elaniku kohta 
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2. Registreeritud ettevõtete arv aastas 

3. Aasta keskmine registreeritud töötus (protsentides) tööealisest elanikkonnast (19-64) 

 

Eesmärk 1 Suurenenud ettevõtete tekke-, ellujäämis- ja arenguvõimalused ning loodud uued töökohad. 

Tegevused Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 2016 2017 2018 2019 2020 

Tamsalu tööstusala arendamine ja 

turustamine 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

vallavalitsus 

Tegutsevate ettevõtjate koolitamine x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Messide külastuste, ideereiside korraldamine 

ettevõtjatele 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Tamsalu valda ettevõtjate/ettevõtete 

meelitamiseks informatsiooni levitamine 

välisriikide saatkondades, kaubandus-

tööstuskodades, sõpruspiirkondades 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Eesmärk 2 Välja arendatud inkubatsiooniteenused (sh infrastruktuuri teenused) 

 

Tegevused Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ettevõtluspäevade korraldamine (Pandivere 

mess, näitused, ettevõtete külastused) 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Ettevõtlusalane nõustamine 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

PAIK 

Elukestva õppe korraldamine ettevõtetele, 

elanikele 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Ettevõtlusvõrgustiku arendamine 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

PAIK 

Eesmärk 3 Noortel on teadmised ettevõtlusest 

Tegevused  Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 
2016 2017 2018 2019 2020 
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Ettevõtluskoolituste, ettevõtluslaagrite 

korraldamine 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Õpilasfirmade loomise toetamine 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Ettevõlukonkursside korraldamine 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Ettevõtete, arendus- ja teadusasutuste 

külastused 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Lisaerialade (sh autoõpetus) pakkumine 

Tamsalu Gümnaasiumis, koostöö teiste 

piirkonna koolidega (sh kutse- ja 

kõrgkoolidega)  

x x x x x KOV Vallavalitsus, TG direktor 

 

Eesmärk 4 Ettevõtlusalane teave ja koolitused on vallas kättesaadavad igas eas inimestele. 

Tegevused Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 2016 2017 2018 2019 2020 

Alustavate ettevõtjate koolitamine 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Ideereiside korraldamine ettevõtjatele x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

 

Eesmärk 5 Keskkonnasõbralikud ja –säästlikud ettevõtted, taastuvenergia kasutamine 

Tegevused Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 2016 2017 2018 2019 2020 

Vajangu koolimaja üleviimine biokütusele 

 

    X   KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus 

Komposti ümbertöötlemise tehnoloogia 

soetamine ja rakendamine 

   x  KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

 

Eesmärk 6 Aktiivne ja konkurentsivõimeline turismiettevõtlus. 

Tegevused Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 2016 2017 2018 2019 2020 

Ideekonkursside korraldamine olemasoleva 

vaba ressursi kasutuselevõtuks 

x x x x x KOV Vallavalitsus, PAIK 
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Turismiürituste korraldamine 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

Pandivere piirkonna turismisektori ühine 

turundamine 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

 

Eesmärk 7 Ettevõtja staatus on väärtustatud 

Tegevused Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

Vastutavad organisatsioonid või 

ametiisikud 2016 2017 2018 2019 2020 

Ettevõtluspäevade regulaarne korraldamine x x x x x KOV, toetus-

programmid 

Vallavalitsus, PAIK 

 

 

 

Strateegiline valdkond 4.4 Haridus  
Strateegiline eesmärk Haritud vallarahvas, kättesaadav haridus, kaasaegne õpikeskkond, rakendatud elukestva 

õppe põhimõtted. 

 

Indikaatorid 1. Õpilaste arv haridusasutustes õppeaasta alguses 

2. Riigieksamite tulemused keskmisena  

3. Põhikooli eksamitulemused keskmisena 

4. Edasiõppijate osakaal õpilaste üldarvust (protsentides) põhikool  

5. Edasiõppijate osakaal õpilaste üldarvust (protsentides) gümnaasium 

6. Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate osakaal (protsentides) 

 

1. Eesmärk : Kvaliteetne ja kaasaegne õpikeskkond 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Planeerida eelarvesse vahendeid IT- 

valdkonna arendamiseks ning 

õppevahendite soetamiseks kõigis 

haridusasutustes 

x x x x x KOV Haridusasutuste juhid, 

Vallavalitsus 

Vajangu Põhikooli katuse vahetus     x  vallavalitsus 
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Sääse lasteaia ventilatsioon 

 

x  X    KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 

 

2.          Eesmärk : Haritud ja motiveeritud  pedagoogiline kaader 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Täiendavate vahendite eraldamine 

pedagoogidele lisatasude maksmiseks  

 

x x x x x KOV Haridusasutuste juhid 

Täiendkoolituse ja enesetäienduse 

võimaluste loomine 

 

x x x x x KOV Haridusasutuste juhid 

Õpetajate tunnustussüsteemi 

rakendamine 

 

x x x x x KOV Haridusasutuste juhid 

 

 

3.  Eesmärk : Toimiv koostöö haridus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahel 

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Volikogu sotsiaal- ja 

hariduskomisjonide ühiskoosolekute 

korraldamine 

 

x x x x x KOV Vallavolikogu 

Majandusharu õpilaste arendamisele 

kaasatakse kohalikke ettevõtjaid 

(ettevõtete külastused, ettevõtjate 

kasutamine lektoritena), koostöö 

vallavalitsuse ja PAIK-ga 

 

x x x x x KOV TG direktor 
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Koostöö organiseerimine PAIK 

piirkonna koolide vahel 

 

x x x x x KOV piirkonna haridusasutuste juhid 

Haridusasutuste ühisürituste 

korraldamine 

 

x x x x x KOV valla haridusasutuste juhid 

Õppeekskursioonid, lahtiste uste 

päevad, töövarju päev jms ürituste 

korraldamine 

 

x x x x x KOV Valla haridusasutuste juhid 

 

 

 

4. Eesmärk  : Toimiv kooliväline noorsootöö 

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Noorsootöötaja ametikoha loomine ja 

sobiva kandidaadi leidmine 

 

 x    KOV Vallavalitsus, vallavolikogu 

Noorsootööks raha planeerimine 

eelarves  

 

x x x x x KOV Vallavolikogu, vallavalitsus 
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Strateegiline valdkond 4.5 Noorsootöö 
Strateegiline eesmärk Aktiivne noorsootöö, noorte omaalgatus ja osalus.  

Indikaatorid 1. Valdkonna finantseerimine (eur) aastas 

 

 

Eesmärk 1       Haridus-, kultuuri- , spordi- ja noorsootööorganisatsioonid teevad noorsootöö arendamisel koostööd  harrastus- ja vaba 

aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks ja huvihariduse toetamiseks   

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Noorsootööspetsialisti (noorsootöö 

koordinaatori) ametikoha loomine; 

 

 x    KOV Vallavolikogu, vallavalitsus  

Perioodiline noorsootöö ümarlaua 

toimumine noorsootöö küsimuste 

arutamiseks haridus-, kultuuri-,spordi- 

ja muude organisatsioonide ning külade 

esindajate osavõtul ja 

koostöödokumendi vormistamine; 

 

x x x x x KOV  vallavalitsus 

Operatiivseks informatsiooni 

levitamiseks infolisti loomine valla 

töötajatele    

x x    KOV  vallavalitsus 

Noortekeskuse loomine Tamsalus  x      

 

Eesmärk 2    Algatusvõimelised noored osalevad aktiivselt noorsootöö arendamisel ja kodukoha elu edendamisel.   

 Teostamise aeg Vahendite Vastutavad organisatsioonid 
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Tegevused 2016 2017 2018 2019 2020 allikad 

 

või ametiisikud 

Noorte osalemine loodaval noorsootöö 

ümarlaual 

 

x x x x x KOV 
 

vallavalitsus 

Aktiivsemate noorte koolitamine teiste 

noorte kaasaamiseks; 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Kodukohaga seotud ürituste ja 

loominguliste konkursside 

korraldamine, parimate tunnustamine; 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Noortele suunatud informatsiooni 

jagamine läbi suhtlusportaalide; 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Noortevolikogu ellukutsumine  x    KOV vallavolikogu 

 

 

Eesmärk 3     Tamsalu vallas on välja kujunenud terviklik ja toimiv noorsootöö võrgustik, mille tegevust koordineerib valla 

noorsootööspetsialist.   

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Noorsootöö ümarlaual osalejad 

koondavad info ressursside (ruumide, 

tehnika jms) kohta noorsootöö 

spetsialistile noorsootöö paremaks 

korraldamiseks  

x x x x x KOV Vallavalitsus  

 

Eesmärk 4     Tagatud noortekeskuste tegevuse järjepidev toetus,  kaasaegselt sisustatud ja renoveeritud noortekeskuste ruumid, mitte 

ainult vallakeskuses vaid ka suuremates külades.   
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Tegevused 

Sealhulgas Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tamsalusse luuakse noortekeskus 

iseseisva üksusena; 

 

 x x   KOV 

 

Vallavolikogu, vallavalitsus 

Valla omavalitsusorganite poolt 

toetatakse piirkondlikku omaalgatust 

noorsootöö korraldamisel; 

 

x x x x x KOV, projektid, 

erasektor, 

MTÜ-d 

Vallavolikogu, vallavalitsus 

 Analüüsi koostamine noorsootöö 

teenuse kättesaadavusest ja vajadusest 

valla eri piirkondades  

x x    KOV 

 

Vallavalitsus  

 

Eesmärk 5       Erivajadustega lastele ja noortele loodud võimalused jõukohaseks huvitegevuseks   
 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Erivajadustega noortest ja nende 

vajadustest ülevaate koostamine; 

 

 x    KOV vallavalitsus 

Koostöös vastava ala spetsialistidega 

töötatakse välja tegevusplaan 

erivajadustega noortele ja nendele 

ligipääsu tagamiseks avalikele 

teenustele 

 

 x    KOV vallavalitsus 
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Strateegiline valdkond 4.6 Kultuur, sport ja turism 
Strateegiline eesmärk Tamsalu on tuntud spordikeskus. Elanikel on mitmekülgsed võimalused meelepärase ja arendava 

tegevusega tegelemiseks. Turistide reisisiht, kasutatud turismipotentsiaal. 

 

Indikaatorid 1. Vaba aja kulud elaniku kohta (eur) aastas 

2. Kultuuriasutuste (kultuurimaja, spordihoone, raamatukogud, paemuuseum) 

külastajate/lugejate arv  

3. Ööbimiste arv majutuskohtades  

4. Üritustel osalejate arv (Tamsalu maraton, tünnisõit) 

 

Eesmärk 1 Renoveeritud Tamsalu Gümnaasiumi staadion, rajatud suusastaadioni infrastruktuur.  

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organisatsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020  

Ehitusprojekti koostamine Tamsalu 

Gümnaasiumi staadioni 

renoveerimiseks 

 

 x    KOV vallavalitsus 

Finantseerimisallikate leidmine  

 

 x    KOV vallavalitsus 

TG staadioni ehitus    x   KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 

Tamsalu suusastaadioni teenindushoone 

ehitus 

   x  KOV, toetus- 

programmid  

vallavalitsus 

Tamsalu suusastaadioni ehitus    x x KOV , 

toetusprogram

mid 

Vallavalitsus, spordihoone 

 

Eesmärk 2 Tamsalu kultuurimaja renoveeritud, kultuurimaja parki rajatud vabaõhulava 

 Sealhulgas Vahendite Vastutavad organi-satsioonid 
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Tegevused 2016 2017 2018 2019 2020 allikad 

 

või ametiisikud 

Kultuurimaja ja pargi projektide 

ülevaatamine – korrigeerimine 

 

 x    KOV vallavalitsus 

Objektidele kaasfinantseerimise 

taotlemine 

 

  x   KOV vallavalitsus 

Kultuurimaja ja kultuurimaja pargi 

rekonstrueerimine 

 

  x x x KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 

 

 

Eesmärk 3 Porkuni paemuuseum on laienenud kaasaegseks piirkondlikuks keskkonnahariduskeskuseks 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Paemuuseumi ekspositsiooni 

kaasajastamine 

 

x x    KOV, toetus-

programmid 

vallavalitsus 

Paetorni kõrval asuva nn saunamaja 

remont ja kasutuselevõtt paemuuseumi 

osana 

 

 x  x x KOV, toetus-

programmid 

vallavalitsus 

Tamsalu lubjapargi väljaehitamine 

vabaõhumuuseumiks 

 

  x   KOV, toetus-

programmid 

vallavalitsus 

Tamsalu muuseumi kogude säilimise 

tagamiseks lahenduse leidmine  

 

 x x   KOV, 

toetusprogram

mid 

Vallavalitsus, Tamsalu 

Muuseumisõprade Selts, 

Paemuuseum, Tamsalu 

Gümnaasium 

 

 

Eesmärk 5 Korraldatavad üritused on heal tasemel ja tuntud (maastikurattamaraton, Porkuni Pillar, Tamsalu suusamaraton , Tamsalu 
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tantsulaager jne.). 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kultuurisündmuste reklaamimine, 

sündmustele iseloomulike suunaviitade 

kujundamine ja kasutuselevõtt 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Projektijuhtimisteenuse rakendamine 

suurürituste läbiviimiseks 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

 

 

Eesmärk 6 Külateed on korras. 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-satsioonid 

või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kruusa juurdevedu teedele ja 

greiderdamine 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Teeäärte võsast puhastamine ja teeäärte 

kraavitamine 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Elamualasid läbivate teelõikude 

muutmine tolmuvabaks 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

 

 

Eesmärk 7 Valla keskuses pakutavad teenused on kättesaadavad ka valla külade elanikele. 

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 
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Eeluuringu läbiviimine teenuste 

kättesaadavuse ja nende vajaduse 

väljaselgitamiseks 

 

  x   KOV vallavalitsus 

Sõltuvalt uuringu tulemustest 

transpordiühenduse parandamine valla 

keskusega 

 x x x x KOV vallavalitsus 

 

 

Strateegiline valdkond 4.7 Sotsiaalne heaolu – sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
Strateegiline eesmärk Riskirühmade toimetulek, kvaliteetne hoolekanne. Toimetulekut soodustav elukeskkond. 

Indikaatorid 1. Makstud toimetulekutoetust 1 elaniku kohta (eur) 

2. Makstud sotsiaaltoetusi (v.a. toimetulekutoetus) 1 elaniku kohta (eur) 

3. Aasta keskmine hooldatavate arv, sh koduhooldus, hooldekodu 

4. Tervishoiu finantseerimine valla eelarvest (eur) 1 elaniku kohta 

 

Eesmärk 1 Tagatud on riskirühmade toimetulek 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad 

organisatsioonid või 

ametiisikud 2016 2017 2018 2019 2020 

Sotsiaal(turva)korterite rajamine 

olemasolevate vabade elamispindade 

arvelt 

 

x x x x x KOV, toetus- 

programmid 
 

vallavalitsus 

Tugiisikuteenuse sisseseadmine, 

arendamine  

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Vähekindlustatud perede lastele 

toitlustuse korraldamine suvisel 

perioodil 

 

 x x x x KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 
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Puudega ja erivajadustega inimestele 

abivahendite ja transpordi 

võimaldamine 

 

x x x x x KOV, toetus- 

programmid 

 

vallavalitsus 

 

Eesmärk 2 Tagatud on eakate ja puuetega inimeste hooldus kaasaegses, kõiki hooldusvajadusi arvestavas hooldekodus. Koduhooldus 

on kättesaadav kogu valla territooriumil.  

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Koduhooldusteenuse edasiarendamine 

 

x x x x x KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 

Sääse hooldekodu vastavusse viimine 

kehtestatud nõuetele (kaldtee) 

 x    KOV Vallavalitsus, Sääse 

hooldekodu 

 

Eesmärk 3 Erivajadustega lastele on loodud tingimused hariduse omandamiseks kodu lähedal, Tamsalu valla piires.  

 

 

Tegevused 

Teostamise aeg Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Valla haridusasutused kohandatakse 

sobivaiks ka erivajadustega lastele (sh 

füüsiline keskkond ja õppekavade 

kohandamine) 

 

x x x x x KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 

 

Eesmärk 4 Liikumispuudega inimestele ja väikelastega vanematele on tagatud ratastooliga või lapsevankriga ligipääs kõikidele 

avalikele asutustele ning kauplustele, samuti turvaline liiklemine tänaval (kaldteed, invatõstuk keskusehoones, kõnniteed jne). 

 Teostamise aeg Vahendite Vastutavad organi-
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Tegevused 2016 2017 2018 2019 2020 allikad 

 

satsioonid või ametiisikud 

Kaardistatakse liikumispuudega 

inimeste ligipääsuvõimalused valla 

teenindusasutustele 

 

 x 

 

   KOV vallavalitsus 

Teenindushoonete ja teede ning 

tänavate kohandamine 

liikumispuuetega inimeste vajadustele 

 

x x x x x KOV, toetus-

programmid 

vallavalitsus 
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Strateegiline valdkond 4.8 Turvalisus 
Strateegiline eesmärk Turvaline ning tervisele ohutu elu- ja töökeskkond. 

Indikaatorid 1. Registreeritud lemmikloomade arv 

2. Õnnetusjuhtumite arv 

3. Kuritegude arv 

 

Eesmärk 1 Asulakeskustes on piisavalt kõnniteid jalakäijate ohutuks liiklemiseks. Väikelaste viibimine värskes õhus ja jalutamine on 

suunatud sõiduteedelt ja sõiduteede äärest parkidesse.  

 

 

Tegevused 

Sealhulgas Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mänguväljakute uuendamine 

 

x x x x x KOV, toetus- 

programmid 

 

vallavalitsus 

Parkide kujundamine, inventariga 

varustamine 

 

x x x x x KOV, toetus- 

programmid 

vallavalitsus 

 

Eesmärk 2 Korrastatud on tänavad, ristmikud , liikluskorraldus. Korraldatud on parkimine, selleks loodud piisav arv parklaid, 

parkimiskohti ning vähemalt üks valvega parkla. 

 

Tegevused 

Sealhulgas Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Parkla rajamine veoautodele 

 

   x  KOV vallavalitsus 

Liikluskorralduse parandamine ohtlikes 

kohtades  

 

x x x x x KOV vallavalitsus 
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Korrusmajade juurde parkimiskohtade 

rajamine 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

 

 

Eesmärk 3 Tänavatel ei ole järelvalveta hulkuvaid koeri – kasse, loomaomanikud täidavad kehtivaid  eeskirju 

 

Tegevused 

Sealhulgas Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Koerte registreerimise järelevalve 

tõhustamine, loomaomanike 

teadlikkuse tõstmine 

 

x x x x x KOV vallavalitsus, Tamsalu 

Kommunaal 

Koerte kiibistamine kohustuslikuks 

 

x x x x x KOV vallavalitsus, Tamsalu 

Kommunaal 

 

Eesmärk 4 Tamsalu valla elanik on keskkonnateadlik 

 

Tegevused 

Sealhulgas Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Keskkonnaürituste korraldamine (näit 

kooli keskkonnakuu, talgud, jms) 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

 

Eesmärk 5 Ohtlikud ehitised (rajatised) likvideeritud 

 

Tegevused 

Sealhulgas Vahendite 

allikad 

 

Vastutavad organi-

satsioonid või ametiisikud 

2016 2017 2018 2019 2020 

Lahtiste kaevude likvideerimine 

 

x x x x x KOV vallavalitsus 

Lagunevate ja mahajäetud hoonete 

ohutuks muutmine, lammutamine, 

konserveerimine või kasutusele 

võtmine 

x x x x x KOV vallavalitsus 
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5. EELARVESTRATEEGIA  

 

5.1. Sissejuhatus  

 

Tamsalu valla eelarvestrateegia on Tamsalu valla arengukava osa. Selle menetlemise kord on sama, 

mis arengukaval. Eelarvestrateegia koostamisel juhinduti kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seadusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.  Eelarvestrateegia seostub 

otseselt arengukava tegevuskavaga ning on selles planeeritud investeeringute rahaliseks 

väljendajaks. Samas ei kajasta eelarvestrateegia kõiki tegevuskavas kavandatud tegevusi, vaid 

üksnes suuremaid investeeringuid, millel on eeldatavalt Tamsalu valla eelarve kujunemisel oluline 

mõju. Eelarvestrateegia on koostatud neljaks eelseisvaks aastaks. Koos arengukava ülevaatamisega 

toimub igal aastal eelarvestrateegia täiendamine ja korrigeerimine. Eelarvestrateegia ülesandeks on 

tagada valla arengukavas kavandatud tegevuste elluviimine ning realistlikkus, samuti anda terviklik 

ülevaade omavalitsuse finantsolukorrast ja –väljavaadetest. Eelarvestrateegias sisalduv nelja 

eelseisva aasta tulude ja kulude prognoos on koostatud silmas pidades Rahandusministeeriumi ja 

Eesti Panga pikaajalisi majandusprognoose. Käsitletud on majanduslikke näitajaid, milledel on 

eeldatavalt otsesem mõju omavalitsuse eelarvele.  

 

5.2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos  

 

5. 2. 1. Riigi tasand  

 

Ülevaade riigi sotsiaalmajanduslikust keskkonnast ja tulevikuprognoosidest põhineb 

Rahandusministeeriumi poolt koostatud 2016.a kevadisel majandusprognoosil 

(http://www.fin.ee/majandusprognoosid) . 

Viimastel kuudel on maailmamajanduse taastumine kõikuma löönud, peamiselt just arenevatel 

turgudel. Eurotsooni majanduskasv kiirenes 2015. aastal 1,6%ni, mis on viimase nelja aasta kiireim. 

Samas majandusaktiivsuse indikaatorid (PMI indeks) viitavad euroala kasvu mõningasele 

aeglustumisele selle aasta alguses. Majandususaldus Eesti ärisektoris on viimastel kuudel pisut 

paranenud ning eksporditellimused näitavad lähikvartalitel kasvu kiirenemise võimalust. Samas 

üldine majanduskonjunktuur püsib enamikes valdkondades endiselt suhteliselt nõrgana ning 

kasvuväljavaateid on allapoole korrigeeritud eelmise prognoosiga võrreldes.  

Eesti välisnõudlus oli 2015. aastal madalseisus ja meie kaubanduspartnerite import ei suurenenud. 

2016. aastal välisnõudlus tugevneb ning selle kasv kiireneb 2,9%ni valdavalt Venemaa 

impordilanguse pidurdumise toel. 2017. aastal kasvab välisnõudlus 3,8%.  

Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2016. aasta märtsi alguse seisuga.  

 

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 2% ja 

2017. aastal 3%. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise aasta majanduskasvu prognoose 

allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja 

Venemaa kasvuväljavaadete halvenemine. Ekspordi kasv taastub käesoleval aastal ja kiireneb 

järgnevatel aastatel järk-järguliselt ning kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. 

Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks 

edaspidi suurenema. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, 

tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.  

Sisenõudluse kasvu toetab ka 2016. aastal kõige rohkem eratarbimine, kuid selle kasvutempo 

aeglustub eelneva aastaga võrreldes. 2017. aastal peaks eratarbimise reaalkasv aeglustuma veelgi 

palgakasvu aeglustumise ja inflatsiooni kiirenemise tõttu, kuid edaspidi võib oodata tarbimise 

kasvutempo mõningast tõusu. Tarbimise kasvutempo aeglustumine on tingitud kasutatava tulu 

kasvu pidurdumisest. 2015. aastal toetas elanike ostujõudu lisaks kiirele brutopalgatulu kasvule ka 

maksuvaba tulu tõus, tulumaksumäära langetamine ning oluliselt kasvanud peretoetused. Lisaks 
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jätkust mootorikütuste hinnalangus, mis võimaldas inimestel rohkem kulutada muudele kaupadele 

ja teenustele. Eesti elanike tarbimisjulgus võib olla viimase aasta jooksul veidi alanenud, millel on 

ilmselt aidanud kaasa igapäevaseks muutunud ärevad uudised migratsioonikriisi jätkumisest ja 

terrorirünnakutest. 2016. aastal aeglustub eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,4%ni ja 2017. 

aastal 2,5%ni.  

Investeeringute mahu kahanemine jätkus 2015. aastal kiirenevas tempos. 2015. aastal panustas 

langusesse ettevõtlussektor, samas suurenesid nii valitsemissektori kui ka kodumajapidamiste 

investeeringud. Valitsemissektori investeeringud pöördusid eelmisel aastal tõusule, kuid nende 

kolm korda väiksem osakaal koguinvesteeringutes ei suutnud koondtrendi pöörata. 

Ettevõtlussektori vähenevaid investeeringuid võis eelmisel aastal seletada erakordselt depressiivse 

väliskeskkonnaga, mis alates 2016. aastast peaks selgelt paranema. Valitsussektori investeeringute 

kasvu jätkumist toetab EL 2014-2020 programmperioodi vahendite kasutuselevõtmine. 

Eluasemeinvesteeringutel peaks olema tugevasti kasvuruumi seoses elamispinna kvaliteedi 

parandamise sooviga, mida saab takistada eelkõige majanduskonjunktuuri oluline halvenemine ja 

sellega seotud tagasilöögid tööturul. 2016. aastal võiks investeeringute kasv ületada 2% ning mõne 

aasta jooksul kiireneda 5%ni, kuid selle eelduseks on praeguste kasvuprognooside täitumine Eesti 

ekspordipartnerite osas.  

 

Koos välisnõudluse tugevnemisega võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi kasvule pöördumist 

2016. aastal. Valdava osa välisnõudluse kasvu kiirenemisest moodustab Venemaa impordilanguse 

pidurdumine; teiste kaubanduspartnerite panus suureneb tagasihoidlikumas ulatuses. Eksport 

kasvab sel aastal 1,6%, mis saab olema väiksem kui välisnõudluse suurenemine. Tegu on 

globaalsete, Eesti majanduskeskkonnast sõltumatute ebasoodsate teguritega, mis mõjutasid oluliselt 

kaupade väljavedu ka eelmisel aastal. Alates 2017. aastast hakkab globaalne majandusaktiivsus 

paranema ning seeläbi toob kaasa ka kaubanduspartnerite kiirema majanduskasvu ning 

impordinõudluse tugevnemise. Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos välisnõudlusega, ulatudes 

2017. aastal 3,8%ni ning 2018. aastal 4,5%ni. Impordi kasv kujuneb sel aastal ekspordiga võrreldes 

tunduvalt kiiremaks, kuna viimased kaks aastat vähenenud investeeringud peaksid ettevõtete ja 

valitsussektori toel taastuma.  

 

Pärast möödunud aastal saavutatud kõrgtaset hakkab jooksevkonto ülejääk järgnevatel aastatel 

vähenema. 2016. aastal alaneb ülejääk 0,6%ni SKPst ning on valdavalt seotud ettevõtete ja 

valitsussektori taastuvate investeeringutega.  

 

Madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade (THI) tõus 2016. aastal tagasihoidlikuks, 

ulatudes 0,3%ni. Seejärel kiireneb THI kasv 2017. aastal 2,7%ni ja 2018. aastal 2,9%ni. Kui selle 

aasta esimesel poolel veavad hinnalangust energiatooted, siis aasta teisel poolel hakkab energia 

komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise. 

Maksumeetmete mõju suureneb tänavu kütuse, alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmise 

tulemusena. Teenuste hinnatõus jääb mõõdukaks, mida pidurdab alanenud kütusehindadega 

kaasnenud reisijateveo odavnemine ning ka tasuta kõrgharidus. 2017. aastal kiireneb inflatsioon 

välistegurite (nafta ja toit) panuse järk-järgulise suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning 

täiendavate aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest aastast võib oodata nafta ülepakkumise 

järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka toorainete kallinemist, 

mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile edaspidi suureneb. Kaudsete maksude mõju THI-le on 

suurim 2017. aastal, kui see ulatub 0,9%ni.  

 

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasvas eelmise aasta teisel 

poolel suvel oodatust kiiremini ning ulatus aasta kokkuvõttes 2,6%ni. Osaliselt oli hõive kasvu taga 

töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. Tagasihoidlikemate 

majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv eelmise aasta lõpus siiski langusesse 
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(maksuameti andmetel), mistõttu ootame käesoleval aastal tööpuuduse suurenemist 6,6%ni 2015. 

aasta 6,2%lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim (65,2%), mistõttu seab see piirid töötavate 

inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu ootame hõivatute arvu vähenemist tööealise rahvastiku 

kahanemise tõttu. Seda kompenseerib osaliselt töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise 

töövõimega inimestel tööturule tagasi tulla pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna 

võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning 

ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras 

tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava 

hõivatute arvu suureneb järk-järgult.  

 

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt 

muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on kiirem keskmisest madalama 

palgaga harudes, samuti on aasta jooksul suurenenud palgaarengute erinevused sektorite vahel. 

Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete hinnakonkurentsivõimet 

negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, 

peamiselt Soomega, oodata palgasurvete olulist alanemist. Seetõttu eeldame, et käesoleval aastal 

palgakulude suhe SKPsse püsib praegusel tasemel, kuid hakkab alanema pikemas perspektiivis, 

millele aitavad kaasa ka tööjõumaksude langetused. Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal 

nominaalpalgast kiiremini inflatsiooni taastumise tõttu.  

 

2016. aasta valitsussektori1 eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst. 

Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad kogu 

prognoosiperioodi jooksul prognoositavalt defitsiiti. Keskvalitsuse nominaalset puudu-jääki 

põhjustavad põlevkivisektori raskuste tõttu vähenevad dividenditulud ja keskkonnatasud. 

Puudujääki vähendavad pensionikulude prognoosi vähenemine ning maksutulude kiirem kasv 

otseste maksude parema laekumise tulemusel. Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale 

jätkuvalt ülejäägis (2016. aastal 0,1% SKPst). 2017. aastal suureneb valitsussektori 

eelarvepuudujääk 0,5%ni SKPst, kuna keskkonnatasude langus süveneb veelgi ning aeglustub ka 

maksutulude kasv. Samuti kahekordistub kohalike omavalitsuste prognoositav defitsiit tulenevalt 

valimistega kaasnevast investeerimismahtude kasvust. Järgnevatel aastatel on oodata valitsussektori 

eelarvepositsiooni pidevat paranemist ning jõudmist prognoosiperioodi lõpuks ehk 2020. aastaks 

0,8%se ülejäägini SKPst.  

Valitsussektorisse kuuluvad: keskvalitsus (kajastatakse riigieelarves); avalik-õiguslikud 

institutsioonid; riigi siht-asutused (nt haiglad); riigi äriühingud (nagu RKAS); kohalikud 

omavalitsused; haigekassa; töötukassa.  

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,2% SKPst, mis on 0,7% võrra kõrgem kui aasta varem. 

Võrreldes 2015. aastaga kasvab kiiresti aktsiisitulu määrade tõstmise tõttu ning ka käibemaksu ja 

sotsiaalmaksu laekumise kasv ületab SKP kasvu, mida korrigeeriti allapoole eelmise prognoosiga 

võrreldes. Ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul ei avaldu aeglustuv nominaalne majanduskasv 

üks-üheselt maksulaekumistes. Aastatel 2017–2020 vähendatakse maksumuudatustega 

tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, kokkuvõttes on maksukoormus sel perioodil 

keskmiselt 33,4% SKPst, langedes 2020. aastaks 33,3%le SKPst.  

Valitsussektori võlakoormus langes 2015. aasta lõpuks 9,7%ni SKPst, ilma Euroopa 

Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga langes 7,5%le SKPst. Käesoleval ja kahel 

järgneval aastal valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst suureneb, ulatudes selle aasta 

lõpuks prognoosi kohaselt 9,8%ni SKPst ning 2018. aasta lõpuks 10,1%ni SKPst. Seejärel hakkab 

võlakoormus ülejäägis eelarvepositsiooni toel vähenema, jõudes prognoosiperioodi lõpuks 2020. 

aastal 9,1%ni SKPst.  

 

Vabariigi valitsuse prioriteedid 

1) Eesti julgeoleku tugevdamine 
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2) majanduskasvu edendamine ja tööjõumaksude vähendamine 

3) madalapalgaliste toimetuleku suurendamine 

4)  lastega perede toimetuleku parandamine, laste sündi toetava keskkonna edasiarendamine 

      5)   riigi ja kohaliku halduse reform,  ja ääremaastumise leevendamine 

      6) Euroopa Liidu eesistumiseks valmistumine ja selle edukas läbiviimine 

 

5.2.2. KOV tasand  

 

Tamsalu valla ettevõtted on edukalt majanduskriisist väljunud. Kriisi aastatel ettevõtteid ei 

pankrotistunud ega likvideeritud. Töötajate koondamised ja üleminek osalisele tööajale aitasid 

majanduslanguse üle elada. Tipphetkel tõusis töötuse määr tasemele 13,7%. 2012 aasta kevadeks 

langes töötus 7,6%-ni tööealisest elanikkonnast. 2016 a suveks oli Tamsalu vallas töötuna 

registreeritud 84 inimest, mis moodustab  3%  valla tööealisest elanikkonnast. Varasemate aastate 

kogemustele tuginedes võib eeldada, et töötuse tase enam oluliselt langeda ei saa, ning jääb samale 

tasemele ka eelseisval perioodil.  

Suurimaks riskiks on valla elanikkonna jätkuv vähenemine. Palgatõusust tuleneva maksutulu kasvu 

kahandab maksumaksjate arvu vähenemine.  

Elanikkonna vähenemise pidurdamine, elanikkonna ettevõtlusaktiivsuse kasv ja tööhõive 

parandamine on Tamsalu valla strateegilised eesmärgid lähiaastateks, millede täitumine tagab 

jätkusuutliku arengu.  

Rakendatud meetmed elukeskkonna parandamiseks, sh vee- ja kanalisatsiooniprojektid, Tamsalu 

linna keskuse teedevõrgu rekonstrueerimine, Tamsalu valla asutuste rekonstrueerimine jms ning 

meetmed ettevõtluskeskkonna parandamiseks, sh kursused ettevõtjatele, Pandivere ettevõtlusmessi 

ellukutsumine jms, avaldavad lähiaastatel loodetavalt positiivset mõju valla sotsiaalmajanduslikule 

arengule.  

Prognoosperioodi lõpuks (2020) aeglustub elanikkonna väljaränne ning valla rahvaarv saavutab 

stabiilsuse 4000 elaniku juures. Uute ettevõtete loomine jätkub aastatel 2014-2018 eelnevate aastate 

tempos ehk 20 loodavat ettevõtet aastas. Ettevõtlusaktiivsus saavutab prognoosperioodi lõpuks 

Eesti keskmise taseme. Valla elanikkonna kahanemisest tingitud tulubaasi vähenemist 

kompenseerivad mõõdukas tööhõive kasv ja palkade kasv nii era- kui avalikus sektoris.  

 

5.3. Tulubaasi ülevaade ja prognoos 

 

2008.aasta lõpus hakkas oma mõju avaldama majanduskriis, mille tulemused avaldusid 2009 ja 

2010 aasta tulude laekumises. Alates 2011 aastast on valla tulubaas vähehaava paranema. 

 

Joonis 1. Põhitegevuse tulude dünaamika 
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Tamsalu valla 2015.a eelarve põhitegevuse tulud moodustasid 4 143 059 eurot. Tuludena lisandusid 

planeeritud investeeringute katteks projektipõhine laekumine 82 130 eurot ning tulu vallavara 

müügist 13 726 eurot. 

Põhitegevuse tuludest olid suurima osakaaluga maksud 47,3% -ga, järgnesid toetused 44,3%ga 

,teenuste müük 8 % ja muud tulud 0,4%.  

 

5.3.1.Maksud 

 

Maksudena laekuvad Tamsalu valla eelarvesse üksikisiku tulumaks ja maamaks. Kohalikke makse 

kehtestatud ei ole. Maksud moodustasid 2015.a. eelarve põhitegevuse tuludest 47,4%. Üksikisiku 

tulumaksu osakaal põhitegevuse tuludest moodustas 44,7 % ja maamaksu osakaal 2,6 % .  

 

5.3.1.1 Maamaks 

 

Kohaliku omavalitsuse kompetentsis on maa maksustamishinna kehtestamine etteantud piires. 

Tamsalu vallas kehtivad 3 maksumäära, sh Tamsalu linnas 1,3% maa hinnast, valla maapiirkonnas 

põllumajandusmaa 1,0% maa hinnast ja muu maa 2,5 % maa  hinnast.2013.aastast hakkas kehtima 

maamaksuvabastus kodualuse maa suhtes. Puudujäägi kompenseerimiseks suurendati kohalikele 

omavalitsustele laekuva füüsilise isiku tulumaksu osa 0,17%. 

 

5.3.1.2 Tulumaks 

 

Majandusprognoosidele tuginedes võib eeldada lähiaastatel mõõdukat palgatõusu nii era- kui 

avalikus sektoris. Tamsalu valla tulumaksu laekumise kasvu prognoositakse aastatel 2017 kuni 2020 

keskmiselt 5% aastas.  

 

5.3.2 Toetused  

 

Valla 2015 a eelarves oli toetuste osakaal 44,3 % põhitegevuse tuludest. Sihtotstarbelised toetused 

moodustasid 6,4% ja mittesihtotstarbelised toetused 93,6% kõigist toetustest. Lähiaastatel toetuste 

kasvu ei prognoosita. Riigi eelarvestrateegia ei näe ette omavalitsustele eraldatavate toetuste 

osakaalu suurendamist. Sihtotstarbeliste toetuste kasvu on küll oodata  seoses Euroopa Liidu 2015-

2020 rahastusperioodi vahenditele.  

 

5.4. Põhitegevuse kulude prognoos  

 

Tamsalu valla 2015 a eelarve põhitegevuse kulud olid 3 562 037 eurot. Põhitegevuse tulem 

(põhitegevuse tulud – põhitegevuse kulud) oli positiivne ehk 581 022 eurot. Investeeringuid teostati 

254 397 euro väärtuses ning laenu maksti tagasi 455 992 eurot. Valdkondadest oli suurima 

osakaaluga haridus 48,2%-ga, järgnesid sotsiaalhoolekanne 14,7 %-ga, vaba aeg 12,1 %-ga, 

majandus 8,7 %-ga, valitsemine7,2%-ga, elamu- ja kommunaalmajandus 6,5%-ga ja keskkond 

1,6%-ga ning korrakaitse ja tervishoid kumbki 0,6%-ga.  

Planeerimisperioodil põhitegevuse majandustegevuse kulude osas kasvu ei planeerita. Madalast 

inflatsioonist tingitud mõningane hinnatõus kompenseeritakse hoonete ja rajatiste 

energiasäästlikemaks muutmisega ja efektiivsema majandamisega.  

 

5.5. Investeeringute kavandamine  

 

Investeeringuid kavandatakse perioodiks 2017 kuni 2020 kokku ligikaudu 3,4  miljonit eurot, 

millest 1,5 miljonit eurot planeeritakse katta projektipõhiselt toetuste arvelt, ning 1,9 miljonit eurot 

omavahendite arvelt, sh laen ja põhitegevuse tulud.  
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Eelnevatel aastatel on suurimad investeeringud suunatud elukeskkonna parandamisse, sh Tamsalu 

ja Vajangu veemajandusprojektide teostamisse, samuti Tamsalu linna keskosa tänavatevõrgu 

väljaehitamisse ning Tamsalu-Uudeküla kergliiklustee rajamine.  Eelseisval perioodil kavandatakse 

suuremad investeeringud:  hariduse- (Sääse lasteaed), Tamsalu gümnaasiumi staadioni 

rekonstrueerimine,  aga ka ettevõtluse valdkondade (tööstusala infrastruktuur) ja elukeskkonna 

arendamiseks (Assamalla veeprojekt ja Porkuni puhasti ning bussi- ja rongiootepaviljon). 

Kultuuriobjektidest investeeritakse Tamsalu kultuurimaja renoveerimisse, samuti Porkuni 

paemuuseumi ekspositsiooni ja Tamsalu lubjapargi arendamise jätkamiseks. Investeeringute 

planeerimisel  on osaliselt arvestatud EL fondide kaasrahastamise võimalusega ja laenuvahendite 

kasutamisega. Ilma kaasrahastuseta poleks planeeritud investeeringute finantseerimine Tamsalu 

vallale jõukohane.  

 

5.6. Kohustuste planeerimine  

 

Tamsalu valla võlakohustused moodustasid 2015 aasta lõpuks 1 851 292 eurot ja netovõlakoormus 

1 487 384 eurot, mis on 35,9% põhitegevuse tuludest. Kavandatavate investeeringute 

finantseerimiseks võetakse laenu sellises mahus, et valla võlakoormus oleks vastavuses KOFS ga.   

 

5.7. Sõltuvate üksuste finantstegevuse olukord ja prognoos  

 

Sõltuv üksus on raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse 

valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-

õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle 

poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende 

valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest.  

2014 aasta eelarvestrateegias sõltuvaks üksuseks on AS Tamsalu Vesi. AS Tamsalu Vesi moodustati 

1994.a. Tamsalu Vesi AS peamiseks tegevusalaks on vee tootmine ja turustamine, samuti reovee 

ärajuhtimisteenuse osutamine ja reovee puhastamine.  

Aastatel 2009 kuni 2012 teostas AS Tamsalu Vesi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusprojektist 

finantseeritud Tamsalu Reoveekogumisala Veemajandusprojekti, mille käigus investeeriti Tamsalu 

valla territooriumil asuvatesse vee ja reovee ärajuhtimise süsteemidesse ligikaudu 5,9 miljonit eurot. 

73,7% sellest investeeringust kaeti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite arvelt, ülejäänud 

osa kaeti omavahendite ja kohaliku omavalitsuse vahenditega.  

AS Tamsalu Vesi teenib tulusid majandustegevusest, toetust valla eelarvest põhitegevusele ei 

planeerita. Alates 1.juulist 2013 rakendusid uued teenuste hinnad. Prognoositavalt võrduvad 

põhitegevuse kulud laekuvate tuludega. Tulude ja kulude tasakaalust tulenevalt ei planeerita 

muutusi likviidsetes varades.  

 

5.8.Finantsdistsipliin  

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 32 kohaselt on kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmeteks esiteks kinnipidamine põhitegevustulemi lubatavast 

väärtusest ja teiseks kinnipidamine netovõlakoormuse ülemmäärast. Põhitegevuse tulem 

(põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe) peab aasta lõpu seisuga olema null või positiivne. 

Netovõlakoormuse piirmäär on üldjuhul 60% põhitegevuse vastava aasta tuludest. Tamsalu valla 

eelarvestrateegia koostamisel on mõlemast finantsdistsipliini meetmest kinni peetud.  

 

5.9. Tundlikkusanalüüs  

 

Tundlikkusanalüüsi eesmärgiks on analüüsida stsenaariume, kus ilmnevad prognoositust erinevad 

finantstulemused ja nende tulemuste võimalikku mõju valla eelarvele ning finantsseisundile. 
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Sündmusi, mis võivad parandada valla finantsseisundit nimetame võimalusteks ja sündmusi, mis 

võivad seda halvendada, nimetame riskideks.  

 

5.9.1 Riskid  

 

Riskideks, mis võivad halvendada valla finantsolukorda võrreldes prognoosituga on:  

* Elanikkonna vähenemisest tulenev tulude vähenemine;  

* Oluliste ettevõtete pankrotistumine või lahkumine;  

* Võimetus leida piisavalt soodsaid ressursse investeeringute katmiseks  

 

Eelarveprognoos eelseisvaks neljaks aastaks on koostatud konservatiivne, mistõttu prognoositust 

väiksem tulude laekumise tõenäosus ei ole suur.  

Maksutulude laekumise vähenemine seoses vallas tegutsevate ettevõtete pankrotistumisega on 

vähetõenäoline, sest majandusprognoosidele tuginedes on majanduskriisi periood läbitud ning 

majandus vähehaaval kasvamas.  

Suurimaks reaalseks ohuks on elanikkonna jätkuv vähenemine. Elanikkonna vähenemisest tuleneva 

valla tulubaasi vähenemise kompenseerib lähiaastatel mõõdukas palkade kasv.  

Omavalitsuste ja vabaühenduste suutlikkus rakendada oma eesmärkide elluviimiseks projektipõhist 

finantseerimist, on aasta-aastalt kasvanud. Sellega seoses on kasvanud konkurents Euroopa Liidu ja 

siseriiklike projektipõhistele finantsvahenditele. Konkurentsist tuleneva riski maandamiseks 

tehakse koostööd teiste omavalitsustega ja vabaühendustega, eelkõige MTÜ-ga PAIK 

(ühisprojektid).  

Nimetatud riskistsenaariumite rakendumisel korrigeeritakse valla eelarvet vastavaks tegelikule 

olukorrale, igal aastal hinnatakse arengukava täitmist ja eelarvestrateegia paikapidavust ning 

vajadusel seda korrigeeritakse.  

 

5.9.2 Võimalused  

 

Võimalusteks, mis parandavad valla finantsolukorda võrreldes prognoosituga on:  

* Kavandatust parem tulude laekumine  

* Parem majandusolukord  

Prognoositust märkimisväärselt parem tulude laekumine ei ole tõenäoline. Majandusprognoosid 

viitavad stsenaariumitele, kus majanduse taastumine kriisiperioodist on aeglane. 

  

5.10. Kokkuvõte  

5.10.1 Järeldused  

 

Tamsalu valla eelarvestrateegia aastateks 2017 kuni 2020 on koostatud perioodil, mil kriisist räsitud 

majandus ja usaldus on taastumas. on tabanud Euroopa võlakriisist mõjutatud paigalseis ja 

ebakindlus tuleviku suhtes. Majandusprognoosid lubavad lähiaastateks siiski mõõdukat majanduse 

elavnemist. Eesti avatud majandus on suuresti mõjutatav väliskeskkonnast. Meie majanduse 

olukord on seega sõltuv suuremate kaubanduspartnerite käekäigust. Samas on ebakindlust seoses 

Ukraina ja Venemaa konfliktiga, mille tagajärgedega majandusprognoosides veel arvestada ei osata.  

Tamsalu valla tulubaas on peale majanduskriisi langust saavutamas taas kriisieelset taset. Tulude 

laekumise suurenemine on parandanud valla finantspositsiooni, võimaldanud suurendada 

palgakulusid ning teha investeeringuid. Valla netovõlakoormus on vähenemas, mis võimaldab 

eelseisval perioodil laenata vahendeid suuremate projektide finantseerimiseks.  

Tamsalu valla finantsseisundile on olulist mõju avaldanud järgmised faktorid: omavalitsuste 

tulubaasi vähendamine riigi eraldiste arvelt, maksutulude vähenemine töökohtade ja elanikkonna 

vähenemisest tingitult, samuti Euroopa Liidu projektide kaasfinantseerimisega kaasnenud 

laenukoormuse tõus. Tamsalu linna ja valla ühinemisega kaasnenud uue omavalitsuse 
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investeerimisvõime kasvu efekt on viimaste aastatega ammendumas. Vaatamata otsustavale kulude 

kärpimisele majanduskriisi perioodil, pole valla finantsvõimekus taastunud. Finantsvõimekuse 

langus avaldub eelkõige investeerimisvõime kahanemises. Valdav osa Tamsalu valla 

investeeringutest on tehtud projektipõhiselt. Suur osa investeeringute maksumusest on kaetud 

Euroopa Liidu või siseriiklikest programmidest. Omavahendeid on rakendatud vaid minimaalselt 

nõutud tasemel. Seoses Tamsalu veemajandusprojekti ja Tamsalu Gümnaasiumi ehituse 

finantseerimisega on valla laenukoormus kõrge. Uusi, sama mahukaid investeeringuid 

laenuvahendite arvelt pole lähiaastatel võimalik katta.  

 

5.10.2 Arengukava koostajate soovitused eelseisvaks perioodiks  

 

Eelseisval perioodil vajavad lahendust või poliitilisi kokkuleppeid järgnevad teemad:  

 

5.10.2.1 Tegevuskulude optimeerimine  

 

Tegevuskulude kasvu vaoshoidmiseks panustatakse esiteks vallale kuuluvate rajatiste ja hoonete 

energiatarbe vähendamisele. Investeeringud hoonete soojustamiseks, kütte- ja 

ventilatsioonisüsteemide uuendamiseks ning rajatiste (tänavavalgustus) kaasajastamiseks 

võimaldavad kulusid kokku hoida.  

 

5.10.2.2 Avalike teenuste kättesaadavus  

 

Avalike teenuste kättesaadavust tuleks hinnata kahest aspektist: 1) elukohast lähtuvalt ning 2) 

majanduslikust olukorrast lähtuvalt. Tähelepanu tuleks pöörata eelkõige laste võimalustele 

huviringides osalemiseks ning eakate inimeste ligipääsule arstiabile, apteegile jt valla keskuses 

paiknevatele asutustele.  

 

5.10.2.3 Koostöö  

 

Arengukava koostajate soovitus on tõhustada senisest enam valla asutuste vahelist koostööd. See 

aitaks kokku hoida kulusid ja dubleerimist, samuti jaotada ühtlasemalt töökoormust ning parandada 

infovahetust. Vajalik on leida ja seejärel juurutada sobilik koostöövorm.  

 

5.10.2.4 Ettevõtluskeskkonna areng  

 

Ettevõtluse areng on määrava tähtsusega piirkonna jätkusuutlikkuse seisukohalt. Omavalitsuse 

panus ettevõtluskeskkonna parandamisse on tööstusala arendamine potentsiaalsetele investoritele, 

inkubatsioonikeskuse arendamine ja koolituste korraldamine ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks, 

samuti ettevõtluspäevade ja Pandivere ettevõtlusmessi korraldamine ettevõtluse 

populariseerimiseks.  

 

5.10.2.5 Haridus  

 

Õpilaste arvu järjepidev vähenemine valla haridusasutustes ning riikliku hariduspoliitika muutused 

tingivad vajaduse tegeleda valla haridusvõrgu ümberkorraldusega. Haridusvõrgu 

ümberkorraldamine vajab kokkulepet valla valitsemisstruktuuride ja kohaliku kogukonna vahel. 

 

5.10.2.6 Noorsootöö  

 

Arengukava koostajate hinnangul on noorsootöö omavalitsuse poolt koordineerimata. Valla 

struktuuris puudub töötaja, kes noorsootöö valdkonna eest vastutab. Noorsootöö korraldamine valla 
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tasandil ei pea tähendama tingimata uue ehitise rajamist ja käikuandmist või uue ametikoha loomist. 

Arengukava koostajate arvates on omavalitsusel olemas hea sotsiaalne infrastruktuur mille baasil 

noorsootööd korraldada. Puudu on isikust, kes ülevallalist noorsootööd koordineeriks. 
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LISA 1 Strateegia koond KOV 

 

Tamsalu Vallavalitsus 
2015 

täitmine 

2016 
eeldatav 
täitmine 

2017 
eelarve   

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 4 143 059 4 281 656 4 373 424 4 464 344 4 573 094 4 687 281 

     Maksutulud 1 959 872 2 086 000 2 184 850 2 284 000 2 392 750 2 506 937 

          sh tulumaks 1 852 049 1 977 000 2 075 850 2 175 000 2 283 750 2 397 937 

          sh maamaks 107 823 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000 

          sh muud maksutulud 0 0         

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 332 516 353 418 346 118 346 118 346 118 346 118 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 1 834 395 1 815 038 1 815 256 1 807 026 1 807 026 1 807 026 

         sh  tasandusfond  585 377 608 580 608 580 608 580 608 580 608 580 

         sh  toetusfond 1 204 616 1 189 836 1 189 836 1 189 836 1 189 836 1 189 836 

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 44 402 16 622 16 840 8 610 8 610 8 610 

     Muud tegevustulud 16 276 27 200 27 200 27 200 27 200 27 200 

Põhitegevuse kulud kokku 3 562 037 3 982 329 3 918 052 4 000 016 4 020 016 4 020 016 

     Antavad toetused tegevuskuludeks 413 209 486 058 486 059 486 059 486 059 486 059 

     Muud tegevuskulud 3 148 828 3 496 271 3 431 993 3 513 957 3 533 957 3 533 957 

          sh personalikulud 2 064 799 2 281 219 2 209 173 2 281 137 2 281 137 2 281 137 

          sh majandamiskulud 1 083 807 1 204 956 1 196 724 1 206 724 1 226 724 1 226 724 
             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 
kasutusrendimaksed              

          sh muud kulud 223 10 096 26 096 26 096 26 096 26 096 

Põhitegevuse tulem 581 022 299 327 455 372 464 328 553 078 667 265 

Investeerimistegevus kokku -192 860 -702 006 -615 374 -830 075 -659 800 -1 719 800 

    Põhivara müük (+) 13 726 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 

    Põhivara soetus (-) -254 397 -888 864 -1 698 574 -1 090 275 -740 000 -1 800 000 

         sh projektide omaosalus -172 267 -692 206 -605 574 -825 275 -655 000 -1 715 000 

   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 82 130 253 154 1 093 000 265 000 85 000 85 000 

   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -14 091 -56 496         
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   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0         

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) 0 0         

   Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0         

   Antavad laenud (-) 0 0         

   Finantstulud (+) 51 200 200 200 200 200 

   Finantskulud (-) -20 279 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Eelarve tulem 388 162 -402 680 -160 002 -365 747 -106 722 -1 052 535 

Finantseerimistegevus -455 992 118 117 160 422 337 491 149 381 1 158 867 

   Kohustuste võtmine (+) 0 539 073 580 574 775 275 665 990 1 715 000 

   Kohustuste tasumine (-) -455 992 -420 956 -420 152 -437 784 -516 609 -556 133 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 
vähenemine) -67 831 -284 563 420 -28 256 42 659 106 332 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- 
vähenemine) 0 0         

              

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 363 908 79 345 79 766 51 510 94 169 200 502 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 1 851 292 1 969 409 2 129 831 2 467 323 2 616 704 3 775 571 

    sh kohustused, mis  ei kajastu finantseerimistegevuses             

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse 
piirmäära 0 0         

Netovõlakoormus (eurodes) 1 487 384 1 890 063 2 050 065 2 415 813 2 522 535 3 575 070 

Netovõlakoormus (%) 35,9% 44,1% 46,9% 54,1% 55,2% 76,3% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 3 486 129 2 568 993 2 732 231 2 785 968 3 318 468 4 003 590 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%)       62,4% 72,6% 85,4% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes)       370 155 795 933 428 520 

              

E/a kontroll (tasakaal) 0 0 0 0 0 0 

       
Põhitegevuse tulude muutus - 3% 2% 2% 2% 2% 

Põhitegevuse kulude muutus - 12% -2% 2% 0% 0% 

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,16 1,08 1,12 1,12 1,14 1,17 
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Inv+A56:G74esteeringuobjektid* (alati "+" 
märgiga)   

2016 
eeldatav 
täitmine 

2017 
eelarve   

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

objekt 1  04 - Maanteetransport 220 525 16 000 1 326 324 235 275 150 000 1 650 000 

sh toetuse arvelt     945 000       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 220 525 16 000 381 324 235 275 150 000 1 650 000 

objekt 2  06- Tänavavalgustus 9 178 0 30 000 30 000 30 000 30 000 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 9 178   30 000 30 000 30 000 30 000 

objekt 3  08 - Assamalla Raamatukogu 1 450 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 450           

objekt 4  08 -  Tamsalu Kirik 3 519 8 000 40 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt   8 000         

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 3 519   40 000       

objekt 5  09 -  Tamsalu Lasteaed 6 415 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 5 000           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 415           

objekt 6  09 - Sääse Lasteaed 5 912 206 230 0 200 000 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 5 912 206 230   200 000     

objekt 7 09 - Vajangu Põhikool 1 786 0 60 000 0 140 000 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 786   60 000   140 000   

objekt 8 10 - Sääse Hooldekodu 3 470 0 15 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 3 470   15 000       

objekt 9 04 - Tamsalu tammepark   75 000 110 000 5 000 0 0 

sh toetuse arvelt   0 100 000       
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sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   75 000 10 000 5 000     

objekt 10  04  - Erinevate liikumisviisidega 
liikumiste ühendamine   522 058 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   232 411         

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   289 647         

objekt 11  06 - Hajaasustuse programm 14 091 13 486 20 000 20 000 20 000 20 000 

sh toetuse arvelt 7 046 6 743 10 000 10 000 10 000 10 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 7 046 6 743 10 000 10 000 10 000 10 000 

objekt 12  06 - Assamalla veemajanduse 
projekt   28 010 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   28 010         

objekt 13  06 - Porkuni käbikuivati veeprojekt   15 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   15 000         

objekt 14  06 - Porkuni puhasti   0 47 250 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     47 250       

objekt 15  08 - Tamsalu spordihoone   29 090 0 0 100 000 100 000 

sh toetuse arvelt   6 000     75 000 75 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   23 090     25 000 25 000 

objekt 16  08 - Kultuurimaja   32 486 0 100 000 150 000 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   32 486   100 000 150 000   

objekt 17 08- Porkuni Paemuuseum   0 50 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt     38 000       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     12 000       

objekt 18  08- Lubjapargi renoveerimine   0 0 150 000 0 0 

sh toetuse arvelt       120 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       30 000     

objekt 19  04- Tamsalu tööstusala 
infrastruktuur   0 0 50 000 50 000 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       50 000 50 000   
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objekt 20  04- Kesk tn 2 
Loomemajanduskeskus   0 0 150 000 0 0 

sh toetuse arvelt       135 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       15 000     

objekt 21 04 - Tamsalu keskväljak   0 0 0 100 000 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         100 000   

objekt 18  09 Tamsalu gümnaasium   0 0 150 000 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       150 000     

              

KÕIK KOKKU 266 348 945 360 1 698 574 1 090 275 740 000 1 800 000 

sh toetuse arvelt 12 046 253 154 1 093 000 265 000 85 000 85 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 254 302 692 206 605 574 825 275 655 000 1 715 000 
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LISA 2 Kulud valdkonniti 

Põhitegevuse ja 

investeerimistegevuse kulud 

valdkonniti (COFOG)* (kõik 

"+" märgiga) 

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

01 Üldised valitsussektori 

teenused 279 645 328 163 330 000 344 163 344 163 344 163 

  Põhitegevuse kulud 257 226 308 163 310 000 324 163 324 163 324 163 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 257 226 308 163 310 000 324 163 324 163 324 163 

  Investeerimistegevuse kulud 22 419 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 22 419 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 0 

  Põhitegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt             

  Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt             

03 Avalik kord ja julgeolek 16 194 22 349 17 600 17 600 22 349 22 349 

  Põhitegevuse kulud 16 194 22 349 17 600 17 600 22 349 22 349 

     sh saadud toetuste arvelt 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 

     sh muude vahendite arvelt 9 594 15 749 11 000 11 000 15 749 15 749 

  Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt             

04 Majandus 336 301 781 750 1 607 324 631 419 491 144 1 841 144 

  Põhitegevuse kulud 115 776 168 692 171 000 191 144 191 144 191 144 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 115 776 168 692 171 000 191 144 191 144 191 144 

  Investeerimistegevuse kulud 220 525 613 058 1 436 324 440 275 300 000 1 650 000 

     sh saadud toetuste arvelt   232 411 1 045 000 135 000     



Eelarvestrateegia 

85 
 

     sh muude vahendite arvelt 220 525 380 647 391 324 305 275 300 000 1 650 000 

05 Keskkonnakaitse 64 125 73 225 73 225 73 225 73 225 73 225 

  Põhitegevuse kulud 64 125 73 225 73 225 73 225 73 225 73 225 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 64 125 73 225 73 225 73 225 73 225 73 225 

  Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt             

06 Elamu- ja 

kommunaalmajandus 251 595 289 141 329 895 282 645 282 645 282 645 

  Põhitegevuse kulud 228 326 232 645 232 645 232 645 232 645 232 645 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 228 326 232 645 232 645 232 645 232 645 232 645 

  Investeerimistegevuse kulud 23 270 56 496 97 250 50 000 50 000 50 000 

     sh saadud toetuste arvelt 8 000 6 743 10 000 10 000 10 000 10 000 

     sh muude vahendite arvelt 15 270 49 753 87 250 40 000 40 000 40 000 

07 Tervishoid 10 709 11 198 11 198 11 198 11 198 11 198 

  Põhitegevuse kulud 10 709 11 198 11 198 11 198 11 198 11 198 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 10 709 11 198 11 198 11 198 11 198 11 198 

  Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt             

08 Vabaaeg, kultuur ja 

religioon 466 627 580 175 580 000 746 416 760 667 610 667 

  Põhitegevuse kulud 461 658 510 598 490 000 496 416 510 667 510 667 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 461 658 510 598 490 000 496 416 510 667 510 667 

  Investeerimistegevuse kulud 4 969 69 576 90 000 250 000 250 000 100 000 

     sh saadud toetuste arvelt   14 000 38 000 120 000 75 000 75 000 

     sh muude vahendite arvelt 4 969 55 576 52 000 130 000 175 000 25 000 

09 Haridus 1 859 303 2 201 672 2 024 643 2 344 643 2 134 643 1 994 643 

  Põhitegevuse kulud 1 845 189 1 995 442 1 964 643 1 994 643 1 994 643 1 994 643 

     sh saadud toetuste arvelt 742 474 760 202 760 202 760 202 760 202 760 202 
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     sh muude vahendite arvelt 1 102 715 1 235 240 1 204 441 1 234 441 1 234 441 1 234 441 

  Investeerimistegevuse kulud 14 114 206 230 60 000 350 000 140 000 0 

     sh saadud toetuste arvelt 5 000           

     sh muude vahendite arvelt 9 114 206 230 60 000 350 000 140 000   

10 Sotsiaalne kaitse 566 305 660 017 662 742 658 982 659 982 659 982 

  Põhitegevuse kulud 562 835 660 017 647 742 658 982 659 982 659 982 

     sh saadud toetuste arvelt 315 753 251 806 251 806 251 806 251 806 251 806 

     sh muude vahendite arvelt 247 082 408 211 395 936 407 176 408 176 408 176 

  Investeerimistegevuse kulud 3 470 0 15 000 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt             

     sh muude vahendite arvelt 3 470   15 000       

KOKKU 3 850 804 4 947 689 5 636 627 5 110 291 4 780 016 5 840 016 

  Põhitegevuse kulud 3 562 038 3 982 329 3 918 053 4 000 016 4 020 016 4 020 016 

     sh saadud toetuste arvelt 1 064 827 1 018 608 1 018 608 1 018 608 1 018 608 1 018 608 

     sh muude vahendite arvelt 2 497 211 2 963 721 2 899 445 2 981 408 3 001 408 3 001 408 

  Investeerimistegevuse kulud 288 767 965 360 1 718 574 1 110 275 760 000 1 820 000 

     sh saadud toetuste arvelt 13 000 253 154 1 093 000 265 000 85 000 85 000 

     sh muude vahendite arvelt 275 767 712 206 625 574 845 275 675 000 1 735 000 

Põhitegevuse kulude kontroll 0 0 0 0 0 0 

Investeerimistegevuse kulude 

kontroll 0 0 0 0 0 0 

* Real "saadud toetuste arvelt" ei kajastata kulusid, mis on tehtud tasandusfond lg 1 ning toetusfondis lg 2 sisalduva 

väikesaarte toetuse vahendite arvelt. Nimetatud tulude arvelt tehtud kulud kajastatakse real "muude vahendite arvelt". 
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LISA 3 Strateegia sõltuv üksus 

Sõltuv üksus 1 Tamsalu Vesi 

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku (+) 308 644 311 340 311 340 370 310 370 310 370 310 

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 28 586 30 000 30 000 35 700 35 700 35 700 

        sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed             

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt             

Põhitegevuse kulud kokku (+) 249 754 259 918 271 214 284 075 296 529 309 606 

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega             

    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega             
    sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte 

kuuluvatele üksustele)             

Põhitegevustulem 58 890 51 422 40 126 86 235 73 781 60 704 

Investeerimistegevus kokku (+/-)             

Eelarve tulem 58 890 51 422 40 126 86 235 73 781 60 704 

Finantseerimistegevus (-/+) -41 570 -41 280 -41 780 -41 280 -40 780 -40 280 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)             

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) 

(+/-)             

              

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks   0 0 0 0 0 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga   -41 280 -83 060 -124 340 -165 120 -205 400 
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära 

(arvestusüksuse väline)   
          

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)             
    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis             

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 17 320 10 142 -1 654 44 955 33 001 20 424 
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LISA 4 Strateegia arvestusüksus 

Tamsalu vald 

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 4 423 117 4 562 996 4 654 764 4 798 954 4 907 704 5 021 891 

Põhitegevuse kulud kokku 3 783 205 4 212 247 4 159 266 4 248 391 4 280 845 4 293 922 

   sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed  0 0 0 0 0 0 

Põhitegevustulem 639 912 350 749 495 498 550 563 626 859 727 969 

Investeerimistegevus kokku -192 860 -702 006 -615 374 -830 075 -659 800 -1 719 800 

Eelarve tulem 447 052 -351 258 -119 876 -279 512 -32 941 -991 831 

Finantseerimistegevus -497 562 76 837 118 642 296 211 108 601 1 118 587 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -67 831 -284 563 420 -28 256 42 659 106 332 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) 
(+/-) -17 320 -10 142 1 654 -44 955 -33 001 -20 424 

              

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 363 908 79 345 79 766 51 510 94 169 200 502 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 1 851 292 1 928 129 2 046 771 2 342 983 2 451 584 3 570 171 
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse 
väline) 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 1 487 384 1 848 783 1 967 005 2 291 473 2 357 415 3 369 670 

Netovõlakoormus (%) 33,6% 40,5% 42,3% 47,7% 48,0% 67,1% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 3 839 469 2 737 797 2 972 987 3 303 378 3 761 154 4 367 814 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 86,8% 60,0% 63,9% 68,8% 76,6% 87,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 2 352 085 889 014 1 005 982 1 011 905 1 403 739 998 144 
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