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1. Sissejuhatus 
 

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida 

kavandatavate tegevuste finantseerimist. Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 koostati ja 

menetleti  detsembris 2011 - septembris 2012 ning täpsustati ja muudeti 2013 aprillis, 2014 aprillis 

ja 2015 aprillis. Eelarvestrateegia tuleb koostada vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. 

 

Valga linna eelarvestrateegia koostamisel on aluseks võetud: 

- Omavalitsuse tegevust reguleerivad õigusaktid, s.h Valga linna poolt vastuvõetud kehtivad 

õigusaktid; 

- Riigi eelarvestrateegia 2015-2018; 

- 2014. ja 2015. aasta riigieelarve seadused ja seaduste seletuskirjad; 

- Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadine majandusprognoos; 

 

Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja 

prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamise eelnenud aasta tegelikud, 

jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad eelarveandmed ja 

selgitused. Eraldi tuuakse välja olulisemad investeeringuobjektid koos kogumaksumuse prognoosi 

ja võimalike finantseerimisallikatega. Tegevused ja investeeringud, mis arengukavaliselt on 

olulised, aga mis ületavad eelarvevõimalusi jäävad reservnimekirja ja neid tegevusi tehakse, kui 

kavandatud tulud ületatakse või saadakse täiendavaid finantsvahendeid. 

 

Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud vormidel 

eelarveandmed strateegia perioodi kohta. Nimetatud tabeleid tuleb igal aastal uuendada ja hiljemalt 

15. oktoobriks Rahandusministeeriumile esitada. 

 

Valga linna eelarve on kassapõhine, mistõttu ka eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud 

kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles 

perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. 

 

Eelarve ja eelarvestrateegia koosneb järgnevatest osadest: 

1. Põhitegevus 

 Põhitegevuse tulud   

- Maksutulud (+) 

- Tulud kaupade ja teenuste müügist (+) 

- Saadavad toetused jooksvateks kulutusteks (+) 

- Muud tegevustulud (+) 

 Põhitegevuse kulud  

- Antavad toetused jooksvateks kuludeks (-) 

- Personalikulud (-) 

- Majandamiskulud (-) 

- Muud tegevuskulud (-) 

2. Investeerimistegevus 

- Põhivara müük (+) 

- Põhivara soetus (-) 

- Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine (+) 

- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 

- Osaluste müük (+) 

- Osaluste soetus (-) 

- Muude aktsiate ja osade müük (+) 
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- Muude aktsiate ja osade soetus (-) 

- Tagasilaekuvad laenud (+) 

- Antavad laenud (-) 

- Finantstulud ja –kulud (+/-) 

3. Finantseerimistegevus 

- Kohustuste võtmine (+) 

- Kohustuste tasumine (-) 

4. Likviidsete varade muutus 

- Likviidsete varade muutus (+/-) 

 

Eelarvestrateegias planeeritakse eelarved ka omavalitsuse sõltuva üksuse kohta. Valga linna 

konsolideerimisgruppi kuulub sõltuva üksusena AS Valga Haigla, AS Valga Vesi, OÜ Valga 

Apteek, SA Valga Sport, SA Terve Valgamaa ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse 

Püsiekspositsioon. 

 

Kõik näitajad on eelarvestrateegias toodud eurodes kui pole kirjas teisiti. 

 

2. Majanduslik olukord 
 

 Majanduslik olukord riigis 

 

Lähituleviku majandusarengu prognoosimine on keeruline, kuna maailmamajanduses valitseb 

ebamäärasus ning palju sõltub poliitilistest otsustest. Majanduskasvu riskid on seotud peamiselt 

Ukraina sündmustega. Täpsemaid majanduslikke mõjusid on enne välispoliitilise olukorra 

stabiliseerumist keeruline hinnata 

 

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2015. aastal 2,0% ja 

2016. aastal 2,8%. Aastaks 2017 oodatakse 3,4%st kasvu, mille järel hakkab kasvutempo taas 

aeglustuma kogutoodangu lõhe sulgumise ning töötajate arvu vähenemise tõttu. 

Rahandusministeerium on selle ja tuleva aasta majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, 

mille peapõhjuseks on Eesti peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. 

Järgnevate aastate majanduskasvu prognoosid ei ole võrreldes eelneva prognoosiga muutunud. 

Ekspordi kasv sel aastal kiireneb, kuid peamiseks majanduse kasvuvedajaks jääb sisenõudlus ja 

import kasvab ekspordist kiiremini. Alates 2016. aastast oodatakse ekspordi kasvu järk-järgulist 

kiirenemist, kuid ka sisenõudluse panus püsib tänu investeeringute taastumisele stabiilne. Aastatel 

2018-2019 peaks eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas. 

 
Sisenõudluse kasvu toetavad 2015. aastal nii eratarbimise kasvu kiirenemine kui ka investeeringute 

oodatav pöördumine tõusule. Eratarbimise kasvu hoiavad selle aasta jooksul kõrgel mitmed 

tegurid. Palgatulu kiire kasv jätkub nii keskmise palga tõusu kui hõivatute arvu lisandumisega ning 

netopalga tõusule annab omalt poolt tõuke tööjõu maksukoormuse langetamine. Tarbimiskorvi 

maksumus aasta esimesel poolel ei suurene ning tarbijahindade mõõdukas tõus taastub alles aasta 

teises pooles. 2015. aastal oodatav 4,8% eratarbimise reaalkasv taandub 2016. aastal 2,8%ni 

Investeeringute vähenemisse eelmisel aastal panustasid kõik sektorid, kuid arvatakse, et kasv 2015. 

aastal taastub. Kokkuvõttes jääb investeeringute kasv 2015. aastal ilmselt veel tagasihoidlikuks 

(2,7%), kuid peaks väliskonjunktuuri paranedes edaspidi tõusma 4-5% juurde.  

 

Väliskaubanduse prognoosi on lähiaastateks kaubanduspartnerite nõrgemate kasvuväljavaadete 

ning Venemaa majandusolukorra halvenemise tõttu langetatud. 2015. aastal võib oodata kaupade 

ja teenuste ekspordi 2,8%st kasvu. Teenuste ekspordi kasv aeglustub veoteenuste ekspordikasvu 
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pidurdumise ning reisiteenuste ekspordi nõrkuse tõttu. Kaubandustingimuste paranemine jätkub 

eelkõige teenuste poolel. Edaspidi kiireneb ekspordi kasv sarnases tempos välisnõudlusega, 

ulatudes 2016. aastal 4,0%ni ning stabiliseerudes prognoosiperioodi lõpus 5,5 – 6,0% vahemikus. 

Valitsussektori investeerimisaktiivsuse olulise suurenemise, kasvavate eratarbimiskulutuste ning 

ekspordiks vajalike komponentide ja tooraine suureneva sisseveo tõttu kiireneb kaupade ja 

teenuste impordi kasv 2016. aastal 4,0%ni. Aastatel 2016-2018 impordi kasv kiireneb ja jääb 

ekspordiga võrreldavaks. 

 

Madala nafta hinna ning välisturgudel toimunud toiduainete odavnemise tõttu on tarbijahinnad 

selle aasta esimesel poolel languses. Aasta lõpus hakkab välistegurite negatiivne panus vähenema. 

Inflatsiooni kergitavad ka riigipoolsed meetmed alkoholiaktsiisi tõstmise tulemusena. 2015. aasta 

kokkuvõttes tõusevad tarbijahinnad 0,2%. 2016. aastal kiireneb inflatsioon 2,2%ni. Teenuste 

hinnatõus kiireneb tasuta kõrghariduse mõju taandumise ning palgakasvu järk-järgulise 

kiirenemise tõttu. Lisandub tubakaaktsiisi tõus. 2018 aastal oodatakse inflatsiooni kiirenemist 

2,9%ni ja 2019. aastal taas aeglustumist 2,6%ni – see on tingitud valitsuse poolt kinnitatud 

aktsiisitõusude lõppemisega. 

 

Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine hoiab üleval 

palgasurveid. 2015. aastal statistiline hõive kasv siiski jätkub seoses töötajate 

registreerimiskohustuse sisseviimisega. Prognoosi kohaselt kasvab tööga hõivatute arv 2015. aastal 

sarnaselt eelneva aastaga 0,6% ning pöördub siis kuni poole protsendisesse langusesse. Ühtlasi 

peaks töötuse määr alates 2016. aastast langema alla 6%. 2015. aastal oodatakse keskmise palga 

tõusuks 4,8 ja pea samapalju tõuseb ka reaalpalk. 
 

Sotsiaalmajanduslik olukord Valga linnas. 

 

Valga linn on rahvaarvult Eestis kolmeteistkümnendal kohal olev omavalitsusüksus (seisuga 

01.01.2015 13321 elanikku), kuid siin elavate ja töötavate inimeste sissetulekud on ühed 

madalaimad Eestis. 2014.aastal oli Valga linnas keskmiseks väljamakseks maksumaksja kohta 738 

eurot (IV kvartalis 767 eurot ja 2015.a. I kvartalis 754 eurot), samas oli keskmine palk riigis 1001 

eurot. Alampalka või sellest väiksemat sissetulekut sai 2014 aastal keskmiselt 1080 inimest kuus 

ehk 22,3%  (IV kvartalis 998 inimest ehk 20,4% ja 2015 I kvartalis 995 inimest ehk 22,2%) 

 

Lähiaastateks prognoosime Valga linna elanike keskmise brutokuupalga kasvu samas tempos 

keskmise palga kasvuga riigis tervikuna, kuid see jääb vabariigi keskmisest palgast endiselt 

väiksemaks. 

 

Linna elanikest moodustavad tööealised (19-64) elanikud 60,3% (riigis tervikuna 62,5%) ja 

vanurid  

(65-...) 20,1% (riigis tervikuna 18,3%) 

 

Valga linna elanikena registreeritud isikute demograafiline struktuur seisuga 01.01.2015: 

        Tabel 1 

Lapsed 0-6 

Lapsed 

7-18 

Tööealised 

19-64 

Vanurid 

65 - … 

Rahvaarv 

kokku 

906 1712 8026 2677 13321 

 

Maksumaksjate arv Valga linnas juunis 2012.a. oli 4872. 2008. aasta jaanuaris oli Valgas 5403 

maksumaksjat. 2009 – 2011 maksumaksjate arv pidevalt vähenes (vastavalt 5249, 4846 ja 4599), 
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kuid 2012 aastal asus suurenema, olles detsembris 4928 maksumaksjat. 2013 aasta detsembris oli 

Valgas 4831, 2014. aasta detsembris 4906 maksumaksjat.  

 

Registreeritud töötute arv on kõrge, kuid viimasel aastal siiski vähenenud. (2010 – 1167 töötut, 

2011 – 904 töötut, 2012 – 758 töötut, jaanuaris 2015 – 625 töötut). 

 

Valga tugevuseks võib lugeda mitmekülgset ettevõtluse jätkusuutlikkust. Linnas tegutsevad 

õmblus-, toiduainete-, kerge-, metallitöötlemis- ja mööblitööstused. Tekkinud on mitmeid 

väikeettevõtteid. 

 

3. Põhitegevuse eelarve 

Põhitegevuse eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest. Siia ei kuulu 

investeerimis- ega finantseerimistegevus, mis mõlemad asuvad eraldi eelarveosas. 

 

 Põhitegevuse tulud 

 

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) järgi kuuluvad põhitegevuse tulude alla 

kõik maksutulud, kõik tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised toetused 

tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused ja muud tegevustulud. Põhitegevuse tulude alla ei 

kuulu saadavad toetused põhivara soetuseks, põhivara müük ja finantstulud. 

 

Põhitegevuse tulude kasv on prognoositud Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud meetodite 

alusel. Tuludest kasvab enim üksikisiku tulumaks (vt joonis 1). 

 

Põhitegevuse tulud 2014 – 2019 (tuh eurot)   Joonis 1 

 

  
 

Kõige suurema osakaaluga põhitegevuse tuludeks ongi Valga linnal toetused riigieelarvest ja 

füüsilise isiku tulumaks. Kui varem tulumaksu laekumise kasvu foonil riigipoolne toetus vähenes, 

siis nüüd, arvestades Valga maksulaekumist 1 inimese kohta (vabariigi keskmine 584 eurot, 
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Valgas 384 eurot 2014. aastal), siis tulumaksu prognoositud kasvu juures kasvab veel ka 

tasandusfond. Tulumaksu laekumist mõjutab enim maksumaksjate arv ja keskmine palk ning 

riigipoolsed tulumaksu jaotusmetoodika muutumised. 2009. aasta alguses vähendati keeruliste 

majandusolude tõttu koostatud negatiivse riigi lisaeelarvega kohalikele omavalitsustele eraldatavat 

tulumaksuosa 11,93%lt 11,4%le. 2013.aastal suurendati seda protsenti kompenseerimaks 

maamaksu vähenemist 11,57%le ja 1. jaanuarist 2014 11,60%le Lisaks eelnevale on tulumaksu 

laekumise planeerimisel aluseks eelnevate aastate laekumised, prognoositav elanike ja 

maksumaksjate arv ning keskmise palga prognoos.  

Maamaks on riiklik maks, mis laekub täies ulatused KOV-te eelarvesse. Seadusega nähti ette 

maamaksu kaotamist kodualusele maale tiheasustusega kuni 1500 m2 ja hajaasustusega piirkonnas 

kuni 2 ha ulatuses alates 1. jaanuarist 2013. Seoses sellega vähenes maamaksu laekumine 2013 

aastal järsult. Maamaksu määr Valga linnas oli püsinud 2000 aastast stabiilselt 1,7% maksustatava 

maa hinnast. 2014. aastast tõsteti maamaksu määr 2,5%le, mis tõi kaasa ka maksulaekumise kasvu. 

Kohalike maksude prognoosimisel on eelduseks, et uusi makse vaadeldaval perioodil ei kehtestata. 

Arvestatav on ainult reklaamimaks, mille tõusuks on arvestatud keskmiselt 2-3% aastas, aga kuna 

tegemist on väga väikese osaga tulust, siis see eelarvele oluliselt mõju ei avalda.. Teede ja tänavate 

sulgemise maksu laekub linna eelarvesse väga vähe ja seda ei planeerita. 

Kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud kasvavad üldise kaupade ja teenuste hindade 

kallinemise tasemel. Põhiosa tuludest laekuvad haridustegevusest. Suurim on teistelt 

omavalitsustelt laekuvad summad haridusasutuste tegevuskulude katmisel. 

Toetuste kavandamisel on arvestatud, et need kasvavad üldise majanduskasvu tasemel. 

Tasandusfondist laekuvad summad on planeeritud vastavalt rahandusministeeriumi poolt 

väljatöötatud arvutusmeetodile. Enamus toetustest laekuvad riigieelarvest. 

 

 Põhitegevuse kulud 

 

Põhitegevuse kulude eelarveosas on kulud jaotatud järgmiselt: 

 

Põhitegevuse kulud 2014 – 2019 (tuh eurot)                                              Joonis 2
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Põhitegevuse kulud on prognoositud konservatiivsena. Personalikulud – kui üks mahukaim 

kuluartikkel on planeeritud sarnaselt. 2014 aastal toimus personalikulude 6% kasv, edaspidiseks 

kasvuks on kavandatud 3% aastas. Kuigi personalikulude kasvule on tugev surve, siis palkade 

tõstmine sõltub tegelikkuses paljuski poliitilistest otsustest ja majanduskeskkonnast. Kui 

suurenevad riigipoolsed toetused palkadele (näiteks pedagoogide palgavahendid) või muutub 

majandussituatsioon,  siis saab personalikulusid rohkem suurendada. 

 

Majandamiskulude prognoosimisel on arvestatud tarbijahinna indeksi ja üldise elukalliduse 

kasvuga, samas on suund kulude kokkuhoiule – rakendades energia säästmise ja muid kokkuhoiu 

meetmeid. Kuna 2014 aastal on majandamiskuludes ka ühekordsete toetuste arvel tehtud kulud, 

mida edaspidi linnale ei pruugi laekuda, siis 2015. aastaks planeeritud summad suurenevad ainult 

0,2%. Aastatel 2016-2019 on majanduskulude kasvuks arvestatud keskmiselt 3 - 4% aastas. 

 

Antavad toetused koosnevad tegevus- ja projektitoetustest mittetulundusühingutele ja teistele 

organisatsioonidele ning sotsiaaltoetustest füüsilistele isikutele. Antavad toetused jooksvateks 

kuludeks on paneeritud 3% kasvuga v.a. 2015.aastal on kasv suurem, kuna senisest rohkem raha 

on eraldatud spordiklubidele. 

 

Muud kulud on linnal väga väikesed, sisaldades 2014 aastal riigilõivu kulusid, 2015 aastal 

riigilõivu kulusid ja reservfondi jääki ja 2016 – 2019 peamiselt reservfondi. 

Valga linna arengukava sisaldab linnale püstitatud ülesandeid ja kavandatud tegevusi detailselt. 

Eelarvestrateegia toetab neid. 

 

Üldvalitsemise valdkonnas on suund efektiivsuse suurendamisele. Püütakse optimeerida 

struktuure,  arendada olemasolevaid ja võtta kasutusele uusi IT lahendusi. 

 

Oluline on linna otsustajate (linnavolikogu, linnavalitsus) ja ettevõtjate koolitamine ning 

teadlikkuse tõstmine, et suudetaks enam kasutada Euroopa Liidu (edaspidi EL) ja Eesti riigi poolt 

pakutavaid ettevõtlustoetusi (eelkõige ekspordi, müügi ja innovatsiooni arendamiseks). 

 

Hariduse valdkonna esmane ülesanne on seadusega omavalitsustele pandud ülesannete täitmine. 

Eesmärgiks on, et Valga linnas oleks võimalik saada heal tasemel ja konkurentsivõimelist haridust 

– alates alusharidusest ja lõpetades gümnaasiumi-, kutse- ja rakendusliku kõrgharidusega. 

 

Prioriteediks alushariduses on kaasaegse õpikeskkonna väljaarendamine, mitmekülgsete, 

huvitavate, laste loovust arendavate õppemetoodikate rakendamine s.h venekeelsetes rühmades 

keelekümblusmetoodika kasutamine eesti keele omandamiseks varases eas.   

 

Põhi- ja gümnaasiumihariduse valdkonnas on prioriteediks koolivõrgu ümberkorraldamise lõpule 

viimine ja haridusuuenduste juurutamine. Keskendutakse hariduse maine ja konkurentsivõime 

tõstmisele läbi kvaliteetsete tänapäevaste atraktiivsete õppekavade, hea õpikeskkonna, seda toetava 

huvihariduse ning aktiivse noorsootöö, aga ka uute õppesuundade väljaarendamisele ja 

tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele tugiteenuste keskuse loomise teel. 

 

Kultuuri valdkonnas on eesmärgiks  linna maine ja tuntuse suurendamine läbi rahvusvaheliste 

kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamise. Valga linna üheks prioriteediks on kindlasti Valga 

Militaarajaloo festivali arendamine ja suurem  tutvustamine nii Eestis kui ka väljaspool Eesti piire. 

Samas on tähtis, et kultuuritaristu oleks kaasaegne ning soodustaks üritusi korraldavate 

kodanikuühenduste arvu kasvu ja jätkusuutlikkust. 
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Elanike hea tervise nimel on Valga linn seadnud prioriteediks spordiobjektide arendamise ja 

kaasajastamise ning heade võimaluste pakkumise spordiklubide arenguks.  

 

Sotsiaalse kaitse valdkonnas on eesmärkideks, et sotsiaalsete toimetulekuraskustega isikutele on 

tööturule ja ühiskonda tagasitoomiseks tagatud kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate teenuste 

võrgustik, riskiperede lastele ja vanematele on tagatud tugivõrgustik ja nõustamissüsteemi 

kättesaadavus, puuetega inimestele on tagatud juurdepääs avalikele teenustele ja sotsiaalteenuste 

kaudu säilitatakse pereliikmete töövõime. Valga haiglat kujundatakse edasi piirkonna (sh Läti 

suunal) tervise- ja sotsiaalhoolekandekeskuseks. 

 

Majanduse valdkonnas on otsesteks eesmärkideks, et ettevõtete konkurentsivõime on paranenud. 

Valga linnavalitsus toetab ettevõtluse arengut ja ettevõtete omavahelist koostööd ja ühiselt 

turundatakse Valga linna hea investeerimis- ja töökohana. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala 

avalik ruum ja avalikku ruumi ümbritsevad ehitised on linnamiljööd ilmestavad, Valga linna 

tänavavõrgustik vastab kaasaegsetele nõudmistele ja on säästvat linnaliiklust soodustav, Valga 

linna munitsipaalomandisse kuuluvad ehitised on renoveeritud või ehitatud energiasäästlikkuse 

põhimõttel, jätkatakse Valga linna tehnovõrkude ja –trasside väljaehitamist uutele liitujatele ning  

Valga linnaruumi roheline keskkond on heakorrastatud. 

Valga Linnavalitsusel on ülevaade äri- ja tootmisalade potentsiaalist ning nendel aladel 

tegutsevatest ettevõtetest. Valga linna äri- ja tootmisalad on varustatud ettevõtlusele vastava 

tehnilise infrastruktuuriga, äri- ja tootmisalade ja peamiste transpordisuundade vahel on hea 

ühendatus (sh raudteega), olemas on äri- ja tootmisalade arendus- ja turundusstrateegia ja selle 

elluviimise eest vastutav isik, ettevalmistamisel on  Väike-Laatsi ja Priimetsa ettevõtlus- ja 

tööstusalade arendusprojekt, Valga vabatsooni arendatakse edasi. 

Prognoositavad põhitegevuse kulud valdkondade lõikes on toodud strateegia lisas. 

 

 Põhitegevuse tulem 

 

Põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahega. KOFSi järgi on 

põhitegevuse tulemi väärtuseks lubatud ainult null või positiivne summa, negatiivne väärtus ei ole 

lubatud. Kui põhitegevuse tulemi väärtus on negatiivne, siis see tähendab, et omavalitsus ei suuda 

katta jooksvate tulude arvelt jooksvaid kulusid. Sellisel juhul finantseeritakse põhitegevuse 

kulusid põhivara müügi ja reservide arvelt. Ühekordsete tulude arvelt põhitegevuse kulude 

finantseerimine pikemal perioodil on riskantne ning nende tulude halvema laekumise korral võib 

tekkida oht sattuda finantsraskustesse.  

 

Valga linna põhitegevustulemi väärtused prognoosiperioodi jooksul on esitatud alljärgneval 

joonisel. 
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Põhitegevuse tulem 2014-2019 (tuh eurot)   Joonis 3 

 
 

Siit nähtub, et põhitegevuse tulem on igal aastal stabiilselt positiivne. 

 

 

 

 

4. Investeerimistegevus 
 

Investeerimistegevuse eelarveosa koosneb investeerimiseks saadavatest tuludest (põhivara 

müük, saadavad toetused)  investeerimistegevuse kuludest (põhivara soetus, antavad toetused) 

ja finantseerimistegevusest [võetud laenud ja saadud intressid (+), tagasimakstavad laenud ja 

makstud intressid(-)] 

 

Investeerimistegevuse eelarve 2014-2019 (tuh eurot)  Joonis 4 
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Investeerimistegevuse eelarve on negatiivne ehk investeerimistegevuse kulud ületavad 

tulusid. Negatiivset investeerimistegevust võimaldavad ülaltoodud positiivne põhitegevuse 

tulem,  finantseerimistegevus ja võimalus kasutada likviidsete varude jääki. 

 

Kuna linna võimekus panustada investeerimistegevusse omavahenditest on väike, siis 

konkreetseid investeeringuobjektid eelarve strateegias aastateks 2015 – 2019 lähtuvad linna 

arengukavas toodud eelistustest ja töösse lähevad need, millede finantseerimiseks õnnestub 

saada välisvahendeid. Linna vahenditest kaetakse ainult investeeringute omaosalused ja 

vajadusel võetakse selleks ka laenu. 

Arengukava investeeringute prioriteetideks on: 

o Linna südame (Kesk tänav), 8. kvartali (Jaani kirikust kuni Sõpruse tänava piirini) ja 

kogu piiriala (Konnaoja) sh ka Ramsi silla ja Ramsi Vesiveski rekonstrueerimine avatud 

atraktiivseks äri- ja puhkealaks; 

o Valga linnas elamumajanduse korrastamine sh võimalusel linnapilti kahjustavate 

majade lammutamine ning koostöös ettevõtjate ja hoonete omanikega linna südames asuvate 

majade taastamine; 

o Võru tänava ja Tartu tänava ühendamine transiidikoridori rajamiseks (sh Saviaugu, 

Lõuna ja Viadukti tänavate rekonstrueerimine ning Vahtra tänava pikenduse rajamine) ning 

Võru tänava autotunneli ehitamine;  

o Koos ümbritsevate omavalitsustega kergliiklusteede võrgustiku rajamine ohutuks 

liiklemiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse paremaks tagamiseks Valga linnas kui 

maakonna keskuses; 

o Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni teemapargi arendamine;  

o Spordikvartali väljaarendamine Valga linnapargi ümbruses;  

o Ühise Valga-Valka (sh Valgat ümbritsevad omavalitsused) ettevõtlusinkubaatori 

loomine Eesti-Läti piiri lähedale;  

o Kompetentsikeskuste välja arendamine (sotsiaalhoolekande ja/või logistika 

valdkonnas) 

o Maakondliku tervisekeskuse loomine sh taastusraviks veekeskus; 

o Tööstusalade arendamine ja neile juurdepääsuteede rajamine ning alustavatele 

ettevõtetele koostöös Valka Novadsiga ja ümberkaudsete omavalitsustega 

ettevõtlusinkubaatori ja ühise töövahenduskeskuse loomine piirialale.  

o Valga raudteejaama ümbruse parkimisvõimaluste laiendamine ning 

juurdepääsuvõimaluste parendamine  

 

 

Strateegias on rahaliselt arvestatud ainult juba käimasoleva investeeringuobjektidega: 

o Valga linnas kergliiklustee rajamine Toogipalu kalmistuni 2016. aastal 

 

5. Eelarve tulem 
 

Eelarve tulem võrdub põhitegevuse eelarveosa ja investeerimistegevuse eelarveosa summaga 

ja on esitatud alljärgneval joonisel. 
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Eelarve tulem 2014-2019 (tuh eurot)   Joonis 5 

 
 

 

Aastal 2015 on eelarve tulem negatiivne. Negatiivse tulemi põhjusteks on välisprojektide 

omafinantseerimise vajadus, mida ei suudeta katta linna tuludest. See kaetakse likviidsete 

varade arvelt. Alates aastast 2015 on eelarve tulem positiivne, mis võimaldab neid vahendeid 

taas suunata investeeringutesse  - taotleda võõrvahendeid ja katta sellest omaosalus. 

 

6. Laenud 
 

Valga linna olemasolevad ja planeeritavad uued laenukohustused on esitatud tabelis 2. 

 

Valga linna laenukoormus on mõõdukas, moodustades puhastatud eelarvest ~40%. Laenu on 

võetud ainult suurte investeeringute teostamisel omaosaluse katteks – veemajandusprojekti 

kaasfinantseerimiseks, koolihoone remondiks ja raudteeviaduktide renoveerimise 

kaasrahastamiseks.  

2015. aastaks ja edaspidi laenu juurde võtta ei planeerita. Kui aga tuleb võimalus mõne 

suuremahulise projekti realiseerimiseks võõrvahendite abil ja vajalik on omaosalus, siis linna 

finantsvõimekus lubab ka täiendavat laenu võtta. Aga ka siis jäävad linna kohustused lubatud 

piiridest madalamaks (joonis 6). 
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Planeeritav ja lubatud võlakoormus 2014 - 2019 (tuh eurot)   Joonis 6 
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Valga linna laenukohustused 

                 
                 

Tabel 2 
  Võetava 

kohustuse 
sihtotstarve Aasta* 

Võetava 
kohustuse 
maht Intressimäär   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-
2033 

KIK I - laen 2006 539909 EURIBOR+0,2 Põhisumma 34833 34833 34833 34833 34833 34833 34833 34833 34833 17414             

        Intress 2678 2299 2020 1742 1463 1184 906 627 348 70             

        
Kohustuse 
jääk 296078 261245 226412 191579 156746 121913 87080 52247 17414 0             

KIK II- laen 2011 1666647 EURIBOR+1 Põhisumma 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111107     

        Intress 23065 21250 19583 17916 16250 14583 12916 11250 9583 7917 6250 4583 2917 1250     

        
Kohustuse 
jääk 1444427 1333317 1222207 1111097 999987 888877 777767 666657 555547 444437 333327 222217 111107 0     

Viaduktid - laen 2011 319560 EURIBOR+0,97 Põhisumma 17334 32000 32000 47592 47592 47592 47450                   

        Intress 4125 3750 3250 2650 1900 1150 400                   

        
Kohustuse 
jääk 254226 222226 190226 142634 95042 47450 0                   

Gümnaasium - 
laen 2011 400000 EURIBOR+2,8 Põhisumma 131830 131830 40340                           

        Intress 8953 4124 454                           

        
Kohustuse 
jääk 172170 40340 0                           

Gümnaasium - 
laen 2013 2700000 EURIBOR+1 Põhisumma 180000 180000 280000 280000 320000 320000 350000 350000 360000               

        Intress 48720 45264 40928 35552 29824 23680 17272 10552 2744               

        
Kohustuse 
jääk 2440000 2260000 1980000 1700000 1380000 1060000 710000 360000 0 0 0 0 0 0 0   

 KIK III - laen 2014 820000 EURIBOR+1 Põhisumma     24864 49696 49696 49696 49696 49696 49696 49696 49696 49696 49696 49696 49696 149088 

        Intress 12900 12900 12900 12314 11532 10750 9968 9186 8405 7623 6841 6059 5277 4496 3714 7037 

        
Kohustuse 
jääk 820000 820000 795136 745440 695744 646048 596352 546656 496960 447264 397568 347872 298176 248480 198784 0 

Katkestamtu 
kasutusrent - 
auto 2015 13271   Põhisumma 1695 2585 2636 2688 2741 926                     

        Intress 290 385 324 261 198 51                     

        
Kohustuse 
jääk 11575 8991 6355 3667 926 0                     

Katkestamatu 
kasutusrent - 
auto 2015 45674   Põhisumma 4915 8670 8987 9316 9657 4127                     

        Intress 2061 3290 2973 2644 2303 856                     

        
Kohustuse 
jääk 40759 32088 23101 13785 4127 0                     

      
Kohustuste 
teenindamine   584510 594290 617202 608315 639099 620539 634551 577254 576719 193830 173897 171448 169000 166549 53410 153193 

        
sh 
põhisumma 481718 501028 534770 535235 575629 568284 593089 545639 555639 178220 160806 160806 160806 160803 49696 149088 

          intress 102793 93262 82432 73079 63470 52254 41462 31615 21080 15610 13091 10642 8194 5746 3714 4105 

      Kohustuste jääk kokku   5479235 4978207 4443437 3908201 3332572 2764288 2171199 1625560 1069921 891701 730895 570089 409283 248480 198784 0 
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7. Likviidsete varade muutus 
 

Likviidsete varade olemasolu kergendab linna rahavoogude planeerimist ja vähendab 

netovõlakoormust. 

2014. aasta lõpus oli Valga linnal likviidsete vahendite jääk 720 535 eurot millest volikogu 

poolt kehtestatud kassatagavara oli 31 956 eurot. Kuigi 2015 aasta eelarve kohaselt peaks 

likviidsete varade kasutamata jääk olema sama suur kui kassatagavara, siis loodab 

linnavalitsus, et tulud laekuvad oodatust paremini ja kulude osas ollakse kokkuhoidlikud ning 

2015 aasta lõpuks likviidsete varade jääk jääb ~100 000 euro piiridesse. 

 

8. Netovõlakoormus ja Valga linna arvestusüksuste finantsdistsipliin 
 

Netovõlakoormuse tagamiseks sätestab KOFS finantsdistsipliini tagamise meetmed, milleks 

on kinnipidamine KOVi põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja kinnipidamine 

netovõlakoormuse ülemmäärast. Põhitegevuse tulemist on antud ülevaade punktis „3.3. 

Põhitegevuse tulem”. Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade kogusumma 

vahe aruandeaasta lõpu seisuga. KOFS sätestab, et netovõlakoormus võib ulatuda lõppenud 

aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi 

ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui nimetatud kuuekordne 

põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta 

põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60% vastava aruandeaasta 

põhitegevuse tuludest.  

 

Samad finantsdistsipliini tagamise meetmed on ette nähtud ka kogu kohaliku omavalitsuse 

arvestusüksustele, kuhu kuuluvad lisaks kohaliku omavalitsuse üksustele ka 

konsolideerimisgruppi kuuluvad sõltuvad üksused. Sõltuv üksus on defineeritud kui 

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. 

 

Valga linna arvestusüksusesse kuuluvad AS Valga Haigla, AS Valga Vesi, OÜ Valga Apteek,  

SA Valga Sport, SA Terve Valgamaa ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. 

 

 

Valga linna sõltuvate arvestusüksuste finantsdistsipliini näitajad (tuh eurot)   

           

Tabel 3 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Põhitegevuse tulud 8603 9288 9536 9742 9932 10137 

Põhitegevuse kulud 8025 9218 9146 9358 9566 9775 

Põhitegevustulem 578 70 390 384 366 363 

Investeerimistegevus -611 -87 -160 -159 -151 -149 

Eelarve tulem -33 -17 230 225 215 213 

Võlakohustused 2279 2013 1776 1525 1267 1082 

Netovõlakoormus (%) 12,1% 11,4% 8,7% 6,2% 3,9% 1,7% 
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Tabelist on näha, et Valga linna sõltuvate arvestusüksuste võlakohustused on väiksed. Ka 

põhitegevuse tulem on suuresti positiivne. 

 

Valga linna arvestusüksus tervikuna vastab oma finantsnäitajate poolest seaduses sätestatule. 

Põhitegevustulem on kõikidel aastatel positiivne ja netovõlakoormus jääb ka lubatud 

piiridesse.  

  

Valga linna arvestusüksuse finantsdistsipliini näitajad (tuh eurot)   

Tabel 4 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Põhitegevuse tulud 20889 21860 22632 23319 24025 24754 

Põhitegevuse kulud 19478 21231 21618 22201 22832 23439 

Põhitegevustulem 1411 629 1014 1119 1193 1314 

Investeerimistegevus -1183 -939 -346 -234 -217 -206 

Eelarve tulem 228 -310 668 885 975 1109 

Võlakohustused 8181 7492 6754 5969 5175 4415 

Netovõlakoormus (%) 29,4% 29,5% 25,6% 21,0% 16,4% 11,4% 

 

 

 

9. Kokkuvõte  

 
Valga linna jaoks on kõige raskemini prognoositavad kaks olulist tululiiki – üksikisiku 

tulumaksu ja riigi tasandusfond. Tulumaks moodustab linna tuludest 40 – 44%  ja 

tasandusfond 44 – 46%. Tulumaksu laekumise suurenemine on linnale kasulik, teisalt kui 

laekumine on vabariigi keskmisest protsentuaalselt parem, siis väheneb sellega koheselt 

riigipoolne toetus. Tulumaksu laekumise 1% suurune muutus eelarve strateegias 

prognoosituga võrreldes tähendab rahalises vääringus viiekümne tuhande euro suurust 

muutust. 

 

Lähituleviku majandusarengu prognoosimine on keeruline, kuna maailmamajanduses valitseb 

ebamäärasus ning palju sõltub poliitilistest otsustest, kuid 2015.aasta algusest alates on 

kindlustunde indikaatorid ELis tervikuna pöördunud taas tõusule. Seda on mõjutanud nii 

Euroopa Keskpanga konkreetsemad lubadused oma inflatsioonieesmärgi saavutamise osas  

kui ka nafta märkimisväärne hinnalangus maailmaturul.  

Majanduskonjunktuur Eestis on viimased kolm aastat olnud väga stabiilne, kuid viimastel 

kuudel on mitmete valdkondade kindlustunde indikaatorid nõrgenenud. Vaatamata sellele 

parandab hinnalangus ja jõuliselt kasvav palgatulu elanike tarbimisvõimet endiselt jõudsalt 

ning eratarbimine on nõudluse mootoriks ka sel aastal. Edaspidi hinnatõus taastub ja ELi 

majanduse loodetava kosumisega seoses hakkab kiirenema ka ekspordi ja investeeringute 

kasv. 

Kõik see mõjutab arenguid ka Valga linnas. 


