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1. Sissejuhatus 
 

Häädemeeste Vallavolikogu algatas Häädemeeste valla arengukava muutmise oma 29. aprilli 

2021. aasta otsusega nr 11 „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2026 muutmise 

algatamine“.  

Eelarvestrateegia koostatakse Häädemeeste valla arengukavas (aastatel 2021-2026) sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. 

Häädemeeste valla eelarvestrateegia esitatakse arengukava osana. Eelarvestrateegia 

koostamise aluseks on arengukava tegevuskava, kus on planeeritud järgmise nelja aasta 

strateegilised eesmärgid. 

Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse  §-st 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) §-st 20. 

Hetkel kehtiv Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024. Kehtiv arengukava 

peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat (vt. tabel 3). 

Käesoleva eelarvestrateegiaga on täpsustatud nelja eelseisva aasta kavasid. Eelarvestrateegias 

esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos 

eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, 

jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse 

tulud ja põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja 

investeeringud koos kogumaksumuseprognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, 

eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus.  

KOFS näeb ette, et eelarvestrateegias tuleb eraldi välja tuua olulisemad investeeringuobjektid 

koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega.  

Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud vormidel1 

eelarveandmed strateegia perioodi kohta. Nimetatud tabelid tuleb esitada hiljemalt strateegia 

vastuvõtmisele järgneval 30.oktoobril Rahandusministeeriumile. 

Vastavalt KOFS-ile jagatakse eelarves ja seega ka eelarvestrateegias tehingud järgmisteks 

osadeks: tulud; kulud; investeerimistegevus; finantseerimistegevus; likviidsete varade muutus. 

KOFS-is sätestatud nõuete kohaselt tuleb strateegias planeerida eelarved ka omavalitsuse 

sõltuva üksuse kohta. Häädemeeste valla konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted  on AS 

Häädemeeste VK  ja OÜ Vesoka. Kui tegelike andmete alusel peaks strateegiaperioodi 

aastatel siiski selguma, et nimetatud ettevõtted ei ole sõltuvad üksused, siis ei muuda see 

strateegiat kehtetuks, muutuvad vaid tegeliku netovõlakoormuse arvestamise sisendid 

konkreetsel aastal.  

Häädemeeste valla  eelarve on aastast 2018 tekkepõhine ja tehingud kajastatakse vastavalt 

nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. 

Eelarvestrateegias on aastate 2022-2026 eelarved planeeritud lähtuvalt 

majandusprognoosidest, investeeringuplaanidest, ühinemislepingust ja arengukavas 

kajastatavatest tegevustest ning eesmärkidest. Kõik näitajad on eelarvestrateegia tabelites 

toodud eurodes, kui pole kirjas teisiti.  

 

1 Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve 
ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused ning vormid - 
https://www.riigiteataja.ee/akt/115022013005 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115022013005
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Eelarvestrateegias esitatakse ka ülevaade kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise 

korraldamiseks oluline informatsioon. Eelarvestrateegia on aluseks valla järgmiste aastate 

eelarvete koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute 

kavandamisel ja investeeringuteks toetuste taotlemisel. 

Käesoleva eelarvestrateegia valmimisel on arvestatud 05.04.2021 Rahandusministeeriumi 

poolt avaldatud majandusprognoosiga, riigi eelarvestrateegiaga 2022-2025 (RES), riigieelarve 

2022 (RE) seletuskirjaga. 
 

2. Majanduslik olukord riigis ja eeldused aastateks 2021-2025 
           (allikas: Rahandusministeerium) 

 

Rahandusministeeriumi kevadises (05.04.2021) majandusprognoosis tuuakse välja, et 

kohalike piirangute vähesus, naaberriikide majanduste vastupidavus ja riiklikud 

toetusmeetmed on aidanud Eesti majandusel tervikuna kriisiga suhteliselt hästi toime tulla. 

Eesti 2020. Aasta majanduslangus (-2,9%) oli kaks korda väiksem kui ELis keskmiselt ja jäi 

sarnaselt teiste riikidega kardetust väiksemaks. Eesti majandust toetas lähemate 

kaubanduspartnerite vastupidavus, samuti olid siseriiklikud piirangud majandustegevusele ja 

inimeste liikumisele 2020. aasta keskmisena Eestis ELi võrdluses kõige leebemad. Kriisi 

esimestel kuudel oli ettevõtetele suureks abiks töötasu hüvitamise meede (palgatoetus). 

Piiriüleste liikumispiirangute tõttu kaotas Eesti majandus 2020. aastal 1,3 mld eurot 

turismitulu, selle taastumine võtab aega. Suurima panuse Eesti majanduslangusesse eelmisel 

aastal andis tööstus, kuid see kosus aasta jooksul seoses globaalse nõudluse taastumisega 

mitmete kaupade järele. Kuni rahvusvaheliste liikumispiirangute kadumiseni püsib 

madalseisus kõige enam kannatada saanud turiste teenindav sektor. Välisturismi jõulisemat 

taastumist on oodata alates järgmisest aastast, kuid kriisieelse taseme saavutamine võtab 

ilmselt aega. Üha suurema panuse teenuste ekspordi kasvu annab kriisi hästi üle elanud ja 

viimase nelja aastaga kahekordistunud arvutiteenuste eksport.  

Tööturg näitas kriisis paindlikkust, mis väljendus töötuse kiires tõusus, samas keskmise palga 

kasv aeglustus vaid ajutiselt. Vaatamata palgatoetusele reageeris Eesti tööturg kiiresti ning 

töötuse kasv oli eelmisel aastal kiiremaid ELis. Tööjõudu vabanes pea kõigil erasektori 

tegevusaladel, välja arvatud info-, side- ja finantssektoris, kuid konkurentsitult enim kannatas 

majutus-toitlustus, mis on kaotanud kolmandiku kriisieelsetest töökohtadest. Ekspordist 

sõltuvas tööstuses on hõive langus taandumas, kuid turiste teenindav sektor jääb nõrgaks veel 

mõneks ajaks. Majanduse ja piiride avanedes hakkab töötus Eestis vähenema alates 

kolmandast kvartalist, kuid ei jõua oma kriisieelsele madalale 4% tasemele ka 2025. aastaks. 

Töötuse laiapõhjalisele suurenemisele vaatamata langes keskmine palk vaid kõige enam 

kannatanud tegevusaladel ning keskmise palga kasv sellel ja järgmisel aastal kiireneb. 

Kogumispensioni muudatus mõjutab Eesti majandust rohkem eluasemeturu ja vähem 

eratarbimise kaudu. Prognoosi kohaselt võetakse pensionifondidest välja 1,2 mld ulatuses 

pensionisääste. Umbes 300 mln sellest läheb eratarbimiskulutuste katteks ja teist samapalju 

(arvestades ka laenuvõimendust) võib suunduda kinnisvaraturule. Kuna kinnisvaraturu maht 

on oluliselt väiksem kui tarbimiskulutused, on vabaneva raha mõju eluasemehindadele ja 

ehitustegevusele olulisem kui kaubandusele. Mõju kaubanduse kaudu vähendab ilmselt ka 

täiendavate ostude suur impordisisaldus. 

Rahandusministeeriumi prognoos näeb ette majanduse kiiret taastumist aasta teisest poolest 

alates. 2021. aasta esimeses pooles takistavad majanduse taastumist endiselt tegevus- ja 

liikumispiirangud. Kui vaktsineerimine läheb plaanipäraselt ja nakkusoht taandub, peaks 

2021. aastal taas kasvu näitama kõik tegevusalad peale ehituse ning majanduse kriisieelne tase 

saavutatakse aasta lõpuks. Taastumine saab esialgu olema ebaühtlane, tuginedes eksportivale 
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tööstusele ja arvutiteenustele. Kuna kriis on olnud töötuse kiire kasvu kaudu madalapalgalistel 

tegevusaladel sotsiaalselt kulukas, siis on kriitilise tähtsusega välisturismi taastumine, mis 

jääb prognoosi kohaselt 2022. aastasse. 

Majanduse kindlustunne on paranemas.  Kindlustunne paranes enim tööstuses ja kaubanduses, 

kuid ehituse ja teeninduse kindlustunde tase on endiselt negatiivne. Tarbijate kindlustunne 

pisut tõusis, kuid oli veebruaris madalam kui kriisi esimese laine ajal.  

Tööstus taastub majandusest kiiremini. Tööstussektori toodang suurenes eelmise aasta IV 

kvartalis ning selle negatiivne mõju majandusele kahanes. Kasvu taga on töötlev tööstus, kus 

tootmismaht suurenes esmakordselt pärast 4 kvartalit kestnud langust. Uute tellimuste arv 

kasvas detsembris eksporttellimuste toel 15%. Ootused tootmismahu, hinnatõusu ja hõive 

suhtes jätkasid selle aasta algul paranemist. Tootjahinnad tõusid enamikes harudes, viidates 

konjunktuuri paranemisele. Edaspidine kasv sõltub eelkõige välisnõudlusest, kuid oluline roll 

on turundusel ja konkurentsivõime kasvul. Töötleva tööstuse kasv peaks sel aastal taastuma ja 

jätkuma järgnevatel aastatel koos nõudluse tugevnemisega. 

Ehitusmahud langesid mullu nii koduturul kui välismaal. Uute eratellimuste maht on 

vähenenud ja paljude objektide ehituse algus on lükkunud tulevikku. 

Teenindusettevõtete ebakindlus püsib endiselt suur. Tegevusmahud langesid mullu enim 

turismisektoris, veoteenustega seotud logistikas, sõidukite müügis ja hulgikaubanduses. 

Jaekaubanduse kindlustunne püsib positiivne ka selle aasta algul, kuid ootused müügi ja 

hindade suhtes kahanesid. Teenindussektori aktiivsus jääb piirangute tõttu lähikuudel nõrgaks. 

Sellele viitavad ärikonjunktuuri prognoosid, mis halvenesid kõigis teenindusharudes, v.a. IKT 

ja kinnisvarasektor. 

Majandusaktiivsus hakkab taastuma aasta teises pooles koos piirangute leevendamisega ja 

kosuva välisnõudlusega. SKP kasv jääb sel aastal ebaühtlaseks, tuginedes suuresti töötleva 

tööstuse ja IKT sektori kasvul. 2022. aasta kasv tuleb laiapõhjaline, kuid seda veab eksportiv 

tööstus ja teenindus, eeskätt logistika ja turismist sõltuvad harud. Paranev kindlustunne toetab 

tarbimis- ja investeerimisaktiivsust, mis kiirendab kasvu kaubanduses, ehituses ja muudes 

siseturule suunatud valdkondades. 

Valitsussektori nominaalne eelarvedefitsiit langeb kriisi süvenemise tõttu sel aastal 6,0%- ni 

SKP-st, mis on kehtiva riigieelarve strateegiaga võrreldes 0,7% SKPst võrra parem tulemus. 

Tulusid suurendab maksulaekumine, mida mõjutab positiivselt paranenud majanduskeskkond 

ning pensioni teise samba erakorraliste väljamaksete maksustamine.  

Nii käesoleva kui ka järgnevate aastate struktuurne eelarvepositsioon on puudujäägis. 

Puudujäägi süvenemine sel aastal 5,5%ni SKP-st tähendab koos välistoetuste mahu kasvuga 

majandusele arvestatavat stiimulit, mis aitab kriisi negatiivseid majanduslikke efekte 

vähendada. Eelarvereeglite järgimine on vabastusklausli rakendumise tõttu ajutiselt peatatud. 

Alates 2022. aastast toimub majanduse hoogsam taastumine, mis võimaldab riigil 

eelarvestiimulit vähendama hakata. 

Võlakoormus suureneb sel aastal 21,4%-ni SKP-st ning jõuab prognoosiperioodi lõpuks 

28,8% 

tasemele SKP-st. Valitsussektori netopositsioon ehk võla ja reservide taseme vahe tänavu 

suureneb ning halveneb edasistel aastatel, eelkõige koroonakriisist tulenevate mõjude ja 

järkjärgulise taastumise tõttu. Riigieelarve negatiivset rahavoogu 2021-2025 rahastatakse lühi 

ja pikaajaliste võlakirja-emissioonide ning uute laenude abil.  

Praegu, kriisisündmuste keerises, on raske hinnata, milline saab olema koroonakriisi 

pikaajaline mõju. Seetõttu ümbritseb tänaseid hinnanguid suur ebakindlus ning hilisemad 

muutused hinnangutes võivad olla tavapärasest suuremad. 
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Tabel 1 Majanduse põhinäitajad (allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet) 

  2020 2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Majanduse põhinäitajad (%)          

SKP reaalkasv -2,9 2,5 

 

4,8 

 

3,2 

 

3,1 

 

2,9 

Tarbijahinnaindeksi muutus -0,4 2,0 

 

2,1 

 

2,0 

 

1,9 

 

1,9 

Tööhõive kasv -2,2 -0,9 

 

-0,8 

 

0,6 

 

0,4 

 

0,2 

Töötuse määr 6,8 8,0 

 

7,3 

 

6,6 

 

6,2 

 

6,0 

Keskmise palga reaalkasv 3,4 1,8 

 

3,4 

 

3,0 

 

2,9 

 

2,3 

Keskmine palk (euro) 1 448 1 504 

 

1 588 

 

1 668 

 

1 749 

 

1 832 

Keskmise palga nominaalkasv 2,9 3,9 

 

 

5,6 

 

 

5,1 

 

 

4,9 

 

4,7 

 

 

* Sisemajanduse koguprodukt on residentide toodetud lisandväärtuste summa kogu rahva majanduse 

ulatuses. 

*Tööhõive määr on hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.   

*Hõivatu on isik, kes uuritaval perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või 

vabakutselisena, töötas pereettevõttes või oma talus otsese tasuta või ajutiselt ei töötanud. 

*Tarbijahinnaindeks on indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust. 

*Keskmine palk on tegelikult töötatud ja mittetöötatud aja eest makstav tasu, mis on jagatud täistööajale 

taandatud töötajate keskmise arvuga. 

 

3. Põhitegevuse tulude ja kulude prognoos  
 

Häädemeeste vald, olles  iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, soovib pakkuda oma 

kogukonna liikmetele ja külalistele parimat keskkonda elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja 

vaba aja veetmiseks. 

Põhjalik ülevaade eelnevate perioodide raamatupidamise andmetest kohalike omavalitsuste 

üksuste kohta (tekkepõhises arvestuses) on leitav riigipilve teenuse riigiraha.fin.ee ja 

saldo.rtk.ee kaudu.  

Eesti kohalike omavalitsuste üldiseks probleemiks on väike finantsautonoomia. Häädemeeste 

vald kohaliku omavalitsusena sai 2020. aasta andmete alusel mõjutada vaid 16,2% oma 

põhitegevuse tuludest (maamaks, reklaamimaks, tulud kaupade ja teenuste müügist, muud 

tulud), 83,8% otsustati keskvalitsuse või toetuste andjate tasandil (füüsilise isiku tulumaksu 

eraldis KOV - idele, saadavad toetused, vee erikasutustasu).  

 

 

 

 

 

http://riigiraha.fin.ee/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Riigiraha.qvw&host=local&anonymous=true/
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Tabel 2 Põhitegevuse tulude ja kulude muutus aastatel 2021-2025 (tuh eurodes) 
 
  

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Põhitegevuse tulud (tuh eurot) 7996,3 8046,2 8267,4 8434,6 8608,5 

Muutus (%-des) 3,4 0,6 2,7 2,0 2,1 

Põhitegevuse kulud 

 (tuh eurot) 

7556,1 7764,3 7764,3 7764,3 7764,3 

Muutus (%-des) 9,8 2,8 0,0 0,0 0,0 

 

Tarbijahinnaindeks (%-des) 1,8 

 

3,4 

 

3,0 

 

2,9 

 

2,3 

 

Tabel 3 annab ülevaate Häädemeeste valla finantstegevusest aastatel 2020 – 2021 ja 

prognoosi aastatel 2022-2025. 

Andmed on esitatud Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud tabelis, kus on eelmise aasta 

tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja aastateks 2022-2025 prognoositavad põhitegevuse 

tulud, eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse olulisemad tegevused, eeldatav 

finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus. 

 

Tabel 3 Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastatel 2021-2025. 

Häädemeeste Vallavalitsus  2020 täitmine 

2021 eeldatav 

täitmine 2022 eelarve   2023 eelarve   2024 eelarve   2025 eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 7 729 704 7 996 343 8 046 180 8 267 362 8 434 590 8 608 507 

     Maksutulud 3 995 883 4 019 125 4 209 126 4 430 308 4 597 536 4 771 453 

          sh tulumaks 3 768 454 3 792 025 3 981 626 4 180 708 4 347 936 4 521 853 

          sh maamaks 221 346 220 600 221 000 243 100 243 100 243 100 

          sh muud maksutulud 6 084 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 615 047 1 060 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 3 086 312 2 890 218 2 730 054 2 730 054 2 730 054 2 730 054 

         sh  tasandusfond  939 793 970 153 970 153 970 153 970 153 970 153 

         sh  toetusfond 2 028 768 1 802 264 1 749 901 1 749 901 1 749 901 1 749 901 

         sh muud saadud toetused 

tegevuskuludeks 117 751 117 801 10 000 10 000 10 000 10 000 

     Muud tegevustulud 32 462 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Põhitegevuse kulud kokku 6 881 567 7 556 131 7 764 345 7 764 345 7 764 345 7 764 345 

     Antavad toetused tegevuskuludeks 437 772 557 966 560 000 560 000 560 000 560 000 

     Muud tegevuskulud 6 443 795 6 998 165 7 204 345 7 204 345 7 204 345 7 204 345 

          sh personalikulud 4 099 663 4 421 280 4 642 345 4 642 345 4 642 345 4 642 345 

          sh majandamiskulud 2 343 957 2 496 677 2 462 000 2 462 000 2 462 000 2 462 000 

             sh alates 2012 sõlmitud 

katkestamatud kasutusrendimaksed  393 393 393 393 393 393 

          sh muud kulud 174 80 208 100 000 100 000 100 000 100 000 

Põhitegevuse tulem 848 138 440 212 281 835 503 017 670 245 844 162 

Investeerimistegevus kokku -2 704 233 -2 281 087 -249 100 -204 800 -184 100 -184 100 

    Põhivara müük (+) 0 10 000  0 290 000  0  0 

    Põhivara soetus (-) -3 189 033 -2 714 899 -189 160 -883 840 -64 000 -64 000 

         sh projektide omaosalus -2 399 814 -2 021 899 -124 000 -374 700 -64 000 -64 000 

   Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+) 789 219 801 294 125 160 569 140 60 000 60 000 
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   Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine (-) -265 371 -312 382 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

   Finantstulud (+) 82 100 100 100 100 100 

   Finantskulud (-) -39 131 -65 200 -65 200 -60 200 -60 200 -60 200 

Eelarve tulem -1 856 096 -1 840 875 32 735 298 217 486 145 660 062 

Finantseerimistegevus 1 960 400 1 493 106 -423 775 -501 552 -500 997 -479 658 

   Kohustiste võtmine (+) 2 202 200 1 800 000  0 0 0 0 

   Kohustiste tasumine (-) -241 800 -306 894 -423 775 -501 552 -500 997 -479 658 

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) 304 651 -140 026 -391 040 -203 335 -14 852 180 404 

Nõuete ja kohustiste saldode 

muutus kokku (+ /-) 200 346 207 743 0 0 0 0 

Likviidsete varade suunamata jääk 

aasta lõpuks 786 651 646 625 255 585 52 250 37 398 217 802 

Võlakohustised kokku aasta lõpu 

seisuga 4 684 146 6 176 859 5 752 691 5 250 746 4 749 356 4 269 305 

    sh üle 1 a perioodiga 

mittekatkestatav kasutusrent (konto 
913100), sihtfinantseerimise 

kohustised (konto 253550), saadud 

ettemaksed (kontogrupp 2038) 37 728 37 335 36 942 36 549 36 156 35 763 

Netovõlakoormus (eurodes) 3 897 495 5 530 234 5 497 106 5 198 496 4 711 958 4 051 503 

Netovõlakoormus (%) 50,4% 69,2% 68,3% 62,9% 55,9% 47,1% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 

(eurodes) 7 729 704 6 397 074 6 436 944 6 613 889 6 747 672 7 600 998 

Netovõlakoormuse individuaalne 

ülemmäär (%) 100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 88,3% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 3 832 209 866 840 939 838 1 415 393 2 035 714 3 549 495 

 

2021. aasta eelarve eeldataval täitmisel on arvesse võetud andmed seisuga 31.08.2021. a. 

3.1. Tulubaasi prognoos 

 

Häädemeeste valla põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, saadud toetustest, valla 

asutuste tegevuse tulemusena teenitavatest omatuludest ja muudest tuludest (vee ressursitasu, 

trahvid jms.) 

Põhitegevuse tulude prognoos näitab suuremate tululiikide minimaalset kasvu. Selle peamised 

põhjused on majanduse langusega kaasnevad töötuse tõus ja sissetulekute kahanemine. 

Tulumaks on Häädemeeste valla peamine tuluallikas ja selle osakaal eelarve põhitegevuse 

tuludes on üle 50,0%. Tulumaks on riiklik maks, mis on kehtestatud maksukorralduse seaduse 

ja tulumaksu seaduse alusel. Riigilt kohalikule omavalitusele laekuv tulumaksuprotsent  on 

11,96% . Häädemeeste valla eelarvestrateegia koostamise perioodil on arvestatud 2022. aastal 

ja järgnevatel aastatel 11,96% -ga füüsiliste isikute brutotulult.  

Tabel 4 Füüsilise isiku tulumaksu prognoos. 

  
2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Füüsilise isiku tulumaks 
(tuh eurodes) 

3792,0 3981,6 4180,7 4347,9 4521,9 

MUUTUS 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Tulumaksu muutus 0,6% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 

KOV -le eraldatav % 

maksumaksjate maksustavast 

tulust 

 

11,96 

 

11,96 

 

11,96 

 

11,96 

 

11,96 

Maksumaksjate keskmine arv 2235 2235 2235 2235 2235 
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Tulumaksu laekumine 

maksumaksja kohta (eurodes) 

1697 1781 1871 1945 2023 

 

Kohalikele omavalitsustele eraldatav  tulumaks  sõltub maksumaksjate arvust (Häädemeeste 

valla rahvastikuregistrisse registreeritud inimeste arv), kohalikele omavalitsustele eraldatava 

tulumaksu määrast ning keskmise palga ja muude maksustavate tulude kasvust.  

 

Maamaks on riiklik maks, mis on kehtestatud maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse 

alusel. Maamaks sõltub riigi poolt kehtestatud maa maksustamishinnast maamaksu tsoonis ja 

maamaksu määrast, mis on vastavalt Maamaksuseaduse alusel maksimaalselt 2,5 protsenti 

maa maksustamishinnast aastas. Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus diferentseerida 

maamaksumäära vahemikus 0,1-2,5 ja kehtestas alates 01. jaanuarist 2013 maksusoodustusi. 

Maamaksu määramise aluseks olev maksustamishind on kehtestatud 2001. aastal riigi poolt 

teostatud hindamise alusel. Maamaksumäärad on kehtestatud Häädemeeste vallavolikogu 

poolt: 

  (1) Maksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas. 

  (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa     

     maamaksumääraks on 2,0% maa maksustamishinnast aastas. 

Riigil on plaanis läbi viia uus maahindamine, kuid selle mõjud maamaksu laekumisele ei ole 

veel teada ning kui tulemused selguvad ja KOV muudab maksumäärasid, on tõenäoline 10-

15-protsendiline aastase kasvupiirang. Seega ei too see tõenäoliselt kaasa hüppelisi muutusi 

maamaksu laekumises. 

Maamaksu tõus on ette nähtud eelarvestrateegia perioodil 2023 aastast ja 10%. 

 

Reklaamimaks on ainus kohalik maks, mis on Häädemeeste vallas kehtestatud ning selle 

osatähtsus põhitegevuse tuludes on 0,09%. Reklaamimaksu eesmärk on reklaami 

korraldamisega seotud tegevuste reguleerimine. Reklaamimaksust saadav tulu on minimaalne.  

Reklaamimaksu laekumise suurenemist eelarvestrateegia perioodil  ei ole kavandatud. 

 

Riigilõivud on väikese osatähtsusega (0,1% põhitegevuse tuludest) ning püsivad 

prognoosiperioodil samal tasemel. 

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele ehitusseaduse alusel 

tehtavate toimingute eest. 

 

Tulu kaupade ja teenuste müügist on planeeritud eelarvestrateegiasse samas mahus võrreldes 

2021. aasta eelarvesse planeeritud vahenditega. Tuludena kaupade ja teenuste müügist 

mõistetakse Häädemeeste Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste laekumisi sotsiaalasutuste 

majandustegevusest, haridusasutuste majandustegevusest, haridusteenuse ja 

muusikakooliteenuse eest teistele omavalitsustele, vallale kuuluvate ruumide üüri- ja 

renditulusid, laekumisi kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevuses, laekumisi õiguste 

müügist.  

2022. aastal jäävad antud alaliigi tulud 2021. aasta tasemele.  

Strateegia perioodil on arvestatud Eakate Kodu eelarves kohatasu kahekohalise toa koha eest 

900 eurot (42 kohta) ja ühekohalise toa eest 1 000  eurot (23 kohta). Kokku on arvestatud 

aastas laekumist kohatasudest 729,6 tuhat eurot. 

Vanemate poolt osaliselt kaetavate õppevahendite kulude määrad on kinnitatud volikogu  

poolt. Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse 

otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.  

Häädemeeste Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal munitsipaalkoolide, huvikooli 

ja lasteaia õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks 

arvlemisel teiste omavalitsustega.  
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Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2022. aastal eeldatavalt 13,4% põhitegevuse 

tuludest.  

 

Kohalike omavalitsuste oluliseks tuluks on saadud toetused. Vastavalt põhiseadusele võib 

riik seaduse alusel või kokkuleppel omavalitsusega panna neile riiklikke kohustusi. 

Kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Riigieelarve seaduse alusel teeb riik 

eraldisi kohaliku omavalituse eelarvesse tasandus-ja toetusfondi kaudu. 

 

Tasandusfond on mittesihtotstarbeline riigipoolne eraldis. Riigieelarves ette nähtud 

tasandusfondi suuruse aluseks on arvestuslike tulude ja kulude vahe, mis on läbi korrutatud 

eelarvete tasandusfondi koefitsiendiga (määratakse igal aastal Vabariigi valitsuse määrusega). 

Arvestuslike kulude prognoosimisel võetakse arvesse laste, tööealiste inimeste ja vanurite arv, 

arvestuslikud teepikkused ja andmed puudega isikute kohta. Samuti toimetulekutoetust 

vajavate inimeste orienteeruv arv. Arvestuslike tulude leidmisel võetakse aluseks kolmel 

eelneval aastal laekunud tulumaksude ja loodusvarade kasutamisõiguse tasude kaalutud 

keskmine ning eelneva aasta arvestusliku maamaksu suurus. Tasandusfondi eraldiste 

suurenemist eelarvestrateegia perioodil ei ole ettenähtud. Arvestuse metoodika on 

Rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee/tasandus-ja toetusfond. 

 

Riigieelarveline toetusfondi eraldis on ette nähtud haridus- ja sotsiaalkuludeks ning 

kohalike teede hoiuks. Riigi poolt toetatavate hariduskulude hulka kuuluvad pedagoogide 

tööjõukulud koos maksudega, samuti pedagoogide koolituskulud ning õpikute, töövihikute ja 

muud õppetegevusega seotud kulud sh koolitoit. 

Riigi poolt kompenseeritavate sotsiaalkulutuste hulka kuuluvad toimetulekutoetuseks 

eraldatavad summad, sotsiaalteenuste korralduse ja arenduse toetus  ja puuetega laste 

hoolduseks eraldatavad summad.  

Omavalitsusüksusele tehakse riigieelarvest hariduskuludeks eraldisi lähtudes õpilaste arvust 

koolis. Vahendite jaotuse aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi järgne õpilaste arv 10. 

novembri seisuga. Toimetulekutoetuste summa arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande 

seaduse § 42 lõige 3, mis sätestab, et riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele 

vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste 

maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande 

seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. 

2021. aasta toetusfondis olid eriotstarbelised eraldised seoses koroonaviiruse levikuga 

kehtestatud eriolukorraga summas 211 752 eurot. 2022. aastal sellist toetust ette näha ei ole, 

seetõttu on järgmise aasta toetusfond planeeritud 2021. aastaga samal tasemel, millest on 

elimineeritud 2021. aasta eriotstarbelised eraldised. Tegelikud eraldised selguvad 2022. aasta 

algul, kui riigieelarve on kinnitatud. Kuna tulevikuotsused ei ole teada, ei ole ka  toetusfondi 

summade puhul arvestatud kasvu. Kui eraldised suurenevad, siis lisatakse need eelarvesse 

jooksvalt. 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks laekuvad põhiliselt projektipõhiselt ning on 

seetõttu raskesti prognoositavad. Peale nende kuuluvad sellesse gruppi ka Pärnu 

Keskraamatukogu poolt eraldatavad summad raamatute soetuseks, samuti 

Maaeluministeeriumi poolt eraldatavad toetused koolipiima ja –puuvilja kasutamiseks 

õpilaste toitlustamisel. Eelarvestrateegia perioodiks on need prognoositud ca 2021. aasta 

tasemel. 2021 aastal laekunud eriotstarbelised toetused (õpihuvilaagrite korraldamiseks,  

(digi)õppekirjanduse soetuseks,covid-19 kriisi tõttu tekkinud õpilünkade tasandamiseks, 

õpilaste testimiseks) Haridus-ja Teadusministeeriumilt on summas 41 262 eurot. 
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Muu tegevustulu koosseisus käsitletakse kaevandusõiguse tasusid ja vee erikasutustasu. 

Nimetatud tulud jäävad 2021. aasta loodetava täitmise tasemele. 

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. 

Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee  

erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste 

või tehnovahenditega. Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba, mille annab 

keskkonnateenistus. Keskkonnatasude seaduse alusel  laekub valla eelarvesse 50% vee-

erikasutuse tasust  ja 50%  läheb riigieelarvesse. 

Maavarade kaevandamisõiguste tasude arvestamist ja jaotumist riigieelarve ja kohaliku 

omavalitsuse eelarve vahel reguleerib  Keskkonnatasude seadus peatükk 8. 

3.2. Kulude prognoos 

 

Eelarve põhitegevuse kulude osas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks 

liikideks: 

1) antavad toetused; 

2) muud tegevuskulud. 

Põhitegevuse kulude kasvu on planeeritud 2022 aastaks 2,8%. 

Antavad toetused suurenevad eelarvestrateegia perioodil peamiselt elamu- ja 

kommunaalmajanduse valdkonnas (tegevustoetus As-le Häädemeeste VK) .Sihtotstarbelised 

toetused tegevuskuludeks on peamiselt toetused kolmandale sektorile tegevuskuludeks. 

Muud tegevuskulud on omakorda jaotatud personalikuludeks (tööjõukulud koos sotsiaal- ja 

töötuskindlustusmaksuga) ning majandamiskuludeks.  
Tööjõukulud kasvavad 5% ja majandamiskulud vähenevad ca 1,4%. Järgnevatel aastatel ei ole 

personalikulude ja majanduskulude kasvu planeeritud. Reservfondi suurus on igal aastal 1% 

eelarvemahust, 2022. aastaks on see planeeritud 100 000 eurot. 

Eelarvestrateegias tuleb planeerida põhitegevuse tulem (mis peab olema eelarvestrateegia 

perioodil kokku 0 või suurem). Põhitegevuse tulem on eelarvestrateegia perioodil planeeritud 

stabiilne, sest see on  vajalik tagamaks vajalikud oma vahendid  investeeringuteks ja 

finantseerimistegevuseks. Mida suurem on põhitegevuse tulem, seda suuremad on 

võimalused.  

Hariduskulude koosseisu kuuluvad kulutused nii valla üldhariduskoolidele, lasteaedadele ja 

muusikakoolile kui ka teistele omavalitsustele makstavad hariduskulud väljaspool valda 

õppivate Häädemeeste vallas elavate laste eest. Hariduskulude hulka arvatakse ka õpilaste 

huvihariduse eest teistele omavalitsustele makstavad tasud ja õpilaste transpordile  ja 

toitlustamisele kuluvad summad.  

Sotsiaalse kaitse valdkonda kuuluvad nii hooldekodu kui ka erinevatele toetuste vajajatele 

makstavad toetused, näiteks puuetega inimestele ning peredele ja lastele makstavad toetused. 

Samuti kuuluvad siia valdkonda riiklikud toimetulekutoetused.   

Kulutused kultuurile ja spordile sisaldavad kulutusi raamatukogudele, kultuurimajadele, 

sporditegevusele, muuseumile ja ajalehe väljaandmisele.   

Kulutused valitsemisele sisaldavad kulutusi vallavolikogule, -valitsusele, sõprussuhetele, 

üldkuludele,  ja võla teenindamisele.  

Majandamise valdkonda kuuluvad kulutused maanteetranspordile (valla teed), 

veetranspordile, turismile  ja haljastusele.   

Keskkonnakaitse kulutuste valdkonda kuuluvad kulutused jäätmekäitlusele ja 

heitveekäitlusele.  

Elamu- ja kommunaalmajanduse koosseisu kuuluvad kulutused veevarustusele, 

tänavavalgustusele ja korterite haldamisele.  
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Põhitegevuse kulude samal tasemel hoidmiseks aastatel 2022-2025 tuleb leida valla 

hallatavate asutuste ühise ökonoomsema majandamise võimalused, alaeelarvete sisemiste 

ressursside leidmine, valla varaga seotud kulude alandamine, mittevajaliku vara 

võõrandamine, energiasäästu meetmete rakendamine. 
 

4. Investeerimistegevus 
 

Valla jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus  väga suure tähtsusega ning 

eelarvestrateegias tuleb kavandada vahendid selle jätkumiseks. Meeles tuleb pidada seejuures 

seda, et iga investeeringuga kaasnevad edaspidi ülalpidamiskulud. 

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on eelarvestrateegias 

investeerimistegevus majandusliku sisu järgi liigendatud järgmiselt: 

• põhivara soetus ja müük; 

• finantsvarade soetus ja müük; 

• saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks; 

• finantstulud ja –kulud. 

Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendeid, laenude 

võtmist ning toetuseid. 

Vajalike investeeringute kulude võrdlemisel reaalsete võimalustega ehk eelkõige valla 

põhitegevuse eelarve tulemiga viib järeldusele, et isegi juhul, kui osa objekte saavad 

sihtrahastuse, ei ole ilma laenuvahendeid kaasamata võimalik alainvesteerimist vältida. 

Seetõttu on strateegiaperioodil kavandatud investeeringute kulude osaline katmine laenuga  

(AS Häädemeeste VK projekt). 

Investeerimistegevus aastatel 2021-2025 

Tabelist selguvad investeeringuteks kuluvad summad järgmise neljal aastal vastavalt valla 

arengukavale ja eelarvestrateegiale (vt. tabel 3, tabel 5, tabel 6). 

 

Tabel 5 Investeeringobjektid valdkondade lõikes aastatel 2021-2025 
 

Investeeringuobjektid 

2021 

eeldatav 

täitmine 2022 eelarve   2023 eelarve   2024 eelarve   2025 eelarve   

01 Üldised valitsussektori 

teenused 664 647 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 664 647         

02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus)           

03 Avalik kord ja julgeolek 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus)           

04 Majandus 1 208 645 50 000 50 000 50 000 50 000 

sh toetuse arvelt 440 000         

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 768 645 50 000 50 000 50 000 50 000 

05 Keskkonnakaitse 243 000 20 000 120 000 0 0 
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sh toetuse arvelt 58 000   100 000     

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 185 000 20 000 20 000     

06 Elamu- ja 

kommunaalmajandus 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

07 Tervishoid 35 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 35 000         

08 Vabaaeg, kultuur ja 

religioon 20 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 20 000         

09 Haridus 529 607 105 160 699 840 0 0 

sh toetuse arvelt 195 000 65 160 409 140     

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 334 607 40 000 290 700     

10 Sotsiaalne kaitse 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus)           

KÕIK KOKKU 2 714 899 189 160 883 840 64 000 64 000 

sh toetuse arvelt 693 000 65 160 509 140 0 0 

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 2 021 899 124 000 374 700 64 000 64 000 

 

 
 

Tabel 6 Investeeringud objektide lõikes aastatel 2021-2025 

 
Suuremad investeeringud 

nimeliselt 2021 2022 2023 2024 2025 

06 Hajaasustuse programm 270 350 120 000 120 000 120 000 120 000 

sh toetuse arvelt 108 294 60 000 60 000 60 000 60 000 

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 162 056 60 000 60 000 60 000 60 000 

04 Valla teed 

(teehoiukava)+erateed 350 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

sh toetuse arvelt 145 000         

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 205 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

04 Kergliiklusteede sildade või 

tunnelite ehitus (Tahkuranna 

kool, Uulu bussipeatus) 350 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 350 000         

04 Suurküla rannatee  30 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           
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sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 30 000         

09 Häädemeeste Keskkooli 

vana võimla remont 20 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 20 000         

10 Häädemeeste , Tööstuse ja 

Aiandi tänava remont  

(projekt) 153 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 100 000         

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 53 000         

09 Häädemeeste Muusikakooli 

õpikeskkonna parendamine 

(siseviimistlustööd, küte, 

ventilatsioon ja 

elektrisüsteemid 

ehitamine/rekonstrueerimine) 267 367 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 195 000         

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 72 367         

06 Veevõtukohtade rajamine 

(ÜVK) 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

01 Häädemeeste valla Uulu 

lasteaiahoone rek (Pargi tee3) 569 727 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 569 727         

01 Häädemeeste vallamaja 

(Pargi tee1 asuva lasteaia õue 

ja mängualade poolse 

fassaadiosa renoveerimine ), 

projekteerimine 90 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 90 000         

09 Uulu lasteia rek, õueala 

laiendamine, rühmaruumide 

ehitus 200 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 200 000         

08 Uulu KSK rek 4 920 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 4 920         
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04 Häädemeeste teenuskeskuse 

(endine vallamaja) hoone 

rekonstrueerimine  ( 

siseviimistlustööd, küte, 

ventilatsiooni ja 

elektrisüsteemide 

rekonstrueerimine/ehitamine) 

ja külastuskeskuse loomine 

(muuseum ja turismiinfopunkt) 325 645 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 195 000         

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 130 645         

09 Häädemeeste Keskkooli 

staadioni  projekteerimine 6 240 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 6 240         

05 Võiste mänguväljaku aed, 

välisvalgustus ja pingid 30 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 30 000         

05 Häädemeeste aleviku 

(Laredei tn) mänguväljaku 

rajamine 30 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 30 000         

05 Uulu mänguväljaku 

uuendamine 30 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 30 000         

07 Võiste arstipunkti ja 

sotsiaaltöötaja ruumide remont 35 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 35 000         

05 Võiste aleviku kujundamine 

kalurikülaks (Sadama ja Ringi 

tn ümbrus) 73 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 58 000         

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 15 000         

05 Häädemeeste lasteaia ja 

hooldekodu ümbruse 

kujundamine avalikuks 

pargialaks 50 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 50 000         
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05 Häädemeeste aleviku 

kujundusprojekti koostamine 

ja elluviimine (aleviku 

sissesõidusilt ja teenuskeskuse 

ümbrus) 20 000 20 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 20 000 20 000       

05 Jäätmejaama ehitus 0 0 120 000 0 0 

sh toetuse arvelt     100 000     

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus)     20 000     

05 Vana - Ikla piiripunkti 

korrastamine ja 

väljaarendamine 10 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 10 000         

05 Osalemine varjupaiga 

ehituses (POL) 42 032 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 42 032         

09 Uulu Põhikooli söökla 

renoveerimine ja toidulifti 

paigaldamine 16 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 16 000         

09 Häädemeeste Keskkooli 

ventilatsioonisüsteemi 

uuendamine 10 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 10 000         

09 Tahkuranna Lasteaed-

Algkooli koolihoone 

õppeklasside ja küttesüsteemi 

renoveerimine 30 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 30 000         

09 Metsapoole Põhikooli vana 

koolimaja katuse remont 0 40 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus)   40 000       

09 Kabli lasteaia renoveerimine 0 65 160 699 840 0 0 

sh toetuse arvelt   65 160 409 140     

sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus)     290 700     

KÕIK KOKKU 3 027 281 309 160 1 003 840 184 000 184 000 

sh toetuse arvelt 801 294 125 160 569 140 60 000 60 000 
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sh muude vahendite arvelt 

(omaosalus) 2 225 987 184 000 434 700 124 000 124 000 

 

Vallavara müük sõltub välistest teguritest (kinnisvara turu käitumine, majanduskeskkond), 

mida Häädemeeste vald otseselt mõjutada ei saa. Eelarvestrateegia perioodil 2022-2025 on 

kavandatud vallale valitsemiseks mittevajaliku vara müük, mis  on oluline valla 

investeeringute teostamisel omaosaluse tasumiseks. 
 

5. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus 
 

Eelarvestrateegias tuleb planeerida  netovõlakoormus. KOFS-i kohaselt arvutatakse 

netovõlakoormus tekkepõhiste andmete alusel aastavahetuse seisuga. Netovõlakoormus on 

võlakohustuste (võlakohustused sisaldavad kõiki laenukohustusi pluss teatavad täiendavad 

kohustused) suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. Võlakoormuse arvestamisel on 

lähtutud netoarvestuse põhimõttest, et suuremas summas likviidsete vahendite olemasolul 

saaks omavalitsusüksustele võimaldada suuremas summas kohustuste võtmist. 

Finantseerimistegevuse all kajastatakse kohustuste võtmise ja kohustuste tasumisega seotud 

tulusid ja kulusid. 

Kohaliku omavalitsuse üksus võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja 

faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult 

investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide 

omandamiseks, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 37 lõikes 2 

nimetatud laenude andmiseks ning § 34 lõike 2 punktides 1–3 ja 7 nimetatud võlakohustuste 

tasumiseks. 

Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud 

järgmised kohustused: võetud laenud, kapitalirendi- ja faktooringukohustused, emiteeritud 

võlakirjad ja teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused. Laenukohustuste 

tasumisele lisanduvad intressid. 

Maksimaalne lubatav netovõlakoormus võib olla vahemikus 60% kuni 100% põhitegevuse 

tuludest, kusjuures konkreetne piir sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse omafinantseerimise 

võimekusest. Seega on netovõlakoormuse ülemmäär iga konkreetse kohaliku omavalitsuse 

üksuse ja eelarveaasta puhul erinev.  

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lõike 13 kohaselt võib kohaliku 

omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse netovõlakoormus ulatuda: 1) aastatel 2020–2024 

80 protsendini vastava aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse 

kulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse 

tuludest; 2) 2025. aastal 75 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse 

tulude ja põhitegevuse kulude üheksakordne vahe on väiksem kui 75 protsenti vastava 

aruandeaasta põhitegevuse tuludest; 3) 2026. aastal 70 protsendini sama aasta põhitegevuse 

tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kaheksakordne vahe on väiksem kui 

70 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest; 4) 2027. aastal 65 protsendini sama 

aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude seitsmekordne 

vahe on väiksem kui 65 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 

Võlakohustuste all kajastatakse ka katkestamatud kasutusrendimaksed. Häädemeeste vallal on 

sõlmitud kaks lepingut Riigi Metsmajandamise Keskusega, millede järgi makstakse 

kasutusõiguse tasu igal aastal 393 eurot (see kulu kajastub majanduskulu real). Seisuga 31. 

detsember 2020 on kasutusrendi maksete jääk 37 728 eurot. 

Häädemeeste valla kavandatavast finantseerimistegevusest annab täpsema ülevaate tabel 3 

finantseerimistegevuse osa. Häädemeeste valla sõltuvate üksuste finantseerimistegevusest 
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annab ülevaate tabel 7. Häädemeeste valla arvestusüksuse finantseerimistegevusest annab 

ülevaate tabel 8 finantseerimistegevuse osa. 

Likviidsete varade muutuste  koosseisu kuuluvad raha ja pangakontode saldo  muutus, 

rahaturu-ja intressifondide saldode muutus. Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse 

eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. 

Likviidsete varade muutus kajastab raha jäägi ülekandumist järgmise aasta eelarvesse, mis on 

2021. aasta eelarvesse planeeritud summas 787 tuhat eurot. See moodustus 2020. aastal üle 

laekunud tuludest ning kokkuhoitud kulude arvelt. 

2021. aasta lõpuks planeeritakse likviidsete vara jääki summas 647 tuhat  eurot. Järgnevate 

perioodide lõpu likviidsete varade summa suurus oleneb põhitegevuse tulude laekumisest ja 

põhitegevuse kulude kokkuhoiust aasta jooksul. 

6. Arvestusüksuse põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus 

 

Kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus moodustavad koos kohaliku omavalitsuse 

üksuse arvestusüksuse, 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. 

Kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvad üksused (edaspidi sõltuv üksus) selguvad kohaliku 

omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja 

äriühingute saldoandmike baasil iga aasta lõpu seisuga. Arvestusüksuse näitajate arvutamisel 

võetakse arvesse omavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste saldoandmikud ning 

elimineeritakse nendes saldoandmikes kajastatud andmed, millel kajastub sama omavalitsuse 

või tema asutuse või temast sõltuva üksuse tehingupartneri kood. Sõltuvate üksuste 

eelarvestrateegiad  perioodil 2022-2025  on kajastatud tabelis 7. 

 

Tabel 7 Sõltuvate üksuse (OÜ Vesoka ja AS Häädemeeste VK ) eelarvestrateegia aastani 2025 

Sõltuv üksus  OÜ Vesoka 

2020 

täitmine 

2021 

eeldatav 

täitmine 

2022 

eelarve   

2023 

eelarve   

2024 

eelarve   

2025 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku (+) 162 735 172 735 172 735 172 735 172 735 182 735 

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 58 502 68 502 68 502 68 502 68 502 68 502 

Põhitegevuse kulud kokku (+) 143 359 143 359 143 430 143 430 143 430 143 430 

Põhitegevustulem 19 376 29 376 29 305 29 305 29 305 39 305 

Investeerimistegevus kokku (+/-)   -212 977  -2 500 -2 500   -2 500  -2 500 

Eelarve tulem 19 376 -183 601 26 805 26 805 26 805 36 805 

Finantseerimistegevus (-/+)   199 904 -42 526 -40 800 -40 800 -40 800 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, 

- vähenemine) 19 376 16 303 -15 721 -13 995 -13 995 -3 995 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 

lõpuks 31 783 48 086 32 365 18 370 4 375 380 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 5 822 205 726 163 200 122 400 81 600 40 800 

Netovõlakoormus (eurodes) 0 157 640 130 835 104 030 77 225 40 420 

Netovõlakoormus (%) 0,0% 91,3% 75,7% 60,2% 44,7% 22,1% 

 



 19 

Sõltuv üksus AS Häädemeeste VK 

2020 

täitmine 

2021 

eeldatav 

täitmine 

2022 

eelarve   

2023 

eelarve   

2024 

eelarve   

2025 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku (+) 129 106 129 106 129 106 152 106 162 106 219 006 

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 39 403 39 403 39 403 39 403 39 403 96 303 

Põhitegevuse kulud kokku (+) 115 623 115 623 115 623 115 623 115 623 115 623 

Põhitegevustulem 13 483 13 483 13 483 36 483 46 483 103 383 

Investeerimistegevus kokku (+/-)     -417 519 -1 272 557  -20 000 -20 000 

Eelarve tulem 13 483 13 483 -404 036 -1 236 074 26 483 83 383 

Finantseerimistegevus (-/+) 0 -3 517 413 483 1 250 137 -83 500 -83 500 

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) 13 483 9 966 9 447 14 063 -57 017 -123 

Likviidsete varade suunamata jääk 

aasta lõpuks 31 555 41 521 50 968 65 031 8 014 7 891 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 
9 897 

6 380 419 863 1 670 000 1 586 500 1 503 000 

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 368 895 1 604 969 1 578 486 1 495 109 

Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 285,7% 1055,2% 973,7% 682,7% 

 

Põhilisteks tegevusvaldkondadeks ettevõtetel on joogivee tarbijateni toimetamine ning heitvee 

ärajuhtimine ja puhastamine. Kõrval teenusena pakutakse põhitegevusega seonduvaid 

teenuseid, heakorra teenuseid ja reisijate veoteenust. 

Eelarvestrateegia perioodil on nii OÜ-s Vesoka kui ka AS-s Häädemeeste VK arvestatud 

hinnatõusuga, kuna oluliselt peaks investeerimistegevuse tulemusena paranema teenuse 

kvaliteet. 

Eelarvestrateegias on kajastatud 2021 aasta investeerimistegevusena  Võiste alevi ÜVK 

(Võiste vee- ja kanalisatsioonitrasside, reoveepumpla ja -puhasti renoveerimine, veetrassi 

ehitus Sadama tn-lt Mäe tn-le. ) 469,9 tuhat eurot. Rahastuse saanud projekti toetus SA-lt KIK 

on 258,0 tuhat eurot ja omaosalus 211,9 tuhat eurot. Omaosaluse tagamiseks võttis Oü Vesoka 

laenu summas 204 tuhat eurot, lepingu pikkus 5 aastat. Laenu tagasimakse  ja laenu intressi 

vahendid tulevad OÜ Vesoka vee ja kanalisatsiooni müügitulu, abonementtasu   laekumistest 

ja valla toetusest. 

AS Häädemeeste VK investeeringu objekt on Häädemeeste aleviku ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt 2022-2023 aastal (SA KIK projekt). Projekt sai 

rahastuse otsuse  2021 aastal (omaosalus oli siis 60% projekti kogumaksumusest). 

Eelarvestrateegiasse on planeeritud antud projekt Projekti kogumaksumus 2783,5  tuhat eurot, 

millest SA-lt KIK toetus 1113,4 tuhat eurot. Omaosaluste eest tasumiseks on planeeritud AS 

Häädemeeste VK eelarvestrateegiasse laenu võtmine summas 1670,1 tuhat eurot 20-ks 

aastaks. Laenu tagasimakse  ja laenu intressi vahendid tulevad AS Häädemeeste VK vee ja 

kanalisatsiooni müügitulust ,abonementtasu   laekumistest ja valla toetusest. 
 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus näeb ette eraldi piirangud Häädemeeste 

vallale ja Häädemeeste valla arvestusüksusele, et hoida lahus Häädemeeste valla ja temast 

sõltuvate üksuste finantstegevuse tulemused ja finantsseis.  

Finantsdistsipliini meetmete rakendamisel kasutatakse üksusepõhist lähenemist, sest 

omavalitsuse poolt moodustatud üksuste finantstegevus mõjutab oluliselt omavalitsusüksuse 

finantsseisu. 
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7. Finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini 

tagamise meetmeks: 

• kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile 

• kinni pidamine netovõlakoormuse ülemmäärast. 

Nende näitajate alusel otsustatakse KOV-i finantsolukorra üle ning nende täitmata jätmine 

võib kaasa tuua sanktsioonid. 

Antud eelarvestrateegia puhul on prognoosid koostatud tekkepõhise arvestuste alusel. 

Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajad, 

mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks. Põhitegevuse 

tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse andmete 

alusel s.t. kohaliku omavalitsuse üksuse kohta aruandeaasta lõpu seisuga. 

Kohaliku omavalitsuse üksuse  põhitegevuse tulem ja tegelik netovõlakoormus (eelmisel 

aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks 

prognoositav) vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-dele 33 ja 

34 iga aasta lõpu seisuga on esitatud tabelis 8. 

Netovõlakoormus leitakse võlakohustuste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma 

vahena. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. 

Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne. 

Valla tulubaas sõltub ümbritsevast majanduskeskkonnast. Kõige otsesemat mõju omavad 

tööturul toimuvad muutused, kuna tööturu seisukorrast sõltub otseselt valla suurima tuluallika 

füüsilise isiku tulumaksu laekumine. Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest 

on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. Arvestamata mahaarvamisi, laekub 

maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,96% residendist füüsilise 

isiku maksustatavast tulust. Häädemeeste vallale laekub nende maksumaksjate tulu, kelle 

Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht on 1. jaanuari 

seisuga Häädemeeste vald. Laekuva tulumaksu suurus sõltub selliste isikute arvust ning nende 

keskmisest sissetulekust.  

Eelarvestrateegia  kohaselt ongi 2021-2023. aasta eelarved kõige keerulisemad ning kulude 

kasv või tulude vähenemine võivad netovõlakoormust ka üle lubatud piirmäära tõsta.  

Tabel 8 Häädemeeste valla arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmise 

ülevaade perioodil 2020-2025 

 

Arvestusüksus Häädemeeste vald 

2020 

täitmine 

2021 

eeldatav 

täitmine 

2022 

eelarve   

2023 

eelarve   

2024 

eelarve   

2025 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 7 923 640 8 190 279 8 240 116 8 484 298 8 661 526 8 845 443 

Põhitegevuse kulud kokku 7 042 644 7 707 208 7 915 493 7 915 493 7 915 493 7 858 593 

   sh alates 2012 sõlmitud 

katkestamatud kasutusrendimaksed  393 393 393 393 393 393 

Põhitegevustulem 880 997 483 071 324 623 568 805 746 033 986 850 

Investeerimistegevus kokku -2 704 233 -2 494 064 -669 119 -1 479 857 -206 600 -206 600 

Eelarve tulem -1 823 237 -2 010 993 -344 496 -911 052 539 433 780 250 

Finantseerimistegevus 1 960 400 1 689 493 -52 818 707 785 -625 297 -603 958 

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) 337 510 -113 757 -397 314 -203 267 -85 864 176 286 

Nõuete ja kohustuste saldode 

muutus (+/-) 200 346 207 743 0 0 0 -6 
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Likviidsete varade suunamata jääk 

aasta lõpuks 849 989 736 232 338 918 135 651 49 787 226 073 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 4 699 865 6 388 965 6 335 754 7 043 146 6 417 456 5 813 105 

Netovõlakoormus (eurodes) 3 849 876 5 652 733 5 996 836 6 907 495 6 367 669 5 587 032 

Netovõlakoormus (%) 48,6% 69,0% 72,8% 81,4% 73,5% 63,2% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 

(eurodes) 7 923 640 6 552 223 6 592 093 6 787 438 7 464 259 8 845 443 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 86,2% 100,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 4 073 764 899 490 595 257 -120 057 1 096 589 3 258 411 

 

 

 

 

 


