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1. SISSEJUHATUS 

 

1.1. EELARVESTRATEEGIA EESMÄRK 

 

Väike-Maarja vallavalitsuse tegevuse lähtealuseks on valla arengukava koos tegevuskava ja 

eelarvestrateegiaga. Valla eelarvestrateegia koostamise peaeesmärgiks on kindlustada 

eelarvepoliitika pikemaajalise jätkusuutliku arengu tagamine ning iga-aastane tulude/kulude 

planeerimine. Eelarvestrateegia annab rahalised orientiirid valla võimalustest arengukavas 

kavandatud tegevuste realiseerimiseks.   

 

Arengukava koos eelarvestrateegiaga on alus iga-aastase vallaeelarve prioriteetide 

määramisel. Eelarve kaudu tagatakse valla arenguks vajalikud ressursid kalendriaasta jooksul. 

Väike-Maarja valla arengukavas püstitatud eesmärkide ja vastavate tegevuste elluviimiseks on 

vajalik kindlustada valla tulubaasi stabiilsus ja jätkusuutlikkus ning finantsiline iseseisvus.  

 

Käesolev eelarvestrateegia on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seaduse (edaspidi KOFS) § 20 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) 

§ 372 alusel.  

 

Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks ning seda 

korrigeeritakse vajadusel igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest.  

 

Põhilisteks valla finantsolukorda iseloomustavateks näitajateks on eelarvestrateegias 

põhitegevuse tulem, investeerimistegevuse osakaal ja netovõlakoormus. Nimetatud näitajate 

abil saab ülevaate valla omafinantseerimisvõimekusest ja uute laenukohustuste võtmise 

vajadustest ning võimalustest.   

 

Eelarvestrateegia perioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud: 

• positiivne põhitegevuse tulem;  

• investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;  

• võlakoormuse võimalikult madal tase;  

• erinevate toetusrahade kaasamine vajalike investeeringute teostamiseks; 

• finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamine. 
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1.2. EELARVESTRATEEGIA STRUKTUUR, EELDUSED JA LÄHTEALUSED 

 

Eelarvestrateegia koostamisel on aluseks võetud joonisel 1 toodud eelarve struktuur.  

 

Joonis 1: Eelarve struktuur 

 

1.3. EELARVESTRUKTUURI ALLOSAD 

 

Tabel 1. Eelarvestruktuuri allosad. 

EELARVE 

TULEM 

(ÜLEJÄÄK / 

DEFITSIIT) 

PÕHITEGEVUS-

TULEM (oma-

finantseerimise 

võimekus) 

PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVEOSA 

* Maksutulud (+) 

* Tulud kaupade ja teenuste müügist (+) 

* Saadavad toetused jooksvateks kuludeks (+) 

* Muud tegevustulud (+) 

PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVEOSA 

* Antavad toetused jooksvateks kuludeks (-) 

* Personalikulud (-) 

* Majandamiskulud (-) 

* Muud tegevuskulud (-) 

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVEOSA 

* Põhivara müük (+) 

* Põhivara soetus (-) 

* Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 

* Põhivara soetuseks antav  sihtfinantseerimine (-) 
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* Finantstulud ja -kulud (+/-) 

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVEOSA 

* Kohustuste võtmine (+) 

* Kohustuste tasumine (-) 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUSE EELARVEOSA 

* Likviidsete varade muutus (+/-) 

 

1.4. PROGNOOSI EELDUSED 

 

1. Väike-Maarja vallas elab Statistikaameti andmetel 01.01.2019 seisuga 5869 inimest; 

2. SKP reaalkasv prognoosiperioodil on keskmiselt 2,6% aastas ja nominaalkasv 5,2%; 

3. Keskmise brutopalga nominaalkasv on keskmiselt 5% aastas. 

4. Tarbijahinnaindeksi (THI) muutus on keskmiselt 2,2%; 

5. Maksumaksjate arv püsib stabiilne järgides Eesti keskmist trendi; 

6. Residendist füüsiliste isikute deklareeritud brutotulult laekub maksumaksja 

elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele tulumaksu 2019. aastal 11,93%. 

Rahandusministeeriumi andmetel planeeritakse 2020. aastal tõsta KOVidele eraldatavat 

tulumaksu määra 0,03% võrra 11,96%le;  

7. Tööpuuduse osakaal on 5,7% ja püsib stabiilsena; 

8. Maamaksumäära muudetakse 2021. aastal; 

9. Uusi täiendavaid kohalikke makse vaadeldaval perioodil ei kehtestata; 

10. Euroala praegune majanduspoliitiline kurss oluliselt ei muutu.  
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2. EESTI MAKROMAJANDUS 

 

Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt majanduskasv jääb 

sel aastal tugevaks ning aeglustub järgnevatel aastatel 2,7%ni. 

 

Majanduskasv oli 2018. aastal suvel oodatust kiirem. Eesti SKP kasv kiirenes IV kvartalis nii 

aasta- kui ka kvartaliarvestuses. Aasta kokkuvõttes kasvas majandus 3,9%, tuginedes suuresti 

sisenõudlusele.  

 

Lisaks toetas majanduskasvu suurenenud väliskaubandus ja teenuste ekspordi jätkuv kasv. 

Tegevusalades toodetud lisandväärtus kasvas mullu 4,1%. Kasvu vedajaks oli ehitus ja sellega 

seotud tööstus- ja teenindusharud, panustades kasvu 1,8 protsendipunkti. Järgnes töötlev 

tööstus, mille lisandväärtust mõjutas puidu-, metalltoodete ja haagiste ekspordi tugev kasv. 

Olulise panuse kasvu andsid veel info ja side, veondus ja laondus ning finants-ja 

kinnisvarasektor. 

 

Tarbijate kindlustunne püsis aasta algul endiselt hea. Samas ärisektori kindlustunne on 

halvenenud tulevikuootuste tõttu nõrgenemas, seda eriti teenuste sektoris.  

 

Kiire palgatõus on jätkunud kuni viimase ajani ning positiivse üllatusena on jätkunud ka 

hõivatute lisandumine. Kiiresti on kasvanud töötajate arv sisenõudlusega seotud ehituses ja 

kaubanduses, kuid ka üha enam eksportivas IT sektoris. Kohaliku tööjõu nappust on hakanud 

leevendama rändesaldo pöördumine positiivseks neli aastat tagasi, mis kiire palgakasvu 

tingimustes peaks jätkuma. 

 

Keskmine netopalk kasvas eelmisel aastal üle 9%, mis tähendas 3,4% kerkinud tarbijahindade 

juures väga kiiret sissetulekute suurenemist. 2019. aastal keskmise palga kasvutempo küll 

veidi aeglustub, kuid selle kompenseerib kuhjaga hinnatõusu pidurdumine 2% lähedale, 

mistõttu võib keskmise palga ostujõud kasvada sellel aastal isegi eelmisest kiiremini, üle 4%. 

Ettevõtete investeeringud on kasvanud ebaühtlaselt, kuid nende struktuur on muutunud 

teadmusmahukamaks. Vähenenud on kapitalimahukate hoonete osakaal ning kasvanud 

masinate ning eriti arvutite ja tarkvaraga seotud investeeringud, mis peaksid toetama 

tööviljakuse kasvu. See trend ilmselt jätkub. 
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Ehituse kasv hakkab aeglustuma. Ehituse lisandväärtus kasvas mullu ehitustegevuse ja 

kasumlikkuse suurenemise toel 19%. Kasvu toetas hoonete ja rajatiste uusehitus ning 

suurenenud remonditööd. Samas on oluliselt vähenenud uute ehituslubade väljastamine. 

Majanduskasv peaks sel ja järgnevatel aastatel aeglustuma kooskõlas välisnõudluse arenguga. 

Eksportiva tööstuse ja teeninduse kasv kahaneb välisnõudluse aeglustumise tõttu. Ettevõtete 

ja tarbijate ebakindluse suurenemine mõjutab pärssivalt investeerimis- ja tarbimisaktiivsust, 

mis avaldub ehituse, kaubanduse ja teiste peamiselt sisenõudlusest sõltuvate valdkondade 

kasvu aeglustumises. 

 

Valitsussektori nominaalne positsioon on eelarvega võrreldes suuremas puudujäägis nii sel 

kui ka järgmistel aastatel. Peamiselt on negatiivsemaks muutunud keskvalitsuse positsioon, 

mis on tingitud sotsiaalkulude ning investeeringute prognoosi suurenemisest. Samuti on 

aeglustunud maksutulude kasv. Kohalike omavalitsuste koondpositsioon püsib tasakaalu 

lähedal, kuid langeb edaspidi kuni 0,4% suuruse defitsiidini. 

 

Riskid: 

• Suurimaks riskiks on välisnõudluse edasine nõrgenemine, mis tähendab 

ekspordivõimaluste halvenemist ning tootmise käibe kasvu aeglustumist. Samuti võib see 

mõjuda negatiivselt tööturu arengutele, palgatõus ei tarvitse jätkuda töötajate poolt oodatud 

kiirusel. Need tegurid võivad vähendada nii ostujõudu kui tarbimisjulgust.  

• Ebakindlus viimase aasta jooksul nii Brexiti kui kaubandussanktsioonide tõttu on 

süvenenud ja EL majanduskasv on aeglustunud. 

• Majanduskasvu hakkab piirama tööealise elanikkonna vähenemine, mis mõne aasta pärast 

võib anda majanduskasvu negatiivse panuse. 

Tabel 2. Majanduse põhinäitajad (allikas: Rahandusministeeriumi 2019  kevadine 
majandusprognoos). 

Majandusprognoosi põhinäitajad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SKP reaalkasv, % 3,9 3,1 2,7 2,6 2,6 2,5 

SKP nominaalkasv, % 8,6 6 5,5 5,3 5 4,9 

Kaupade ja teenuste eksport 4,3 3,2 3 3,2 3,3 3,3 

Tarbijahinnaindeksi muutus, % 3,4 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 

Keskmine palk, eurot 1314 1398 1471 1544 1621 1701 

Keskmise palga reaalkasv, % 4,0 4,2 3,0 2,9 2,9 2,9 

Keskmise palga nominaalkasv, % 7,6 6,4 5,2 5,0 4,9 4,9 

Tööhõive kasv, % 0,9 0,9 0 -0,1 -0,2 -0,2 

Töötuse määr, % 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 
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3. VÄIKE-MAARJA VALLA MAJANDUSLIK ARENG  

 

2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. Valla suurus on 

nüüd 682,43 km2. Vallas on 4 alevikku (Väike-Maarja, Rakke, Simuna, Kiltsi) ja 64 küla. 

Valla keskuseks on Väike-Maarja alevik. Piirkondlik teeninduspunkt asub Rakke alevikus 

(endises vallakeskuses). 

 

Väike-Maarja valla elanike arv Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2019 on 5869 

(vähenemine keskmiselt 75 inimest aastas). 

 

 

Joonis 2. Elanike arv Väike-Maarja vallas (allikas Statistikaamet) 

 

Väike-Maarja vald on suutnud vaatamata demograafilise olukorra halvenemisele säilitada 

finantsvõimekuse rahuldava taseme ja panustada vallale vajalike investeeringute teostamisse. 

Hoolimata maapiirkonnale omastest majandusprobleemidest on ettevõtlusaktiivsus vallas 

püsinud stabiilsena ning mitmekesisena. 

 

Perioodi eesmärgiks on Väike-Maarja valla elukeskkonna jätkuv parandamine tagades 

erinevate valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Prioriteetideks on investeeringud 

kultuurivaldkonda, vabaaja veetmise võimaluste parandamisse, haridusse ja 

sotsiaalvaldkonda. 

 

Piirkonna ettevõtete peamised tegevusalad on taime- ja loomakasvatus, kaubandus, teenindus, 

transport, ehitus, masinate ja seadmete remont, saematerjali tootmine. Majanduselu 
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edendamiseks on paikkond avatud väljastpoolt tulevatele investeeringutele. Väike-Maarja 

valla elanike tööhõivet iseloomustab seotus Rakvere linnaga ja kohalike suuremate 

tööandjatega. Suuremad tööandjad on aktsiaseltsid Nordkalk ja Antaares ning osaühingud 

Baltic Log Cabins, Reinpaul, SF Pandivere, Andcar, Ebavere Graanul, Vao Agro, Joosand ja 

Pandivere Ehitus. Aktsiaseltsis Nordkalk töötab 92, osaühingus Baltic Log Cabins 91 ja 

Reinpaul 75 töötajat. 

 

Väike-Maarja valla lähimineviku finantsnäitajate kokkuvõte tugevuste ja nõrkuste kaupa:  

Tugevused 

• Mõistlik võlakoormuse tase.  

• Omafinantseerimisvõimekuse väärtus on üle 1,0. Vald suudab panustada omavahenditest 

piirkonna arengusse. 

• Tulude (sh tulumaksu laekumine) kasv. 

• Investeeringute suurenemine, kaasrahastamise leidmise võimekus. 

• Mitmekesine ettevõtlus. 

 

Nõrkused 

• Elanike arv on vähenenud, see on pidurdanud valla tulubaasi kasvu ning üldist arengut. 

• Maksumaksjate arvu langustrend. 

• Sõltuvus riigieelarvest. 

• Piirkonna keskmine brutopalk jääb riigi keskmisele alla. 

Käesolevas strateegias on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude prognoosimisel 

lähtutud rahandusministeeriumi ja Eesti Panga prognoosidest ning valla eelarve eelnevate 

aastate dünaamikast.  

 

Prognoosimisprotsess koosnes neljast etapist:  

• põhitegevuse tulude ja kulude prognoosimine,  

• investeerimistegevuse prognoosimine,  

• laenu võtmise vajaduse ja võimaluste väljaselgitamine ning kalkuleerimine,  

• likviidsete varade muutuse leidmine ja valla netovõlakoormuse arvutamine. 
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4. PÕHITEGEVUSE EELARVE 

 

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

investeerimis- ega finantseerimistegevus, mis mõlemad asuvad eraldi eelarveosades. 

 

4.1. PÕHITEGEVUSE TULUD 

 

KOFS järgi jagunevad tulud põhitegevuse ja investeerimistegevuse tuludeks. Põhitegevuse 

tulud on jaotatud oma sisult nelja valdkonda: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, 

saadavad toetused tegevuskuludeks ja muud tegevustulud.  

 

Põhitegevuse tulude kasv on prognoositud tarbijahinnaindeksi (THI) alusel (va üksikisiku 

tulumaks). Enamus kasvust tuleneb füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurenemisest. 

 

Joonis 3. Maksutulud 2019-2023 (tuh eurodes). 

 

Kõige suurema osakaaluga põhitegevuse tululiik on füüsilise isiku tulumaks (FIT), 

moodustades valla eelarvetuludest ca 44%. Enim mõjutavad tulumaksu laekumist 

maksumaksjate arv, keskmine brutosissetulek, tööhõive ning FIT laekumise brutotulu protsent 

(riigi keskvalitsuse otsusel). Lisaks eelnevale on FIT laekumise planeerimisel aluseks 

eelnevate aastate FIT laekumine ning prognoositav elanike ja maksumaksjate arv Väike-

Maarja vallas. 
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Joonis 4. Aasta keskmine brutotulu saajate arv 2014-2018 (allikas: Statistikaamet) 

 

 

Joonis 5. Töötute arv 2014-2018(allikas: Statistikaamet) 

 

Tulumaksu laekumise võrdlus 2019. aastal (6 kuud) 2018. aasta sama perioodiga näitab 

8,4%list kasvu. Samas peab prognooside koostamisel arvestama, et võimalike tagasilöökide 

korral ei tekiks olulisi tagasiminekuid valla eelarves. 

 

Alljärgnevas tabelis on esitatud FIT laekumise võrdlus 2018 ja 2019 (jaanuar-juuni). Muutuse 

protsent on kasv konkreetse kuu kohta. 
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Tabel 3. 2018/2019 aasta FIT laekumise võrdlus eurodes (jaanuar-juuni). 

Kuu 2018 2019 Erinevus muutus % 

jaanuar 358 656 393 819 35 163 9,8% 

veebruar 297 343 296 173 -1 170 -0,4% 

märts 296 780 323 689 26 909 9,1% 

aprill 298 464 351 467 53 003 17,8% 

mai 321 893 345 787 23 894 7,4% 

juuni 322 536 344 426 21 890 6,8% 

Kokku 1 895 672 2 055 361 159 689 8,4% 

 

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on kavandatud KOVidele eraldatava 

tulumaksumäära protsendi tõstmine 2020. aastal 0,03% võrra 11,96%le.  

 

Maamaks on riiklik maks, mis laekub täies ulatuses KOV eelarvesse. Alates 2015. aastast on 

üldine maamaksu määr vallas 2,3% ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva 

haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr 1,6%. 2018. aastal jäeti maamaksu 

määrad muutmata, kuna maamaks mõjutab kõige rohkem just põllumajandusettevõtteid ning 

viimased kolm aastat ei ole põllumajandustootjatele olnud looduslikult soodsad.  

 

Käesolevas eelarvestrateegias on prognoositud maamaksu tõus alates 2021. aastast (üldine 

maamaksu määra muutus 2,3%lt 2,5%ni ha ning haritava maa ja loodusliku rohumaa 

maamaksu määra muutus 1,6%lt 2,0%ni).  

 

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad valla eelarvetuludest ca 12%. 

Eelarvestrateegiasse on prognoositud laekumised lähtudes 2019. aasta eelarvesse 

prognoositud summast ning kasv prognoositavateks aastateks lähtudes kaupade ja teenuste 

hindade üldisest kallinemisest. Põhiosa tuludest laekub Väike-Maarja Hooldekodu ja 

haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jmt) ning elamu- ja kommunaalmajandusest.  

 

Saadavad toetused moodustavad valla eelarve tuludest olulise osa ehk ca 39%. 

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

Tasandus- ja toetusfondist laekuvate summade kasvuks on planeeritud konservatiivselt 3%. 

Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. 

Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel. Toetusfond 



  

 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023  

Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 03.10.2019 

määrusega nr  

 

 13 

koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid, tagada 

koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja hooldada kohalikke teid. 

 

Toetused laekuvad suures ulatuses riigieelarvest. Seaduse muutustest, mis korrigeerivad 

kohalike omavalitsuste tulubaasi aluseid, võivad summad eelarvestrateegia perioodil 

muutuda.  

 

Lisaks tasandus- ja toetusfondi summadele on eelarvestrateegias arvestatud muud 

sihtotstarbelised toetused (eelkõige projektipõhised toetused). 

 

Muud laekumised on prognoositud  arvestades senist laekumise dünaamikat. 

 

 

Joonis 6. Saadavad toetused 2019-2023 (tuh eurodes) 
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• Riigi keskvalitsuse otsused palgatõusuks riigi eelarvest. Kohalikud omavalitsused 

panustavad oma eelarvest lisavahendeid, et tagada konkurentsivõimeline palgatase. 

• Riigi eelarve eraldised tegevuskulude toetuseks suurenevad. Näiteks toetused 

sotsiaalseteks garantiideks, teede hoolduseks ja mitmesugusteks projektitoetusteks. 

• Kohaliku omavalitsuse enda otsused – eelarvetasakaalu hoidmiseks suurendatakse ka 

teiste valdkondade alaeelarveid. 

• Üleüldine hindade (THI ) tõus, mis suurendab kohalike omavalitsuste müüdavate 

kaupade ja teenuste maksumusi. 

 

Eesmärgid põhitegevuse kulude planeerimisel: 

• Põhitegevuse kulude kasv peab jääma väiksemaks põhitegevuse tulude kasvu tempost; 

• Kuigi inflatsioon suurendab mitmeid sisendeid, siis eesmärk on hoida 

majandamiskulud stabiilsena; 

• Hallatavate asutuste töötajatele tagada eelarvestrateegia perioodil võrreldav palgakasv 

vähemalt Lääne-Viru maakonna keskmise palgakasvuga; 

• Optimeerida taristu ülalpidamiskulusid ja vabaneda mittevajalikest varadest; 

• Optimeerida juhtimist, tõsta töötajate motivatsiooni ja pädevusi, võimekust teha tööd 

produktiivsemalt. 

 

 

Joonis 7. Põhitegevuse kulud kokku perioodil 2019-2023 (tuh eurodes) 
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Põhitegevuse kulude jaotus on esitatud alljärgnevatel joonistel: 

 

Joonis 8. Põhitegevuse kulude jaotatus aastatel 2019-2023 (tuh eurodes) 

 

 

 

Joonis 9. Põhitegevuse kulude jaotus 2020. aastal 
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Väike-Maarja valla põhitegevuse  kuludest on suurima osakaaluga personalikulud, 

moodustades tegevuskuludest ligikaudu 59%, järgnevad majandamiskulud ligikaudu 33%, 

antavad toetused ligikaudu 7% ning muud tegevuskulud ligikaudu 1%. 

 

Valdkondade lõikes on valla arengukavas püstitatud ülesannetest lähtuvalt aastateks 2020-

2023 kavandatud järgmised prioriteetsed tegevused. 

 

Üldvalitsemise valdkonnas on suund efektiivsuse ja kvaliteedi suurendamisele, kavas on 

teenistujatele erialase hariduse ja koolituse võimaldamine, teenistujate töötingimuste 

parandamine, vallavara efektiivsem kasutus, koostöö parandamine ning veelgi parem 

infovahetus organisatsiooni siseselt ja avalikkusega. 

 

Hariduse valdkonna põhirõhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete 

täitmisele. Prioriteetideks on turvalise õppe- ja töökeskkonna loomine, õppekorralduse ja 

kasvatuse täiustamine, üldharidusvaldkonna koolivõrgu säilitamine, noortele ajakohaste ja 

mitmekülgsete huvitegevuste loomine. Oluliseks peetakse haridustöötajate pädevuse ja 

motiveerituse tõstmist ning kogukonnas olevate võimaluste kaasamist õppekavadesse. 

 

Kultuuri valdkonnas on eesmärgiks Rakke kultuurikeskuse renoveerimine 

multifunktsionaalseks keskuseks, staadioni ehitus, kultuuri- ja spordirajatiste kaasajale vastav 

sisustamine, toimiv mitmekesine tegevus, kultuuripärandi säilimine ja eksponeerimine, valla 

mainet ja atraktiivsust suurendavate kultuuri-spordisündmuste korraldamine ja toetamine, 

koostöövõrgustike (sh turism) loomine.  

 

Sotsiaalse heaolu valdkonnas laste arenguks soodsa keskkonna loomine, hoolekandeteenuste 

mitmekesistamine ja kvaliteedi tõstmine, eakatele ja erivajadustega inimestele tingimuste 

loomine igapäevaseks toimetulekuks, erivajadustega lastele vajalike tugiteenuste tagamine, 

terviseedendamise projektide elluviimine. 

 

Majanduse valdkonna prioriteedid on elu- ja ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse 

suurendamine. Tehakse koostööd riiklike, Lääne-Viru maakonna ja PAIK piirkonna 

ettevõtluse arendamise tugistruktuuridega. Tähelepanu all on munitsipaalhoonete 

renoveerimine, teede korrastamine, kergteede võrgustiku laiendamine, välisvalgustuse 
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rekonstrueerimine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendus, parkide ja haljasalade olukorra 

parandamine.  

 

Kõiki ülalnimetatud valdkondi läbivaks prioriteediks aastatel 2020-2023 on 

kodanikeühenduste ja külakogukondade potentsiaali edasine kasutamine arendustegevuses 

ning kogukonna probleemide ennetamisel ja lahendamisel. 

 

4.3. PÕHITEGEVUSE TULEM 

 

Põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahega. KOFS järgi 

on põhitegevuse tulemi väärtuseks lubatud ainult null või positiivne väärtus, negatiivne 

väärtus ei ole üldjuhul 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 kehvema laekumise korral võib tekkida oht sattuda finantsraskustesse ning 

omavalitsuses ei ole tagatud põhitegevuse rahastuse jätkusuutlikkus. 

 

Väike-Maarja valla põhitegevuse tulemi väärtused prognoosiperioodi jooksul on esitatud 

alljärgneval joonisel.  

 

 

Joonis 9. Põhitegevuse tulem aastatel 2019-2023 (tuh eurodes) 
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Jooniselt on näha, et põhitegevuse tulem on igal aastal kindlalt positiivne ning kasvab alates 

2020. aastast kuni 2023. aastani. Samas alljärgnevatest peatükkidest selgub, et järgnevatel 

aastatel ei suuda põhitegevuse tulemi positiivne väärtus katta ära kogu 

investeerimistegevuseks vajaminevat summat ning nende vahe tuleb finantseerida laenudega. 

 

5. INVESTEERIMISTEGEVUS 

 

Investeerimistegevuse eelarveosa koosneb investeerimiseks saadavatest tuludest ning 

investeerimistegevuse kuludest. Investeerimistegevuse tulud ja kulud on esitatud alljärgneval 

joonisel (tuhandetes eurodes).  

 

 

Joonis 10. Investeerimistegevus  aastatel 2019-2023 (tuh eurodes) 
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omafinantseerimise võimekusest. Olulised on põhitegevuse tulemi ja investeerimistegevuse 

tulemi vahekord ning investeeringute sotsiaalmajanduslikud mõjud.  

 

Strateegias on arvestatud kõigi valla arengukavas planeeritud projektide elluviimisega 

(eurodes): 

Tabel 4. Investeerimistegevus valdkondade lõikes 2020-2023 

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga) 
2020 

eelarve   
2021 

eelarve   
2022 

eelarve   
2023 

eelarve   

01 Üldised valitsussektori teenused 0 0 0 300 000 

sh toetuse arvelt         

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 0 300 000 

04 Majandus 712 000 1 808 000 997 000 486 000 

sh toetuse arvelt 65 500 963 500 350 000 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 646 500 844 500 647 000 486 000 

05 Keskkonnakaitse 92 000 26 000 26 000 26 000 

sh toetuse arvelt 69 400 10 000 10 000 10 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 22 600 16 000 16 000 16 000 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 100 000 78 000 530 000 110 000 

sh toetuse arvelt 0 14 000 180 000 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 100 000 64 000 350 000 110 000 

07 Tervishoid 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   0 0 0 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 622 000 62 000 115 000 6 000 

sh toetuse arvelt 50 000 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 572 000 62 000 115 000 6 000 

09 Haridus 15 000 242 000 0 0 

sh toetuse arvelt 0 140 000 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 15 000 102 000 0 0 

10 Sotsiaalne kaitse 160 000 20 000 20 000 40 000 

sh toetuse arvelt 85 500 0 0 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 74 500 20 000 20 000 40 000 

KÕIK KOKKU 1 701 000 2 236 000 1 688 000 968 000 

sh toetuse arvelt 270 400 1 127 500 540 000 10 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 430 600 1 108 500 1 148 000 958 000 

 

 

 

 

 

 



  

 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023  

Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 03.10.2019 

määrusega nr  

 

 20 

Tabel 5. Olulisemad investeeringuprojektid, mis ületavad 50 000 euro piiri: 

  

Väike - Maarja Vallavalitsus   
2020 

eelarve   
2021 

eelarve   
2022 

eelarve   
2023 

eelarve   

Suuremad investeeringud nimeliselt        
Teede investeeringud 390 000 410 000 430 000 450 000 

sh toetuse arvelt         

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 390 000 410 000 430 000 450 000 

Staadioni projekteerimine ja rajamine Väike-
Maarjasse 15 000 500 000 500 000 0 

sh toetuse arvelt 10 500 350 000 350 000   

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 4 500 150 000 150 000   

Multifunktsionaalse pallimänguväljaku rajamine 
Väike-Maarjasse 80 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 20 000       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 60 000       

Rakke kultuurikeskuse renoveerimine 
multifunktsionaalseks keskuseks 430 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt         

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 430 000       

Rakke kultuurikeskuse lokaalküttele üleviimine 100 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 50 000       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 50 000       

Väike-Maarja hooldekodu lifti rajamine 120 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 60 000       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 60 000       

Väike-Maarja lasteaia ventilatsioonisüsteem 0 200 000 0 0 

sh toetuse arvelt   140 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   60 000     

Väike-Maarja-Triigi kergliiklustee ehitamine 0 800 000 0 0 

sh toetuse arvelt   600 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   200 000     

Rakke-Ao kergliiklustee valgustuse rajamine  50 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt 20 000       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 30 000       

Väike-Maarja, Rakke, Kiltsi ja Simuna aleviku 
tänavavalgustuse rekonstrieerimine  0 0 450 000 0 

sh toetuse arvelt     270 000   

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     180 000   

Vallavalitsuse hoone ventilatsiooni 
projekteerimine ja renoveerimine ning 
seminariruumi väljaehitamine 0 0 0 300 000 

sh toetuse arvelt         

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       300 000 
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6. EELARVE TULEM 

 

Eelarve tulem võrdub põhitegevuse eelarveosa ja investeerimistegevuse eelarveosa summaga 

ja on esitatud alljärgneval joonisel. 

 

 

Joonis 11. Eelarve tulem aastatel 2019-2023 (tuh eurodes) 
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Eelarvestrateegias planeeritud võlakohustuste kasv on arvetatud lähtudes finantsdistsipliini 

tagamise meetmetest  ning valla netovõlakoormus on kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seaduses sätestatud piirmäärades. 

 

Väike-Maarja valla olemasolevad ja planeeritavad laenukohustused aasta lõpu seisuga on 

esitatud alljärgnevas graafikus. 

 

 

Joonis 12. Võlakohustused aasta lõpu seisuga (tuh eurodes) 
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vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%ni 

vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.  

 

Netovõlakoormuse summalised näitajad on toodud alljärgnevas tabelis: 

Tabel 6. Väike-Maarja valla võlakoormus 2019-2023(eurodes) 

Väike - Maarja Vallavalitsus   
2020 

eelarve   
2021 

eelarve   
2022 

eelarve   
2023 

eelarve   

Netovõlakoormus (eurodes) 2 628 603 3 285 694 3 825 734 4 060 751 

Netovõlakoormus (%) 27,1% 32,7% 36,9% 38,1% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 5 825 842 6 032 627 6 224 123 6 392 252 

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

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 3 197 240 2 746 933 2 398 389 2 331 502 

 

 

 

Joonis 14.  Netovõlakoormus aastatel 2019-2023 (tuh eurodes) 
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üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja 

nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta 

põhitegevuse tuludest. 

 

Väike-Maarja valla arvestusüksuse finantsdistsipliini näitajad 

Väike-Maarja valla arvestusüksusesse kuulub OÜ Pandivere Vesi ja Väike-Maarja 

Tervisekeskus OÜ. Väike-Maarja Tervisekeskus OÜ on arvestusüksusele tervikuna väikese 

finantsilise mõjuga ning sellesse olulisi suuri investeeringuid eelarvestrateegia perioodil ei 

kavandata. Väike-Maarja valla konsolideeritud arvestusüksuse võlakohustused strateegia 

perioodi jooksul kasvavad, netovõlakoormus suureneb ning moodustab prognoosiperioodi 

viimasel aastal 38% põhitegevuse tuludest. Maksimaalsele netovõlakoormusele (60%) jääb 

see oluliselt alla. Perioodi lõpuks on planeeritud kogu netovõlakoormuseks (Väike-Maarja 

vald + Pandivere Vesi OÜ + Väike-Maarja Tervisekeskus OÜ ) 4 278 tuh eurot. Väike-

Maarja Tervisekeskus OÜ-le ei ole laenu planeeritud. Samas keskvalitsuse poolt kehtestatud 

kogu netovõlakoormuse maksimumiks on 6 768 tuh eurot, mis tähendab, et vallal on lubatud 

lisaks eelarvestrateegias kavandatule laenukoormust maksimaalselt suurendada veel 2,5 

miljonit euro võrra.  

 

Tabel 7. Väike-Maarja valla arvestusüksuse võlakoormus 2020-2023 (eurodes) 

 

Väike-Maarja Vallavalitsus (konsolideeritud) 2020 eelarve  2021 eelarve  2022 eelarve  2023 eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku 10 335 537 10 680 179 10 999 338 11 279 554

Põhitegevuse kulud kokku 10 128 081 10 279 450 10 430 059 10 583 250

   sh alates 2012  sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 0 0 0 0

Põhitegevustulem 207 456 400 729 569 280 696 304

Investeerimistegevus kokku -1 477 440 -1 156 320 -1 195 820 -1 005 820

Eelarve tulem -1 269 984 -755 591 -626 540 -309 516

Finantseerimistegevus 635 800 611 850 422 900 173 950

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) -463 283 29 409 -42 540 16 484

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise 

e/a korral) (+/-) 170 901 173 150 161 100 152 050

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 181 670 211 079 168 539 185 022

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 3 254 203 3 866 053 4 288 953 4 462 903
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära 

(arvestusüksuse väline) 0 0 0 0

Netovõlakoormus (eurodes) 3 072 533 3 654 974 4 120 414 4 277 881

Netovõlakoormus (%) 29,7% 34,2% 37,5% 37,9%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 6 201 322 6 408 107 6 599 603 6 767 732

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

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 3 128 790 2 753 133 2 479 189 2 489 852
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9. KOKKUVÕTE 

 

Eelarvestrateegia perioodil 2020-2023 on Väike-Maarja valla konsolideeritud 

majandusüksuse põhitegevuse tulude ja kulude suhe positiivne ning kasvavas trendis. Samas 

arvestusüksuse eelarve tulem on negatiivne, kuna vajalikud investeerimiskohustused ületavad 

investeerimiseks kasutada olevat põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahet. 

Investeerimistegevusi saab finantseerida täiendava laenurahaga, kuna laenukoormuse 

suhteliselt madal tase annab võimaluse kaasata vajadusel täiendavaid finantsvahendeid. 

Eelarvestrateegia perioodi jooksul püsib valla põhitegevuse tulem positiivne ning 

omavalitsusel on võimalik panustada vajalikku investeerimistegevusse. 

 

Kuna uus EL rahastuperiood on seotud suures osas veel määramatusega, on siiski oluline, et 

Väike-Maarja vallal säiliks edaspidi piisvalt vaba investeerimisvõimekust, et oleks võimalus 

oluliste objektide renoveerimisel kaasata EL toetusmeetmete rahalisi vahendeid. 

 

Eelarvestrateegia lisaks on arvestustabel, mis on esitatud tabelitena vastavalt 

rahandusministeeriumi vormile (Lisa 3). 


