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1. Sissejuhatus 

Sindi linna eelarvestrateegia käsitleb Sindi linna ja tema sõltuva üksuse 2014.-2017. aasta 

tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid 

rahavoogusid. Sindi linna sõltuvaks üksuseks oli 2012.aastal OÜ Sindi Vesi. Eelarvestrateegia annab 

ülevaate omavalitsuse kui arvestusüksuse finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi 

teenindada. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koostatakse 

eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste 

finantseerimise planeerimiseks.  

 

Sindi linna eelarve on kassapõhine, seega ka eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud 

kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles 

perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Vastavalt 

finantsjuhtimise seadusele jagatakse eelarves ja seega ka eelarvestrateegias tehingud järgmisteks 

osadeks: (a) põhitegevuse tulud; (b) põhitegevuse kulud; (c) investeerimistegevus; (d) 

finantseerimistegevus; (e) likviidsete varade muutus. 

 

 

 

2. Üldosa 

Sindi linna eelarvestrateegia on koostatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seaduse § 20 nõuetele.  

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida 

kavandatavate tegevuste finantseerimist.  

Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 

37-st ja on koostatud nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Arvesse on võetud SA KIKi nõuet 

eelarvestrateegia koostamisel lähtuda põhimõttest, et põhitegevustulem kataks ära jooksva aasta 

võlateeninduse (põhiosa ja intressi) kulud (laenulepingu nr 5-1/09/10 eritingimus). 

Sindi linna arengukava aastani 2020 on vastu võetud volikogus 7.juulil 2011 määrusega 27.  2013.a lisati 

volikogu poolt 14.03.2013 määrusega nr 54 arengukavasse lasteaia laienduse projekt, mis jäi 2013 

teostamata, sest volikogu ei nõustunud täiendavate kulutuste tegemisega (25.06.2013 volikogu istung). 
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3. Eelarvestrateegia 

3.1. Sindi linn 
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3.2. Sindi Vesi OÜ eelarvestrateegia 

Sindi Vesi OÜ
2012 

täitmine

Põhitegevuse tulud kokku (+) 579 892
    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 87 120
        sh alates 2012  sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

    sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

Põhitegevuse kulud kokku (+) 582 468
    sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega 13 856
    sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega

    sh alates 2012  katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

Põhitegevustulem -2 576
Investeerimistegevus kokku (+/-) -2 453 593
Eelarve tulem -2 456 169
Finantseerimistegevus (-/+) 383 470
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 
vähenemine)
Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 2 072 699

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 383 470
    sh sildf inantseering (arvestusüksuse väline)

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)

    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis

Netovõlakoormus (eurodes) 383 470
Netovõlakoormus (%) 66,1%

 

 

3.3. Konsolideeritud eelarvestrateegia 
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4. Põhitegevuse tulud 

Rahandusministeeriumi 2012. aasta suvise majandusprognoosi alusel kasvab 2014-2016 maksutulude 

laekumine keskmiselt 6,3% aastas. 2013.a. suvine majandusprognoos ütleb, et 2013.aasta maksukoormus 

kujuneb 33,3% SKPst, mis on samal tasemel kui aasta varem. Järgnevatel aastatel maksukoormus 

alaneb. Prognoositav majanduskasvu struktuur on muutunud ekspordikesksemaks, mis on 

maksulaekumistele vähem positiivset mõju omav kui näiteks eelkõige tarbimisest tulenev majanduskasv. 

Seetõttu vähendab maksukoormust järgnevatel aastatel nominaalse SKP kiirem kasv võrreldes 

maksulaekumiste kasvuga.  

Sindi linnas on tulumaksu laekumine suurenenud 2013. aastal võrreldes 2012. aasta 8 kuuga 7%.  

Arvestades elanikkonna, sealhulgas maksumaksjate arvu stabiilsust Sindi linnas on käesolevas 

strateegias arvestatud üksikisiku tulumaksu kasvuks 2014. – 2017. aastal 4%. 

Maamaksu määr on Sindi linnas 1,7% maa maksustamismäärast. Arvesse on võetud koduomanike 

maamaksust vabastamine alates 01.01.2013.a., mis toob kaasa maamaksu vähenemise poole võrra.  

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud vastavalt eeldatavatele laekumistele. 

Riigi tasandus- ja toetusfond püsib riigi eelarvestrateegia kohaselt arvestusperioodil stabiilsena. 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on arvestatud õppelaenu, koolipiima ja teede korrashoiuks 

saadavate eraldistega.  

 

 

5. Põhitegevuse kulud 

Linna poolt antavate toetuste osa on jäetud samale tasemele 2013.aastaga.  

Personalikulude osas on arvestatud miinimumpalgaliste palgakulude kasvuga 2014. ja 2015.aastal.  

Majandamiskulud on stabiilsed. Väikest kasvu 2,5% on planeeritud kasv aastal 2016. 

Muude kulude osas on arvestatud reservfondiga mahus 32 000 € aastas. 

 

 

6. Investeeringud 

Sindi linna arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamise täitmiseks vajalikud vahendid tuleb leida 

peamiselt linnaeelarvest. Samas on oluline leida täiendavaid eelarveväliseid vahendeid erinevatest 

Euroopa Liidu struktuurifondidest või muudest rahastusallikatest. Praegune Euroopa Liidu rahastus-

periood on lõppemas (lõpeb 2013. aastaga) ja finantseerimismeetmete raha on ammendunud, mille tõttu 

on järgmisel aastal võimalik proovida vaid siseriiklike allikaid.  
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Euroopa Liidu uue rahastusperioodi, alates 2014. aastast, mahtu ja meetmete avanemistähtaega on raske 

prognoosida. Seetõttu on arvestatud investeeringute mahus peamiselt linnaeelarveliste vahendite ja 

võimalustega.  

 

2012.aastal lõpetati Sindi linna ühisvee- ja kanalisatsiooni II etapi väljaehitamine, mis algas 2010.aastal 

ja on viimaste aastate kõige suuremaid investeeringuid.  

 

2012. aastal lõpetati ka  Sindi Gümnaasiumi A ja B korpuse katuste vahetus. Ehitust finantseeriti 

omavahendite arvelt, Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusest ning CO2 kvoodi müügist saadud 

toetusest. 

 

2012. aastal on ehitatud linna väliujula, linna erinevatesse piirkondadesse on paigaldatud teadetetahvlid, 

paigaldatud uusi bussiootepaviljone, kalmistu on saanud uued väravad ning vahetatud truupe. Lätlastega 

koostöös on ehitatud mudelautode juhtrada. Teostatud on Pärnu mnt 51 väliuuringud, laululava 

rekonstrueerimis projekt, kiriku pargi valgustuse projekt, Pärnu mnt 54 tööprojekt, Tihase tänava 

mänguväljaku planeering. Uuendatud on tänavavalgustust, paigaldatud Pärnu mnt 23b juhtraja ruumile 

uued aknad, sotsiaaltöö keskuses remonditud II korruse 2 ruumi. Linna paremaks hooldamiseks on 

ostetud raider ja puhur. Gümnaasium on saanud tisleripingid ning osadesse klassidesse uued koolilauad-

toolid. Seltsimajja on ostetud uued kõlarid ja võimendus. 2012.aastal lõppes ka Sindi Muusikakoolile 

ostetud Estonia stuudioklaveri järelmakse.  

 

Jooksval aastal on planeeritud oma- ja võõrvahendite arvelt finantseeritavad kergliiklusteede ehitused. 

Sindi Linnavalitsus sai juubeliks tornikella ja anti välja linna ajalugu tutvustav trükis. Teostati Tihase 

tänava mänguväljaku detailplaneering, Sindi Muuseumi katuse tõrvamine, Pärnu mnt 23b akende 

vahetus ja trepiplatvormi remont. Parendati Sindi väliujulat ja rajati Leevikese tn, Metsa tn ja Linnu tee 

tänavavalgustus. Juurde paigaldati turvakaameraid.  Arengukava kohaselt oli plaanis lasteaia laiendus ja 

ehitus kooli C-korpuses, kuid jäi teostamata volikogu otsuse alusel (25. juuni ning 29. juuli volikogu 

istungid).  

 

 Arengukava näeb aastatel 2014-2017 ette järgmisi investeeringuid: koolistaadioni renoveerimine, Sindi 

Seltsimaja soojustamine ja fassaadi renoveerimine oma- ja võõrvahendite arvelt. Planeeritakse jätkata 

linna teede viimist tolmuvaba katte alla, mänguväljakute kaasajastamist, tänavavalgustuse jätkuvat 

kaasajastamist ning sademevete kraavide puhastamisega. Kavandatakse  kalmistu laiendamist ja 
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alustatakse linnakeskuse kavandamisega. Planeeritakse rekonstrueerida Pärnu mnt Silla tänavalt Tori 

valla piirini. 

 

 

7. Finantseerimistegevus 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 4 järgi võib netovõlakoormus ulatuda 

kuni 60%-ni vastava aasta põhitegevuse tuludest. 

2012. aasta lõpul oli Sindi linna konsolideerimisüksuse netovõlakoormus 44,2%, 2013.aasta eeldatava 

täitmise järgi tõuseb see 56,8%-ni. Aastal 2014 eeldatavalt 53,7%, aastaks 2015 langeb 49,4% ja 

2016.aastal 45,3% ning 2017.aastal 37,6%.  

Sindi linna laenukohustused jäävad lubatu piiridesse. 

Alates 2014.aastast algab SA KIKilt ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamiseks 

võetud laenu tagasimaksmine, mis  suurendab laenukohustuste tasumist 2,4 korda võrreldes 

2013.aastaga.  

Laenu võetakse vaid tegevusteks, mis tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 

6 nimetatud omavalitsusele pandud kohustustest ning mis on fikseeritud Sindi linna arengukavas. 

 

 

8. Sõltuvad üksused 

Sindi linna sõltuvaks üksuseks aastatel 2010-2012 oli OÜ Sindi Vesi, kuna Sindi linn kaasfinantseeris 

SA KIKilt võetud laenuga linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamist. Aastatel 

2014-2017 ei ole planeeritud toetuste andmist tütarettevõtetele.  

 

 

9. Kokkuvõte  

Eelarvestrateegia dokumendi põhjal saab teha järgnevad järeldused: 

 

• Sindi linna eelarvest moodustab suure osa tulumaks, mis eelarvestrateegia perioodil on  

üle poole põhitegevustulude mahust. Nii oli ka eelmise aasta eelarvestrateegias. Tulumaksu 

laekumise trendide arvestamisel on määrav mõju kulupoliitika kujundamisele; 

• tänase eelarvestrateegiaga vastab Sindi linn Rahandusministeeriumi ja SA KIKi poolt kehtestatud 

normatiividele; 

• Sindi linn on tundlik eelarvetulude vähenemisele ja intressimäärade tõusule.  


