
 

 

Vormsi valla eelarvestrateegia 2017-2020 a. 
 
 

1. Üldosa 
 

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast ja arengukava tegevuskavast 

tulenevate eesmärkide ja tegevuste saavutamiseks vajaliku finantseerimistegevuse plaan nelja 

eesseisva eelarveaasta kohta. Kuna Vormsi valla eelarve on kassapõhine, on ka eelarvestrateegia 

koostatud kassapõhiselt. Kassapõhises eelarves kavandatakse tehingud selles perioodis, millal 

planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Nii eelarves kui eelarvestrateegias 

on tehingud jagatud järgmisteks osadeks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, 

investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. 

Vormsi valla eelarvest finantseeritakse 3 asutust: Vormsi Vallavalitsus, Vormsi Raamatukogu, 

Vormsi Lasteaed - Põhikool. 

 

2. Põhitegevuse tulud 
 
 
Tulumaks moodustab Vormsi valla põhitegevuse tuludest ~50%.  

2009. a 1. aprillist vähendati  kohaliku omavalitsuse üksustele arvestatava tulumaksu eraldamise 

määra 11,93%-lt 11,4%-le. 1. jaanuarist 2013. a tõsteti eraldise määr 11,57%-le ja 1. jaanuarist 2014. 

a tõsteti 11,6%-le. Tulumaksu laekumine strateegia perioodil on arvestatud 3%-se kasvuga igal 

järgneval aastal. 

Vormsi vallas kehtestatud maamaksumäära protsent on maksimum ja muutuseid maamaksumääras ei 

ole arvestatud, seega on maamaksu tulusumma strateegia perioodil sama, mis 2016. aastal. 

Tasandusfondi toetuse laekumist ei ole strateegia perioodil ette näha.  

Toetusfondi kaudu laekub haridustoetus, toimetulekutoetus ja toetus sotsiaalteenuste arendamiseks 

ning alates 2015. aastast ka kohalike teede hoiuks eraldatav toetus. Toetusfondi toetused on 

planeeritud eelarvesse 3% tõusuga igal aastal. Väikese osatähtsusega tulud on prognoositud strateegia 

perioodil samuti väikese kasuga. 

 

3. Põhitegevuse kulud 
 
 
Personalikulude kasvuks on alates 2017. a planeeritud 5% igal aastal. Teede ja tänavate 

korrashoiukuludesse on planeeritud täiendavaid vahendeid valla omavahenditest, toimetulekutoetus 

ning riigi rahastatav hariduskulude osa võrduvad riigilt laekuva vastava toetusega. Põhitegevuse 

kuludest moodustavad 2016. aastal personalikulud 57%  ja majandamiskulud 31%.  

Meetmete lõikes moodustavad hariduskulud põhitegevuse kogukuludest 45%, üldvalitsemiskulud 

23%, vaba aja ja kultuuri kulud 15% ning sotsiaalkulud 6%.



 

 
 
 

 

1. Vormsi valla koondeelarve 2016 – 2020 

 

 

Vorm si vald 

Põhitegevuse tulud kokku

     Maksutulud

          sh tulumaks

          sh maamaks

          sh muud maksutulud 0 0 0 0 0 0

    Tulud kaupade ja teenuste müügist

    Saadavad toetused tegevuskuludeks

         sh  tasandusfond ( lg 1) 0 0 0 0 0 0

         sh  toetusfond ( lg 2)

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 150 161 172 184 197

     Muud tegevustulud 200 816 832 849 866

Põhitegevuse kulud kokku

     Antavad toetused tegevuskuludeks

     Muud tegevuskulud

          sh personalikulud

          sh majandamiskulud

          sh muud kulud 494 896 941 988

Põhitegevuse tulem

Investeerim istegevus kokku

    Põhivara müük (+) 0

    Põhivara soetus (-)

         sh projektide omaosalus

   Põhivara soetuseks antav sihtf inantseerimine (-)

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0

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

   Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0

   Antavad laenud (-) 0 0

   Finantstulud (+) 7 100 100 100 100 100

   Finantskulud (-)

Eelarve tulem

Finantseerim istegevus

   Kohustuste võtmine (+) 0

   Kohustuste tasumine (-)

0 0

Likviidsete varade suunam ata jääk aasta lõpuks

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga

2015 

täitm ine

2016 

eeldatav 

täitm ine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

664 017 697 129 716 925 736 697 757 062 778 039

394 054 412 280 422 914 433 868 445 150 456 770

338 431 354 480 365 114 376 068 387 350 398 970

55 623 57 800 57 800 57 800 57 800 57 800

34 379 29 671 30 561 31 478 32 422 33 395

228 626 254 978 262 633 270 519 278 641 287 008

227 174 254 828 262 473 270 347 278 457 286 811

1 452

6 958

651 281 642 729 661 092 687 927 715 937 745 179

60 652 69 246 70 631 72 044 73 484 74 954

590 629 573 483 590 461 615 883 642 453 670 225

337 948 366 192 384 502 403 727 423 913 445 109

252 187 199 091 205 064 211 216 217 552 224 079

             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 

8 200 1 037

12 736 54 400 55 833 48 770 41 125 32 860

-40 338 -143 520 -83 482 -51 530 -56 518 -29 101

20 001

-82 216 -263 899 -600 222 -242 000 -257 800 -99 800

-128 262 -75 654 -43 000 -47 300 -19 300

   Põhivara soetuseks saadav sihtf inantseerimine 

(+) 31 656 135 637 524 568 199 000 210 500 80 500

-6 248 -10 500 -4 512 -4 647 -4 787 -4 930

-3 538 -4 858 -3 416 -3 982 -4 531 -4 970

-27 602 -89 120 -27 650 -2 760 -15 393 3 760

-27 102 87 749 107 749 21 555 24 309 22 727

120 000 140 000 70 000 85 000 90 000

-27 102 -32 251 -32 251 -48 445 -60 691 -67 273

Likviidsete varade m uutus (+ suurenem ine, 

- vähenem ine) -54 704 -1 371 80 099 18 795 8 916 26 487

Nõuete ja kohustuste saldode m uutus 

(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenem ine /- 

vähenem ine)

5 924 4 553 84 652 103 448 112 364 138 850

169 388 257 137 364 886 386 441 410 750 433 477

    sh kohustused, mis  ei kajastu 

f inantseerimistegevuses



 

 
 
 

 

 

0 0

24,6% 36,2% 39,1% 38,4% 39,4% 37,9%

60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

Vaba netovõlakoorm us (eurodes)

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

Põhitegevuse tulude muutus - 5% 3% 3% 3% 3%

Põhitegevuse kulude muutus - -1% 3% 4% 4% 4%

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,02 1,08 1,08 1,07 1,06 1,04

Investeeringuprojektid* (alati "+" m ärgiga)

0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0

Loom sete jäätm ete m atm isplatsi rajam ine 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0 0

sh toetuse arvelt 0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Rälby sadam a arendam ine 0 0 0 0

sh toetuse arvelt 0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0

Vorm si internetivõrgu arendus 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Hullo katlam aja kapitaalrem ont 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

    sh kohustused, mille võrra võib ületada 

netovõlakoormuse piirmäära

Netovõlakoorm us (eurodes) 163 464 252 584 280 234 282 994 298 386 294 627

Netovõlakoorm us (%)

Netovõlakoorm use ülem m äär (eurodes) 398 410 418 277 430 155 442 018 454 237 466 823

Netovõlakoorm use ülem m äär (%)

234 946 165 693 149 921 159 025 155 851 172 197

2016 

eeldatav 

täitm ine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

Tuletõrje veevõtukohtade rajam ine ja 

renoveerim ine 10 000 10 000 10 000 10 000

8 500 8 500 8 500 8 500

1 500 1 500 1 500 1 500

4 000 15 000

12 750

4 000 2 250

Väikesadam ate ja lautrikohtade 

planeeringud 12 675

12 675

200 000

200 000

107 904

76 500

31 404

Tervisekaitse nõuetele vastava ühisköögi 

(Vorm si tootearenduskeskuse) 

projekteerim ine ja rajam ine 40 000 40 000

34 000 34 000

6 000 6 000

Helikopteri platsi kapitaalrem ont ja nõuetele 

vastavusse viim ine 27 000 63 620

22 950 54 077

4 050 9 543

Sviby rekreatsiooniala planeerim ine ja 

arendam ine 6 000 41 800 41 800

38 000 38 000

6 000 3 800 3 800

Avaliku WC väljaehitam ine Hullos vallam aja 

abihoonesse 30 000

25 500

4 500

29 350

24 947

4 403



 

 
 
 

 

 

 

4. Investeerimistegevus 
 
 
2017. aastal on oluliseimad investeeringud, helikopteriplatsi kapitaalremont ja nõuetele vastavusse 

viimine, kooli WC/dushibloki ehitus koos akende ja fassaadi vahetusega, kooli väliõppeklassi 

ehitamine, Hullo katlamaja kapitaalremont, avaliku WC ehitamine Hullos valla abihoonesse ning 

Rälby väikesadama projekteerimine ja ehitamine. Olulised tegevused on ka tuletõrje veevõtukohtade 

rajamise ja renoveerimise rajamise jätkumine, nõuetele vastava loomsete jäätmete matmisplatsi 

Koostootm isjaam a projekteerim ine 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Jäätm ete taaskasutusplatsi rajam ine 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Rahvam aja rekonstrueerim ine 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Kooli väliõppeklassi rajam ine 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 376

0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

Eelpool nim etam ata m uud projektid kokku 0 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

KÕIK KOKKU

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

10 000

10 000

5 000 50 000

42 500

5 000 7 500

Sireli talu ehitam ine 

m unitsipaaleluruum ideks 156 000 156 000

130 000 130 000

26 000 26 000

Uute m unitsipaaleluruum ide 

projekteerim ine 8 000

8 000

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

edasiarendam ine Hullos 70 000

70 000

20 990

16 990

4 000

Suurem õisa pargi rekonstrueerim ine I 

etapp ja projekt "Vorm si kadunud vaated" 21 330

19 197

2 133

Suurem õisa pargi rekonstrueerim ise II 

etapp 20 000

18 000

2 000

69 170

68 794

Koolim aja akende ja fassaadi rem ont ning 

laienduse ehitus 178 082

130 000

48 082

263 899 600 222 242 000 257 800 99 800

135 637 524 568 199 000 210 500 80 500

128 262 75 654 43 000 47 300 19 300



 

 
 
 

 

projekteerimine,  väikesadamate ja lautrikohtade planeeringute lõpetamine, ning Suuremõisa pargi 

rekonstrueerimise I etapp koos projektiga “Vormsi kadunud vaated”.  Täpsem jaotus on toodud 

arengukava tegevuskava lisas.  

 

5. Finantseerimistegevus 
 
 
2015. aasta 31 detsembri seisuga oli valla laenukohustuste mahu jääk 169 388 eurot. Laen on võetud 

Hullo külakeskuse ja tankla projektide omafinantseeringute katmiseks. 

2015. aastal laenu juurde ei võetud. 

2016. aastal on plaan võtta laenu juurde laenu 120 tuhat eurot, et et katta  planeeritud investeeringute 

omaosalusi. 2016. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~257 tuhat eurot. 

2017. aastal  on plaan võtta juurde laenu 140 tuhat eurot planeeritud investeeringute omaosaluste 

katmiseks. 2017 aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~365 tuhat eurot. 

2018. aastal on plaanis võtta juurde laenu 70 tuhat eurot, et et katta  planeeritud investeeringute 

omaosalusi. 2018. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~386 tuhat eurot. 

2019. aastal plaanis laenu juurde võtta 85 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi. 

2019. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~411 tuhat eurot 

2020. aastal plaanis laenu juurde võtta 90 tuhat eurot, et katta planeeritud investeeringute omaosalusi.  

2020. aasta lõpuks on valla laenukoormuse jääk ~433 tuhat eurot 

Netovõlakoormuse protsendimäära vahemik on käsitletud perioodil on 24 % ja  39% (lubatud on 

60%). 

 

 

 

Koostas: 

 

Tanel Viks vallavanem 

25.08.2016.a. 


