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SISSEJUHATUS  

 

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan, mis 

koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.  

Kareda valla eelarvestrateegia tugineb metoodiliselt ja sisuliselt õigusaktidele, eelkõige 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele, valla arengukavale, riigi 

eelarvestrateegiale ning IMF-i ja OECD headele tavadele avaliku sektori finantsjuhtimise 

kohta. Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, vastuvõtmisel ja avalikustamisel 

lähtutakse Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse §-st 37². 

 

Kareda valla eelarvestrateegia käsitleb Kareda valla 2017-2021. aastate põhitegevuse tulusid, 

põhitegevuse kulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid 

rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse kui arvestusüksuse 

finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi teenindada. Eelarvestrateegia 

kirjeldab omavalitsuse finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude 

kujunemist ning seeläbi loob aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse ja seotud 

üksuste tegevust. 

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 20 

esitatakse eelarvestrateegias strateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud kulud, 

jooksva aasta eeldatavad kulud ning prognoositavad põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, 

kavandatavad investeeringud ja finantseerimistehingud kuni 2021. aastani. Eelarvestrateegias 

esitatakse lisaks eeltoodule strateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta, jooksva aasta ning 

eelarvestrateegia perioodiks prognoositav põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus. 

 

Seadus ei esita eelarvestrateegia kohustuslikku struktuuri. Oluline on, et strateegia sisaldaks 

kõiki seaduses nõutud komponente ning muud informatsiooni, mis on vajalik tervikliku 

ülevaate andmiseks omavalitsuse finantsolukorrast ja -väljavaadetest.  

Samuti pole seaduse tasandil kehtestatud eelarvestrateegiale väga detailseid nõudeid.  
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Sisuliselt ütleb seadus, et kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia peab: 

 kirjeldama arengukavas nimetatud eesmärkide finantseerimise;  

 hõlmama koostamise aastal vähemalt nelja järgnevat aastat;  

 sisaldama majanduskeskkonna analüüsi ja prognoosi;  

 andma ülevaate seadusega nõutavas detailsuses eelneva aasta tegelikest, jooksval 

aastal kavandatud (oodatavatest) ja järgnevateks aastateks prognoositud (kavandatud) 

KOV-i sissetulekutest ja väljaminekutest;  

 informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja 

maamaksu muudatustest;  

 ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste 

majandusolukorrast;  

 esitama KOV-i ja arvestusüksuse eelneva aasta tegeliku ning jooksvaks ja 

järgnevateks aastateks prognoositavad põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse 

suurused;  

 sisaldama muud olulist finantsinformatsiooni 

 

Kuna Kareda valla eelarve on kassapõhine, on ka eelarvestrateegia koostamisel 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: tulud, kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, 

likviidsete varade muutus. Kogu eelarvestrateegia on koostatud konservatiivsetest ja 

põhjendatud eeldustest lähtuvalt. 

 

Kareda valla eelarvestrateegia on finantsjuhtimise dokument, mille abil planeeritakse valla 

arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsvahendid. Valla 

eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on kindlustada eelarvepoliitika jätkusuutlikus 

keskpikas perspektiivis, mis omakorda toetab valla terviklikku ja tasakaalustatud arengut. 
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Valla strateegilistest eesmärkidest, valla eelarvetulude prognoosist ja valla laenustrateegiast 

lähtudes on määratletud kavandatavate kulude ja investeeringute mahud eelseisvatel aastatel. 

 

 

1.  SOTSIAALMAJANDUSLIKU KESKKONNA ANALÜÜS JA 

PROGNOOS  

1.1. Makromajanduslik keskkond  

 

Eurotsooni majanduskasv kiirenes 2015. aastal 1,6%ni, mis on viimase nelja aasta kiireim.  

Eesti üldine majanduskonjunktuur püsib enamikes valdkondades suhteliselt nõrgana ning 

kasvuväljavaateid on allapoole korrigeeritud eelmise prognoosiga võrreldes. Majanduskasv 

on olnud viimastel aastatel tarbimispõhine, tuginedes palgatulu kasvul. Madala nõudluse 

ning vabade tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete investeerimisaktiivsus madal. Palgakasv 

on aeglustumas, kuid aeglasemalt kui majanduskasv, mistõttu olid enamuse tegevusalade 

kasumid languses.  

 

Tabel 1. Sisemajandusekoguprodukti prognoos 2016-2020 protsentides 

Allikas: RM kevadine majandusprognoos 2016 
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Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 

2,0 % ja 2017. aastal 3,0 %, aastaks 2020 2,8 %. Majanduskasvu vedajaks jääb 2016.aastal 

sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema.  

Tarbijahindade tõus 2016. aasta 0,3 %lt 2017.aastal 2,7 %ni ning jääb 2020. aastal 2,8 %le  

2018. aastal 2,9 %ni. Maksumeetmete mõju suureneb tänavu kütuse, alkoholi ja 

tubakatoodete aktsiisimäära tõstmise tulemusena.  

Tööhõive kasvutempo eelmise aasta teisel poolel kasvas oodatust kiiremini, ning ulatus aasta 

lõpul 2,65ni. Osaliselt oli hõive kasvu taga töötamise register, mis suurendas ametlikult 

töötavate inimeste arvu. Edaspidi toimub hõivatute vähenemine tööealise rahvastiku 

kahanemise tõttu.  

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele oluliselt 

muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures.  

Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal nominaalpalgast kiiremini inflatsiooni 

taastumise tõttu. 

 

Keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk, kvartal    

         

Mõõtühik: eurot        

         

 Keskmine brutokuupalk  Keskmine brutotunnipalk  

 I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal 

2011 792 857 809 865 4,87 5,08 4,82 5,19 

2012 847 900 855 916 5,16 5,28 5,21 5,53 

2013 900 976 930 986 5,63 5,71 5,58 5,99 

2014 966 1 023 977 1 039 6,02 6,21 5,89 6,35 

2015 1 010 1 082 1045 1065 6,37 6,61 6,28 6,51 

2016 1 091 1 163   6,86 6,91   

 

Tabel 2. Tööturu prognoos 2016-2020 (15-74 aastased) protsenti: 

 

1.2. Riigi eelarvestrateegia  

 

Viimastel kuudel on maailmamajanduse taastumine kõikuma löönud, peamiselt just 

arenevatel turgudel. Eurotsooni majanduskasv kiirenes 2015. aastal 1,6%ni, mis on viimase 

nelja aasta kiireim. Samas majandusaktiivsuse indikaatorid (PMI indeks) viitavad euroala 
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kasvu mõningasele aeglustumisele 2016. aasta alguses. Majandususaldus Eesti ärisektoris on 

viimastel kuudel pisut paranenud ning eksporditellimused näitavad lähikvartalitel kasvu 

kiirenemise võimalust. Samas üldine majanduskonjunktuur püsib enamikes valdkondades 

endiselt suhteliselt nõrgana ning kasvuväljavaateid on allapoole korrigeeritud eelmise 

prognoosiga võrreldes. Eesti välisnõudlus oli 2015. aastal madalseisus ja meie 

kaubanduspartnerite import ei suurenenud. 2016. aastal välisnõudlus tugevneb ning selle 

kasv kiireneb 2,9%ni valdavalt Venemaa impordilanguse pidurdumise toel. 2017. aastal 

kasvab välisnõudlus 3,8%. Majanduskasv on viimastel aastatel olnud tarbimispõhine, 

tuginedes kiirel palgatulu kasvul. Majapidamiste ostujõudu on suurendanud juba teist aastat 

järjest langevad hinnad, seda peamiselt energia ja toiduainete hinnalanguse tõttu. Hõive 

näitajad paranevad jätkuvalt, kuigi osa sellest tuleneb 2014. aasta juulis rakendunud 

töötamise registri mõjust, mis on vähendanud mitteametlikku töötamist. Palgakasv on 

aeglustumas, kuid aeglasemalt, kui majanduskasv, mistõttu olid 2/3 tegevusalade kasumid 

languses. Madala nõudluse ning vabade tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete 

investeerimisaktiivsus madal. Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2016. aasta 

märtsi alguse seisuga. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi 

kohaselt 2016. aastal 2% ja 2017. aastal 3%. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise 

aasta majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa kasvuväljavaadete halvenemine. Ekspordi 

kasv taastub käesoleval aastal ja kiireneb järgnevatel aastatel järk-järguliselt ning 

kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 

2016. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2019–2020 

peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka 

sisenõudlusele. Sisenõudluse kasvu toetab ka 2016. aastal kõige rohkem eratarbimine, kuid 

selle kasvutempo aeglustub eelneva aastaga võrreldes. 2017. aastal peaks eratarbimise 

reaalkasv aeglustuma veelgi palgakasvu aeglustumise ja inflatsiooni kiirenemise tõttu, kuid 

edaspidi võib oodata tarbimise kasvutempo mõningast tõusu. Tarbimise kasvutempo 

aeglustumine on tingitud kasutatava tulu kasvu pidurdumisest. 2015. aastal toetas elanike 

ostujõudu lisaks kiirele brutopalgatulu kasvule ka maksuvaba tulu tõus, tulumaksumäära 

langetamine ning oluliselt kasvanud peretoetused. Lisaks jätkust mootorikütuste hinnalangus, 

mis võimaldas inimestel rohkem kulutada muudele kaupadele ja teenustele. Eesti elanike 

tarbimisjulgus võib olla viimase aasta jooksul veidi alanenud, millel on ilmselt aidanud kaasa 

igapäevaseks muutunud ärevad uudised migratsioonikriisi jätkumisest ja terrorirünnakutest. 

2016. aastal aeglustub eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,4%ni ja 2017. aastal 
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2,5%ni. Investeeringute mahu kahanemine jätkus 2015. aastal kiirenevas tempos. 2015. 

aastal panustas langusesse ettevõtlussektor, samas suurenesid nii valitsemissektori kui ka 

kodumajapidamiste investeeringud. Valitsemissektori investeeringud pöördusid eelmisel 

aastal tõusule, kuid nende kolm korda väiksem osakaal koguinvesteeringutes ei suutnud 

koondtrendi pöörata. Ettevõtlussektori vähenevaid investeeringuid võis eelmisel aastal 

seletada erakordselt depressiivse väliskeskkonnaga, mis alates 2016. aastast peaks selgelt 

paranema. Valitsussektori investeeringute kasvu jätkumist toetab EL 2014-2020 

programmperioodi vahendite kasutuselevõtmine. Eluasemeinvesteeringutel peaks olema 

tugevasti kasvuruumi seoses elamispinna kvaliteedi parandamise sooviga, mida saab 

takistada eelkõige majanduskonjunktuuri oluline halvenemine ja sellega seotud tagasilöögid 

tööturul.  

2016. aastal võiks investeeringute kasv ületada 2% ning mõne aasta jooksul kiireneda 5%ni, 

kuid selle eelduseks on praeguste kasvuprognooside täitumine Eesti ekspordipartnerite osas. 

Koos välisnõudluse tugevnemisega võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi kasvule 

pöördumist 2016. aastal. Valdava osa välisnõudluse kasvu kiirenemisest moodustab 

Venemaa impordilanguse pidurdumine; teiste kaubanduspartnerite panus suureneb 

tagasihoidlikumas ulatuses. Eksport kasvab sel aastal 1,6%, mis saab olema väiksem kui 

välisnõudluse suurenemine. Tegu on globaalsete, Eesti majanduskeskkonnast sõltumatute 

ebasoodsate teguritega, mis mõjutasid oluliselt kaupade väljavedu ka eelmisel aastal. Alates 

2017. aastast hakkab globaalne majandusaktiivsus paranema ning seeläbi toob kaasa ka 

kaubanduspartnerite kiirema majanduskasvu ning impordinõudluse tugevnemise. Ekspordi 

kasv kiireneb sarnases tempos välisnõudlusega, ulatudes 2017. aastal 3,8%ni ning 2018. 

aastal 4,5%ni. Impordi kasv kujuneb sel aastal ekspordiga võrreldes tunduvalt kiiremaks, 

kuna viimased kaks aastat vähenenud investeeringud peaksid ettevõtete ja valitsussektori toel 

taastuma. Pärast möödunud aastal saavutatud kõrgtaset hakkab jooksevkonto ülejääk 

järgnevatel aastatel vähenema. 2016. aastal alaneb ülejääk 0,6%ni SKPst ning on valdavalt 

seotud ettevõtete ja valitsussektori taastuvate investeeringutega. Madalate toorainehindade 

tõttu jääb tarbijahindade (THI) tõus 2016. aastal tagasihoidlikuks, ulatudes 0,3%ni. Seejärel 

kiireneb THI kasv 2017. aastal 2,7%ni ja 2018. aastal 2,9%ni. Kui selle aasta esimesel poolel 

veavad hinnalangust energiatooted, siis aasta teisel poolel hakkab energia komponendi 

negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise. Maksumeetmete 

mõju suureneb tänavu kütuse, alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmise tulemusena. 

Teenuste hinnatõus jääb mõõdukaks, mida pidurdab alanenud kütusehindadega kaasnenud 

reisijateveo odavnemine ning ka tasuta kõrgharidus. 2017. aastal kiireneb inflatsioon 
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välistegurite (nafta ja toit) panuse järk-järgulise suurenemise, teenuste hinnatõusu 

kiirenemise ning täiendavate aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest aastast võib 

oodata nafta ülepakkumise järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning 

seeläbi ka toorainete kallinemist, mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile edaspidi 

suureneb. Kaudsete maksude mõju THI-le on suurim 2017. aastal, kui see ulatub 0,9%ni. 

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasvas eelmise aasta 

teisel poolel suvel oodatust kiiremini ning ulatus aasta kokkuvõttes 2,6%ni. Osaliselt oli 

hõive kasvu taga töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. 

Tagasihoidlikemate majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv eelmise aasta lõpus 

siiski langusesse (maksuameti andmetel), mistõttu ootame käesoleval aastal tööpuuduse 

suurenemist 6,6%ni 2015. aasta 6,2%lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim (65,2%), 

mistõttu seab see piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu ootame hõivatute 

arvu vähenemist tööealise rahvastiku kahanemise tõttu. Seda kompenseerib osaliselt 

töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule tagasi tulla, 

pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate 

töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus 

nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse 

suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute 

arvu suureneb järk-järgult. Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu 

aeglustumisele seni oluliselt muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on 

kiirem keskmisest madalama palgaga harudes, samuti on aasta jooksul suurenenud 

palgaarengute erinevused sektorite vahel. Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu 

ning mõjutanud ettevõtete hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva 

rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, oodata 

palgasurvete olulist alanemist. Seetõttu eeldame, et käesoleval aastal palgakulude suhe 

SKPsse püsib praegusel tasemel, kuid hakkab alanema pikemas perspektiivis, millele aitavad 

kaasa ka tööjõumaksude langetused. Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal 

nominaalpalgast kiiremini inflatsiooni taastumise tõttu. 2016. aasta valitsussektori 

eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi tekitajaks 

on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad kogu prognoosiperioodi jooksul 

prognoositavalt defitsiiti. Keskvalitsuse nominaalset puudujääki põhjustavad 

põlevkivisektori raskuste tõttu vähenevad dividenditulud ja keskkonnatasud. Puudujääki 

vähendavad pensionikulude prognoosi vähenemine ning maksutulude kiirem kasv otseste 

maksude parema laekumise tulemusel. Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale 
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jätkuvalt ülejäägis (2016. aastal 0,1% SKPst). 2017. aastal suureneb valitsussektori 

eelarvepuudujääk 0,5%ni SKPst, kuna keskkonnatasude langus süveneb veelgi ning 

aeglustub ka maksutulude kasv. Samuti kahekordistub kohalike omavalitsuste prognoositav 

defitsiit tulenevalt valimistega kaasnevast investeerimismahtude kasvust. Järgnevatel aastatel 

on oodata valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat paranemist ning jõudmist 

prognoosiperioodi lõpuks ehk 2020. aastaks 0,8%se ülejäägini SKPst. 2016. aasta 

maksukoormuseks kujuneb 34,2% SKPst, mis on 0,7% võrra kõrgem kui aasta varem. 

Võrreldes 2015. aastaga kasvab kiiresti aktsiisitulu määrade tõstmise tõttu ning ka 

käibemaksu ja sotsiaalmaksu laekumise kasv ületab SKP kasvu, mida korrigeeriti allapoole 

eelmise prognoosiga võrreldes. Ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul ei avaldu 

aeglustuv nominaalne majanduskasv üks-üheselt maksulaekumistes. Aastatel 2017–2020 

vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, 

kokkuvõttes on maksukoormus sel perioodil keskmiselt 33,4% SKPst, langedes 2020. 

aastaks 33,3%le SKPst. Valitsussektori võlakoormus langes 2015. aasta lõpuks 9,7%ni 

SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga langes 7,5%le 

SKPst. Järgneval aastal valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst suureneb, ulatudes 

2017 aasta lõpuks prognoosi kohaselt 10,3%ni SKPst. Seejärel hakkab võlakoormus 

ülejäägis eelarvepositsiooni toel vähenema, jõudes prognoosiperioodi lõpuks 2020. aastal 

8,8%ni SKPst.   

 

Allikas: Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadine majandusprognoos 

 

1.3. Kohalik tegevuskeskkond  

 

Suuremad äriühingud: põhiliselt piimakarjakasvatusega tegelev Peetri Põld ja Piim AS, 

saematerjali tootja Prestigio OÜ, tapamaja- ja lihatöötlemise teenust osutav Fijom Pluss OÜ. 

Esnas tegutseb Kalamatsi kitselaut-meierei Kaks Meistrit OÜ. 
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Tabel 3. Ettevõtluse jaotus  

2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS  

Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab vallale laekuvat tulumaksu järgmine: 

- Kuni 2008. aastani nii Eesti keskmine palk kui ka Kareda valla elanike sissetulekud 

suurenesid, mis viis nendel aastatel tulumaksu laekumise väga kiire kasvuni. 

- Aastatel 2009-2010 ilmnesid selgelt majanduskriisi mõjud ka Kareda vallas, kui tulumaksu 

laekumine vähenes 2010. aastal võrreldes 2008.aastaga märgatavalt. 

- 2009. aasta 1. aprillist vähendati kohaliku omavalitsuse üksustele arvestatava  tulumaksu 

eraldise määra suhtena sissetulekutesse 11,93%-lt 11,4%-le 

- Eelarvestrateegia perioodil eeldatakse tulumaksu ja sissetulekute suhe püsivat 11,4% 

juures, eelarveläbirääkimistel on räägitud ka % tõusust 11,57-ni, et kompenseerida 

omavalitsustele maamaksuvabastus. 

 

2.1. Tulumaks  

 

Tulumaks on Kareda valla peamine tuluallikas ning selle osakaal valla 

põhitegevustulude eelarves on ca 55%. Tulumaks moodustab suure osa Kareda valla 

eelarvest. Maamaksu osakaal on 7,3%. 
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Tabel 4. Kareda valla tulude laekumiste osakaal 

 

Aastatel 2012-2016 on taas täheldatav tulumaksu laekumise järjepidev kasv ( 2012 – 6,39 %; 

2013 – 6,78 %, 2014 – 4,12 %, 2015 – 2,52 %, 2016 – 3,9%) ehk antud perioodi keskmisena 

4,74 % aastas, kusjuures peamiseks teguriks on  sissetulekute kasv. Samas rahvaarvu ja 

maksumaksjate arvu vähenedes ei ole võimalik prognoosida tulumaksu kasvu rohkem kui 2,0 

% aastas;  

 perioodi 2016-2019 tulumaksu laekumise keskmine aastane kasv on 2,5%;  

 aastatel 2016-2019 on valla maksumaksjate arvu kasv võrdsustatud Eesti üldise 

tööhõive kasvuga, mis tähendab tulenevalt demograafilistest trendidest 0-kasvu;  

 perioodil 2016-2019 on valla sissetulekute kasv võrdsustatud Eesti keskmise palga 

kasvuga, jäädes aastas kolme protsendi juurde;  

 tulumaksu ja sissetulekute suhe kasvab 2016. aastal 2,5 %-ni ning on alates 2016. 

aastast 3 %.  
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Tabel 5. Kareda vallaeelarves tulude laekumise võrdlus aastatel 2011-2016  

 

Kohalike omavalitsuste areng sõltub oluliselt muutustest Eesti üldises majanduskeskkonnas 

ning riigi kesktasandil tehtavatest fiskaalpoliitilistest otsustest, mis puudutavad nii 

omavalitsuste tulu- kui ka kulubaasi. Seega võib valla eelarvestrateegia perioodil oluliseks 

riskiks pidada omavalitsuste tulusid ja kulusid reguleeriva õigusruumi ebastabiilsust Eestis. 

Omavalitsustel puudub kindlus, et kõik planeeritud tulud ka laekuvad. 

 

 

 

 

             

Keskmine 

brutokuupalk, 

kuu 

                        

                          

Mõõtühik: eurot 

                          

  Jaan Veeb Märts Aprill Mai Juuni Juuli 8 9 10 11 12 

2007 631 659 691 684 728 807 688 692 711 739 775 842 

2008 758 810 797 816 829 905 806 793 801 819 842 855 

2009 780 760 791 788 775 875 767 720 770 781 760 809 

2010 744 751 779 789 791 888 755 736 785 787 807 849 

2011 749 785 843 801 860 913 785 817 826 813 868 918 

2012 839 817 886 874 878 948 861 842 864 907 887 957 

2013 876 882 940 957 954 1 014 944 904 942 962 968 1 028 

2014 944 948 1 003 996 1 002 1 065 984 956 990 1 024 1 

021 

1 068 

2015 992 984 1 053 1 054 1 058 1 135 1051 1023 1063 1066 109

3 

1160 

2016 1067 1058 1148 1141 1129 1220       
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2.2. Maamaks  

 

Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100% kohalikule omavalitsusele. Maamaksu 

laekumise prognoosimisel on eelarvestrateegiasse arvestatud alates 2013. aastal kehtima 

hakanud seadusemuudatuse mõjusid. 

2015. aastal oli maamaksu laekumine 47,4 tuhat eurot. 2016. aastal kujuneb oodatavaks 

laekumiseks 47 tuhat eurot. Alates 2013. aastast vähendati koduomanike maksukoormust, 

kaotades ära kodualune maamaks tiheasustusega piirkonnas kuni 1500m² ja hajaasustusega 

piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Kohalikele omavalitsustele kompenseeritakse see tulumaksu 

osa suurendamisega: 2013. aastal 0,17 protsendipunkti võrra ning 2014. aastal 0,03 

protsendipunktivõrra.  

 

 

 

Tabel 6. Kareda vallaeelarves planeeritud ja laekunud maamaks.  

2016.a täitmine on märgitud 31.08.2016.a seisuga 

 

Aastateks 2017-2021 on eelarvestrateegias maamaksu arvestatud 2015. aasta eelarvesse 

arvestatud summa tasemel. 
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2.3. Tasandusfond ja toetusfond  

 

Riigieelarves ette nähtud tasandusfondi suuruse aluseks on arvestuslike kulude ja tulude 

vahe, mis on läbi korrutatud eelarvete tasandusfondi koefitsiendiga. Keskmise tegevuskulu 

arvestuse aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) ühe lapse, kooliealise, tööealise, 

vanuri, arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava puudega isiku kohta. 

arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning ühiku maksumuse 

korrutiste summeerimisega.  

Riigieelarve toetus- ja tasandusfondist eraldatavad toetused moodustavad valleelarve tuludest 

olulise osa, 2016. aasta eelarvesse arvestatud toetused moodustavad vallaeelarvest 26 %, 

kuid siiski on vähenenud. (2014.a. moodustasid vallaeelarvest 36%). 

Riigieelarve tasandus- ja toetusfondist eraldatavad toetused on arvestatud kohaliku 

omavalitsuse eelarvesse erinevate kulude katteks: hariduskuludeks, koolilõunaks, 

toimetulekutoetusteks, kohalike teede hoiuks. 

Eelarvestrateegias on prognoositud aastatel 2017-2021 laekuvad toetused (sh tasandus- ja 

toetusfondist, toetused riigieelarvest õppelaenu kustutamiseks, toetused raamatukogule 

teavikute (raamatute) soetamiseks, teede korrashoiuks, hariduskuludeks jms) 2015. aasta 

tasemel ning nende arvelt tehtavad kulud samuti 2015. aasta eelarve tasemel. 

Muud tulud moodustavad eelarvemahust väikse osa ning aastateks 2017-2021 

eelarvestrateegiasse prognoositud ei ole. 

 

Arvestuslike tulude leidmisel võetakse aluseks kolmel eelneval aastal laekunud tulumaksude 

ja loodusvarade kasutamisõiguse tasude kaalutud keskmine ning 

eelneva aasta arvestusliku maamaksu suurus. 

Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab vallale eraldatavat tasandusfondi järgmine: 

 Eelarvestrateegia perioodil rahvastiku arv väheneb, sealhulgas tööealiste arv  

 Kohalikke maanteid on kokku 51 km / kohalikke tänavaid 4 km 

 Kareda vallale rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt eraldatav tasandusfond 

hakkab suurenema, kuna selle arvutuste aluseks olevad arvestuslikud kulud 

(suurenevad inflatsiooni võrra) kasvavad kiiremini kui arvestuslikud tulud 

(tulumaksu osas).  

Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab valla tasandusfondi ja toetusfondi järgmine:  
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 toetusfondi komponendid (riigieelarvelised toetused toimetulekutoetuse, 

sotsiaalteenuste osutamise katmiseks) eeldatakse järgnevatel aastatel jäävat 2015. 

aasta tasemele;  

 toetusfondi osa hariduskulude katmiseks väheneb seoses õpilaste arvu vähenemisega 

koolis 

 tasandusfondi mudeli ülesehituses 2015. aastaga võrreldes prognoosiperioodil 

muudatusi ette ei nähta;  

 tasandusfondi mudeli arvestuslike kulude ühikväärtused eeldatakse kasvavat 2% 

aastas;  

 kuna tasandusfondi mudeli arvestuslike tulude, s.t tulumaksu kasv on arvestuslike 

kulude kasvust siiski kiirem, on tasandusfondi laekumine prognoosiperioodil 

langustrendis, mis on kooskõlas eelarvestrateegia konservatiivsuse printsiibiga.  

 

2.4. Muud põhitegevuse tulud  

 

Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab valla muid tulusid järgmine: 

 riigilõivude baasis ja määras muutusi ei prognoosita;  

 tulud asutuste majandustegevusest prognoositakse kasvavat tarbijahinnaindeksi võrra;  

 riigieelarvest laekuv teederaha moodustab 2016. aastal 43 743.- eurot. 

 

3. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD 

 

2021. aastaks on Kareda vallas korrastatud tolmuvabade teedevõrk, hea ühistranspordi 

võimalustega maakonnakeskusesse, kaasaja tasemel veekäitluse ning soojamajandusega 

piirkond. Vald on kaetud ülikiire internetiühendusega. Koos naabervaldadega on saavutatud 

hea elamiskoha maine. Kareda vald on tuntud oma heade elutingimuste, hea väljanägemise ja 

turvalisuse poolest. 

Kareda vallas on loodud soodne ja mitmekesine ettevõtluskeskkond. Kõrvuti tegutsevad 

kaasaegne suurtootmine, mikroettevõtted, elatustalud, kohalikku toorainet väärindavad ja 

kõrge viimistlusastmega kohalikku valmistoodangut pakkuvad väikeettevõtted. 
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Väikeettevõtted teevad tihedat koostööd, toovad piirkonda turiste ja loovad head mainet. On 

arenenud turism ja kohalik teenindus. Valla elanike toimetulekuoskus on hea. Arstiabi on 

kõigile kättesaadav. Turvalisuse tagab hästi toimiv korrakaitsesüsteem, mis tugineb elanike, 

omavalitsuse ja riigi koostööle. Kareda vallas antakse tunnustatud tasemega haridust, on 

head spordi, kultuuri ja vaba aja veetmise võimalused ning aktiivne külaelu. 

Loodusressursse kasutatakse säästlikult ning peremehetundega. Looduskaitseobjektid ja 

vaatamisväärsused on tähistatud ja korralikult eksponeeritud. Jäätmete ja reovete käitlus on 

korraldatud ja sellega on haaratud kogu valla territoorium. Teeääred, haljasalad, hoonete 

ümbrused on hooldatud. Heakorratalgud kevadeti ja sügiseti on saanud heaks tavaks. 

Põhjavesi on hästi kaitstud. 

Koostöös naabervaldadega toimib hästi kultuuri, turismi, spordi, planeeringute ja 

ettevõtluse arendamine. Ühistöö tulemusena on edukalt ellu viidud palju ühiseid 

arenguprojekte. Tänu sellele on omavalitsused, eriti tänase Kareda haldusterritooriumi 

osas, viidud uuele haldussuutlikkuse tasemele.  

Tulenevalt Haldusreformiseadusele sätestatule peab 2018.a KOV olema 5000 elanikku on 

Kareda vald alustanud ühinemisläbirääkimisi kuue naabervallaga ühinemislepingu 

koostamiseks. Käesoleva ühinemise lepingu eesmärk on Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, 

Kareda, Koeru ja Koigi valdade ühinemine üheks suureks tugevaks maaomavalitsuseks. 

Eesmärk on muutuvates tingimustes tagada kvaliteetne elu maapiirkonnas ja teostada 

regionaalpoliitikat läbi haldusreformi. Ühise omavalitsuse loomise loogika on asumipõhine 

lähenemine, st.  meil on  asulad, millest igaühel on õigus jääda ellu ning sünergias arendada 

edasi maaelu. Ühinemise käigus ei lõhuta ühtegi hästi toimivat süsteemi ega teenust ning 

teenuste. Ühinenud omavalitsus on võrgustikupõhine omavalitsus, milles erinevad asulad 

toetavad üksteist.  
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Kareda valla arengustrateegia prioriteetsed valdkonnad saadi 25. mail 2014 toimunud 

rahvaküsitluse tulemusena. Rahvaküsitlusel osales 112 inimest, s.o. 20,2 % täisealisest 

Kareda valla elanikkonnast. Prioriteetsete tegevustena nähakse eelkõige korras teedevõrku,  

ettevõtluskeskkonna arendamist, elukeskkonna parendamist ning Peetri Kooli arendamist. 

4. PÕHITEGEVUSE KULUDE PROGNOOS 

 

Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab Kareda valla põhitegevuse kulusid järgmine:  

 2016. aasta valla ametnike personalikulud on  taastatud enne saaneerimise eelsele 

tasemele ning püsivad eelduslikult sellisena 2016.a lõpuni, uuel perioodil on 

personalikulude tõus kuni 10%;  

 antavad toetused püsivad strateegiaperioodil üldiselt muutumatuna; 

 reservfondi mahuks on arvestatud 1 % põhitegevuse tulude mahust;  

 põhitegevuse kuludest moodustavad personalikulud eelarvestrateegia perioodil 

keskmiselt 48%, majandamiskulud 44%, mitmesugused antavad toetused 8%.  
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Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) on eelarvestrateegias 

prognoositavatel aastatel positiivne. Positiivset tulemit kasutatakse investeeringute 

finantseerimiseks ning olemasolevate laenude teenindamiseks. 

 

5. INVESTEERINGUTE KAVANDAMINE 

 

2015. aastal koostatud eelarvestrateegiaga võrreldes on majandusliku olukorra jätkuv 

paranemine ning Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi lähenemine märgatavalt 

võimaldanud suurendada investeerimisjulgust. 

 

Eelarvestrateegia investeerimistehingute hulka on arvestatud põhivara müük, põhivara soetus 

(sh olemasoleva põhivara rekonstrueerimine), osaluste ja muude aktsiate soetus, finantstulud 

ja –kulud. Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: 

omavahendid, laenude võtmine ning toetused. 

 

Seoses finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise menetlusega, on planeeritud 

Kareda valla eelarvestrateegias aastateks 2017-2021 investeeringud mis on kajastatud 

Kareda valla arengukavas. Vald eelistab investeeringute tegemisel objekte, kus on võimalik 

saada täiendavat finantseeringut muudest allikast (näiteks struktuurfondidest) ja seetõttu 

moodustavad enamus kavandatud investeeringutest omaosaluse katmine toetusprojektides. 

 

 

Kareda valla 2017.a prioriteetsed tegevused investeeringute valdkonnast: 

 Majandusvaldkonna arendamine – teede rekonstrueerimine, tolmuvabade katete 

ehitus 

 Kommunaalmajanduse arendamine – munitsipaalelamu/korterite rajamine 

 Terviseliikumine – virgestusala rajamine, mänuväljakute ehitus 

 Haridusvaldkonna arendamine – Peetri Kooli kaasajastamine 

 Sotsiaalvaldkonna arendamine – sotsiaalkorterite ehitus/pansionaadi rajamine 
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6. KOHUSTUSTE PLANEERIMINE 

 

Laenukohustused 01.10.2016.a. seisuga:  

 Swedbank 9 466,34 €  (intress 6 kuu Euribor + 1,286%; 

lõpptähtaeg 05.03.2018) 

 Keskkonnainvesteeringute Keskus 159 671€ (intress 6 kuu 

Euribor + 1%; lõpptähtaeg 27.08.2031) Laenu tagasimakse algab 25.02.2017.a määratud 

maksetena 2 x aastas 5 322.00 € (10 644.00 €) 

 

7. SÕLTUVATE ÜKSUSTE FINANTSTEGEVUSTE OLUKORD JA 

PROGNOOS 

 

Kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse koosseisu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksus ja 

temast sõltuv üksus, s.o kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all 

olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult 

juriidiliselt isikult või nende mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või on saanud 

toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta 

põhitegevuse tuludest. 

Kareda vallal sõltuvad üksused puuduvad. 

 

8. FINANTSDISTSIPLIIN 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini 

tagamise meetmed:  

 põhitegevuse tulem ei tohi olla kahe järjestikuse aruandeaasta lõpu seisuga seaduses 

sätestatud väärtusest väiksem, st ei tohi olla negatiivne; 

 netovõlakoormus ei tohi ületada Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seaduse §34 lõigetes sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära. 
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Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus arvestatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse 

andmete alusel. Käesolevas eelarvestrateegias on möödunud perioodide näitajad esitatud 

tekkepõhiste andmete alusel, kuid prognoosid on koostatud kassapõhiste arvestuste alusel. 

Siiski võib eeldada, et kassapõhised prognoosid ei erine oluliselt tekkepõhisest lähenemisest.  

Vastavalt seadusele leitakse finantsdistsipliini näitajad kohaliku omavalitsuse enda kui ka 

selle arvestusüksuse kohta.  

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse 

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

määra arvutamiseks lahutatakse põhitegevuse kuludest rendikulud, mis tulenevad 

mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest mittekatkestatava perioodiga üle ühe aasta, 

kuna sellised rendikohustused lisatakse võlakoormuse hulka.  

Eelarvestrateegia perioodil võib kahel mittejärjestikusel aastal kavandada kohaliku 

omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemit lubatavast väärtusest 

väiksemana. Sellisel juhul peab eelarvestrateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite 

summa olema null või positiivne. Kui põhitegevuse tulem on negatiivsena kavandatud, siis 

võib see olla aruandeaasta lõpu seisuga negatiivne eelarves kavandatud ulatuses.  

 

Kareda vald on jätkusuutlikkuse tagamiseks investeerinud haridusvaldkonna arendamisse. 

On välja vahetatud Peetri kooli lasteaiahoone enamus avatäiteid ja rekonstrueeritud 

köögiseadmestikku. Igaaastaste investeeringute tähelepanu keskmeks on olnud vallateede 

ehitamine ja tolmuvabaks muutmine. Samas on valla maksevõime piisav, et suuta tagada 

kohustuste katmine ning tagada olemasolevate teenuste osutamine senises mahus. 
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9. TUNDLIKKUSANALÜÜS 

 

Kuigi kogu käesolev eelarvestrateegia on koostatud konservatiivsetest ja põhjendatud 

eeldustest lähtuvalt, võib esineda prognoose oluliselt mõjutavaid asjaolusid ehk riske, mille 

mõju tuleb täiendavalt analüüsida. 

 

Keskpika planeerimise eesmärgiks on suurendada eelarveprotsessi stabiilsust ning tagada 

valla vahendite sihipärane ja efektiivsem kasutamine. Kareda vald on finantssituatsioonis, 

kus peamine tähelepanu on kulude pideval jälgimisel ning olemasolevate laenude 

tagasimaksmisel.  

 

Lähimate aastate eesmärgiks on valla elanikele vähemalt senisel tasemel avalike teenuste 

tagamine ning abivajajatele toimetuleku kindlustamine. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. EELARVESTRATEEGIA 

 

Kareda vald 
2015 

täitmine 

2016 
eeldatav 
täitmine 

2017 
eelarve   

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

2021 
eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 643 509 642 084 722 994 814 875 756 995 689 258 696 650 

     Maksutulud 397 430 409 200 396 044 403 025 410 145 417 408 424 800 

          sh tulumaks 349 934 362 200 349 044 356 025 363 145 370 408 377 800 

          sh maamaks 47 496 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 

          sh muud maksutulud 0 0           

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 57 254 63 000 60 100 60 000 60 000 60 000 60 000 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 186 717 168 534 265 500 350 500 285 500 210 500 210 500 

         sh  tasandusfond  13 357 9 996 20 000 30 000 40 000 40 000 40 000 

         sh  toetusfond 166 659 152 796 166 000 166 000 166 000 166 000 166 000 

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 6 701 5 742 79 500 154 500 79 500 4 500 4 500 

     Muud tegevustulud 2 108 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

Põhitegevuse kulud kokku 578 207 618 761 594 369 594 403 594 527 594 040 589 182 

     Antavad toetused tegevuskuludeks 49 485 51 631 49 273 49 273 49 273 49 273 49 274 

     Muud tegevuskulud 528 722 567 130 545 096 545 130 545 254 544 767 539 908 

          sh personalikulud 302 672 345 533 308 224 308 258 309 382 308 895 309 860 

          sh majandamiskulud 226 050 216 597 231 872 231 872 230 872 230 872 225 048 

             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed                

          sh muud kulud 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Põhitegevuse tulem 65 302 23 323 128 625 220 472 162 468 95 218 107 468 

Investeerimistegevus kokku -42 855 -70 532 -111 657 -208 267 -151 824 -84 574 -96 824 

    Põhivara müük (+) 2 406 10 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
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    Põhivara soetus (-) -61 335 -118 006 -579 333 -973 943 -696 000 -314 000 -91 000 

         sh projektide omaosalus   -59 799 -105 833 -202 443 -146 000 -78 750 -91 000 

   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 31 239 46 298 473 500 771 500 550 000 235 250 0 

   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -9 935 0           

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

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) -3 072 -5 824 -5 824 -5 824 -5 824 -5 824 -5 824 

   Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0         
    Antavad laenud (-) 0 0         
    Finantstulud (+) 0 0         
    Finantskulud (-) -2 158 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Eelarve tulem 22 447 -47 209 16 968 12 205 10 644 10 644 10 644 

Finantseerimistegevus -6 324 -6 324 -16 968 -12 205 -10 644 -10 644 -10 644 

   Kohustuste võtmine (+) 0 0         
    Kohustuste tasumine (-) -6 324 -6 324 -16 968 -12 205 -10 644 -10 644 -10 644 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 16 123 -53 533 0 0 0 0 0 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a 
korral) (+ suurenemine /- vähenemine) 0           

               
 Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 79 568 26 035 26 035 26 035 26 035 26 035 26 035 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 173 880 167 556 144 264 132 059 121 415 110 771 100 127 

    sh kohustused, mis  ei kajastu finantseerimistegevuses               

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära 0 0         
 Netovõlakoormus (eurodes) 94 312 141 521 118 229 106 024 95 380 84 736 74 092 

Netovõlakoormus (%) 14,7% 22,0% 16,4% 13,0% 12,6% 12,3% 10,6% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 391 812 385 250 722 994 814 875 756 995 571 308 644 808 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%)     100,0% 100,0% 100,0% 82,9% 92,6% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes)     604 765 708 851 661 615 486 572 570 716 

                

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

        Põhitegevuse tulude muutus - 0% 14% 13% -7% -9% 1% 
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Põhitegevuse kulude muutus - 7% 1% 0% 0% 0% -1% 

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,11 1,04 1,22 1,37 1,27 1,16 1,18 

        

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)   

2016 
eeldatav 
täitmine 

2017 
eelarve   

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve 

2021 
eelarve 

Majandus 04 – Teede renoveerimine   42 299 53 333 138 943 46 000 46 000 46 000 

sh toetuse arvelt           
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   42 299 53 333 138 943 46 000 46 000 46 000 

Majandus 04 – Halduskeskus   0 0 220 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt       198 000   
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   0   22 000 0 0   

haridus 09 – Peetri kooli sansõlmed   34 298 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   26 298       
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   8 000       
  vabaaeg 08  –Peetri aleviku virgestusala /valla 

mänguväljakud   3 500 65 000 15 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt   0 61 500 13 500   
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   3 500 3 500 1 500   
  kommunaalmajandus 06 – Soojamajanduse 

rekonstrueerimine     0 290 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt       290 000   
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)           
  kommunaalmajandus 06 -ÜVK II etapp    0 0 0 310 000 0 0 

sh toetuse arvelt         280 000 
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         30 000 
  

haridus 09 -Peetri Kooli kaasajastamine (mõisahoone)   0 295 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt     285 000     
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     10 000     
  kommunaalmajandus 06 – munitsipaalelamu   23 000 100 000 0 0 18 000 45 000 
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sh toetuse arvelt   20 000 97 000     
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   3 000 3 000     18 000 45 000 

sotsiaal 10 - sotsiaalkorter/pansionaat   0 33 000 300 000 250 000 0 0 

sh toetuse arvelt     30 000 270 000 225 000 
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     3 000 30 000 25 000 
  Keskkond 05 – kalmistu   3 000 0 10 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt       0   
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   3 000   10 000   
  haridus 09 -lasteaed   0 33 000 0 90 000 185 000 0 

sh toetuse arvelt         45 000 180 000 
 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     33 000   45 000 5 000 
 Eelpool nimetamata muud projektid kokku 05, 06, 09   0 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   0       
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)           
  

kommunaalmajandus 06 – tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine   0 0 0 0 65 000 0 

sh toetuse arvelt           55 250 
 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)           9 750 
 Tervishoid  – JH   0 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           
  sh muude vahendite arvelt (omaosalus)           
  KÕIK KOKKU   106 097 579 333 973 943 696 000 314 000 91 000 

sh toetuse arvelt   46 298 473 500 771 500 550 000 235 250 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   59 799 105 833 202 443 146 000 78 750 91 000 
* Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja 
(KOIT, ÜF, LPA, PKT) 

        



 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Keskpika planeerimise eesmärgiks on suurendada eelarveprotsessi stabiilsust ning tagada 

valla vahendite sihipärane ja efektiivsem kasutamine. Kareda vald on finantssituatsioonis, 

kus peamine tähelepanu on kulude pideval jälgimisel ning olemasolevate laenude 

tagasimaksmisel.  

 

Lähimate aastate eesmärgiks on valla elanikele vähemalt senisel tasemel avalike teenuste 

tagamine ning abivajajatele toimetuleku kindlustamine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


