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1. Sissejuhatus eelarvestrateegiasse 
Paide linna eelarvestrateegia on finantsjuhtimise dokument, mille abil planeeritakse linna 
arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikke finantsvahendeid. Linna eelarvestrateegia 
peaeesmärk on tagada stabiilne ja jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis võimaldab ellu viia Paide linna 
arengukavas toodud valdkondade eesmärgid. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Paide linna 
eelarve koostamisele, kohustuste võtmisele ja investeeringuprojektide kavandamisele. Linna 
strateegilistest eesmärkidest, linna eelarvetulude prognoosist ja linna laenustrateegiast lähtudes on 
määratletud kavandatavate kulude ja investeeringute maht eelseisvateks aastateks. 

Paide linna sõltuvad üksused on käesoleva eelarvestrateegia koostamisel konsolideerimisgrupi 
üksused SA Paide Spordikeskus, SA Paide Haldus ja SA Ajakeskus Wittenstein. Paide linna 
konsolideerimisgruppi kuuluvad lisaks eelnimetatutele AS Paide Vesi, AS Väätsa Prügila ja AS 
Järvamaa Haigla. 

Paide linna eelarvestrateegia on koostatud tekkepõhiselt. Võrdlusandmetena on kajastatud l0l0. 
aasta eelarve täitmine Rahandusministeeriumi saldoandmiku andmete alusel ning l0l1. aasta eelarve 
seisuga 31.07.l0l1, millele on juurde lisatud l0l1. aasta l. lisaeelarve eelnõu finantsnäitajad.  

2. Majandusliku olukorra analüüs ja prognoos 
eelarvestrateegia perioodiks 

l0l0. ja l0l1. aasta majandusnäitajaid mõjutab oluliselt alates COVID-19 viiruse levik ja sellest 
tingitult kehtestatud piirangud majandustegevusele. Inimeste elu ja tervise ja ülekaaluka avaliku huvi 
kaitseks on kehtestatud täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. 

Rahandusministeeriumi l0l1. aasta kevadise majandusprognoosi 1   põhjal oli majanduslangus 
eelmisel aastal oodatust aeglasem, ulatudes l,9%ni. Majanduslangust mõjutasid mullu nii kahanenud 
eratarbimine kui ka kiiresti vähenenud eksport. Enim mõjutasid langust majutus ja toitlustus, 
transport, meelelahutussektor ja kaubandus, aga ka tööstussektor. Samas kasvas lisandväärtus kasvas 
IKT ja finantssektoris ning ehituses. Tarbimise languse on tinginud eelkõige piirangud elanike 
liikumisele, kogunemisele ja teenindusettevõtete äritegevusele. Eratarbimise langus l0l0. aastal 
(l,5%) jäi mõnevõrra väiksemaks kui majanduslangus tervikuna (l,9%). 

Rahandusministeeriumi l0l1. aasta kevadprognoosi põhinäitajad:  
L0L0 
tegelik 

L0L1 
prognoos 

L0LL 
prognoos 

L0L3 
prognoos 

L0L4 
prognoos 

L0L5 
prognoos 

Reaalse SKP aastakasv, % -l,9 l,5 4,8 3,l 3,1 l,9 

Tööpuudus, % 6,8 8,0 7,3 6,6 6,l 6,0 

Inflatsioon, % -0,4 l,0 l,1 l,0 1,9 1,9 

Palgakasv, % l,9 3,9 5,6 5,1 4,9 4,7 

Allikls: Rlhlndusministeeriumi 2021. llstl kevldprognoos. 
 
Rahandusministeeriumi l0l1. aasta majandusprognoosi põhjal hakkab majandus selgemalt kriisist 
taastuma l0ll. aastal. Kui koroonakriisi eelselt oli Eesti majandus kasvanud üle oma võimekuse, siis 
vaatamata positiivsele eelarvestiimulile langes majandus kriisi, mis negatiivse toodangulõhel  kaudu 
mõõdetuna ulatus eelmisel aastal l,5%ni SKPst. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmed 
mõjutavad majandust oluliselt ka l0l1. aastal, mistõttu süveneb negatiivne toodangulõhe veelgi. 
Majanduse kiiremat taastumist ja seega negatiivse toodangulõhe sulgumist on võimalik tunda l0ll. ja 
                                                                 
1 Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadine majandusprognoos – https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-

ja-majandus/majandusprognoosid  
2 Toodangulõhe – SKP lõhe ehk toodangulõhe näitab tegeliku SKP taseme erinevust potentsiaalsest SKPst. Positiivse 

toodangulõhe korral on majanduse maht paisunud üle potentsiaalse taseme (majandus „kuumeneb“) ning negatiivse 

toodangulõhe korral jääb majanduse maht potentsiaalsele tasemele alla (majandus on „jahtunud“) 
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l0l3. aastal. Lisaks piirangute kadumisele annab ajutise tõuke majandusele ka pensioni II sambast 
vabanev raha. See on ka aeg, mil eelarve tuge majandusele võib vähendama hakata. 

Rahandusministeeriumi majandusprognoosi põhjal kasvas kohalike omavalitsuste võlakoormus 
kasvas l0l0. aastal 0,5% võrra SKPst, mis moodustas nominaalselt 1l3 mln eurot. Ka l0l1. aastal ja 
järgnevatel aastatel seoses vajadusega finantseerida negatiivset rahavoogu on ette näha võlataseme 
järkjärgulist kasvu. Laenukoormus tõuseb prognoosiperioodi lõpuks üle miljardi euro, võlakoormuse 
kasv järgnevatel aastatel on prognoosi põhjal 3,5%-6,8%. 

Eesti Statistikaameti  andmetel oli l0l0. aasta keskmine tarbijahinnaindeksi (THI) muutus võrreldes 
l019. aasta näitajaga -0,4%, kuid märtsis l0l1 oli THI suurenenud 1,1% võrreldes eelmise aasta 
märtsi näitajaga. 

Eesti Statistikaameti3  andmetel oli l0l0. aasta keskmine brutokuupalk 1 448 eurot, mis on l,9% 
suurem kui aasta varem. Viimati oli brutopalga aastakasv nii tagasihoidlik kümme aastat tagasi. Alates 
l011. aastast on aastakasv olnud stabiilselt üle 5%, ületades mitmel korral ka 7% piiri. Statistikaameti 
avaldatud andmete põhjal tõusis avalikus sektoris keskmine brutokuupalk aastaga l,5% ehk 1 563 
euroni ja erasektoris l,l% ehk 1 399 euroni. 

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus aastatel l016-l0l0: 

 
Allikls: Eesti Stltistikllmeti lndmed 
 
Kõige kõrgem oli keskmine brutokuupalk Harjumaal (1 588 eurot) ja Tartumaal (1 447 eurot), kõige 
madalam aga Hiiumaal (1 063 eurot) ning Valgamaal (1 106 eurot). Kõige enam suurenes keskmine 
brutokuupalk aastaga Lääne-Virumaal (1 181 eurot 5 kasv 7,9%), Põlvamaal (1 ll9 eurot 5 kasv 7,8%) 
ja Järvamaal (1 l8l eurot 5 kasv 7,6%), langedes samal ajal kõige enam Läänemaal ning Pärnumaal. 

Eesti Töötukassa4  andmetel oli registreeritud töötuse määr5  l0l0. aasta detsembris 8,l% ning l0l1. 
aasta märtsis 8,8% (Järvamaal oli töötuse määra vastavad näitajad 7,6% ja 7,9%). Töötuse määr 
hakkas kasvama alates l0l0. aasta kevadest, kui kehtestati COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks 
eriolukord ning on püsinud kõrge ka l0l1. aastal. 

3. Eelarvestrateegia alused ja finantseesmärgid 
Eelarvestrateegia finantsnäitajate prognoosimisel on aluseks võetud Rahandusministeeriumi l0l1. 
aasta kevadine majandusprognoos, riigi eelarvestrateegia l0ll-l0l5 ning koostamisel on lähtutud 
                                                                 
3 Eesti Statistikaameti näitajad – https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/pohinaitajad  
4 Eesti Töötukassa andmed – https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/registreeritud-tootud  
5 Registreeritud töötuse määr – registreeritud töötute osakaal 16. kuni pensioniealisest tööjõust vastavas maakonnas 
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kehtivast olukorrast, st kehtivatest õigusaktidest, linnaeelarve l0l0. aasta täitmisest ja l0l1. aasta 
prognoositavast täitmisest. 
 
Eelarvestrateegia aluseks on järgmised eeldused: 

• maksumaksjate arv püsib stabiilne, järgides Eesti keskmist trendi; 
• residendist füüsiliste isikute makstud tulumaksust laekub maksumaksja elukohajärgsele 

kohaliku omavalitsuse üksusele 11,96%; 
• Rahandusministeeriumi l0l1. aasta kevadise majandusprognoosi alusel perioodil l0ll-l0l5 

kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksu kasv keskmiselt 5% aastas; 
• maamaksumäär on Paide linnas l,5% maa maksustamishinnast aastas ning 

põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 
maamaksumäär on 1,0% maa maksustamishinnast aastas; 

• Euroala liidrid ei muuda oluliselt praegust majanduspoliitilist kurssi. 

Üldised eesmärgid tulenevad Paide linna arengustrateegiast ning on konkretiseeritud arengukava 
põhiosas. Perioodi eesmärgiks on Paide linna elukeskkonna jätkuv parandamine, tagades erinevate 
valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu. Prioriteetideks on investeeringud haridusse, 
liiklemisvõimaluste ning vaba aja veetmise võimaluste parandamisse. Eelarvestrateegias on 
rõhuasetus eelkõige finantseesmärkidel. 

Finantseesmärgid 
Finantseesmärkide seadmisel tuleb leida sobiv tasakaal pakutavate avalike teenuste ja hüvede 
kvaliteedi ja kvantiteedi ning finantspositsiooni vahel. Perioodi finantseesmärgid on järgmised: 

• põhitegevuse tulemi kasv; 
• investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest; 
• arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks 

maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse (sealhulgas EL-i struktuurfondide) 
kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise; 

• finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamine. 

Ülaltoodud näitajate abil saab ülevaate linna omafinantseerimise võimekusest, arengusse 
orienteeritusest, olemasolevate laenukohustuste teenindamise ja uute investeerimislaenude võtmise 
vajadusest ning võimalustest. Finantseesmärkide seadmisel on oluline nende kooskõla ümbritseva 
majanduskeskkonnaga. 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 linna eelarvestrateegia perioodil oluliseks riskiks 
pidada omavalitsuste tulusid ja kulusid reguleeriva õigusruumi ebastabiilsust Eestis. Omavalitsustel 
puudub kindlus, et kõik planeeritud tulud ka laekuvad ning see mõjutab ka oluliselt kohaliku 
omavalitsuse investeerimisvõimekust. 

Eelarvestrateegia perioodiks on linn prognoosinud investeeringute teostamiseks võtta laenu. 
Võlakohustuste suurendamisel on arvestatud finantsdistsipliini tagamise meetmetest lähtudes linna 
finantsvõimekusega. Kuna koos laenukohustuste kasvuga suurenevad ka linna varad, tagab see 
tasakaalu bilansi varade ja kohustuste vahel. Paide linnas on palju investeerimist ootavaid objekte ning 
samal ajal on laenuintresside määrad madalal tasemel. Seega võib eeldada, et investeeringutega loodav 
sotsiaalne lisaväärtus ületab laenuintresside kulud. Eelarvestrateegias planeeritud laenukohustuste 
kasvu on arvestatud finantsdistsipliini tagamise meetmetest lähtuvalt ning linna netovõlakoormus on 
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud piirmäärades. 

Lähtudes üldisest eelarvepoliitikast, on eesmärgiks eelarve struktuurne tasakaal. Eelarve tulem on 
tasakaalus, kui eelarve põhitegevuse tulem on võrdne investeerimistegevuse kogusummaga. 
Eelarvestrateegia l0l15l0l4 prognoosis on eelarve tulem puudujäägis, kuna nimetatud aastatele on 
suuri investeeringuobjekte planeeritud osaliselt laenukohustuste arvelt. Alates aastast l0l5 on 
eelarve tulem planeeritud ülejääki, mis võimaldab edasisteks aastateks reservi koguda. Struktuurselt 
tasakaalus eelarve toetab finantsilist jätkusuutlikkust tulevasteks aastateks. 
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4.  Paide linna kui kohaliku omavalitsuse üksuse 
eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 

Paide linna eelarvestrateegia on koostatud Rahandusministeeriumi kehtestatud vormide põhjal ning 
koosneb järgmistest osadest: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeeringute kavandamine, 
finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus. Käesoleva eelarvestrateegia koostamisel on 
lähtutud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kehtestatud finantsdistsipliini 
tagamise meetmest, mille kohaselt ei tohi põhitegevuse tulemi väärtus olla aruandeaasta lõpu seisuga 
väiksem kui null ning linna netovõlakoormus peab jääma kohaliku omavalitsuse üksuse 
finantsjuhtimise seaduse § 34 sätestatud piirmäära. Erandkorras võib põhitegevuse tulem olla 
negatiivse väärtusega tingimusel, et eelneva ja järgneva aasta põhitegevuse tulem on positiivse 
väärtusega. Põhitegevuse tulem on oluline finantsnäitaja. Negatiivne põhitegevuse tulem näitab, et 
omavalitsus ei suuda katta jooksvate tulude arvelt jooksvaid kulusid (tegevuskulusid). Sellisel juhul 
finantseeritakse näiteks põhitegevuse kulusid põhivara müügi ja reservide arvelt. Ühekordsete tulude 
arvelt põhitegevuse kulude finantseerimine pikemal perioodil on riskantne ning nende tulude 
kehvema laekumise korral võib tekkide oht sattuda finantsraskustesse. 

Paide linna põhitegevuse tulem on olnud eelnevatel aastatel positiivse väärtusega ning on planeeritud 
selliseks ka uuel eelarvestrateegia perioodil. Eesmärk ei ole ainult positiivne tulem, vaid ka selle kasv. 
Käesoleva eelarvestrateegia põhitegevuse tulude ja kulude kavandamisel on eesmärk hoida 
põhitegevuse tulemit mahus, mis kataks aastased laenukohustuste tagasimaksed ja intressikulud ning 
võimaldaks teha investeeringuid. Aastatel l0l1-l0ll on põhitegevuse tulem võrreldes eelnevate 
aastate tegelike andmetega oluliselt väiksemas mahus. Selle on põhjustanud COVID-19 viiruse leviku 
tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu põhitegevuse tulude vähenemine. 

Paide linn 
L0L0 

täitmine 

L0L1 
eeldatav 
täitmine 

L0LL 
eelarve   

L0L3 
eelarve   

L0L4 
eelarve   

L0L5 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 15 465 388 15 456 668 15 867 736 16 573 031 17 L75 69L 18 017 560 

     Maksutulud 9 465 086 9 545 04l 10 100 l35 10 689 l69 11 313 645 11 975 483 

          sh tulumaks 9 18l 7l1 9 l61 54l 9 817 l35 10 406 l69 11 030 645 11 69l 483 

          sh maamaks l8l 364 l83 500 l83 000 l83 000 l83 000 l83 000 

    Tulud kaupade ja teenuste 
müügist 

1 0l1 191 1 115 536 1 l33 ll5 1 313 631 1 355 668 1 399 049 

    Saadavad toetused 
tegevuskuludeks 

4 750 909 4 l61 770 4 064 l77 4 100 131 4 136 380 4 173 0l7 

         sh  tasandusfond  380 518 l66 607 l50 000 l50 000 l50 000 l50 000 

         sh  toetusfond 3 906 567 3 440 371 3 l59 485 3 l95 339 3 331 588 3 368 l35 

         sh muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 

463 8l4 554 79l 554 79l 554 79l 554 79l 554 79l 

     Muud tegevustulud ll8 l0l 534 3l0 470 000 470 000 470 000 470 000 

Põhitegevuse kulud kokku 13 4L4 14L 15 145 934 15 481 986 15 517 005 15 744 754 15 987 89L 

     Antavad toetused 
tegevuskuludeks 

1 557 l30 1 788 908 1 811 908 1 811 908 1 839 087 1 866 673 

     Muud tegevuskulud 11 866 913 13 357 0l6 13 670 078 13 705 097 13 905 668 14 1l1 l19 

          sh personalikulud 7 8l5 030 8 161 401 8 509 55l 8 509 55l 8 594 648 8 680 594 

          sh majandamiskulud 4 037 509 5 108 60l 5 06l 6l5 5 085 407 5 187 115 5 301 l31 

             sh kltkestlmltud 

klsutusrendimlksed  
95 296 134 437 130 896 130 896 130 896 130 896 

          sh muud kulud 4 374 87 0l3 97 901 110 138 1l3 905 139 394 

Põhitegevuse tulem L 041 L45 310 734 385 751 1 056 0L6 1 530 938 L 0L9 668 

Investeerimistegevus kokku -L L14 4L5 -3 L35 L13 -L L18 180 -L 045 486 -3 5L5 833 -1 617 357 

    Põhivara müük (+) 143 150 100 000 150 000 50 000     

    Põhivara soetus (-) -1 50l 4ll -3 504 841 -1 471 866 -1 708 380 -l 511 810 -1 069 334 
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         sh projektide omlosllus -954 l50 -l 357 081 -1 471 866 -1 708 380 -l 511 810 -1 069 334 

   Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 

548 17l 1 l47 760 0 0 0 0 

   Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-) 

-801 l83 -764 974 -351 339 -303 448 -888 865 -l88 865 

   Osaluste ning muude 
aktsiate ja osade soetus (-) 

-661 5l4 -387 008 -533 3l5 -l7 008 -l7 008 -l7 008 

   Finantstulud (+) 115 893 154 550 100 350 100 350 100 350 350 

   Finantskulud (-) -56 41l -80 700 -11l 000 -157 000 -198 500 -l3l 500 

Eelarve tulem -173 180 -L 9L4 478 -1 83L 4L9 -989 460 -1 994 895 41L 311 

Finantseerimistegevus 54L 168 1 386 6L9 1 086 4L0 835 670 1 7L5 696 -374 304 

   Kohustiste võtmine (+) 1 650 000 l ll3 000 l 100 000 l 000 000 3 000 000 1 l00 000 

   Kohustiste tasumine (-) -1 107 83l -836 371 -1 013 580 -1 164 330 -1 l74 304 -1 574 304 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) 

910 183 -1 537 849 -746 010 -153 790 -l69 199 38 007 

Nõuete ja kohustiste saldode 
muutus kokku (+ /-) 

541 195 0 0 0 0 0 

Likviidsete varade 
suunamata jääk aasta 
lõpuks 

L 838 883  1 301 034  555 0L4  401 L34  13L 035  170 04L  

Võlakohustised kokku aasta 
lõpu seisuga 

11 55L 038 1L 397 033 13 14L 556 13 637 330 15 0LL 130 14 306 930 

    sh üle 1 a perioodiga 
mittekatkestatav kasutusrent, 
sihtfinantseerimise 
kohustised, saadud 
ettemaksed 

4 474 774 3 933 140 3 59l l44 3 l51 348 l 910 45l l 569 556 

Netovõlakoormus (eurodes) 8 713 155 11 095 999 1L 587 53L 13 L36 096 14 890 095 14 136 888 

Netovõlakoormus (%) 56,3% 71,8% 79,3% 79,9% 86,L% 78,5% 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (eurodes) 

15 465 388 1L 365 334 1L 694 189 13 L58 4L5 16 618 337 18 017 560 

Netovõlakoormuse 
individuaalne ülemmäär 
(%) 

100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 96,L% 100,0% 

Vaba netovõlakoormus 
(eurodes) 

6 75L L3L 1 L69 336 106 657 LL 3L9 1 7L8 L4L 3 880 671 

Plide linnl kui kohlliku omlvllitsuse üksuse eellrvestrlteegil llstltel 2020-2025. 

 

4.1 Põhitegevuse tulud 
Kohaliku omavalitsuste üksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. 
Riigieelarvest edasikantavate maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi 
eesmärk on tagada neile piisavad vahendid kohaliku elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel 
otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Toetusfond 
koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades maksta õpetajatele töötasu, korraldada koolis 
toitlustamist, maksta toimetulekutoetust ning hooldada kohalikke teid. Lisaks on KOV-idel võimalus 
taotleda projektitoetust mitmest meetmest. Muud omatulud hõlmavad peamiselt laekumisi 
keskkonnatasudest või kaupade ja teenuste müügist. 

Põhitegevuse tuludest suurima osa moodustavad füüsilise isiku tulumaksu laekumised ning 
riigieelarve tasandus- ja toetusfondi laekumised. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvatest 
tuludest moodustab olulisema osa füüsilise isiku tulumaks, moodustades aastatel l0l05l0l5 
keskmiselt 60%565% prognoositud põhitegevuse tuludest. 
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Maksutulud 

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Paide linnale laekuvad riiklikud maksud on 
füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. 

Füüsilise isiku tulumaks 
Kõige suurema osakaaluga kohalikule omavalitsusele laekuv maks on füüsilise isiku tulumaks. 
Kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaks sõltub maksumaksjate arvust ning keskmise palga ja 
muude maksustatavate tulude suurusest. Väga olulised on ka riigipoolsed tulumaksu eraldamise 
meetodid. Kohalikule omavalitsusele eraldatavat tulumaksu arvestatakse kalendriaasta 1. jaanuari 
seisuga füüsilisest isikust maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 
Omavalitsusüksusele eraldatava maksusumma arvutamisel ei arvata maksustatava tulu hulka 
pensione ja kasu vara võõrandamisest. Füüsilisest isikust ettevõtja tasutud tulumaksu avansilisest 
maksest 70% eraldatakse avansilise eraldisena tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. 

Kohalikele omavalitsustele eraldatud maksustatava tulu osa (% brutopalgast): 
 
Aasta Eraldise määr 

l007-l008 11,90% 

l009 (01.01.-31.03) 11,93% 

l009 (al 01.04) 11,40% 

l010-l01l 11,40% 

l013 11,57% 

l014-l017 11,60% 

l018 11,90% 

l019 11,93% 

l0l0-l0l1 11,96% 

Rahandusministeeriumi l0l1. aasta kevadise majandusprognoosi alusel jääb kohalikele 
omavalitsustele eraldatav maksustatava tulu osa samale tasemele kogu eelarvestrateegia perioodiks, 
s.o 11,96%. Alates l015. aastast on tulumaksumäär l0%, kuni l014. aastani oli kinnipeetava 
tulumaksu määr l1%. 

Eelarvestrateegia koostamisel on tulumaksu prognoosimisel arvestatud järgmiste teguritega: 
• Paide rahvastikuregistris registreeritud elanike arv oluliselt ei vähene ning sellest tulenevalt 

püsib stabiilne ka linna maksumaksjate arv, kelle tulumaks laekub linna eelarvesse; 
• kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksuosa on 11,96%. 

Järgneval joonisel on välja toodud tulumaksu arvestus (tekkepõhine) l0l0. aastal ja prognoos 
eelarvestrateegia perioodiks, aastateks l0l1-l0l5 ning kasv võrreldes eelmise aasta näitajaga. 
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Tulumlksu lrvestus 2020. llstll ning prognoos llstlteks 2021-2025. 

Maamaks 
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv riiklik maks, mis laekub maamaksuseaduse alusel täies 
ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Lähtudes maamaksuseadusest, võib maamaksumäär olla 
0,1% kuni l,5% maa maksustamishinnast aastas ning maksumäära kehtestab volikogu. 
Eelarvestrateegia lähtub Paide linna maamaksu arvestamisel Paide Linnavolikogu l1.1l.l017 
määrusest nr 48 „Maamaksumäär ja maamaksust vabastamise alused“. Paide linna 
haldusterritooriumil on kehtestatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa 
ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,0% maa maksustamishinnast aastas ning teiste 
sihtotstarbega maade maamaksumäär l,5 % maa maksustamishinnast aastas. Lähtudes Paide 
Linnavolikogu l1.1l.l017 määrusest nr 48, on maamaksust vabastatud riikliku pensionikindlustuse 
seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või 
puuduv töövõime, tema kasutuses olev elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas 
asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või 
maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 
0,15 ha ulatuses. Maamaksust on vabastatud ka represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik 
okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või 
maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud 
maamaksuseaduse maksusoodustustega, mille alusel on maa omanik tiheasustusega aladel maamaksu 
tasumisest vabastatud kuni 0,15 ha ja mujal kuni l,0 ha ulatuses. Kogu eelarvestrateegia perioodil 
jooksul on maamaksust laekuv tulu planeeritud l0l0. aasta tegeliku laekumise tasemel. 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad linna põhitegevuse tuludest ca 7,5%. 
Eelarvestrateegiasse prognoositud laekumised lähtuvad l0l1. aasta eelarvesse prognoositud 
summast ning kasv prognoositavateks aastateks lähtub kaupade ja teenuste hindade üldisest 
kallinemisest ehk tarbijahinnaindeksist. 

Tulud kaupade ja teenuste müügist laekuvad peamiselt teistelt omavalitsustelt Paide linna 
üldhariduskoolides õppivate õpilaste ning lasteaialaste pealt. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning 
koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude 
katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja 
lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Lisaks on 
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arvestatud kaupade ja teenuste müügist laekuvate tuludena riigilõivud erinevate teenuste osutamise 
eest (ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise eest jms), üüri- ja renditulud ning muud tulud 
kaupade müügi ja teenuste osutamise eest. 

Toetused 
Saadavad toetused moodustavad linnaeelarve tuludest olulise osa. Laekuvatest toetustest suurima osa 
moodustavad laekumised riigieelarve tasandus- ja toetusfondist. Tasandusfondi eesmärk on 
ühtlustada omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. Konkreetsele omavalitsusele 
riigieelarvest kantav summa leitakse valemi alusel, sealjuures on olulisteks parameetriteks tulumaksu 
laekumine, arvestuslik maamaks, elanike arv eri vanusegruppide lõikes, hooldatavate ja 
hooldajateenusele suunatute arv ning teede pikkus. 

Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel. Suure osa toetusfondist 
moodustavad eraldised hariduskuludeks (sealhulgas õpetajate, õppealajuhatajate, direktorite 
palgafond, täiendkoolituskulud, vahendid õppekirjanduseks, koolilõunaks ja alates l018. aastast ka 
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks). Lisaks hariduskuludele on toetusfondis planeeritud 
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, raske ja sügava puudega lastele abi 
osutamise toetus, huvihariduse ja -tegevuse toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, 
matusetoetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis ning 
kohalike teede hoiu toetus.  

Lisaks tasandus- ja toetusfondi summadele on eelarvestrateegias arvestatud muud sihtotstarbelised 
toetused (eelkõige projektipõhised toetused). 

Muud tulud 
Muude põhitegevuse tuludena laekuvad tasud vee erikasutusest, kaevandamisõiguste tasud ja muud 
ühekordsed tulud. Nimetatud tuludest suurima osa moodustavad kaevandamisõiguste tasud, 
laekumised sõltuvad kaevandavate varade liikidest ja mahtudest. 
 

4.2 Põhitegevuse kulud 
Põhitegevuse kuludeks on arvestatud antavad toetused tegevuskuludeks, personalikulud, 
majandamiskulud ja muud tegevuskulud (sealhulgas reservfond). Põhitegevuse kulude 
prognoosimisel on arvestatud l0l1. aasta eelarve tasemega ning arengukavas sätestatud 
eesmärkidega. Põhitegevuse kuludes prognoositud antavate toetuste sisse on arvestatud l019. aastast 
sünnitoetuse kasv 500 euroni ning alates perekonna kolmandast lapsest sünnitoetuse kasv 1 000 
euroni ning l0l0. aastast esimest korda kooli mineva lapse toetuse kasv 150 eurolt l00 euroni. 

Eelarvestrateegias on l0ll. aastal arvestatud põhitegevuse kulude (nii personalikulude kui ka 
majandamiskulude) muudatus seoses Paide Täiskasvanute Keskkooli tegevuse lõpetamisega alates 
31.08.l0l1 vastavalt Paide Linnavolikogu l8.01.l0l1 otsusele nr 1 „Paide Täiskasvanute Keskkooli 
tegevuse lõpetamine“. 

Vastavalt Rahandusministeeriumi juhistele ei kajastata eelarvestrateegias põhitegevuse kulusid 
valdkonnapõhiselt. Põhitegevuse kulud jaotatakse valdkondade lõikes iga-aastases linnaeelarves, 
võttes aluseks arengukavas sätestatud strateegilised eesmärgid koos neile vastavate tegevustega. 

Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe ehk põhitegevuse tulem on kajastatud 
finantsdistsipliini näitajate peatükis. 
 

4.3 Investeerimistegevus 
Paide linna investeeringute võimalused sõltuvad linna finantsvõimekusest. Prioriteediks on 
investeeringute kulude katteks kaasata võimalusel erinevate toetusfondide finantseeringut. 

Eelarvestrateegia investeerimistehingutes kajastatakse põhivara müük, põhivara soetus (sealhulgas 
olemasoleva põhivara rekonstrueerimine), osaluste ja muude aktsiate müük ja soetus, finantstulud ja 
5kulud ning põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine. Investeeringute finantseerimiseks on arvestatud nii linnaeelarve 
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omavahenditega, laenude võtmise kui ka struktuurfondide toetustega. Investeeringute tegemisel on 
prioriteediks eelistada objekte, millele on võimalik saada täiendavat finantseeringut muudest 
allikatest. Investeeringutoetuste arvelt tehtavad investeeringud on eelarvestrateegias arvestatud 
üldjuhul ainult omaosalusena, välja arvatud Paide linnas Pika ja Suur-Aia tänava 
rekonstrueerimismaksumused, mis on arvestatud kogumaksumusena ning investeerimistuludes on 
arvestatud sihtotstarbeline investeeringutoetus. 

Investeeringud (sealhulgas põhivara soetus ja rekonstrueerimine, põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus) kokku aastatel l0ll-l0l5 
valdkondade lõikes: 

 
 
Põhivara soetus ja rekonstrueerimine 
Eelarvestrateegiasse on arvestatud investeeringute prognoos aastateks l0l15l0l5, kokku summas 
10 l66 l31 eurot, sealhulgas investeeringud summas 3 504 841 eurot on arvestatud Paide linna l0l1. 
aasta eelarves ning aastateks l0ll-l0l5 on arvestatud investeeringud kokku 6 761 390 eurot. 

  
L0LL 

eelarve   
L0L3 

eelarve   
L0L4 

eelarve   
L0L5 

eelarve   
01 Üldised valitsussektori teenused 0 0 380 000 0 

Paide Raekoja (Keskväljak 14) hoone fassaadi 
parendustööd  

    60 000   

Linnavalitsuse Pärnu 3 hoone rekonstrueerimine      3l0 000   

04 Majandus 909 366 1 3L9 680 1 1L7 010 600 334 

Rüütli tänava sõidu- ja kõnnitee rekonstrueerimine   30 000 l31 300   

Raudtee tänava (osaline) ja Vaksali tänava (sh 
bussijaama) taastusremont 

  10 000 l8l 050   

Karja tänava ja Ruubassaare tee rekonstrueerimine 
(omafinantseering) 

4l 000 409 800     

Paide linna Joodi tänavate tolmuvabaks muutmine     7l 000   

Kesklinna parkla ehitus 301 350       

Paide Keskväljaku rekonstrueerimine 
(omafinantseering), l0l1. aastal projekteerimine 

  400 000     

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2022 eelarve 2023 eelarve 2024 eelarve 2025 eelarve

0 0
380 000

0

1 139 366
1 554 263

1 937 010

810 334

110 000

158 500

310 000

210 000

631 317 25 000

25 000

175 000

118 347
80 873

80 873

80 873

277 500

145 200

239 800

34 000

5 000

0

380 000

0

Investeeringud valdkondade lõikes aastatel 2022-2025

01 Üldised valitsussektori teenused 04 Majandus 05 Keskkonnakaitse

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 07 Tervishoid 08 Vaba aeg, kultuur, religioon

09 Haridus 10 Sotsiaalne kaitse
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Parkali tänava rekonstrueerimine  sh projekt 3l0 000       

Paide linna teede ja tänavate rekonstrueerimine ja 
remont vastavalt teehoiukavale   

  15 000 34l 700 39l 676 

End. Paide valla piirkonna teede ja tänavate 
rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale 

88 416 9l 800 97 400 10l l70 

Roosna-Alliku piirkonna teede ja tänavate 
rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale 

69 600 73 080 76 560 80 388 

Sillaotsa-Tarbja kergliiklustee aluse maa omandamine 63 000       

Sillaotsa-Tarbja kergliiklustee väljaehitamine 
omafinantseering 

  l6l 500     

Tarbja järve ja selle lähiala detailplaneering   11 500     

Kaasav eelarve l5 000 l5 000 l5 000 l5 000 

05 Keskkonnakaitse 110 000 158 500 310 000 L10 000 

Terviseradade projekti omafinantseering vastavalt 
Paide Linnavolikogu l1.0l.l019 otsusele nr 15 "Üle 
eelarveaasta kohustuse võtmine" 

30 000       

Viraksaare tehismaastik (bussipeatuses) 
omafinantseering 

  3l 500     

Tarbja tehisjärve arendamine     50 000   

Pärnu jõe äärne matkarada 30 000       

Mänguväljakute rajamine ja kaasajastamine 50 000 35 000 45 000   

Lembitu pargi teede rekonstrueerimine    95 000   

Lembitu pargi haljastuse inventariseerimine, 
dendroloogiline uuring, hoolduskava koostamine 

  10 000     

Lembitu pargi pargiinventari soetamine, pargi 
atraktiivsuse arendamine  

  l0 000 l0 000   

100 tamme pargi teede ja platside rajamine, pargi- ja 
tervisespordiinventari paigaldus 

      130 000 

Keskkonnajaamade platside asfalteerimine   6 000     

Edelapiirkonna kraavide rekonstrueerimine II etapp    30 000     

Joodi piirkonna kraavide rekonstrueerimise I etapp; 
Rahu tn - Olerexi piirkonna kraavide projekti 
koostamine 

      40 000 

Joodi piirkonna kraavide rekonstrueerimise II etapp   l5 000     

Rahu tn - Olerexi piirkonna kraavide 
rekonstrueerimine 

     40 000 

Paide Tehisjärve ümbruse arendamine (l0l1. aastal 
projekteerimine) 

    100 000   

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 100 000 0 0 150 000 

Roosna-Alliku katlamaja rekonstrueerimine 
(omafinantseering) 

100 000       

Tarbja Vanaküla ÜVK (kanalisatsioonitrass 800 jm. 
pumpla) 

      150 000 

08 Vaba aeg, kultuur, religioon 75 000 75 000 75 000 75 000 

Paide Muusika- ja Teatrimaja iga-aastane 
etapiviisiline rekonstrueerimine 

75 000 75 000 75 000 75 000 

09 Haridus L77 500 145 L00 L39 800 34 000 

Roosna-Alliku mõisa küttesüsteemi 
rekonstrueerimine 

    95 000   

Koolibussi soetus 80 000       

Roosna-Alliku mõisa akende vahetus 30 500 35 l00 l4 800 34 000 
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PAIde Lasteaia Lillepai maja (Tallinna tn 49) 
etapiviisiline rekonstrueerimine - ventilatsiooni 
väljaehitamine, 1. korruse rühmaruumide 
rekonstrueerimine (amortiseerunud torustike 
vahetus, rühmaruumide ventilatsioon, 1. korruse 
ruumide remont, rühmaruumide ja abiruumide 
elektripaigaldise rekonstrueerimine koos 
viimistlusega, peajaotuskilpide rekonstrueerimine) 

100 000 50 000 50 000   

Paide Sookure Lasteaia etapiviisiline 
rekonstrueerimine (trepikodade, koridoride remont, 
keldriruumide ja keldri koridori remont, 
peasissekäigu välise osa rekonstrueerimine) 

67 000 l0 000     

Viisu Lasteaia rekonstrueerimine (köök, 
magamistuba) 

    30 000   

Tarbja Lasteaed-Kooli remonttööd (võimla otsaseina 
laudise vahetus, lasteaia puitosade värskendamine, 
katuse sademevee ärajuhtimine kinnistule 
rajatavatele imbväljakutele, hoones 
niiskusekahjustuste kõrvaldamine)  

  40 000 40 000   

10 Sotsiaalne kaitse 0 0 380 000 0 

Aiavilja 13 energiasäästlikumaks rekonstrueerimine      380 000   

KOKKU PÕHIVARA SOETUS JA 
REKONSTRUEERIMINE 

1 471 866 1 708 380 L 511 810 1 069 334 

Põhivlrl soetus jl rekonstrueerimine vlldkondlde jl investeeringuobjektide lõikes llstltel 2022-2025. 

 
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 
Investeerimistegevuse real põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimisena kajastatakse 
eelarvestrateegia perioodil esmatasandi tervisekeskuse rajamise kaasfinantseering (AS-ile Järvamaa 
Haigla sihtotstarbeline investeeringutoetus võrdsetes osades kümne aasta jooksul alates l017. aastast, 
igal aastal 53 865 eurot), hajaasustuse programmi KOV-i omaosalused ning sihtasutuste Paide Haldus 
ja Paide Spordikeskus laenude põhiosa finantseerimine. 

  
L0LL 

eelarve   
L0L3 

eelarve   
L0L4 

eelarve   
L0L5 

eelarve   
04 Majandus L30 000 LL4 583 810 000 L10 000 

SRIK projekti ,,Ajalooliste linnasüdamete elavdamine 
ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu" (Paide 
Linnavolikogu 15.10.l0l0 otsus nr 4l "Üle 
eelarveaasta kohustuse võtmine") 

l0 000 14 583     

Sihtasutus Paide Spordikeskus investeeringutoetus 
laenu põhiosa katteks 

l10 000 l10 000 l10 000 l10 000 

Investeeringutoetus staadionimaja rajamiseks     600 000   

06 Elamu- ja kommunaalmajandus L5 000 L5 000 L5 000 L5 000 

Hajaasustuse programmi KOV omaosalus l5 000 l5 000 l5 000 l5 000 

07 Tervishoid 91 339 53 865 53 865 53 865 

Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseering  91 339 53 865 53 865 53 865 

10 Sotsiaalne kaitse 5 000 0 0 0 

Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline 
kohandamine" omafinantseering 

5 000       

KOKKU ANTAVAD TOETUSED 
INVESTEERIMISTEGEVUSEKS 

351 339 303 448 888 865 L88 865 

Põhivlrl soetuseks lntlv sihtfinlntseerimine vlldkondlde jl investeeringobjektide lõikes llstltel 2022-2025. 

 
Sihtasutuste laenude põhiosa tagasimaksed on kajastatud vastavalt laenulepingule SA Paide Haldus ja 
SA Paide Spordikeskus finantseerimistegevuses. Sihtasutus Paide Haldus laenukohustus lõpeb 
detsembris l0l1 ning sihtasutusel Paide Spordikeskus lõpeb laenuleping 15.01.l0l5, kuid viimase 
maksena on kehtiva laenulepingu maksegraafiku alusel 1 73l 388 eurot. Eelarvestrateegias on 
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arvestatud perioodil l0ll-l0l5 igal aastal laenu põhiosa tagasimaksed võrdses osas, l10 000 eurot 
aastas, kuna enne laenulepingu lõpptähtaega on vajalik laenusumma refinantseerida. 

  

SA Paide Haldus 
SA Paide 
Spordikeskus 

Sihtasutused, 

tagasimaksed 

KOKKU 

Sihtasutuste 

laenu-kohustuste 

jääk aasta lõpu 

seisuga 
Danske Danske 

Lepingu nr KL-L80817PH KL-L10508PA 

Intress 
6-kuu EURIBOR + 
0,67% 

6-kuu EURIBOR + 
0,79% 

Laenu võtmine l0.10.l017 31.03.l009 

Laenu summa 8L9 867,50 4 7L9 46L,00 

Laenu tagasimakse tähtaeg: l0.1l.l0l1 15.01.l0l5 

Laenu tagasimaksed: 

l0l1 197 198 l10 000 407 198 L 36L 388 

l0ll 0 l10 000 l10 000 L 15L 388 

l0l3 0 l10 000 l10 000 1 94L 388 

l0l4 0 l10 000 l10 000 1 73L 388 

l0l5 0 1 73l 388 1 73l 388 0 

  197 198 L 57L 388   
Sihtlsutuste llenu põhiosl tlglsimlksed llstltel 2021-2025. 

 
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus 
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetused on arvestatud eelarvestrateegia l0ll. aastal AS 
Järvamaa Haigla aktsiate soetus õendusabikeskuse hoone kaasrahastamiseks (AS Järvamaa Haigla 
aktsiate soetus perioodiliste sissemaksetena 10 aasta jooksul, esimene sissemakse l013. aastal) ning 
AS Paide Vesi aktsiate soetus sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise ja 
rekonstrueerimise kaasrahastamiseks. 

  
L0LL 

eelarve   
L0L3 

eelarve   
L0L4 

eelarve   
L0L5 

eelarve   

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 506 317 0 0 0 

Sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine 
ja rekonstrueerimine (AS Paide Vesi projekti 
omaosalus vastavalt Paide Linnavolikogu l0.06.l019 
otsusele nr 97 "Omafinantseeringu tagamine 
sademeveesüsteemide rekonstrueerimiseks ja 
rajamiseks") 

506 317       

07 Tervishoid L7 008 L7 008 L7 008 L7 008 

AS Järvamaa Haigla õendusabi keskuse hoone 
kaasrahastamine 

l7 008 l7 008 l7 008 l7 008 

KOKKU AKTSIATE SOETUS 533 3L5 L7 008 L7 008 L7 008 

Aktsilte soetus vlldkondlde jl investeeringuobjektide lõikes llstltel 2022-2025. 

 
Finantstulud ja -kulud 
Finantstuludena kajastatakse laekumised pangakonto intressidelt, finantskuludena arvestatakse 
intressikulud võetud laenudelt. 
 

4.4. Finantseerimistehingud 
Finantseerimistegevusena on kajastatud linnale laenude võtmine ja võetud laenude põhiosa 
tagasimaksed vastavalt maksegraafikule. Kohaliku omavalitsuse üksus võib võtta laenu ainult 
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investeerimistehinguteks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 sätestatud 
nõuetele. 

Seisuga 31.1l.l0l0 on Paide linna laenukohustus kokku 8 944 811, sealhulgas 6 175 ll6 eurot on 
Paide linna laenukohustused ning l 769 585 eurot on linna sihtasutuste laenukohustused, mida 
finantseerib Paide Linnavalitsus. Sihtasutuste laenu põhiosa tagasimaksete finantseerimine 
kajastatakse eelarves investeerimistegevusena põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimisena. 

Eelarvestrateegias on planeeritud aastatel l0l1 kuni l0l5 võtta investeerimislaenu kokku summas 
10 5l3 000 eurot ning aastatel l0l1 kuni l0l5 on arvestatud laenu põhiosa tagasimaksed kokku 
summas 5 86l 889 eurot. 

Paide linn on kavandanud eelnevatel aastatel võetud laenukohustusi ning ka eelarvestrateegia 
perioodil võetavaid laenusid vaid investeerimistegevuseks. Investeerimislaenu võtmine on vajalik 
arengukavas sätestatud eesmärkide ning kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste täitmiseks. 
Eelarvestrateegia perioodil planeeritavate laenukohustuste võtmisel on arvestatud kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud piirmääradega. Finantsdistsipliini 
meetmed ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kehtestatud netovõlakoormuse 
ülemmäärad on välja toodud eelarvestrateegia peatükis „Finantsdistsipliini näitajad“.  

Eelarvestrateegias on laenukohustuse võtmisel arvestatud, et linna netovõlakoormus oleks väiksem 
kui seaduses kehtestatud ülemmäär. Finantseerimistehingute arvestamisel on lähtutud, et linn hakkab 
võetavat investeerimislaenu tagasi maksma laenu võtmisele järgneva aasta jaanuarist, sellega tagab 
linn kohustuste tagasimaksmise prioriteediga, et linna netovõlakoormus püsib seaduses sätestatud 
piirmäärades.  

Allolevas tabelis on ülevaade linna olemasolevatest laenudest ja nende tagasimaksetest vastavalt 
tagasimaksegraafikule ning intressimääradest vastavalt sõlmitud laenulepingule. Tabelis ei kajastu 
eelarvestrateegias planeeritud võetava laenude summad aastatel l0l15l0l5. 

Lepingu-partner  Laenu 
periood 

Intressi 
määr 

Laenu 
summa 

Laenu jääk 
seisuga 

31.1L.L0L0 

Tasumisele kuuluv laenu põhiosa 
tagasimaksed 

L0L1 L0LL-
L0L5 

L0L5-
L031 

KOKKU 

Keskkonna-
investeeringute 
Keskus SA  

11.07.l014- 
l7.08.l0l3 

6-kuu 
EURIBOR 
+ 1,l5% 

630 170 L70 074 90 0l4 180 050 0 L70 074 

Keskkonna-
investeeringute 
Keskus SA  

06.03.l015- 
l7.08.l0l1 

6-kuu 
EURIBOR 
+ 1,l5% 

l70 539 45 090 45 090 0 0 45 090 

LHV Pank AS 
(Danske Bank AS 
Eesti filiaal)  

l7.06.l017- 
15.1l.l0ll 

6 kuu 
EURIBOR 
+ 0,67% 

l96 l63 118 505 59 l53 59 l5l 0 118 505 

Keskkonna-
investeeringute 
Keskus SA  

18.10.l011- 
l7.08.l031 

6 kuu 
EURIBOR 
+ 1,00% 

315 085 19L 557 17 504 70 016 105 037 19L 557 

SEB Pank AS 
l0.01.l019- 
l0.1l.l0l8 

6-kuu 
EURIBOR 
+ 0,96% 

l 365 000 1 89L 000 l36 500 946 000 709 500 1 89L 000 

Swedbank AS 
l0.01.l0l0-
l0.1l.l0l9 

6-kuu 
EURIBOR 
+ 1,l89% 

l l30 000 L 007 000 ll3 000 89l 000 89l 000 L 007 000 

Luminor Bank AS 
l0.01.l0l1-
l0.1l.l030 

6-kuu 
EURIBOR 
+ 1,050% 

1 650 000 1 650 000 165 000 660 000 8l5 000 1 650 000 

KOKKU     7 757 057 6 175 LL6 836 371 L 807 318 L 531 537 6 175 LL6 

Plide linnl llenukohustused 2021-2031 



  Paide linna eelarvestrateegia aastateks l0ll‒l0l5 
Lisa l  

- 16 - 
 

 

4.5. Finantsdistsipliini näitajad 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses on sätestatud finantsdistsipliini tagamise 
meetmed, millest tuleb kohalikul omavalitsusel kinni pidada: 

• 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 
ja § 59 lõiketes 1l ja 13 sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära. 

Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. 
Võlakohustustena arvestatakse bilansis kajastatud kohustused, sealhulgas: 

• võetud laenud; 
• kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 
• tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 
• saadud toetuste tagasimakse kohustused; 
• toetusteks saadud ettemaksed; 
• toetuste andmise kohustused; 
• pikaajalised võlad tarnijatele; 
• muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. 

Lisaks eelnimetatud bilansilistele võlakohustustele võetakse netovõlakoormuses arvesse 
bilansiväliselt kajastatud mittekatkestatavad kasutusrendilepingud mittekatkestatava perioodiga üle 
ühe aasta. Põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus arvutatakse raamatupidamisarvestuse 
andmete alusel aruandeaasta lõpu seisuga. Linna võlakohustustes arvestatakse sihtasutuste Paide 
Haldus ja Paide Spordikeskus laenukohustusi, mis ei kajastu linna eelarvestrateegia 
finantseerimistegevuses. 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise 
meetmed: 

• kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest, 
• kinnipidamine netovõlakoormuse ülemmäärast. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lg 7¹-le oli kuni 31. detsembrini 
l016 kohaliku omavalitsuse üksuse lubatud netovõlakoormuse ülemmäär aruandeaasta alguse 
seisuga 60% põhitegevuse tuludest, alates 01. jaanuarist l017 võib võlakohustust suurendada kuni 
netovõlakoormuse ülemmäärani. Lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 
59 lõigetest 1l ja 13 võib erandina aastatel l0l0 kuni l0l4 kohaliku omavalitsuse üksuse 
netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja 
põhitegevuse kulude kümnekordse vaheni (kuni l019. aastani kuuekordse vaheni), kuid ei tohi 
ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui kümnekordne põhitegevuse tulem 
on aastatel l0l0 kuni l0l4 väiksem kui 80% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib 
kohaliku omavalitsuse üksuse netovõlakoormus ulatuda nendel aastatel kuni 80% vastava 
aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Alates l0l5. aastast kuni l0l7. aastani hakkab ülemmäär järk-
järgult vähenema, ning alates l0l8. aastast on netovõlakoormuse ülemmäär taas enne erisuse 
kehtestamist kehtinud määras. Erisus kehtestati seoses COVID-19 viiruse levikuga kehtestatud 
piirangutest ja sellest tulenevalt kohalike omavalitsuste põhitegevuse tulude vähenemisest tingitud 
finantsvõimekuse langusest. Muudatuse tulemusel on võimalik säilitada investeeringuid planeeritud 
mahus, mis omakorda toetab ettevõtlust ja aitab elavdada majandust COVID-19 eriolukorra järgselt.  

Netovõlakoormuse ülemmäära erisus lähtudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 
seaduse § 59 lõigetest 1l ja 13: 

Netovõlakoormuse ülemmäär (oleneb 
kumb on suurem) L019 

L0L0-
L0L4 L0L5 L0L6 L0L7 L0L8 

Põhitegevuse tulem korda järgmine 
kordaja 6 10 9 8 7 6 

% vastava aasta põhitegevuse tuludest 60% 80% 75% 70% 65% 60% 
Netovõllkoormuse ülemmäär llstltel 2019-2028. 
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Paide linn on koostanud eelarvestrateegia aastateks l0l15l0l5 eesmärgiga tagada finantsdistsipliini 
meetmed. Aasta-aastalt on linna finantsnäitajad paranenud, linna netovõlakoormus on püsinud 
stabiilne ning see võimaldab linnal teha investeeringuid nii põhitegevuse tulemi kui ka 
laenukohustuste arvelt. 
 

 
Plide linnl finlntsdistsipliini meetmed 

 
Eelarvestrateegias on arvestatud laenukohustuse võtmisel, et linna netovõlakoormus oleks väiksem 
kui seaduses kehtestatud ülemmäär. Linn on planeerinud aastatel l0l15l0l5 võtta 
investeerimislaenu (kajastatud finantseerimistehingutes) ning sellest tulenevalt kasvab prognoositav 
netovõlakoormus aasta-aastalt, kuid jääb eelarveaasta arvestuslikust ülempiirist allapoole. 
Eelarvestrateegias arvestatud põhitegevuse tulem on finantsjätkusuutlikkuse tagamiseks mahus, mis 
võimaldab teenindada linna laene, tasuda intresse, sealhulgas finantseerida linna sihtasutuste laene ja 
laenuintresse ning planeerida investeeringuid ja muid tegevusi arengukavas sätestatud eesmärkide 
täitmiseks. Aastatel l0l1-l0ll on põhitegevuse tulem võrreldes eelnevate aastate tegelike andmetega 
oluliselt väiksemas mahus. Selle on põhjustanud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud 
piirangute tõttu põhitegevuse tulude vähenemine. 

5. Sõltuvate üksuste finantstegevuse olukord ja prognoos 

Alates l01l. aastast reguleerib kohalike omavalitsuste finantsjuhtimist kohaliku omavalitsuse üksuse 
finantsjuhtimise seadus. 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. Paide linna sõltuvad üksused on SA Paide Spordikeskus, SA Paide Haldus ja SA Ajakeskus 
Wittenstein. 
 

5.1. Sihtasutus Paide Spordikeskus 
Sihtasutus Paide Spordikeskus on Paide linna asutatud sihtasutus, mille asutamisel on kinnitatud 
põhikiri Paide Linnavolikogu 17.05.l007 otsusega nr 38. Sihtkapitali oli asutamisel 31 956 eurot. 
Sihtasutuse registrikanne on tehtud l8.06.l007. Sihtasutus loodi eesmärgiga tagada Paide linna 
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spordielu terviklik juhtimine, sealhulgas kasutatavate spordiobjektide ja rajatiste ühtne haldamine 
ning uute spordiobjektide rajamine. 

Investeerimistegevuses on kajastatud Paide Linnavalitsuselt laekuv sihtotstarbeline toetus laenu 
põhiosa ja finantskulude, finantseerimistegevuses on kajastatud laenu põhiosa tagasimaksed. 

Sihtasutuse võlakohustus on investeerimislaen, mis on võetud spordihalli ehitamiseks. Laenu põhiosa 
ja intressikulusid finantseerib Paide linn oma eelarvest, sihtasutuse võlakohustus kajastub kohaliku 
omavalitsuse bilansis. Sihtasutuse laenulepingu tagatiseks on Paide Linnavalitsuse käendus 
käenduslepingu alusel. Käenduslepingu sõlmimise aluseks on Paide Linnavolikogu 18.1l.l014 otsus 
nr 105 „SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus ja Danske Bank AS-i Eesti filiaali vahelise laenulepingu 
käendamine“. Sihtasutuse laenuleping on sõlmitud Danske Bank AS-i Eesti filiaaliga ning laenu 
tagasimaksetähtaeg on 15. jaanuaril l0l5. Danske Bank AS laenulepingud võttis samadel tingimustel 
üle LHV Pank AS. 

Sihtasutus Paide Spordikeskus 
L0L0 

täitmine 

L0L1 
eeldatav 
täitmine 

L0LL 
eelarve 

L0L3 
eelarve 

L0L4 
eelarve 

L0L5 
eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku (+) 360 348 441 055 45l 081 463 383 474 968 486 84l 

    sh saadud tulud kohalikult 
omavalitsuselt 

15l 904 166 705 166 705 170 873 175 144 179 5l3 

Põhitegevuse kulud kokku (+) l87 838 4l8 098 430 l38 440 994 45l 019 463 3l0 

    sh tehingud kohaliku 
omavalitsuse üksusega 

3 849 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Põhitegevuse tulem 7l 510 1l 957 l1 843 ll 389 ll 949 l3 5ll 

Investeerimistegevus kokku (+/-) 76 68l 186 000 188 500 188 500 189 000 190 000 

Eelarve tulem 149 19l 198 957 l10 343 l10 889 l11 949 l13 5ll 

Finantseerimistegevus (-/+) -l10 000 -l10 000 -l10 000 -l10 000 -l10 000 -l10 000 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) 

-51 647 -11 043 343 889 1 949 3 5ll 

Nõuete ja kohustuste saldode 
muutus (+/-) 

9 161           

Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks 

11 154  111  454  1 343  3 l9l  6 814  

Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 

l 57l 388 l 36l 388 l 15l 388 1 94l 388 1 73l 388 1 5ll 388 

    sh muud võlakohustused, mis 
kajastuvad ka KOV bilansis 

l 57l 388 l 36l 388 l 15l 388 1 94l 388 1 73l 388 1 5ll 388 

Netovõlakoormus (eurodes) l 561 l33 l 36l l76 l 151 933 1 941 044 1 7l9 096 1 515 573 

Netovõlakoormus (%) 710,8% 535,6% 476,0% 418,9% 364,0% 311,3% 

Sihtlsutus Plide Spordikeskus eellrvestrlteegil. 

 

5.2. Sihtasutus Paide Haldus 
Sihtasutus Paide Haldus on Paide linna asutatud sihtasutus, mille asutamisel on kinnitatud põhikiri 
Paide Linnavolikogu l3.08.l007 otsusega nr 63. Sihtkapitali oli asutamisel 1l 78l eurot. Sihtasutuse 
registrikanne on tehtud l6.10.l007. 

Sihtasutuse eesmärk on Paide Linnavalitsuse ja selle hallatavate asutuste kinnisvara, ehitiste ning 
mitteeluruumide haldamine, nende üürile, rendile ja kasutusse andmine, uute hoonete ehitamine, 
linna haljasalade, kalmistute hooldustööd, Paide turu haldamine, linna tänavavalgustuse haldamine 
ning PAIde Lastaias ja Paide Sookure Lasteaias toitlustamisteenuse osutamine. 

Investeerimistegevuses on kajastatud Paide Linnavalitsuselt laekuv sihtotstarbeline toetus laenu 
põhiosa ja finantskulude, finantseerimistegevuses on kajastatud laenu põhiosa tagasimaksed. 

Sihtasutuse võlakohustuseks on investeerimislaen, mis on võetud lasteaia ehitamiseks. Laenu põhiosa 
ja intressikulusid finantseerib Paide linn oma eelarvest, sihtasutuse võlakohustus kajastub kohaliku 
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omavalitsuse bilansis. l017. aastal viis sihtasutus Paide Haldus läbi riigihanke olemasoleva 
investeerimislaenu refinantseerimiseks. l8.08.l017 sõlmis sihtasutus laenulepingu Danske Bank AS-i 
Eesti filiaaliga, laenu tagasimaksetähtaeg on l0. detsembril l0l1. Laenulepingu tagatiseks on Paide 
Linnavalitsuse käendus käenduslepingu alusel. Käenduslepingu sõlmimise aluseks on Paide 
Linnavolikogu 17.08.l017 otsus nr 37 „Sihtasutuse Paide Haldus ja Danske Bank AS-i Eesti filiaali 
vahelise laenulepingu käendamine“. Danske Bank AS laenulepingud võttis samadel tingimustel üle 
LHV Pank AS. 

Sihtasutus Paide Haldus 
L0L0 

täitmine 

L0L1 
eeldatav 
täitmine 

L0LL 
eelarve 

L0L3 
eelarve 

L0L4 
eelarve 

L0L5 
eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku (+) 1 009 945 1 195 939 1 l13 878 1 l44 ll5 1 l75 331 1 307 l14 

    sh saadud tulud kohalikult 
omavalitsuselt 

99l l53 1 154 935 1 154 935 1 183 808 1 l13 404 1 l43 739 

Põhitegevuse kulud kokku (+) 1 043 571 1 193 539 1 l11 44l 1 l41 7l8 1 l7l 771 1 304 591 

    sh tehingud kohaliku 
omavalitsuse üksusega 

5 99l 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

    sh katkestamatud 
kasutusrendimaksed  

13 318 13 487 10 773 1 69l 143 0 

Põhitegevuse tulem -33 6l6 l 400 l 436 l 497 l 559 l 6l3 

Investeerimistegevus kokku (+/-) l05 747 194 798         

Eelarve tulem 17l 1ll 197 198 l 436 l 497 l 559 l 6l3 

Finantseerimistegevus (-/+) -197 ll0 -197 198 0 0 0 0 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) 

-630 0 l 436 l 497 l 559 l 6l3 

Nõuete ja kohustuste saldode 
muutus (+/-) 

l4 469           

Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks 

371 371 l 807 5 304 7 863 10 486 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 

ll3 l9l 1l 608 1 835 143 0 0 

    sh muud võlakohustused, mis 
kajastuvad ka KOV bilansis 

ll3 l9l           

Netovõlakoormus (eurodes) lll 9ll 1l l37 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (%) ll,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sihtlsutus Plide Hlldus eellrvestrlteegil 

 

5.3. Sihtasutus Ajakeskus Wittenstein 
Sihtasutus Ajakeskus Wittenstein on Paide linna asutatud sihtasutus, mille asutamisel on kinnitatud 
põhikiri Paide Linnavolikogu otsusega l1.10.l010 nr 73. Sihtkapitali oli sihtasutuse asutamisel 1 l78 
eurot. Sihtasutuse registrikanne on tehtud l7.01.l011. 

SA Ajakeskus Wittenstein eesmärkideks on Paide Vallimäel paikneva Ajakeskuse Wittenstein 
(Vallitorn) ja lauluväljaku ning aadressidel Tallinna 9, 11 ja 13 asuvate kinnistute arendamine ja 
juhtimine. Sihtasutuse ülesanne on turismiteenuste arendamine ja Paide kui reisisihi tuntuse 
suurendamine ning seeläbi linna konkurentsivõime tõstmine turismivaldkonnas nii sise- kui ka 
välisturgudel. Sihtasutuse majandustegevuse arendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks korraldab 
sihtasutus erinevaid turismi- ja kultuuriüritusi, rendib pindasid ja pakub teenust seminaride, 
tähtpäevade, kontsertide, töötubade jne läbiviimiseks. Sihtasutus tagab Paide Vallitornis asuva 
ajamasina atraktsiooni tehnilise korrasoleku ja atraktiivsuse külastajatele ning teenindab turiste, kes 
külastavad ajakeskust. 

l8.1l.l01l aastal sõlmisid Kultuuriministeerium ja Paide linn koostöölepingu, lähtudes Järvamaa 
Muuseumi kasutuses oleva riigile kuuluva muuseumikogu tähtsusest Eesti rahvusliku kultuuripärandi 
osana ning tulenevalt ühisest huvist arendada jätkusuutlikult Ajakeskuse Wittenstein tegevust. 
01.07.l013. aastal ühinesid SA Ajakeskus Wittenstein ja Kultuuriministeeriumile kuuluv Järvamaa 
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Muuseum. Ühise asutuse juriidiliseks nimeks on SA Ajakeskus Wittenstein ja tema struktuuriüksuseks 
Järvamaa Muuseum. Muuseumi tegevuskulud katab Kultuuriministeerium tegevustoetusena. 

l018. aastal esitas sihtasutus Ajakeskus Wittenstein EAS-ile projekti „Ajakeskuse Wittenstein 
edasiarendamine“. Projekti raames kaasajastatakse Vallitornis asuva Ajakeskuse Wittenstein 
eksponaate ning rajatakse Paidesse Tallinna tn 11 19. sajandi tegevusmuuseum. Projektiga luuakse 
terviklik külastuskeskkond, mis pakub elamuslikku tegevust igas eas turistidele. Ajakeskuses on 
terviklik Eesti ajalookäsitlus läbi huumoriprisma, 19. sajandi tegevusmuuseum annab ülevaate 
mitmetest ajastu tegevusaladest nii teoreetilisel kui ka praktilisel tasandil. Tutvuda saab 19. sajandi 
aja- ja kultuurilooga ning igapäevaeluga Eestis. Projekt sai EAS-ilt rahastamisotsuse, projekti eelarve 
on 1 815 8l1 eurot, sealhulgas 1 543 448 eurot taotletav toetus eurot ning projekti abikõlblikkuse 
periood on 01.08.l018515.1l.l0l1. 

Alates l0ll. aastast on prognoositud külastajate arvu kasvu ning sellest tulenevalt põhitegevuse 
tulude suurenemist projekti „Ajakeskuse Wittenstein edasiarendamine“ elluviimisel. Põhitegevuse 
tuludesse on arvestatud laekumised sihtasutuse põhitegevusest, lisaks sihtasutusele antav Paide linna 
tegevustoetus. Kultuuriministeeriumi sihtotstarbeline tegevustoetus muuseumi tegevuskulude 
katteks on arvestatud l0l1. aasta tasemel. 

Sihtasutus Ajakeskus 
Wittenstein 

L0L0 
täitmine 

L0L1 
eeldatav 
täitmine 

L0LL 
eelarve 

L0L3 
eelarve 

L0L4 
eelarve 

L0L5 
eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku (+) 460 39l 463 808 494 883 5ll 10l 535 154 548 533 

    sh saadud tulud kohalikult 
omavalitsuselt 

70 364 66 635 66 635 68 301 70 008 71 759 

Põhitegevuse kulud kokku (+) 434 815 463 808 493 956 5l1 1l3 534 151 547 505 

    sh tehingud kohaliku 
omavalitsuse üksusega 

1 57l 1 600 1 640 1 681 1 7l3 1 766 

    sh katkestamatud 
kasutusrendimaksed  

4 49l 3 l71 3 336 3 403 3 47l   

Põhitegevuse tulem l5 577 0 9l8 979 1 003 1 0l8 

Investeerimistegevus kokku (+/-) -1l6 941 -193 l50         

Eelarve tulem -101 364 -193 l50 9l8 979 1 003 1 0l8 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) 

94 740 -193 l50 9l8 979 1 003 1 0l8 

Nõuete ja kohustuste saldode 
muutus (+/-) 

196 104           

Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks 

l06 499 13 l49 14 176 15 155 16 158 17 186 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 

13 48l 10 l11 6 875 3 47l 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sihtlsutus Ajlkeskus Wittenstein eellrvestrlteegil 

 

6. Paide linna arvestusüksuse eelarvestrateegia aastateks 
2022-2025 

Paide linna l0ll5l0l5 eelarvestrateegia on koostatud linna arengukavas ettenähtud eesmärkide 
saavutamiseks koos ajalise tegevuskava ja finantsplaaniga. Paide linna arvestusüksuse 
eelarvestrateegia kajastab Paide linna ning linna sõltuvate üksuste finantsnäitajaid. Linna sõltuvad 
üksused on sihtasutused Paide Spordikeskus, Paide Haldus ja Ajakeskus Wittenstein. 
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Paide linn 
(arvestusüksus) 

L0L0 
täitmine 

L0L1 
eeldatav 
täitmine 

L0LL 
eelarve   

L0L3 
eelarve   

L0L4 
eelarve   

L0L5 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 16 068 8l6 16 157 l95 16 6l8 664 17 368 078 18 090 866 18 853 363 

Põhitegevuse kulud kokku 13 963 1l0 15 831 l04 16 l17 707 16 l86 188 16 533 417 16 796 5l1 

   sh katkestamatud 
kasutusrendimaksed  

113 106 151 195 145 005 135 991 134 511 130 896 

Põhitegevuse tulem L 105 707 3L6 091 410 957 1 081 891 1 557 449 L 056 84L 

Investeerimistegevus kokku -l 058 937 -3 047 665 -l 0l9 680 -1 856 986 -3 336 833 -1 4l7 357 

Eelarve tulem 46 770 -l 7l1 573 -1 618 7l3 -775 095 -1 779 384 6l9 485 

Finantseerimistegevus 134 948 979 431 876 4l0 6l5 670 1 515 696 -584 304 

Likviidsete varade muutus 
(+ suurenemine, - 
vähenemine) 

95l 646 -1 74l 14l -74l 303 -149 4l5 -l63 688 45 181 

Nõuete ja kohustuste 
saldode muutus (+/-) 

770 9l9 0 0 0 0 0 

Likviidsete varade 
suunamata jääk aasta 
lõpuks 

3 056 907 1 314 765 57l 46l 4l3 036 159 348 l04 5l9 

Võlakohustused kokku aasta 
lõpu seisuga 

11 565 5l0 1l 419 851 13 151 l66 13 640 945 15 0ll 130 14 306 930 

Netovõlakoormus 
(eurodes) 

8 508 613 11 105 086 1L 578 804 13 L17 908 14 86L 78L 14 10L 401 

Netovõlakoormus (%) 53,0% 68,7% 75,6% 76,1% 8L,L% 74,8% 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (eurodes) 

16 068 8L6 1L 9L5 836 13 30L 931 13 894 463 16 919 593 18 853 363 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (%) 

100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 93,5% 100,0% 

Vaba netovõlakoormus 
(eurodes) 

7 560 L13 1 8L0 750 7L4 1L7 676 554 L 056 811 4 750 961 

Plide linnl lrvestusüksuse eellrvestrlteegil koondlndmed llstltel 2012-2025. 

Keskpika planeerimise eesmärk on suurendada eelarveprotsessi stabiilsust ning tagada linna 
vahendite sihipärane ja efektiivsem kasutamine. Paide linn ja sõltuvad üksused on finantssituatsioonis, 
kus peamine tähelepanu on kulude pideval jälgimisel ning olemasolevate laenude tagasimaksmisel. 
Lähimate aastate eesmärk on linna elanikele vähemalt senisel tasemel avalike teenuste tagamine ning 
abivajajatele toimetuleku kindlustamine. Paide linna ning linna arvestusüksuse finantsnäitajad on 
aasta-aastalt oluliselt paranenud ning see võimaldab aastateks l0ll5l0l5 prognoosida linna 
arenguks olulisi investeeringuid nii struktuurfondide toetuste kui ka laenukohustuse arvelt. 

Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud vajadusest tagada linna finantsstabiilsus ja jätkusuutlik 
areng vastavalt linna arengukavas sätestatud eesmärkidele ning arvestada kohaliku omavalitsuse 
üksuse finantsjuhtimise seaduses kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmeteid. 

Kui lähtuda riskistsenaariumi võimalusest, et tulude laekumine jääb planeeritust väiksemaks, väheneb 
põhitegevuse tulem. Põhitegevuse tulude vähenemine toob kaasa netovõlakoormuse ülemmäära 
vähenemise ja netovõlakoormuse protsendi tõusu. Vaba netovõlakoormuse vähenemine teeb 
keeruliseks investeerimistegevust planeeritud mahus ellu viia. Eelarvestrateegias on aastateks l0ll5
l0l5 planeeritud suuremas mahus investeeringuid laenukohustuste arvelt, mistõttu 
netovõlakoormus suureneb, kuid püsib lubatud piirmääras. Arvestusüksusele kehtivad samad 
põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse nõuded nagu kohaliku omavalitsuse üksusele. 
Netovõlakoormuse maksimaalne lubatud näitaja on 605100% põhitegevuse tuludest ja see sõltub 
omafinantseerimise võimekusest. Täpsemalt on netovõlakoormuse piirmäärad välja toodud 
eelarvestrateegia osas „Finantsdistsipliini näitajad“. 
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Arvestusüksuse põhitegevuse tulem ning netovõlakoormus on eelarvestrateegias prognoositud 
lubatud piires, st põhitegevuse tulem on positiivne ning netovõlakoormus lubatud piirmääras. Linna 
finantsjätkusuutlikkuse tagamiseks on eelarvestrateegias arvestatud põhitegevuse tulem mahus, mis 
võimaldab teenindada linna laene ning tasuda intresse, sealhulgas finantseerida linna sihtasutuste 
laene ja laenuintresse. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et 
põhitegevuse tulem ei tohi olla negatiivne kahel järjestikusel eelarveaastal. Kuna Paide linna 
põhitegevuse tulem püsib positiivne ilma vähenemise tendentsita, võib järeldada, et riskistsenaarium 
ei kujutaks olulist ohtu finantsdistsipliini tagamise meetmetele. 
 

 
Plide linnl lrvestusüksuse finlntsdistsipliini meetmed. 

 
 

KASUTATAVAD PÕHIMÕISTED  
Põhimõisted: 

Arengukava 5 omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks 
tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 
keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate 
eluvaldkondade arengu koordineerimisele. 
Areng 5 majanduslike, sotsiaalsete ja looduskeskkonna muutuste protsess, millel puudub ühtne ja 
lihtne määratlus. Tavapäraselt nähakse arenguna positiivseid muutusi. 
Fondid 5 projektipõhiste tegevuste rahastamine siseriiklikest toetusprogrammidest, Euroopa Liidu 
struktuurifondide vahenditest, territoriaalse arengu koostöö programmist või teistest 
finantseerimisallikatest. 
Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus 5 kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv 
üksus. 
Netovõlakoormus 5 kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes l nimetatud 
võlakohustuste (võetud laenud, tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused, saadud toetuste 
tagasimakse kohustused, toetusteks saadud ettemaksed, toetuste andmise kohustused, pikaajalised 
võlad tarnijatele, muud pikaajalised kohustused) ja §-s 36 nimetatud likviidsete varade (raha ja 
pangakontodel olevate vahendite) kogusumma vahe. 
Netovõlakoormuse ülemmäär 5 aastatel l0l0 kuni l0l4 10-kordne põhitegevuse tulem või 80% 
aruandeaasta põhitegevuse tuludest ning l0l5. aastal 9-kordne põhitegevuse tulem või 75%  
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aruandeaasta põhitegevuse tuludest, arvestatakse sellest, kumb määr on suurem (kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 59 lõiked 1l ja 13). 
Risk 5 väliskeskkonnast ja omavalitsusest tulenev tegur, mis võib oluliselt takistada või muul viisil 
mõjutada volikogu ja täitevvõimu ning munitsipaalasutuste edukust eesmärkide saavutamisel, 
ülesannete täitmisel ja tegevuste läbiviimisel. 
Sõltuv üksus 5 raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse 
valitseva mõju all olev üksus, mis on saanud: 

• kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või 
eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest  

või 

• kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all 
olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest. 

Visioon 5 seisundi üldine kirjeldus, mida tahetakse piirkonnas teatud ajaks saavutada. 

 

 
 


