
 

Vormsi valla eelarvestrateegia 2022-2026 aastaks 

 

Sissejuhatus 

 

Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev finantsplaan, mis seob prioriteedid, vajadused 

ja võimalused ning annab rahalised orientiirid tegevuskava elluviimiseks. Eelarvestrateegia on 

alusmaterjal eelarve koostamisel.  

 

Eelarvestrateegia koostatakse neljaks eesseisvaks eelarveaastaks: täpsustatakse eelnevalt 

kinnitatud kolme aasta kavasid tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest ning 

täiendatakse ühe aasta võrra. Strateegia koostamiseks prognoositakse põhitegevuse tulusid ja 

kulusid, arvestatakse valdkondade kulude proportsioone lähtuvalt prioriteetidest, planeeritakse 

investeerimis- ja finantseerimistegevuse vajadust ja kontrollitakse, et tagatud oleks 

finantsdistsipliin.  

 

Vormsi valla eelarve ja eelarvestrateegia on koostatud tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves ja 

eelarvestrateegias kavandatakse tehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal 

tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. 

Nii eelarves kui eelarvestrateegias on tehingud jagatud osadeks: põhitegevuse tulud, 

põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. 

Vormsi valla eelarvest finantseeritakse Vormsi Vallavalitsuse, Vormsi Raamatukogu, Vormsi 

Lasteaed – Põhikooli tegevust. 

 

Eelarvestrateegias 2022–2026 on arvestatud järgmiseid põhimõtted: 

• plaanid on konservatiivsed ja jätkusuutlikud 

• arvestatav eelarveline kate uutele tegevustele leitakse esmaselt prioriteetide  

   ümbervaatamisel valdkondade siseselt ja seejärel valdkondade üleselt 

• eelarvedistsipliini ja otsustusprotsessi selguse mõttes tehakse vajalikud strateegilised otsused 

   eelarvestrateegia koostamisel kord aastas 

• põhitegevuse kulude kasv on väiksem kui põhitegevuse tulude kasv ning eesmärgiks on valla 

   omaosaluse (põhitegevustulemi) kasv, mis võimaldab järgnevatel perioodidel tagada 

   investeeringute omaosaluse katmise 

• investeeringuobjektide planeerimisel on prioriteetsed need projektid, mille elluviimiseks on 

   võimalik leida toetusfondidest täiendavat rahastust. 

 

Prognoosi koostamisel on silmas peetud järgmiseid eelduseid: (1) Vormsi valla elanike arv püsib 

ca 450 inimese piires, maksumaksjate osakaal elanikkonnast vähemalt samal tasemel; (2) 

keskmise brutopalga kasv on ca 7% aastas; (3) maamaksust laekuv tulu jääb samale tasemele; 

(4) tulud kaupade ja teenuste müügist ning majandamiskulud tõusevad; (5) personalikulude 

tõusuks on planeeritud perioodil 2022–2026 keskmiselt 5% aastas, kusjuures suurem tõus aastal 

2023; (6) riigitoetuste maht suureneb 3% võrra. 

 



Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud strateegia 

vormid. Nendes kajastuvad strateegiaperioodi põhitegevuse tulemid, netovõlakoormuse määrad 

ja kohustuste kogusummad. 

 

Majandusprognoos 

 

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos kirjeldab, et kui seni on Eesti 

majandusnäitajad olnud head, on kindlustunne nii Eestis kui ka kogu ELis sügisest alates 

stabiilselt nõrgenenud ja langenud tasemele, kus mõningane majanduslangus on vältimatu. 

Hinnatõus kiirendab palgakasvu, kuid elanike ostujõud väheneb. Prognoositakse, et palgakasv 

taandub 7% juurde 2023. aastal ja jääb edaspidi 4-5% juurde. 2023. aasta kevadel taandub 

prognooside kohaselt ka inflatsioon ühekohaliseks ning aasta lõpus marginaalseks. Arvestada 

tuleb, et mitte kõikidel leibkondadel ei õnnestu sundkulude katmise järel tarbida endises mahus 

ka mittehädapäraseid kaupu ja teenuseid. 2023. aastal tagasihoidlik reaalpalga kasv taastub ning 

pensionitõus saab olema kiire, võimaldades rohkematel inimestel suurendada ka tarbimist. 

Investeeringud langevad 2022. aastal, neid pärsib ülikiire ehituse hinnatõus. Kulude tase kasvab 

sõja mõjust ja kiiremast inflatsioonist tingituna kõikidel valitsussektori tasanditel. 

 

Vormsi valla majanduslik areng 

 

Registriandmetel elas 1. septembri seisuga Vormsi vallas 453 elanikku. Valla elanike arv on 

võrreldes aasta algusega suurenenud ning prognoosida võib selle kasvu veelgi. Valla peamise 

tuluallika, üksikisiku tulumaksu prognoosi aluseks on enamasti elanikkonna arv, Vormsi valla 

puhul on arvestatud töötasude kasvu, mis mõjutab ka tulu laekumist valla eelarvesse. Siinjuures 

mõjutab valla eelarvet suures osas mitte vaid tööhõive ja ettevõtlusvõimalused saarel, vaid ka 

mandril töötavate saareelanike sissetulekud. 

 

Siiski - kohalike inimeste ettevõtlikkus, teenimisvõimalused saarel mõjutavad ka valla eelarvet. 

Valla arengukava näeb selleks ette kahte olulist suunda - pingutusi kohaliku ressursi 

väärindamiseks ja turismihooaja pikendamist. Ebakindlus ning üldine elukalliduse tõus 

mõjutavad kindlasti ka Vormsi valla ettevõtlust ja tööelu. Lähiaastatel mõjutab valla eelarvet 

veel õpetajate miinimumpalga tõus, mis seni küllaltki madala tasemega palkade juures sunnib 

vaatama üle ka teiste valla töötajate töötasud, vajadusel kompenseerima vajaliku vahe 

tegevuskulude arvelt.  

 

Põhitegevuse tulude prognoos 

Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias järgmiseid tulusid: maksutulud, tulud 

kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused tegevuskuludeks, muud tegevustulud. Aastatel 

2022–2026 kasvavad Vormsi valla põhitegevuse tulud keskmiselt ca 5% aastas. Võrreldes 2022. 

aastaga on prognoositud põhitegevuse tulude kasv 2026. aastaks ligikaudu 250 000 euro võrra. 

Põhitegevuse tulude kasv tuleneb põhiliselt tulumaksu planeeritavast kasvust, kuid arvestatud 

on ka riigipoolse finantseerimise ja kaupade ja teenuste müügist saadava tulu kasvuga. 

 

Riigieelarvest edasikantavate maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi 



ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste 

üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud eelarveliste võimaluste 

ühtlustamiseks. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades maksta 

õpetajatele töötasu, korraldada koolis toitlustamist, maksta toimetulekutoetust ning hooldada 

kohalike teid. Lisaks on KOV-del võimalus taotleda projektitoetust mitmest meetmest. 

 

Tulumaks moodustab Vormsi valla põhitegevuse tuludest ~53%. Tulumaksu laekumine on 

arvestatud 8%-se kasvuga võrreldes iga eelneva aastaga. Maamaksumäära protsent on Vormsi 

vallas maksimum võimalikust ja muutuseid maamaksumääras ei ole arvestatud, kuigi on teada, 

et riik plaanib maa maksustamise alused üle vaadata. Lähiaastatel prognoositava võimaliku 

maamaksumäära muutust saab arvestada järgmiste eelarvestrateegiatega kui plaanid ja 

kokkulepped on selgemad. 

 

Toetusfondi kaudu laekub üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, koolieelsete lasteasutuste 

õpetajate tööjõukulude osaliseks kompenseerimiseks antav toetus, huvihariduseks ja –

tegevuseks antav toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude 

hüvitis, matusetoetus ning kohalike teede hoiu toetus. Toetusfondi ja ka tasandusfondi suurus 

on planeeritud strateegiasse 3%-se tõusuga igal aastal võrreldes eelmise aastaga, väikese 

erisusega aastal 2023, kus arvestades õpetajate palgakasvu on ette näha veidi suuremat 

toetusfondi tõusu. 

 

Vormsi vald kohalikke makse kehtestanud ei ole. Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 

moodustab ca 7% põhitegevuse tuludest. Arvestatud on haridusasutuste õppetasude/arvlemiste 

ning üüritulude ja vallale kuuluvate hoonete majandamise tegevuse laekumiste tõusuga. 

 

Põhitegevuse kulude prognoos 

 

Põhitegevuse kuludena käsitletakse järgmiseid kulusid: toetused tegevuskuludeks, muud 

tegevuskulud. Antavate toetuste maht on arvestatud eelarvestrateegias 2%-se kasvuga 

võrreldes iga eelneva aastaga. Tõus lähtub ka põhimõttest delegeerida võimalusel ülesannete 

täitmist vallavalitsusest kogukonda, võimaldada omaalgatust ja kaasata vallaelanikke enam 

valitsemisse. Personalikulud on planeeritud keskmiselt 4%-se kasvuga perioodil arvestusega, et 

aastal 2023 on tõus suurem, seejärel väiksem. Põhitegevuse kuludest moodustavad 2022. aastal 

personalikulud ~50%. Personalikulude tõus suurendab põhitegevuse kulusid strateegiaperioodi 

lõpuks ca 128 000 euro võrra. Eelarvestrateegia perioodil (2022–2026) suureneb põhitegevuse 

kulude maht planeeritult ca 165 000 euro võrra. Reservi on arvestatud 1% põhitegevustuludest. 

 

Põhitegevuse tulemi prognoos 

 

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulem 

peab olema positiivne või võrduma nulliga. Strateegiaperioodi eesmärgiks on põhitegevuse 

tulude -kulude ülejäägi saavutamine määral, mis tagab laenude ja intresside tagasimaksed ning 

võimaldab omaosaluse katmist planeeritavatele investeeringutele. Strateegiaperioodi aastatel 

kasvavad tulud ja ka põhitegevustulemi positiivne väärtus, mis võimaldab tasakaalus või 

ülejäägiga eelarvet. Eesmärk on omafinantseerimise võimekust aasta-aastalt kasvatada. 



 

Investeerimistegevuse eelarveosa 

 

Strateegiaperioodil on plaanitud teostada kokku ca 2 280 000 euro ulatuses investeeringuid. 

Investeerimistegevuse eelarve on kogu strateegia perioodi jooksul negatiivne ehk 

investeerimistegevuse kulud ületavad investeerimiseks saadavaid tulusid. Negatiivset 

investeerimistegevuse tulemit võimaldab peamiselt valla laenuvõimekus. Vaadeldaval perioodil 

kaetakse põhitegevuse tulemiga laenu- ja intressimaksed ning osaliselt projektide omaosalus. 

2022–2026. aastal tuleb investeerimistegevuse negatiivse väärtuse katmiseks kaasata 

laenuvahendeid 474 000 euro väärtuses. 

 

Lähiaastate olulisemateks investeeringuteks on: valla külakeskuste teede mustkatte alla 

viimine, Rälby sadama väljaarendamine, spordihoone ehitus, investeeringud mobiilside 

parandamiseks ja kriisivõimekuse tagamiseks. Olulised on ka pikalt ootel olnud kooli 

ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine, kooli ümbruse ligipääsuteede ja valgustuse rajamine, 

jäätmemajanduse arendamiseks vajalikud investeeringud ning jätkuv sadamakohtade 

arendamine, milles Rälby kõrval on plaanis alustada Saxby slipi väljaehitamist. Kohalike 

ettevõtjate ja seltside eestvedamisel on plaanis Sviby talumuuseumi arendus, kohaliku tooraine 

väärindamiseks kogukonnaköögi väljaehitamine, loomsete jäätmete matmispaiga rajamine, 

tapamaja ehitamine ja matkarade võrgustiku arendamine. Nendes projektides on oluline 

vallapoolne koostöö ja omapoolne panus. Samuti tuleb võtta ette kergliiklustee projekteerimine 

kõrtsist kirikuni, hoolitseda elamumajanduse eest, investeerida ühisveevärki- ja kanalisatsiooni 

ja sotsiaaltransporti. 

 

Uute objektide nimekiri vaadatakse kord aastas koos arengukava aruteluga üle ja vastavalt 

pingereale ning sõltuvalt konkreetsetest rahastamise otsustest ja vajadustest lisanduvad 

objektid strateegiasse. Konkreetsed investeeringuobjektid eelarvestrateegias aastateks 2022–

2026 lähtuvad valla arengukavas toodud eelistustest ja eelistatud on objektid, mille 

finantseerimiseks õnnestub kasutada toetusvahendeid. 

 

Eelarve tulem ja finantseerimistegevus 

 

Eelarve tulem võrdub põhitegevuse eelarveosa ja investeerimistegevuse eelarveosa summaga. 

Negatiivne eelarvetulem näitab, et planeeritavate investeeringute omaosaluste katmiseks jääb 

vahendeid puudu ja vajadus on laenuvahendite järgi. Negatiivne eelarve tulem tuleb katta kas 

täiendava laenuga või likviidsete varade (raha jäägi) arvelt. Tehtavad investeerimiskulutused 

mõjutavad negatiivselt valla finantspositsiooni suurendades võlakoormust, samas tuleb 

arvestada investeeringute sotsiaalmajanduslikku kasutegurit. Strateegia perioodi viimastel 

aastatel kasvavad planeeritavad tulud ja põhitegevustulemi positiivne väärtus, mis võimaldab 

kaasata valla oma vahendeid ning vähendada võetava laenu osa. 

 

Valla kohustuste võtmine on olnud konservatiivne ja läbimõeldud ning laenuvõimekus hea. 

Vormsi vallal oli seisuga 31.12.2021 kaks kehtivat laenulepingut, millest aasta lõpuks on järel 

üks. Investeeringuid on plaanis lähiajal teostada oluliselt suuremas summas kui planeeritav 



põhitegevuse tulem võimaldab. Laenud on planeeritud ainult investeeringute omaosaluse 

katmiseks, laenude ja intresside tagasimaksed tasutakse põhitegevuse tulemist. 

 

Kaasates täiendavaid laenuvahendeid, tuleb jälgida KOFS-i võlakohustuste piirmääradesse 

jäämist. Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta 

põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama 

aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulemi kuuekordne vahe on 

väiksem kui 60% aruandeaasta põhitegevuse tulem, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%-ni 

vastava aasta põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete 

varade kogusumma vahe, kus netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustusena arvesse 

bilansis kajastatud kohustused ja mittekatkestatavad kasutusrendilepingud. Viimaseid Vormsi 

vallal ei ole. Maksimaalset limiiti on võimalik saavutada, kui suurendada põhitegevuse tulemit 

põhitegevuse tulude suurendamise või põhitegevuse kulude vähendamisega, kuid see ei ole 

eraldi eesmärk: suure netovõlakoormusega on suurem ka intressikulu ja suurenevad järgnevate 

aastate laenude tagasimaksed, mis omakorda vähendab igapäevast tegutsemisvõimekust. 

 

KOFS-i kohaselt arvutatakse netovõlakoormus tekkepõhiste andmete alusel aastavahetuse 

seisuga. Seisuga 31.12.2021 on Vormsi valla vaba netovõlakoormus 805 425 eurot. 

 

Kokkuvõte 

 

Eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on jätkusuutliku finantspoliitika tagamine Vormsi 

vallas: positiivne eelarvetulem, laenude teenindamise ja investeerimisvõimekuse ja reservide 

olemasolu. Planeerimise eesmärgiks on tagada eelarveprotsessi stabiilsus, vahendite sihipärane 

ja efektiivne kasutamine. Raskemini prognoositavad on kaks olulist tululiiki - üksikisiku tulumaks 

ja riigi tasandusfond, samas mõlemad on väikese valla jaoks peamised. Vormsi valla kulude 

struktuur ei ole viimastel aastatel muutunud. Paremaks toimetulekuks tuleb vaadata üle 

tehtavad kulud, leida võimalusi tulude suurendamiseks, või saada edaspidiseks arenguks riigilt 

lisavahendeid. 

 

1. Eelarvestrateegia koondtabel 

 

Vormsi vald, eelnõu 3.10.2022 2021 täitmine 
2022 

täitmine 2023 eelarve 
2024 

eelarve 
2025 eelarve 2026 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 989 663 1 017 911 1 122 067 1 171 831 1 219 962 1 267 970 

Maksutulud 550 613 587 663 676 639 708 382 739 129 770 637 

sh tulumaks 497 649 532 825 621 801 653 544 684 291 715 799 

sh maamaks 52 965 54 838 54 838 54 838 54 838 54 838 

sh muud maksutulud 0 0 
        

Tulud kaupade ja teenuste müügist 73 570 74 120 76 344 78 634 80 993 83 423 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 365 280 356 128 369 084 384 815 399 840 413 911 

sh  tasandusfond 104 295 117 612 116 105 124 412 131 790 137 984 

sh  toetusfond 207 689 233 016 247 479 254 903 262 550 270 427 

sh muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 

53 296 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 



Muud tegevustulud 200 0 
        

Põhitegevuse kulud kokku 870 695 1 024 803 1 069 371 1 094 470 1 122 564 1 153 321 

Antavad toetused tegevuskuludeks 32 370 91 020 74 350 75 837 77 354 78 901 

Muud tegevuskulud 838 325 933 783 995 021 1 018 633 1 045 211 1 074 420 

sh personalikulud 448 940 505 755 531 043 549 629 568 866 588 777 

sh majandamiskulud 383 576 424 328 452 758 457 286 464 145 472 964 

sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 
        

sh muud kulud 5 809 3 700 11 221 11 718 12 200 12 680 

Põhitegevuse tulem 118 968 -6 892 52 695 77 361 97 397 114 650 

Investeerimistegevus kokku -239 642 -77 595 -110 418 -283 778 -36 989 -40 000 

Põhivara müük (+) 0 49 500 
        

Põhivara soetus (-) -610 247 -543 990 -340 000 -1 269 000 -100 000 -25 000 

sh projektide omaosalus -218 166 -119 540 -89 500 -267 600 -20 000 -25 000 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 
(+) 392 080 424 450 250 500 1 001 400 80 000 0 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 
(-) 

-20 203 -5 607 -15 000 -7 000 -7 000 -7 000 

Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük 
(+) 

0 0 
        

Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus 
(-) 

0 0 
        

Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0 
        

Antavad laenud (-) 0 0         

Finantstulud (+) 17 0         

Finantskulud (-) -1 289 -1 948 -5 918 -9 178 -9 989 -8 000 

Eelarve tulem -120 674 -84 487 -57 723 -206 417 60 408 74 650 

Finantseerimistegevus 160 470 48 787 52 673 188 373 -66 627 -88 627 

Kohustiste võtmine (+) 200 000 104 801 100 000 250 000 20 000 
  

Kohustiste tasumine (-) -39 530 -29 181 -47 327 -61 627 -86 627 -88 627 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 
vähenemine) -80 969 -28 591 -5 050 -18 044 -6 219 -13 977 

Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku 
(+ /-) -120 766 -19 724 0 0 0 0 

sh nõuete muutus (- suurenemine/ + 
vähenemine)             

sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - 
vähenemi 

ne) 
          

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 
lõpuks 

61 437 32 846 27 796 9 752 3 534 -10 443 

Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga 245 675 294 462 347 135 535 508 468 881 380 254 

sh kohustised, mille võrra võib ületada 
netovõlakoormuse piirmäära 0 0         

Netovõlakoormus (eurodes) 184 238 261 616 319 339 525 756 465 347 390 698 

Netovõlakoormus (%) 18,6% 25,7% 28,5% 44,9% 38,1% 30,8% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 989 663 814 329 897 653 937 465 914 971 917 198 

Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär 
(%) 

100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 75,0% 72,3% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 805 425 552 713 578 314 411 709 449 624 526 500 

 

2. Lisa 1: Investeeringute prognoos 

 



Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)   2022 
eeldatav 
täitmine 

2023 
eelarve 

2024 
eelarve 

2025 
eelarve 

2026 
eelarve 

01 Üldised valitsussektori teenused   0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             
02 Riigikaitse   0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             
03 Avalik kord ja julgeolek   74 013 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   62 381         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   11 632         
04 Majandus   442 940 180 000 200 000 0 0 

sh toetuse arvelt   335 032 130 500 200 000     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   107 908 49 500       
05 Keskkonnakaitse   0 100 000 19 000 0 0 

sh toetuse arvelt     80 000 11 400     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     20 000 7 600     
06 Elamu- ja kommunaalmajandus   27 037 0 0 100 000 0 

sh toetuse arvelt   27 037     80 000   
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         20 000   
07 Tervishoid   0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon   0 0 1 000 000 0 0 

sh toetuse arvelt       750 000     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       250 000     
09 Haridus   0 60 000 50 000 0 0 

sh toetuse arvelt     40 000 40 000     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     20 000 10 000     
10 Sotsiaalne kaitse   0 0 0 0 25 000 

sh toetuse arvelt             
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)           25 000 

KÕIK KOKKU   543 990 340 000 1 269 000 100 000 25 000 

sh toetuse arvelt   424 450 250 500 1 001 400 80 000 0 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   119 540 89 500 267 600 20 000 25 000 

 

3. Lisa 2: Olulisemad investeeringud nimeliselt  

 

    2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 

Hullo tuletõrje veevõtukoha väljaehitamine   54 512 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   42 880         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   11 632         
Mobiilse generaatori ost ja liitumisvõimekuste loomine   19 501 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   19 501         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             
Rälby sadama ehitamine   107 940 0 200 000 0 0 



sh toetuse arvelt   83 229   200 000     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   24 711         
Vormsi valla külavaheteede mustkatete alla viimine   320 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   240 000         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   80 000         
Hullo kaupluse renoveerimine   27 037 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   27 037         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   0         
Jäätmemajanduse arendamiseks vajalikud investeeringud   0 100 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt     80 000       
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     20 000       
Kooli ventilastioonisüsteemi väljaehitamine   0 0 50 000 0 0 

sh toetuse arvelt       40 000     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       10 000     
Spordihoone ehitamine   0 0 1 000 000 0 0 

sh toetuse arvelt       750 000     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       250 000     
Kooli juurdepääsuteed ja valgustus   0 60 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt     40 000       
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     20 000       
Kergliiklustee projekteerimine   0 30 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt             
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     30 000       
Koostöökeskuse väljaehitamine   15 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt   9 000         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   6 000         
Mobiilside taristu väljaehitamine   0 150 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt     130 500       
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     19 500       
Loomsete jäätmete matmispaik   0 0 19 000 0 0 

sh toetuse arvelt       11 400     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       7 600     
Saxby slipi rajamine   0 0 0 500 000 0 

sh toetuse arvelt         400 000   
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         100 000   
Ühisköök   0 0 300 000 0 0 

sh toetuse arvelt       250 000     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       50 000     
Tapapunkt   0 0 0 300 000 0 

sh toetuse arvelt         250 000   
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         50 000   

 


