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SISSEJUHATUS 

Kohaliku omavalitsuse esindus- ja võimuorganite kohaliku elu eduka korraldamise 
eelduseks on kohaliku omavalitsuse arengukava, millega luuakse laiapõhjaline 
strateegiline raamistik valla tuleviku kujundamiseks ja selle elluviimise tarvis 
ressursside paigutamiseks. Eesti Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 
(Arengukava) sätestab, et vallal peab olema arengukava, mis on omavalitsusüksuse 
pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi 
kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse, 
kultuurilise ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Valla 
või linna arengukava, kõik seaduse alusel kohalikule omavalitsusele kohustuslikud 
valdkonnapõhised arengukavad ning üldplaneering peavad olema omavahel seotud 
ja ei tohi olla vastuolus.  
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 sätestab, et arengukava osa või 
sellega seotud iseseisev dokument on eelarvestrateegia, mille nõuded sätestatakse 
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses. Rae valla põhimääruse § 
61 lõikes 2 määratakse, et eelarvestrateegia  on arengukavaga seotud iseseisev 
dokument. 
 
Eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, 
kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. 
 
Seaduse tasandil ei ole eelarvestrateegiale kehtestatud väga detailseid nõudeid. 
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) sissetulekutest ja väljaminekutest; 

 esitama kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse eelneva aasta tegeliku ning 
jooksvaks ja järgnevateks aastateks prognoositavad põhitegevuse tulemi ja 
netovõlakoormuse suurused; 

 sisaldama muud olulist finantsinformatsiooni. 
 

Käesoleva Rae valla eelarvestrateegia eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis 
eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning viia kehtiva arengukava eesmärgid kooskõlla 
valla reaalsete rahaliste võimalustega selle elluviimiseks. 
 
Eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus ja esitab selle kinnitamiseks 
vallavolikogule. Eelarvestrateegia eelnõu menetlemisel osalevad kõik volikogu 
komisjonid keskendudes oma tegevusvaldkonnale. Komisjonid esitavad oma 
ettepanekud eelarvestrateegia kohta juhtivkomisjonile valla põhimääruses sätestatud 
korras. 
 
Eelarvestrateegiat arutatakse volikogus vähemalt kahel lugemisel ja see peab enne 
kinnitamist olema avalikult kättesaadav vähemalt kolm nädalat. 
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SOTSIAALMAJANDUSLIKU KESKKONNA  ANALÜÜS JA PROGNOOS 

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvab Rahandusministeeriumi 2014.a. 
suvise prognoosi põhistsenaariumi (väliseeldused on fikseeritud juuli lõpu seisuga, 
kuid on arvestatud ka augustis kehtestatud Venemaa impordikeeluga teatud 
toiduainetele) kohaselt 2014. aastal 0,5 protsenti ja 2015. aastal 2,5 protsenti. 
Aastaks 2016 prognoositakse kasvu kiirenemist 3,5 protsendini. Aasta tagasi 
prognoositi 2014.a. kasvuks 3,6% ja 2015.a. kasvuks 3,5%. 
 
Majanduskasvu toetab ennekõike sise-tarbimine, kuigi eksport hakkab selle aasta 
teisel poolel kiirenema. Import kasvab ekspordist kiiremini, mille tagajärjel 
netoekspordi negatiivne panus majanduskasvu eelmise aastaga võrreldes suureneb. 
2013.a. prognoos: eksport kasvab impordist kiiremini, mille tagajärjel netoekspordi 
panus osutub positiivseks. Eratarbimise kasv püsib suhteliselt kiirena (3,6 protsenti) 
vaatamata palgatulu kasvu aeglustumisele. Tarbijakindlus on püsivalt kõrge ja seda 
toetab töötuse vähenemine. Sissetulekute ostujõudu hoiab aasta keskmisena 0,3 
protsendini langenud hinnatõus. 2015. aastal kasvatab netosissetulekuid lisaks 
tulumaksumäära ja töötuskindlustusmakse alandamine, mis võimaldab eratarbimise 
kasvu 3,8 protsenti. Tarbimise kasv hakkab aeglustuma seoses hinnatõusu 
kiirenemisega ning hõivatute arvu oodatava vähenemise tõttu prognoosiperioodi 
viimastel aastatel. 
 
Tarbijahindade (THI) tõus alaneb 2014. aastal 0,3%-ni (2013.a. prognoosis 2,7%-ni), 
seejärel kiireneb 2015. aastal 1,9 protsendini ning 2016. aastal 2,5 protsendini. 
2015.–2016. aastal kergitavad inflatsiooni ka riigi meetmed, millest valdava osa 
moodustab alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmine. Lisaks hakkab 
inflatsiooni suuremal määral panustama toiduainete kallinemine välisturgudel. 
Prognoosiperioodi lõpus võib oodata inflatsiooni kiirenemist 3 protsendini 
hoogsamast palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, välistegurite 
suureneva panuse ning riigipoolsete meetmete mõjul. 
 
Tööhõive kasv on peatunud ning prognoosi kohaselt hakkab hõive vähenema 2016. 
aastast alates kiirenevas tempos, mis piirab ka Eesti majanduskasvu. Selle tingib 
eelkõige tööealise rahvastiku vähenemine, mida lähiaastail kompenseerib veel 
tööjõus osalemise määra tõus tulenevalt tööealise vanusestruktuuri muutusest. 
Töötuse määr langeb soodsate majandusarengute puhul prognoosiperioodi lõpuks 6 
protsendi lähedale.  
 
Keskmise palga kasvutempo aeglustub 2014. aastal 6 protsendini ja püsib selle 
lähedal ka järgmisel aastal, 2013.aastal oli kasvutempo 7,0%. Nõudluse paranedes 
ja ekspordipartnerite nominaalkasvu taastudes võiks järgnevatel aastatel palga 
nominaalkasv natuke kiireneda, palga reaalkasv aga aeglustub veidi ning läheneb 
tööviljakuse reaalkasvule. Palgatulu kiire reaalkasvu jätkumine, mis viimasel ajal on 
paljuski tingitud langevatest impordihindadest, eeldab tulevikus tootlikkust tõstvad 
investeeringud, mis peaksid prognoosi põhistsenaariumi kohaselt järgmisel aastal 
kiirenema. Sellel ja eelmisel aastal on palgatulu kasv majanduses tervikuna ületanud 
majanduse nominaalkasvu, kuid pikemas plaanis peaksid need kasvutempod 
ühtlustuma. 
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2012. aastast reguleerib kohalike omavalitsuste tegevust kohaliku omavalitsuse 
üksuste finantsjuhtimise seadus. 2013 – 2016 eelarvestrateegia koostamise ajal oli 
nõue, et põhitegevuse tulem peab igal prognoositaval aastal olema nullist suurem. 
2013. aasta alguses jõustunud muudatuse järgi 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. 
Netovõlakoormus (kohustuste ja likviidsete varade vahe) peab olema nii endal kui 
koos sõltuvate üksustega kuni 60% - 100% põhitegevuse tuludest. 
Netovõlakoormuse üle 60% suurendamise võimalus lükatakse edasi 2016. aasta 
lõpuni, isegi kui individuaalne piirmäär seda võimaldaks. 
 
2014.a. alguseks elas Statistikaameti andmetel Harju maakonnas 43% Eesti 
elanikest. Kui 2012.aastal kasvas Harjumaa kõrval veel Tartu maakonna rahvastik, 
siis 2013.aastal oli kasv ainult Harjumaal. Rae valla soodne asend Eesti 
kasvukeskuse Tallinna kõrval, logistiliselt hea kättesaadavus, intensiivne 
arendustegevus ja valla haldusvõimekus on mõjutanud positiivselt elanike 
sisserännet peamiselt Tallinnast, kuid ka kaugematest kohalikest omavalitsustest. 
Aasta-aastalt on suurenenud valla elanike arv. Viimase kahekümne aasta jooksul on 
arv peaaegu kahekordistunud. Elanike arvu kasv on olnud alates 2006. aastast 5,6 – 
9,8% aastas, suurim kasv oli 2007. aastal – 9,8%. 01. jaanuaril 2014 oli Rae vallas 
registreeritud 14 284 elanikku. Siinjuures peab märkima, et Rahvastikuregistri 
andmed erinevad oluliselt Statistikaameti andmetest, mille kohaselt oli Rae valla 
elanike arv 01.01.2014 seisuga 16 234 inimest, erinevus 1950 inimest. 
  

 
Joonis 1. Elanike arv vallas 2004-2014, seisuga 01.01. (Allikas: Rahvastikuregister) 
 

Uuringu- ja konsultatsioonifirma Cumulus Consulting OÜ koostab Tallinna 
linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiat. Sellesse on hõlmatud pealinna ja 
seda ümbritseva üheksa omavalitsuse (Maardu linn, Saue linn, Harku, Jõelähtme, 



                                                                                                                                                           Rae valla eelarvestrateegia 
 

 6 

Kiili, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vallad) andmed. Strateegias on uuritud ka rahvastiku 
vanusegruppe. 

 Vanusegrupp 0-6 on viimase kümne aasta jooksul suurenenud linnapiirkonnas 
48,5% ehk enam kui 15 000 lapse võrra (Eestis keskmiselt 18,7%). Seejuures 
on grupi arvukuse kasv olnud madalaim Maardus (5,3%), kõrgeim Raes 
(enam kui 3 korda). Vastav areng peegeldub selgelt viimaste aastate 
suurenenud nõudluses lasteaiakohtade järgi; 

 Vanusegrupp 7-18 on viimase kümne aasta jooksul aga linnapiirkonnas 
tervikuna 10,4% ehk ligi 6600 lapse võrra kahanenud (Eesti keskmine näitaja 
on -26,2%). Seejuures on aga kooliealiste grupp kasvanud Harku, Kiili, Rae, 
Saue ja Viimsi valdades; 

 Vanusegrupp 19-64 arvukus on Tallinna linnapiirkonnas viimase kümne aasta 
jooksul keskmiselt 11,8% ehk 35 637 inimese võrra kasvanud (Eesti keskmine 
näitaja on 0,6%). Enim on tööealiste grupp kasvanud Raes (72,3%); 

 Vanusegrupp 65+ on linnapiirkonnas 16,4% ehk enam kui 12 000 inimese 
võrra kasvanud (Eesti keskmine näitaja on 7,8%). 

 

 

Joonis 2. Rahvastiku arvuline muutus vanusegruppide lõikes 2005-2013 seisuga 01.01 (Allikas: 
Rahvastikuregister) 

Positiivsena tuleb märkida ka sündimuse rolli elanike juurdekasvus. Piirkonna teistest 
omavalitsustest eristuvad selgelt Harku, Rae ja Viimsi vallad, kus loomulik iive on 
olnud läbivalt kõrge. Harkus on aastas keskmiselt lisandunud 138, Raes 152 ja 
Viimsis 155 inimest. Ülejäänud omavalitsuste (va Tallinn) puhul on loomulikust iibest 
tingitud elanikkonna juurdekasv jäänud alla 50 inimese aastas. 
 
Tähelepanu vääriv on asjaolu, et loomulik iive on keskmiselt moodustanud vaid u 
viiendiku rahvastiku juurdekasvust, suurem osa on tulnud sisserändest. Eriti torkavad 
kõrge sisserände osakaaluga silma Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue, Viimsi 
ning alates 2011. aastast ka Tallinn. 
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Summaarse sündimuskordaja1 maksimaalne väärtus jääb aastasse 2010 (vt tabel 1). 
Seejärel on see kõikide piirkonna omavalitsuste puhul langenud, ületades 2013. 
aastal taastoote taset (kordaja väärtus vähemalt 2,1) Rae, Harku, Saue ja Jõelähtme 
puhul. 
 
Linnapiirkonna siseselt valitsevad aga näitaja väärtuste vahel märkimisväärsed 
vahed. Tallinnas ja Maardus oli 2013. a kordaja väärtus väiksem kui 1,4, samal ajal 
kui Raes ja Harkus oli see suurem kui 2,5. Selline olukord tähendab, et sisemiselt 
(ilma sisserännet arvestamata) on pikemas plaanis jätkusuutlikud üksnes Rae ja 
Harku. Kiili, Saue ja Viimsi valla näitajad asetsevad 2013. aasta seisuga taastoote 
piiri lähedal, Jõelähtme, Saue linn, Saku, Tallinn ja Maardu on aga langenud alla 
selle. 
 
Tabel 1. Summaarne sündimuskordaja 2007-2013 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Keskmine 

Harku 2,31 2,80 2,94 3,01 2,51 2,37 2,51 2,63 

Jõelähtme 1,57 2,05 1,96 2,38 1,94 1,90 2,16 1,99 

Kiili 1,91 2,77 3,03 2,71 2,06 2,23 1,59 2,33 

Maardu 1,35 1,31 1,28 1,53 1,50 1,45 1,14 1,37 

Rae 2,04 2,89 2,74 3,31 2,88 2,39 2,62 2,70 

Saku 1,68 1,78 1,89 2,34 1,51 2,11 2,02 1,90 

Saue vald 2,02 2,38 2,44 2,50 2,12 2,09 2,10 2,24 

Saue linn 1,82 1,79 2,26 2,41 1,77 1,80 1,62 1,93 

Tallinn 1,69 1,67 1,58 1,59 1,53 1,47 1,38 1,56 

Viimsi 2,26 2,15 2,51 2,38 2,10 1,87 1,94 2,17 

 
Rae valla elanikkond on olulisel määral kasvanud just alevike ja Peetri kandi 
rahvaarvu suurenemise arvelt, valla keskosa külades on rahvaarv püsinud suhteliselt 
stabiilsena. Viimastel aastatel on vähenenud elanikkond valla keskustest kaugemal 
asuvates külades, kus probleemiks on lisaks elanikkonna vähenemisele ka noorte ja 
laste vähene osakaal. Vaatamata asjaolule, et enamikes külades on kogukondlik 
aktiivsus kõrge, on. nende külade sidusus valla teiste piirkondadega tagasihoidlik. 
 
Kuigi Rae vallas näitab elanike arv jätkuvat kasvutendentsi ning vallas domineerib 
tööealine elanikkond, ei tohi unustada, et pikemas perspektiivis väljendub 
rahvastikurühmade mitteproportsionaalne juurdekasv vanusrühmade hilisemas 
lainetuses ja sellest tulenevalt vajadustes avalike teenuste järele - kui täna on vaja 
palju lasteaia- ja koolikohti, siis mõne aja möödudes töökohti, veel hiljem kasvab 
vajadus eakate hoolekande järele. Selleks, et eri vanuserühmade tarvis sotsiaalse 

                                                      

1 Summaarne sündimuskordaja on põlvkonna sünnitamisvõimet iseloomustav näitaja: keskmine eeldatav 

elussündide arv naise kohta eluea jooksul. 
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taristu paigutus ja toimimine oleksid läbimõeldud ja vastaksid vajadustele, on õige 
aeg läbi mõelda alternatiivsed lahendused ning teha kaalutud otsused juba täna. 
Probleemi ilmestab joonis 3, kus on näha, et aastatel 2006 – 2013 on elanike arv 
kasvanud 156%, maksumaksjate arv aga ainult 132%. 
 

 
 
Joonis 3. Tulumaksu, elanike ja maksumaksjate arvu muutused aastatel 2006 - 2013 

 
Majanduses rasketele aegadele vaatamata on Rae vallas tõusnud ettevõtete arvukus 
pea kõikidel tegevusaladel. Erandiks on langus põllumajanduses. Elektrienergia, 
veevarustuse ja jäätmekäitlussektoris on registreeritud ettevõtete arv püsinud 
stabiilsena. Kasvanud on hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete arv, kuid 
protsentuaalselt on enim juurde tulnud ettevõtteid kutse- ja teadustegevuse, kunsti, 
meelelahutus- ja hariduse valdkonda ning haldus-, majutus- ja toitlustustegevuse 
ning muude teenindatavate tegevuste valdkonda. 
 
Tabelis 2 on esitatud Tallinna linnapiirkonna omavalitsustes paiknevate ettevõtete 
arvud töötajate arvu alusel. Tallinna kõrvale jättes eristub Rae vald, kus paikneb 
teistest enim suuri ja keskmise suurusega ettevõtteid. 
 
Tabel 2. Ettevõtted töötajate arvu alusel aastal 2013 

 Kokku Vähem kui 10 10-49 50-249 250 ja enam 

Tallinn 48 155 44 906 2 613 537 99 

Maardu 982 879 84 18 1 

Saue linn 575 525 40 9 1 
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 Kokku Vähem kui 10 10-49 50-249 250 ja enam 

Harku 1 405 1 343 56 6 0 

Jõelähtme 489 456 27 5 1 

Kiili 463 448 15 0 0 

Rae 1 596 1 427 124 39 6 

Saku 904 832 57 11 4 

Saue 929 870 48 8 3 

Viimsi 1 959 1 872 75 10 2 

Kokku 57 457 53 558 3 139 643 117 

Harjumaa 60 759 56 680 3 277 679 123 

Eesti 112 760 105 659 5 793 1 126 182 

 
 
Kui teha kokkuvõte maksulaekumistest tööandjatelt, siis selgub, et 12 esimest ja 
suuremat tööandjat moodustavad kogulaekumisest ~20% ning ülejäänud ettevõtted 
annavad laekumisest ~80%. Väljamaksete mahu järgi on peamised Rae valla 
elanikele tulusid andvad organisatsioonid hüvitisi maksvad riigiasutused; palgalist 
tulu andvatest organisatsioonidest on suurim tööandja kohapeal Rae Vallavalitsus 
koos allasutustega. 
 
Peamiselt asuvad Rae valla inimeste töökohad Tallinnas ning vähesel määral teistes 
ümbritsevates Harjumaa valdades, seetõttu on intensiivne tööalane pendelränne Rae 
valla ja Tallinna vahel ning sellest tulenev liikluskoormus pealinna ja valla vahelistel 
teedel. Rae vallas tegutsevad tootmis- ja äriettevõtted on koondunud peamiselt Tartu 
maantee äärsesse piirkonda - Tallinnast kuni Jüri alevikuni, piki Tallinna ringteed 
Peterburi maanteest kuni Jüri alevikuni ning Tallinnaga piirnevatele aladele 
Venekülas ja Soodevahe külas. Enamik valla ettevõtetest tegutsevad Jüri piirkonnas. 
Tegevusalade kaupa on arvuliselt enim esindatud ettevõtteid taime- ja 
loomakasvatuse, ehitustööde ja autovedude valdkonnas. Tööstusettevõtetest (mis 
paiknevad peamiselt Tallinnaga piirnevatel aladel ning Jüri aleviku piirkonnas) on 
arvukamad toiduainete-, puidu-, metalli- ja ehitusmaterjalide tööstus.  
 
Demograafiline tööturusurveindeks ehk eelseisval kümnendil tööturule sisenevate 
noorte (5-14-aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-
64-aastased) suhe on Rae vallas oluliselt kõrgem, kui Eestis keskmiselt ja indeksi 
trend on tõusu suunas. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil 
tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Rae 
vallas läheneb indeks kahele  ning selle põhjuseks on noorte tööealiste elanike suur 
osakaal ning jätkuv ränne Rae valda. 
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Joonis 4. Demograafiline tööturusurve indeks 2005-2013 Rae vallas ja Eestis keskmiselt 
(Allikas: ESA) 

Seoses majanduslangusega suurenes tõusvas joones alates 2009. aasta algusest 
töötus kogu riigis. Kuigi Rae valla tööhõive on varasematel aastatel olnud kõrge, on 
majanduskriis mõjunud ka siinsetele elanikele. Registreeritud töötute arv jõudis 2010. 
aasta märtsis oma maksimumini, s.o. 678 inimeseni. Kuna tööga hõivatud Rae vallas 
on jagunenud paljude erinevate ettevõtete vahel, mis maandas majanduslanguse 
situatsioonis riske paljude inimeste üheaegseks töötuks jäämiseks, siis jäi Rae valla 
töötuse protsent siiski madalamaks kui näiteks Tallinnas. 
 
2010. aasta aprillist alates on registreeritud töötute arv langustrendil. 2011. aasta 
alguses oli registreeritud töötuid Rae vallas 402, 2012. aasta alguses 278, 2013. 
aasta  alguses 235 ja 2014. aasta  alguses 201. 
 
Tööstuse areng vallas on kohalike oludega sotsiaalses mõttes väheseotud. Rae valla 
ettevõtlusalad ei ole loodetud määral kohalikele elanikele tööhõivet pakkunud ning 
vallas tegutsevates tootmisettevõtetes töötavatest inimestest moodustavad suure osa 
Tallinna ning teiste ümberkaudsete valdade elanikud. 
 
Selleks, et tagada elanike tööhõive, tuleb jätkuvalt toetada kohtadel eeldusi 
ettevõtluse arenguks ning soodustada koostööd ja aktiivset eluviisi erinevate 
huvigruppide ja kohaliku omavalitsuse vahel. Rae vald on omalt poolt selleks astunud 
mitmeid samme. Toetatakse põllumajandusliku tootmise säilimist, pakutakse munitsi-
paalomandis olevat vaba maad keskkonnasõbraliku ettevõtluse arendamiseks, 
suurendatakse valla ettevõtete rolli valla tellimuste täitmisel, toetatakse elukestvat 
õpet, täiskasvanute ümberõppe korraldamist, kutse- ja karjäärinõustamist.  
 
Vajalik on luua tingimused, et valda lisanduks rohkem mitmekesisemaid ja 
kaasaegseid rahvusvaheliselt tuntud ettevõtteid, samuti riigiasutusi. Rae vallas on 
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selleks tehnoparkide ja sobivate maa-alade näol kõik eeldused olemas ning paljud 
valla elanikud saaksid end tööhõivega kindlustada kodu lähedal. 
 
Kõrgendatud tähelepanu tuleb Rae vallas pöörata sotsiaalse taristu arendamisele, 
sest selle mahajäämuse tulemuseks on elukeskkonna kvaliteedi ja maine langus, 
ruumilise sidususe halvenemine ning kogukonnatunnetuse vähenemine. Rae vallale 
on see tänases olukorras keeruline väljakutse, sest kui vanusegrupp 0-19 moodustab 
täna väga suure osa elanikkonnast ning see on jätkuvalt kasvav vanusegrupp, siis on 
hüppeliselt suurenenud nõudlus haridusteenuste järele ja seega suurenevad ka valla 
kulud haridusele. Haridusega seotud kulud moodustavad sõltuvalt aastast ja 
investeeringutest 50-70 protsenti kogukuludest. 
 
 

TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS 

 

Tuludest moodustab põhiosa (~ 71%) laekumine füüsiliste isikute tulumaksudest. 
2013. aastal laekus kohalikule omavalitsusele 11,57% füüsilise isiku brutotulust, 
2014. aastal tõsteti eraldise määr 11,60%-le. Plaanitud eraldiste määra tõus oli 
kavandatud kompenseerimaks omavalitsustele maamaksu vabastuse tõttu 
vähenevaid summasid. 

 
Maksumaksjate arvust, füüsilistele isikutele tehtud väljamaksetest, maksumaksjate 
sissetulekutest ja tulumaksu laekumistest ning nendevahelistest suhtarvudest annab 
ülevaate järgnev tabel. 
  
Tabel 3. Tulumaksu laekumise prognoos 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Maksumaksjate arv 4 802 5 223 5 387 5 813 6 063 6 448 

Maksumaksjate arvu 
muutus 

13,0% 8,8% 3,1% 7,9% 4,3% 6,3% 

Väljamaksed füüsilistele 
isikutele 

52 723 054 67 726 061 66 914 500 70 064 686 76 858 448 88 084 693 

Sissetulek maksumaksja 
kohta kuus 

915 1 081 1 035 1 004 1 056 1 138 

Sissetuleku kasv Rae 
valla kodanikel 

21,9% 18,1% -4,2% -3,0% 5,2% 7,8% 

Sissetuleku kasv Eestis 
kokku 

16,5% 20,5% -5,0% 1,1% 5,4% 5,7% 

Tulumaksu laekumine 6 201 956 8 056 663 7 771 612 7 948 054 8 798 381 10 105 974 

Tulumaksu laekumise 
kasv 

34,7% 29,9% -3,5% 2,3% 10,7% 14,9% 

Tulumaksu laekumise ja 
sissetulekute suhe 

11,76% 11,90% 11,61% 11,34% 11,45% 11,47% 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maksumaksjate arv 6 736 7 101 7 385 7 607 7 812 8 007 

Maksumaksjate arvu 
muutus 

4,5% 5,4% 4,0% 3,0% 2,7% 2,5% 

Väljamaksed füüsilistele 
isikutele 

97 770 338 111 211 980 122 600 087 132 591 994 141 618 857 150 965 701 

Sissetulek maksumaksja 
kohta kuus 

1 210 1 305 1 383 1 453 1 511 1 571 

Sissetuleku kasv Rae 
valla kodanikel 

6,3% 7,9% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 

Sissetuleku kasv Eestis 
kokku 

6,0% 6,2% 6,4% 6,3% 6,5% 6,6% 

Tulumaksu laekumine 11 313 743   12 900 590   14 221 610   15 380 671   16 427 787   17 512 021 

Tulumaksu laekumise 
kasv 

12,0% 14,0% 10,2% 8,1% 6,8% 6,6% 

Tulumaksu laekumise ja 
sissetulekute suhe 

11,57% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 

 

Tulumaksu prognoosimine põhineb kolme eelduse prognoosimisel – maksumaksjate 
arvu muutus, sissetuleku kasv ning tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe. 
 
Maksumaksjate arv on vallas pidevalt kasvanud, eelarvestrateegia perioodiks 
kavandatud kasv on küllaltki konservatiivne, kuna on üpris ennustamatu, millises 
tempos areneb edasi elamupiirkondade arendustegevus. 
 
Sissetulekute kasv oli väga „tormiline“ kuni aastani 2008. Aastatel 2009 ja 2010 oli 
sissetulekute langus, aastatel 2011- 2013 aga kasv 5 - 8% ringis. Eelarvestrateegia 
perioodiks on kavandatud natuke väiksem kasv kui Rahandusministeeriumi 2014 
kevadprognoosis. 
 
Majandussurutise eelse sissetuleku tasemini jõuti 2012. aastal. Reaaltuludes on 
elukalliduse tõusust tingituna muidugi endiselt mahajäämus. 
 
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhtarvu (2012.a. 11,47%) erinevus 
tulumaksueraldise määrast (2012.a. 11,40%) tuleneb varasemate aastate võlgade 
laekumisest. 
 
Maamaksu laekus 2013. aastal 15,5 tuhat eurot rohkem kui 2012. aastal. Laekumiste 
kasv rakendunud maksuvabastuse tingimustes oli põhjustatud sellest, et Rae vallas 
oli juba 2012. aastal  vabastus rahvastikuregistri andmetel valla elanikele nende 
kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m2 ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse 
taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. 2014.a. on prognoositud 
maamaksu laekumiste tõus 60 tuhande euro võrra. Põhjuseks asjaolu, et kinnitatud 
valla üldplaneeringu tulemusel suureneb tiheasustusega piirkonna osakaal, mis toob 
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kaasa maksust vabastatud ala vähenemise. Järgneva eelarvestrateegia perioodi 
kohta puuduvad põhjused 2014.a. prognoosi muutmiseks. 
Reklaamimaksu laekumiste osas oli 2012. aastal majanduse elavnemisest tingituna 
oluline suurenemine võrreldes eelnevatega. Edasine kasv on kavandatud 
konservatiivne. 
 
Tulud kaupade ja teenuste müügist kasvavad peamiselt tulenevalt uute lasteaedade 
(täpsemalt investeeringute osas) kohatasude ja toidutasude kasvust ning laiendatava 
Spordikeskuse tulude kasvust. 
 
Laekumised toetusfondist, mis Rae vallas on 99% ulatuses suunatud 
hariduskuludeks, kasvavad eelarvestrateegiaperioodil tulenevalt õpilaste arvu 
pidevast ja olulisest kasvust.  
 
Muud toetused tegevuskuludeks ja muud tegevustulud on eelarves suhteliselt 
marginaalsed ning on kavandatud kas baastasemel muutumatutena või minimaalse 
kasvuga. 
 
Kokkuvõtlikult tuludeosa kohta tuleb öelda, et Rae valla tulude struktuur erineb 
oluliselt vabariigi kõigi omavalitsuste keskmisest tulude struktuurist. Erinevustest 
tulude struktuuris annab ülevaate järgnev joonis: 
 

 
 

Joonis 5. Sissetulekute struktuuriline jaotus 2013. aastal 

 

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA TULEMI PROGNOOS  

Põhitegevuse kulude kavandamisel on arvestatud valla ees seisvaid suuri 
investeeringukulutusi lasteaedade ja koolide ehitamiseks ning edasiseks 
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majandamiseks, millest johtuvalt ei ole võimalusi tegevustoetuste ja 
majandamiskulude suurendamiseks. 
 
Tegevustoetuste osas on aastaks 2015 kavandatud kulude langus.  Põhjuseks on 
nn. mudilasetoetuse, mille osakaal kogu toetuste summast on olnud 35% kuni 40%, 
langus intensiivsest lasteaiakohtade loomisest tulenevalt. 2013.aasta septembris 
maksti toetust 348 lapsele, 2014.aasta septembris 322 lapsele. 2014.a. lõpus 
2015.a. alguses avatavates lasteaedades on kohti  umbes 400 lapsele. Lähtudes 
igakuisest toetust saavate laste arvu kasvust keskmiselt 20 võrra, prognoosime 
2014.a. lõpuks „mudilastoetuse“ summade lähenemist 0-tasemele.  
 
Personalikulude prognoosimisel on lähtutud igaaastasest kasvust keskmiselt 5%. 
Arvesse on võetud avatavatesse uutesse lasteaedadesse, huvialakooli ja koolide 
laiendustesse lisanduvale personalile kuluvad summad. Samas peab nentima, et 
olukorras, kus lähiajal avatakse lasteaedu täiendavalt üle 400-le lapsele ja 2015.a. 
alustatakse uue kooli ehitamist ning puudub selgus hariduse riigipoolse 
rahastamismudeli osas, on vägagi keeruline prognoosida personali- ja 
majandamiskulude muutuseid. 
 
Majandamiskulude prognoosimisel on lisaks hallatavate asutuste arvu kasvule 
võetud arvesse 2013. aastal avatud elektrituru mõju. 
 
Arvutustes on võetud eelduseks, et kaupade ja teenuste hindade tõusu mõju 
kaetakse osaliselt muude kaupade ja teenuste ökonoomsema tarbimise arvelt ning 
kuludele on lisatud täiendavalt igaaastane kasv 3%. 2017.a. langeb 
majandamiskulude summa võrreldes 2016.aastaga. Põhjuseks asjaolu, et 2015-2016 
kuludes on uute asutuste avamisest tingitud suured inventari soetamise kulud. 
 
Põhitegevuse tulude ja kulude vahe on põhitegevuse tulem. Eelarvestrateegia 
aastateks kujuneb põhitegevuse tulem järgmiselt: 
 

Tabel 4. Põhitegevuse tulemi kujunemine 

Põhite-
gevuse… 

2013 tegelik 
2014 

prognoos 
2015 

prognoos 
2016 

prognoos 
2017 

prognoos 
2018 

prognoos 

Tulud 16 430 625  18 378 590  20 240 910  21 639 671  22 907 787  24 202 021 

Muutus - 11,9% 10,1% 6,9% 5,9% 5,6% 

Kulud 13 918 766 16 250 000 18 270 000  19 655 000 20 250 000  21 645 000 

Muutus - 16,7% 12,4% 7,6% 3,0% 6,9% 

Tulem 2 511 860   2 128 590   1 970 910   1 984 671   2 657 787   2 557 021 

Muutus - -15,3% -7,4% 0,7% 33,9% -3,8% 
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Põhite-
gevuse… 

2013 tegelik 
2014 

prognoos 
2015 

prognoos 
2016 

prognoos 
2017 

prognoos 
2018 

prognoos 

OFV2 1,18 1,13 1,11 1,10 1,13 1,12 

 
Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 33 lõike 2 alusel on põhitegevuse 
tulemi lubatav väärtus 0 või positiivne. 
 
Omafinantseerimise võimekuse näitaja peegeldab põhitegevuse tulemit suhtarvuna, 
arvutatakse põhitegevuse tulude ja kulude suhtena. 
 

INVESTEERIMISTEGEVUSE PROGNOOS 

 
Põhitegevuse tulemi summa näitab, millises ulatuses on võimalik teostada 
investeeringuid (põhivara soetamist) jooksva aasta omavahendite arvel. Tegelikult 
lisanduvad investeeringute allikatena põhivara müük, saadud ja antud 
investeeringute sihtfinantseerimise vahe, osaluste ja aktsiate müügi ja soetuse vahe, 
tagasilaekuvate ja antavate laenude vahe (lubatud ainult sõltuvale üksusele) ja 
finantstulude- ja kulude vahe.  Loetletud komponendid kokku moodustavad 
investeerimistegevuse kogusumma. Investeerimistegevuse summa võib olla ka 
positiivne, Rae vallas reeglina aastatel, millal müüakse olulises summas põhivara. 
 
Põhivara soetamiskavadest annab ülevaate järgnev tabel: 
 
Tabel 5. Investeeringute kava 

Tegevus (summad eurodes) 
2015 

prognoos 
2016 

prognoos 
2017 

prognoos 
2018 

prognoos 

Kalmistu laienduse projekteerimine ja rajamine         8 200 0 0 0 

Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus 2 574 823 3 258 823  3 619 000 2 406 000 

Jüri aleviku liikumisradade võrgustiku rajamine- 
terviserada suusatamiseks, jooksmiseks, kõndimiseks 
(pehme kattega) Jürisse vastavalt Jüri aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringule  

     40 000 10 000 0 0 

Jürisse lasteaia rajamine - Võsukese 480 565 0 0 0 

Vaida noortekeskuse ja külastuskeskuse rajamine 0 0 300 000 0 

Terviserada suusatamiseks, jooksmiseks, kõndimiseks 
(pehme kattega) Pirita - ülemiste kanali äärde 

 6 400   0 0 0 

                                                      

2 OFV = omafinantseerimise võimekuse näitaja, heaks loetakse arvnäitaja üle 1,1 



                                                                                                                                                           Rae valla eelarvestrateegia 
 

 16 

Tegevus (summad eurodes) 
2015 

prognoos 
2016 

prognoos 
2017 

prognoos 
2018 

prognoos 

Tennisväljakud Jüris  0 32 000 0 0 

Spordi- ja mänguväljakud   0 25 000 25 000 25 000 

Vaskjala külas Rae koolimaja arendamine Rae valla 
külastuskeskuseks (küttesüsteem) 

0 100 000 0 0 

Geoinfosüsteemi arendamine 5 000 5 000 5 000 5 000 

Lagedil spordiväljaku rajamine 10 000 0 0 0 

Peetri Perearsti- ja noortekeskus 1 250 000 0 0 0 

Jüri Perearstikeskus 0 1 000 000 1 000 000 0 

Rae Hooldekodu 21 500 0 0 0 

Peetri kool, spordisaal ja ujula 2 500 000 3 000 000 0 0 

Peetri lasteaed 0 0 800 000 1 000 000 

Jäätmekäitlus    129 300 0 0 0 

Elamu-kommunaalvaldkond      17 435 20 000 20 000 20 000 

Inventari soetamine asutustele      51 757 25 000 25 000 25 000 

Vaida Põhikooli katusekorruse väljaehitamine ja 
klassiruumide osa laiendamine 

200 000 0 0 0 

Tegevuskava maksumus   7 294 980  7 475 823  5 794 000  3 481 000 

 
Eelmises tabelis koondreana näidatud teehoiukava investeeringud on objektiti 
esitatud järgmises tabelis: 
 

Tabel 6. Teehoiuinvesteeringute kava 

Objekt Maksumus 
Teostamise 

aasta 

Teede projektid 
    

Nabala tee 7 000 2015 

Ehituse-Kasemäe-Rebase III etapp 15 000 2015 

Laste tänav 32 000 2016 
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Objekt Maksumus 
Teostamise 

aasta 

Tammiku-Väljaku ühendus (garaažid) 7 000 2016 

Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee 3 000 2016 

Jüri-Lagedi kergliiklustee 4 000 2016 

Rae - Assaku kergliiklustee 4 000 2017 

Aaviku-Vaida kergliiklustee 6 000 2018 

Teede ehitused ja rekonstrueerimised   
 

Mõigu kortermajade piirkond, ületulev 2014.a.-st 100 000 2015 

Tammi tee ehitus (Vahesoo-Läike tee lõik) 130 000 2015 

Ehituse-Kasemäe-Rebase II etapp 420 000 2015 

Andrekse teed 157 823 2015 

Niinesaare tee (asfaldi 2 kiht) 100 000 2015 

Nabala tee 260 000 2016 

Andrekse teed 157 823 2016 

Ehituse-Kasemäe-Rebase III etapp 320 000 2016 

Tammiku-Väljaku ühendus (garaažid) 65 000 2017 

Laste tänav 300 000 2017 

Küti tee pikendus Vana-Tartu maanteeni 200 000 2017 

Kodala elamupiirkond 300 000 2018 

Tolmuvabad katted (pindamine)   
 

Ülase tee 50 000 2015 

Meelespea tee 25 000 2015 

Golfi tee 245 000 2016 

Veskitaguse tee 40 000 2016 
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Objekt Maksumus 
Teostamise 

aasta 

Liiva tee, Järveküla külas (Karja tee-Kindluse tee) 100 000 2016 

Vaida tee 50 000 2017 

Kergliiklusteed    
 

Assaku - Peetri - Tallinn 710 000 2015 

Assaku - Jüri 145 000 2015 

Assaku - Peetri - Tallinn 710 000 2016 

Jüri - Lagedi 800 000 2016 

Lagedi - Tuulevälja 480 000 2016 

Assaku - Peetri - Tallinn      700 000 2017 

Rae - Assaku  2 200 000 2017 

Aaviku-Vaida  2 000 000 2018 

Hooldusremont   
 

Vesiroosi tee 65 000 2015 

Pajupea tee 100 000 2015 

Vägeva, Peetri, Pargi 100 000 2016 

Vana-Järveküla tee 100 000 2017 

Sildade ehitus   
 

Veskitaguse 500 000 2015 

Lagedi rippsild 50 000 2015 

Tankisild 100 000 2018 

 

Põhivara soetamiskava tabeli kogusumma eelarvestrateegia perioodiks on  
24 045 803 eurot. Suurim osakaal on teehoiukava investeeringutel – 11 858 646 
eurot, mis moodustab 49% investeeringute kogusummast. 
 



                                                                                                                                                           Rae valla eelarvestrateegia 
 

 19 

Investeeringute teostamise oluliseks komponendiks eelarvestrateegia perioodil on 
põhivara (kinnistute) müügid. 
 
 

 

Tabel 7. Põhivara müükide prognoos 

  

2014 
progn. 

2015 2016 2017 2018 

Kirsi tee 1 ja Kirsi tee 3 (2 x 3 905 m2)   62 480       

Rukki tee 4, 6 (19 715 m2 ja 14 835 m2)   525 000       

Rukki tee 13, 15 ja 17 ning nende 
tagune alal (kokku 7 ha) 

  1 050 000       

Rukki 8, 10 ja 12, 14 (kokku 6 ha) 910 567         

Rukki DP 2.etapp (20 ha)     1 050 000 900 000 900 000 

Mäerehe kinnistu, Ridala vald (9,8 ha) 15 000         

Magdaleena kinnistu osalus     30 000     

Ameerikaplatsi (4,16 ha)     499 200     

Kurna küla, Tuuleveski tee 2 ja 
Tuuleveski tee 4 (9 916 m2 ja 5 363 m2) 

  300 000       

Kurna küla, Idarebase (2,76 ha)       450 000   

Põllumehe  (ärimaa 12 ha)       744 925 719 005 

Õie - Ülase kvartal (8,5 ha)     671 070 671 070   

Põllukivi kinnistu (osaline müük 5 ha)         780 000 

Kokku 925 567 1 937 480 2 250 270 2 765 995 2 399 005 

Hinnang tehingu tõenäolisuse osas 100% 50% 50% 50% 40% 

Arvesse võetud 925 567 968 740 1 125 135 1 382 998 959 602 

 

Põhivara soetamiseks saadavate sihtfinantseeringutena on kavandatud: 
 

 riigilt saadav teehoiutoetus teede mahu kasvust tulenevalt kasvutrendis, 
2015.a. 225 000 eurot, 2016.a. 227 000 eurot, 2017.a. 230 000 eurot, 2018.a. 
235 000 eurot; 



                                                                                                                                                           Rae valla eelarvestrateegia 
 

 20 

 Euroopa Liidu abirahad teedeehitusse kogusummas 6 196 000 eurot; 

 2017. aastal toetus 240 000 eurot Vaida Noorte- ja külastuskeskuse 
rajamiseks; 

 Riigilt 1 200 000 eurot toetus Jüri Perearstikeskuse rajamiseks ; 

 Andrekse elanike äriühingult toetused teedeehitusse 30 000 eurot aastal 2015 
ja 30 000 eurot aastal 2016;  

 Äriühingult kultuurivaldkonda 20 000 eurot; 

 Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt  projektitoetusi 750 000 eurot 
Peetri perearsti- ja noortekeskuse, 160 000 eurot elu- ja looduskeskkonna 
objektide ning 80 000 eurot kultuurivaldkonna objektide rajamiseks; 

 Riigilt 900 000 eurot Peetri aleviku lasteaia rajamiseks. 
 
Investeerimistegevuse osas kajastatakse ka võetavate laenude intressikulud. 2014.a. 
lepingu alusel võetava laenu intressikuludeks ja 2015.a. vajamineva laenu 
intressikuludeks on eelarvestrateegia perioodiks kavandatud ligi 500 000 eurot. 
Mõlema laenu tagasimakse perioodiks on 7 aastat. 
 

LIKVIIDSED VARAD JA KOHUSTUSED 

 
Põhitegevuse tulemi ja investeerimistegevuse kogusumma moodustab eelarve 
tulemi. Tulenevalt suurtest investeeringutest, eriti 2014.a., kujuneb eelarve tulem 
aastatel 2015 ja 2016 negatiivseks. Eelarve tasakaal saavutatakse mitme 
komponendi koosmõjuna: 
 

 Likviidsete varade jäägi muutused; 

 Kohustuste (laenude) võtmine ja tasumine. 
 
Peetri lasteaed-põhikooli laiendamisega 2013.a. on varasematel aastatel kogutud 
reserv kasutatud. 2014. aasta prognoosi kohaselt on investeeringute tegemiseks vaja 
võtta laenu 7 800 000 eurot. Algselt kavandatud laenusummast, 10 000 000 eurot, 
kasutatakse 2015.a. alguses 1 200 000 eurot, kasutamata jääb eeldatavasti 
1 000 000 eurot. 2015 – 2016 aastatel tuleb võtta veel  5 900 000 eurot laenu. 
  
Ülevaate eelarvestrateegia perioodi prognoositavatest rahavoogudest annab järgnev 
tabel: 
 
Tabel 8. Rahavood 

 2014  2015  2016  2017  2018  

Põhitegevuse tulem   2 128 590   1 970 910   1 984 671   2 657 787   2 557 021 

Investeerimistegevus -9 901 243  -4 616 625   -3 938 848     -732 923      -276 175 

Eelarve tulem  -7 772 654   -2 645 715   -1 954 177   1 924 864   2 280 846 
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 2014  2015  2016  2017  2018  

Kohustuste võtmine 7 800 000   3 800 000   3 300 000 0 0 

Kohustuste tasumine -64 -964 350 -1 285 778   -2 128 635   -2 128 635  

Likviidsete varade 
jääk aasta lõpus 

  764 531   954 467   1 014 512   810 740   962 951 

 
 

FINANTSDISTSIPLIIN 

 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses on toodud nõuded 
finantsdistsipliini täitmise osas. Järgnevas tabelis on esitatud nendest nõuetest 
kinnipidamise prognoos eelarvestrateegia perioodil. 
 
Tabel 9. Finantsdistsipliini täitmise näitajad 

 2014  2015  2016  2017 2018  

Likviidsete varade jääk 
aasta lõpuks 

  764 531   954 467   1 014 512   810 740   962 951 

Võlakohustused aasta 
lõpu seisuga 

7 817 272   10 669 530   12 683 747   10 555 191    8 426 537 

Netovõlakoormus 
(eurodes)3 

  7 052 741   9 715 064   11 669 235   9 744 450    7 463 586 

Netovõlakoormus (%)4 38,4% 48,0% 53,9% 42,5% 30,8% 

Netovõlakoormuse ülem-
määr (eurodes) 

11 027 154   12 144 546   12 983 803  16 146 230   15 541 526 

Netovõlakoormuse ülem-
määr (%)5 

60,0% 60,0% 60,0% 70,5% 64,2% 

Vaba netovõlakoormus 
(eurodes) 

  3 974 413    2 429 483     1 314 568    6 401 780 8 077 940 

 

 
Tabelis on netovõlakoormuse ülemmääraks aastatel 2014 – 2016 arvestatud 60,0% 
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummast. Kohaliku omavalitsuse 
finantsjuhtimise seaduse § 59 Seaduse rakendamine on öeldud: 
 

                                                      

3 Netovõlakoormus (eurodes) = võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe 
4 Netovõlakoormus (%) = netovõlakoormuse summa suhe põhitegevuse tuludesse 
5 Netovõlakoormuse ülemmäär (%) = summalise netovõlakoormuse ülemmäära ja põhitegevuse 
tulude suhe 
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(71) Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse arvestusüksus, mille 
netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga 60 % põhitegevuse tuludest või 
sellest suurem, ei tohi 2012. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta 31. detsembrini 
käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 
7 nimetatud rendikohustuste võtmisega võlakohustuste kogusummat suurendada. 
 
(72) Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus, 
mille netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga väiksem kui 60 protsenti 
põhitegevuse tuludest, ei tohi 2012. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta 31. 
detsembrini käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama 
paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega netovõlakoormust 
suurendada üle 60 protsendi sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 
 
Tabelist on näha, et Rae valla kavandatav võlakoormus ei ületa ühelgi 
prognoositaval aastal lubatavat netovõlakoormuse ülemmäära. Vaba 
netovõlakoormus näitab summat, mille ulatuses on võimalik võtta täiendavalt 
kohustusi rikkumata Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega kehtestatud 
reegleid. 
 
Eelarvestrateegia koostamisel on suures osas kasutatud hinnanguid ja prognoose, 
mis eelseisvate aastate jooksul pidevalt täpsustuvad. Koostajate hinnangul on kõige 
tundlikumad: 

 prognoosid personalikulu kasvu osas, mis võivad oluliselt muutuda sõltuvalt 
kavandatavate investeeringute rakendumise täpsetest aegadest ning 
vabariigis kujunevast üldisest majandusolukorrast, mis mõjutab töötajate 
palkasid; 

 prognoosid majandamiskulude kasvu osas võivad oluliselt muutuda sõltuvalt 
kavandatavate investeeringute rakendumise täpsetest aegadest 

 põhivara müükide prognoos. 
 
Põhivara müükide prognooside mittetäitumisel muutub rahaline võimekus, mille 
tulemusel tuleks suurendada laenukoormust. 
 
 


