
Valga linna 2015. aasta põhitegevuse eelarve 

 

SELETUSKIRI  

 

Valga linna 2015. a põhitegevuse eelarve koostamisel juhindutakse Valga linna arengukavast 

aastateks 2012 – 2020, Valga linna eelarvestrateegiast aastateks 2014 – 2018, 

Rahandusministeeriumi juhendmaterjalidest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seadusest ja Valga linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korrast. 

 

Valga linna prioriteedid 2015. a on: 

 

1. Hea mainega ja konkurentsivõimeline haridus; 

2. Linnaruumi korrastamine ja räämas hoonete linnapildist kaotamine. 

3. Tasakaalustatud linna areng ja säästlik majandamine. 

 

1. PÕHITEGEVUSE TULUD 
 

Tulude eelarve planeerimise aluseks on 2013 – 2014. a tulude laekumine, planeeritud tegevused 

ja Rahandusministeeriumi prognoosid aastaks 2015. 

Tulud 2015

Maksud

54%

Kaupade ja 

teenuste müük

8%

Toetused

38%

Muud tulud

0%

 
 

Võrreldes tulude dünaamikat, siis peale 2009. ja 2010. aasta suurt tulude langust, toimus 2011. 

aastal stabiliseerumine ja alates 2012. aastast on asunud tulud tõusuteele. Ka 2014. – 2015. aastal 

jätkub tulude mõõdukas kasv, kuid 2008. aasta tasemele veel ei jõuta. 
          Tuhandetes eurodes 

  
2013.a 
tegelik 2014.a EA 

2014.a 
prognoos 

2015.a 
EA 

EA 
kasv 

Tegelik 
kasv 

Võrreldavad tulud kokku 9 190 9 688 9 657 10 244 6% 6% 

 

Ka maksulaekumised on suurenenud, aga samas see mõjutab riigi poolt saadavaid toetusi, mis 

paraku kasvavad minimaalselt. 
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1.1. Maksud 

 

1.1.1 Füüsilise isiku tulumaks 

Füüsilise isiku tulumaksu eraldati kuni 31.03.2009 omavalitsustele 11,93% omavalitsuse elanike 

registrisse kantud maksumaksjate maksustatavast tulust. Alates 01.04.2009 on selleks 11,4%. 

Tulenevalt sellest ja süveneva tööpuuduse kasvu ja palga vähenemise tulemusel vähenes 

tulumaksu laekumine 2010. aastal hüppeliselt. Tulumaksu eraldati ka 2011. ja 2012. aastal 

omavalitsustele 11,4% maksumaksjate maksustatavast tulust. Kuigi Valga linnas oli 2011. ja 

2012. aastal vabariigi keskmisest tagasihoidlikum sissetulekute kasv, asus tulumaksu laekumine 

siiski tõusuteele. 2013. aastaks suurendati kodualuse maamaksu kaotamise kompensatsiooniks 

omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa 0,17% võrra s.o. 11,57%-le maksumaksjate 

maksustatavast tulust. 2014.aastal suurendati eraldatava tulumaksu osa veel 0,03% võrra (11,6%-

le maksumaksjate maksustatavast tulust) ja see jääb püsima ka 2015. aastaks. Kuna  

miinimumpalk kasvab 2015.aastal  10% ja Valgas on  miinimumpalga saajate osakaal suur, siis 

prognoosib linn tulumaksu laekumise kasvuks 5% 

 

1.1.2 Maamaks 

Maamaksu laekumine oli Valga linnas kuni aastani 2012 stabiilne – selle eelduseks oli püsiv 

maamaksu määr – 1,7% maa maksustamise hinnast. 2013. aastal, maamaksu laekumine vähenes, 

kuna seadusega nähti ette maamaksu kaotamine kodualusele maale alates 1. jaanuarist 2013. 

2014. aastaks tõsteti Valgas maamaksu määra 2,5 protsendile maa maksustamise hinnast. See tõi 

kaasa laekumise kasvu, kuid prognoositust laekub siiski vähem. Muudatustega seadusandluses 

väheneb maamaksu laekumine 2015 aastal veel. 

 

1.1.3 Reklaamimaks 

Reklaamimaks on maks, mille osakaal linna eelarvest on väike (0,08 – 0,09% tulude mahust). 

Reklaamimaksu kasvu 2015. aastaks ei prognoosita. 
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           Eurodes 

  
2013.a 
tegelik 2014.a EA 2014.a prognoos 2015.a EA 

EA 
kasv 

Tegelik 
kasv 

Maksud 4 892 271 5 220 751 5 218 000 5 475 000 5% 5% 

Füüsilise isiku tulumaks 4 814 861 5 100 751 5 110 000 5 370 000 5% 5% 

Maamaks 67 528 110 000 99 600 95 000 -14% -5% 

Reklaamimaks 9 882 10 000 10 000 10 000 0% 0% 

 

1.2. Kaupade ja teenuste müük 
 
Eurodes 

  
2013.a 
tegelik 

2014.a 
EA 2014.a prognoos 

2015.a 
EA 

EA 
kasv 

Tegelik 
kasv 

Kaupade ja teenuste müük 786 147 800 900 767 500 827 500 3% 8% 

Riigilõiv 6 934 7 000 7 000 7 000 0% 0% 

Laekumine haridusasutuste 
majandustegevusest 205 263 205 000 215 000 225 000 10% 5% 

Laekumine kultuuriasutuste 
majandustegevusest 27 584 27 900 27 500 29 500 6% 7% 

Laekumine 
kommunaalmajandusest 26 854 27 000 27 000 27 000 0% 0% 

Laekumine metsandusest 88 483 75 000 32 000 50 000 -33% 56% 

Üüri ja renditulud 124 925 150 000 150 000 165 000 10% 10% 

Lastekodu teenuse müük 306 104 309 000 309 000 324 000 5% 5% 

 

Kaupade ja teenuste müügist laekub suur osa eelarvesse omalaekumistena – näiteks 

lastevanemate poolt tasutud toiduraha ja õppekulud lasteaedades, ringitasud ja eelkooli 

õppemaks koolides, ürituste piletitulu jms. Need summad lülitatakse eelarvesse linnavolikogu 

poolt kehtestatud korra kohaselt laekumise hetkel ja algselt neid ei planeerita. 

 

2015. aastal planeeritakse kaupade ja teenuste müügist laekuvate tulude osalist kasvu. 

Laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest (muusikakooli ja huvikooli õppemaksud) 

kasvab pisut, kuna muusikakoolis käivate laste arv on kasvanud ja 1. septembrist 2015 

kavandatakse õppemaksude muutmist ( täna kehtiv muusikakooli ja huvikooli õppemaks võeti 

vastu 1997.aastal). Muutumatuna püsib laekumine kommunaalmajandusest (linna saunast laekuv 

tulu – pileti hinda ei ole plaanis muuta) ja riigilõivudest (ehitus- ja kasutuslubade väljastamise 

kasvu ei prognoosita). Suureneb teistest omavalitsustest Valga lasteasutustes õppivate laste eest 

saadav tulu. 2015. aastal on planeeritud suurem kasv üüri- ja rendituludes kuna suurenenud on 

üüripindade hulk ja ka ujula hindasid suurendati 2014. aasta oktoobris. 

 

1.3. Toetused 

  

Toetustest on algselt eelarvesse planeeritud riigi tasandusfondi eraldised - tasandusfond lg 1 all 

on toetus omavalitsuste tulubaasi ühtlustamiseks ja toetusfond lg 2 all on koolitoidu dotatsioon, 

toimetulekutoetus, sotsiaaltoetuste haldamise kulud ja puudega lapse hooldajatoetuse vahendid. 

Samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ühistranspordi toetus ja esimest aastat 

Kultuuriministeeriumilt munitsipaalmuuseumi toetus. . Kuna riiklike hariduseraldiste suurus ja 

jagamise metoodika ei ole veel riiklikul tasandil selged, siis esialgu neid eelarvesse lülitatud ei 

ole. 
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           Eurodes 

  
2013.a 
tegelik 2014.a EA 2014.a prognoos 2015.a EA 

EA 
kasv 

Tegelik 
kasv 

Toetused 3 507 465 3 662 986 3 662 986 3 938 010 8% 8% 

Toetused Riigilt ja 
riigiasutustelt 32 000 32 000 32 000 134 510 320% 320% 

Tasandusfond lg1 2 517 925 2 607 898 2 607 898 2 760 000 6% 6% 

Toetusfond lg2 957 540 1 023 088 1 023 088 1 043 500 2% 2% 

 

Toetused on eelarvesse planeeritud kas 2014. aasta tasemel või  hetkel Rahandusministeeriumi ja 

Kultuuriministeeriumi poolt avalikustatud andmete alusel. Täpsed eraldised selguvad 2015. aasta 

alguses ja korrigeeritakse siis. 

 

1.4. Muud tulud 

 
Eurodes 

  2013.a tegelik 2014.a EA 2014.a prognoos 2015.a EA 
EA 
kasv 

Tegelik 
kasv 

Muud tulud 4474 3600 8583 3600 0% -58% 

Laekumine vee 
erikasutusest 2751 1600 4580 1600 0% -65% 

Muud tulud 1723 2000 4003 2000 0% -50% 

 

Muude tulude osatähtsus linna eelarve tuludes on väga väike. Siia kuulub laekumine vee 

erikasutusest ja keskkonna saastetasu, mis 2013. aastast on oluliselt vähenenud ning teised muud 

tulud – peamiselt regressnõuded – ühekordse iseloomuga. 

 

2. KULUD 

 

Eelarve on koostatud kassalise eelarvena. Omatulud ja sihtotstarbelised laekumised lülitatakse 

nii tulu- kui kulueelarvesse nende laekumise hetkel ja algselt neid ei planeerita. 

 
Tuhandetes eurodes 

  2013.a tegelik 2014.a EA 2015.a EA EA kasv 

Võrreldavad kulud kokku 9 030 9 066 9 651 6% 

 

Valga linna 2015. aasta eelarve on koostatud säästvat majandamist silmaspidavalt. Kõikides 

valdkondades on tegevuskulude planeerimisel arvestatud võimalikke kokkuhoiu momente. Kuna 

miinimumpalk kasvab 355 eurolt 390 eurole, ehk 10 %, siis selle nõude täitmine paneb kogu 

eelarve koostamise surve alla, kuna eelarve üldmaht kasvab 5 %. 

 

Vähenenud on kulud elektrile ja küttele. Arvestuse aluseks on tegelikult tarbitud energia 

perioodil oktoober 2013 – september 2014, millele kohandatakse uusi planeeritavaid hindasid. 

Vähenemine on võimalik kuna uute renoveeritud hoonete energiatarbimine osutus 2014. aastaks 

planeeritust madalamaks. Suurenevad vee ja kanalisatsioonikulud, kuna nende toodete hindasid 

tõstetakse 2015.aastast. 

 

Kulusid on planeeritud põhimõttel, et linn oleks ka edaspidi jätkusuutlik – kõik jooksvad kulud 

kaetakse aasta jooksul laekuvate tuludega (põhitegevuse tulem on 577 900 eurot) ja samas 

kaetakse ka see osa finantseerimistehingutest, mis puudutab kohustuste tagasimaksmist. 
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          Tuhandetes eurodes 

Kulu liik 
2013 
eelarve 

2014 
eelarve Kasv 2015 eelarve Kasv 

Personalikulud 3 942 4 313 9% 4 613 7% 

Halduskulud 621 700 13% 643 -8% 

Muud kulud 4 091 4 053 -1% 4 410 9% 

 

 

Kulud 2015

Haridus

33%

Reservfond

1%

Sotsiaal ja 

tervishoid

18%

Kultuur ja sport

18%

Majandus

14%

Avalik kord

0%

Valitsemine

10%

Muud kulud ja 

laenumaksed

6%

 
 

Kulude valdkondade arvestuses jääb enamuses kasv 3% ja 5% vahemikku. Üheks suuremaks on 

laenude tagasimaksed ja intressid, mille kulud kasvavad 18% ja suurenevad ka 

kultuurivaldkonna kulud kuna juurde tuleb Valga Muuseum. 

 

 

 

2.1. Valitsemine e üldised valitsussektori teenused 

 
Eurodes 

  
2013.a 
tegelik 2014.a EA 2015.a EA EA kasv 

Üldised valitsussektori 
teenused 1 070 877 1 087 297 1 155 860 6% 

Volikogu 52 494 56 910 72 030 27% 

Üldvalitsemine 919 339 938 587 996 060 6% 

Liikmemaksud ja ühistegevus 81 395 83 800 84 570 1% 

Valimised 14 241       

Laenude teenindamine 3 408 8 000 3 200 -60% 

  2013.a EA 2014.a EA 2015.a EA   

Reservfond 87 700 62 621 82 750   

 

Volikogu kulud suurenevad personalikulude suurenemise tõttu, kuna muutub volikogu tööst 

osavõtu eest makstav tasu ja hüvitise suurus ja maksmise kord. Nüüdsest hüvitatakse ka 

komisjoniliikmetele nende poolt tehtud töö. Üldvalitsemise kulud suurenevad üldistel alustel. 

Liikmemaksud suurenevad Valgamaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksu ja Linnade Liidu 

liikmemaksu tõusu võrra.  
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Laenude teenindamise kulu väheneb, kuna uusi laenusid plaanis võtta ei ole. Vajadus võib 

tekkida ainult arvelduskrediidi lepingu ja projektide kulude sildfinantseerimise lepingute 

sõlmimiseks. 

 

Kuna 2015. aastal kohalike omavalitsuste valimisi ei toimu, ei ole eelarves kulutusi valimiste 

läbiviimiseks. 

 

2.2. Avalik kord. 

 

Avaliku korra tagamise finantseerimine  ei kuulu omavalitsuse otseste kohustuste hulka. Linn 

aga on huvitatud turvalisusest oma territooriumil ja jätkuvalt toetatakse politseiga koos 

jalgsipatrullimist teostavaid abipolitseinikke samas mahus kui 2014. aastal.  

 

2.3. Majandus, keskkonnakaitse ja kommunaalmajandus 

 
Eurodes 

  2013.a tegelik 2014.a EA 2015.a EA EA kasv 

Majandus kokku 1 488 445 1 371 546 1 447 500 6% 

Majandus 633 265 644 181 713 040 11% 

Keskkonnakaitse 77 386 56 650 64 000 13% 

Kommunaalmajandus 777 794 670 715 670 460 0% 

 

2.3.1 Majandus 

Majanduse eelarve sisaldab kulutusi: 

 Maakorraldusele – munitsipaalmaade mõõdistamine, geodeetiliste uurimistööde 

läbiviimine, teostusmõõdistamised jms. 

 Linnavara haldamisele - linnavara kindlustamine, valve (s.h videovalve) 

inventariseerimine, käidukorralduse tellimine, kalmistute haldamine, linnale kuuluvate 

korterite haldamine, lagunenud ehitiste lammutamise korraldamine jne; ekspertiiside 

tellimine, projektide hindamine, teadete avaldamine, ehitus- ja remondikäigu 

jäädvustamine jms; 

 Metsandusele – linna metsa majandamine ja sellega seotud tööde tellimine ja 

järelevalve;  

 Teede ja tänavate korrashoiule ja ühistranspordi korraldamisele.. 

Kulud majandusele suurenevad vastavalt riigihangete tulemusel sõlmitud  tänavate aastaringse 

hoolduse ja ühistranspordi korraldamise lepingutele. 

 

2.3.2    Keskkonnakaitse 

Keskkonnakaitse sisaldab kulutusi Pedeli paisjärve veeproovide võtmiseks, prügi ja ohtlike 

jäätmete käitlemiseks, jäätmejaama opereerimiseks. Aga ka linna haljastuse korraldamiseks. 

Kallinemine toimub seoses suvekuudel WC-de rendi ja hoolduse  ning prügikäitlemise mahu 

suurenemise tõttu. 

 

2.3.3 Kommunaalmajandus 

Kommunaalmajandus sisaldab kulutusi heakorrale, tänavavalgustusele, linnasauna, raudteejaama 

ja rannamaja ülevalpidamiseks, kalmistute haldamiseks, hulkuvate loomade püüdmisele ja 

loomade varjupaiga teenuse korraldamisele, samuti Linnavalitsuse garaažide ülevalpidamise 

kulud. Personalikulude all on vahendid tänavate koristajatele, kalmistuvahtidele, autojuhile, 

bussijuhile ja hooajatöötajatele.  

 

Heakorra eelarve jaguneb erinevate valdkondade vahel, siis kokkuvõtlikult kulud  ilma 

personalikuluta ja garaaži majanduskuluta eurodes: 
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 2014 2015 

EELARVE KOKKU: 861 000 890 500 

MAJANDUS     

Tänavate korrashoid  351 900 367 100 

Aastaringne hooldus 335900 344600 

Aukude lappimine 5000 10000 

Tellimustööd 4000 5000 

Töövahendid (rehad, luuad, labidad, talveliiv, tööriistade rent) 7000 7500 

Liikluskorraldus  10000 10500 

Teekattemärgistus  5000 5500 

Liiklusmärgid 5000 5000 

Linnatransport  196100 204980 

Bussiliikluse dotatsioon 196100 204980 

KESKKONNAKAITSE     

Prügimajandus 19000 23000 

WC rent suvekuudeks 5 tk ja hooldus 4000 7000 

Prügikastide remondid ja ost 1000 1000 

Prügiteenus 14000 15000 

Haljastus  32000 32000 

Haljastusele vajalik materjal (muld, väetised, seemned) 2000 2000 

Haljasalade remont ja kändude juurimine 2000 2000 

Taimne materjal 7000 7000 

Puude pügamine 7000 7000 

Avariipuude lõikus 8000 8000 

Suurte puude kujunduslõikus  ja II järjekorra harvendus- ja 
kujundusraied 2000 2000 

Lepingulised tööd (lillede kastmine ja haljasalade hooldustööd) 3000 3000 

Töövahendid 1000 1000 

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS     

Tänavavalgustus  135000 125000 

Elektrienergia 110000 80000 

Hooldus ja remont 25000 45000 

Muud kulud  97000 107920 

Kütus 25000 25000 

Tehnika remont ja varuosad  20000 20000 

Inventari soetamine 2000 2000 

Liising     

Buss 6000 6000 

Sõiduautod 7500 7000 

Veoauto 10000 25000 

Traktor 3600   

Avariitööd (valgus, liiklus, teed, sadevesi) 7500 7500 

Ajalehekuulutused 400 420 

Asendustäitmised 1000 1000 

Sadevee kaevude puhastus 3000 3000 

Jõulud 11000 11000 

Hulkuvad loomad  20000 20000 

Hulkuvad loomad 20000 20000 
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2.4 Vabaaeg, kultuur ja sport 

 
Eurodes 

  2013.a tegelik 2014.a EA 2015.a EA EA kasv 

Vabaaeg, kultuur, sport 1 626 370 1 604 601 1 794 460 12% 

Sport 449 381 456 150 486 870 7% 

Kultuuriasutused 996 820 1 018 151 1 163 590 14% 

Kultuuriüritused- ja kollektiivid 180 169 130 300 144 000 11% 

 

2.4.1 Sport 

Spordi kuluvaldkonna all on kulud SA Valga Sport finantseerimiseks, sportimisvõimaluste 

loomiseks linnas asuvatel erinevatel mänguväljakutel (talvel ka suusaradade tegemine ja 

uisuväljaku korrashoidmine) ja ekstreemspordihallis, spordiürituste korraldamise kulud ja 

spordiklubide (MTÜ-de) finantseerimine – prioriteediga – noortesport. Lepingute alusel on 

plaanis toetada meistriliiga meeskondi kokku 42 000 euroga (2014. aastal oli see summa 30 000) 

 

2.4.2 Kultuuriasutused 

Valga linnas tegutsevad  linna eelarvel olevad Valga Muusikakool (MK), Valga Kultuuri- ja 

Huvialakeskus (KHK), Kino (tegutseb Kultuurikeskuse ruumides eraldi kuluarvestusega), 

Avatud Noortekeskus (ANK), Valga Keskraamatukogu (RK) ning siia liigitub ka Valga Raekoda 

kui muinsuskaitseobjekt oma ülalpidamiskuludega. Alates 2009. aastast on osalisel linna toetusel  

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspeditsioon (muuseum), kaasrahastajateks on 

Siseministeerium ja Kaitseministeerium. Muuseum on järjekindlalt oma tegevust laiendanud ja 

leidnud tunnustust enda korraldatud üritustega ka väljaspool Vabariiki. 2015. aastast lisandub 

Valga Muuseum kui munitsipaalasutus. 

Valga Muusikakoolis õpib 01.10.2014 seisuga 239 õpilast ja Valga Kultuuri- ja Huvikeskuses 

käib ringides ~182 last nendest 20 - 30 mitmetes ringides. Nendes asutustes õppimine on tasuline 

– Muusikakoolis olenevalt õppemahust 6,39; 9,59 või 12,78 eurot, täiskasvanuõpe 19 eurot  kuus 

ja huviringis 3,20 eurot kuus. Lapsed, kes käivad mitmes huviringis, tasuvad ühekordse 

kuumaksu. Nimetatud õppemaksud kehtestati 1997. aastal ja on püsinud muutumatuna. KHK 

koosseisus tegutseb Avatud Noortekeskus. 

Valga Keskraamatukogu teenindab kogu maakonna raamatukogusid. Sellest tulenevalt aitab 

tema kulutusi osaliselt katta riik, eraldades vahendeid töötajate palkade osaliseks katmiseks ja ka 

teavikute soetamiseks. Kuna aga 2015. aastaks eraldatavad vahendid ei ole veel teada, siis 

esialgu eelarvesse neid ei planeerita. 

 

2.4.3 Kultuuriüritused ja –kollektiivid 

2015. aastal on kulutused kultuuriüritustele suurenenud 11 800 euro võrra. Põhieelarvesse on 

muu hulgas lülitatud populaarsuse võitnud suvine „Jõekääru kontsert” 8000 euroga. Toetust 

saavate kollektiivide arv ei ole oluliselt muutunud ja neile mõeldud toetusi on suurendatud üldise 

kallinemise võrra. Kultuurikollektiivide kuluks on ka Valga Jaani kiriku organisti tasustamise 

osaline finantseerimine. 

Ürituste rahastamine sisaldab 

 esinejate honorarid koos maksudega, 

 päeva-ja komandeeringukulud, 

 transpordikulud 

 külaliskollektiivide ja esinejate vastuvõtukulud (majutamine ja vajadusel 

toitlustamine, lilled jne.); 

 ürituse korraldamiseks vajaminevad töömaterjalid, 

 arvutil tehtavad reklaamtrükiste kulud ( tint, tahm, paber jne.); 

 kunstnikutarbed reklaamitööks, 

 kutsete, voldikute, infolehtede tarbeks minev materjal; 
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 reklaamiga seonduv kulu (ajaleht, raadio, tänavaloosungid, materjalid jne.); 

 üritusteks ruumide kujundamisega  seotud  kulud, 

 vajadusel juurdetellitav heli-ja valgustehnika, 

 rendid (lava, telgid jne.); 

 foto- ja videojäädvustus, 

 auhinnad, autasud, meened jne; 

 tasu autorikaitsele, 

 näituste, workshop`ide ettevalmistus-ja läbiviimiskulud. 

 

Suur osa kultuuriürituste eelarvesse lisandub aasta jooksul projektitöö tulemusena (põhiliselt 

Kultuurkapitalist), sponsoritelt ja piletitulust. 

 

2.5 Haridus 
Eurodes 

  
2013.a 
tegelik 2014.a EA 2015.a EA EA kasv 

Haridus kokku 3 143 076 3 223 248 3 313 870 3% 

Lasteaiad KOV 1 593 197 1 575 530 1 656 082 5% 

Koolid KOV 1 549 879 1 647 718 1 657 788 1% 

 

2.5.1 Lasteaiad (koolieelsed lasteasutused) 

Valga linnas tegutseb 4 lasteaeda ja nendes käib kokku 31.10.2014.a seisuga 584 last. 

Lasteaedade eelarvete koostamiseks on välja töötatud alused: 

 Palgafond =  2014. aasta palgafondi suurendatud 4% 

 Sotsiaalmaks 33% palgafondist ja 68,5% erisoodustustest 

 Erisoodustus = töötajate arv x 6,40 eurot 

 Töötuskindlustus 0,8% palgafondist 

 Bürookulud = 100 eurot asutusele 

 Ajakirjanduse tellimine = 100 eurot asutusele 

 Sidekulu = ühe kuu abonementmaks x 12 + kõnedeks 500 eurot 

 Küte, elekter, vesi tegeliku kulu järgi, valve, signalisatsioon ja hooldus lepingu järgi 

+ 150 eurot eriolukordadeks 

 Ruumide korrashoid = hoone pind x 0,80 eurot + laste arv x 1 + Kaseke 900 eurot 

ventilatsiooni hooldus 

 Territooriumi korrashoid = 200 eurot asutusele + kui territooriumi pind üle 5000m2 

siis iga täiendava 5000m2 eest + 50 eurot 

 Jooksev remont = hoone pind x 0,65 eurot  

 Isikliku auto kasutamise kompensatsioon = 704 eurot 

 Inventar = laste arv x 7 eurot +  Kaseke 700 eurot nõudepesumasina hooldus 

 Pesu pesemine = laste arv x 7 eurot (s.o. 1,0 kg x 0,60 x 11kuud~7.- valvelasteaed 12 

kuud)  

 Ravimid ja hügieenitarbed = laste arv x 2,50 eurot 

 Personali koolitus = 400  eurot asutusele 

 Muud kulud (üritused ja esinduskulud) = 300 eurot + laste arv x 1  

 Infotehnoloogia  = püsikuutasu + 400 eurot asutusele  

 Toitlustamine  0,85 eurot sõimelapse ja 0,95 eurot aiarühma lapse kohta 

lausdotatsioon. 

 Eelarvesse ei ole lülitatud õppekulusid ja osa toidukulusid – need kaetakse 

lastevanemate poolt. 
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Lasteaedade ühisfinantseerimisega kaetakse osaliselt laste  toitlustamine 0,85 eurot  sõimelapse 

ja 0,95 eurot aiarühma lapse kohta (lausdotatsioon tegelikult toitlustatud päevade eest). Ja 

2015.aastal soetatakse kõikidesse lasteaiarühmadesse, kus senini veel ei ole, nõudepesumasinad. 

 

2.5.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid 

Valga linnas on läbi viidud koolivõrgu korrastamine. Linna eelarves on 2 

üldharidusgümnaasiumi – Valga Gümnaasium (VG) ja Valga Vene Gümnaasium (VVG, 1. 

septembrist 2015 jätkab põhikoolina), põhikool – Valga Põhikool (PK) ja täiskasvanute 

gümnaasium – Valga Kaugõppegümnaasium (KÕG). Seisuga 31.10.2014 õpib koolides kokku 

1479 õpilast, nendest põhikooliastmes 1212 last (päevaõppes 1186 ja KÕG-s 26 last) 

Klassikomplekte on kokku 69 päevaõppes ja 5 KÕG-s. Kõikidele päevas õppes õppivatele lastele 

on eelarves ette nähtud tasuta koolilõuna ja jätkub koolipiima programm.  

Koolide eelarve koostamisel on aluseks: 

 Palgafond  =  2014 aasta palgafondi suurendatud 4% 

  Sotsiaalmaks 33% palgafondist ja 68,5% erisoodustusest 

 Töötuskindlustus 0,8 % palgafondist 

 Erisoodustus = töötajate arv x 6,40 eurot 

 Bürookulud = 450 eurot + õpilaste arv x 2 eurot MK, KÕG 225 eurot + õpilaste arv x 

1,50 

 Ajakirjanduse tellimine PK , G = 350 eurot, KÕG = 120, MK = 180 

 Raamatud raamatukogule = 160 eurot + õpilaste arv x 6, MK = 5 

 Postikulu = 160 eurot asutusele, KÕG, MK = 65 

 Sidekulu = Kuu abonementmaks X 12 + kõnedeks 800 eurot, KÕG, MK = 300 

 Küte, elekter, vesi tegeliku kulu järgi, valve, signalisatsioon ja hooldus lepingu järgi + 

150 eurot eriolukordadeks 

 Ruumide korrashoid = hoone pind x 1euro + PK ventilatsioon ja lift 2500 

 Territooriumi korrashoid = 200 euro asutusel + kui territooriumi pind üle 5000m2 siis iga 

täiendava 5000m2 eest + 50 eurot 

 Jooksev remont = 600 eurot + hoone pind x 1 

 isikliku auto kasutamise kompensatsioon MK, KÕG = 640 eurot  

 Inventar = 1100 eurot (MK=550, KÕG=260) +õpilaste arv x 6 + klassikomplektide arv x 

70  

 Lähetused MK = 500 eurot   

 Infotehnoloogia = 1400 eurot (KÕG ja MK 800) + klassikomplektide arv x 100+ püsitasu 

(s.h. kasutusrent) kuus x 12  

 Õppevahendid = õpilaste arv x 7 eurot + klassikomplektide arv x 30; MK, KÕG õpilaste 

arv x 5 

 Toitlustamine kõik lapsed  - VVG - 1,356 eurot päevasja alates 01.09.2015 1,392 eurot 

päevas , VG ja PK 1-2 kl 1,50 päevas, PK 3-9 kl 1,40 eurot päevas 

 Ravimid ja hügieenitarbed  = õpilaste arv x 5 eurot MK ja KÕG 3 

 Personali koolitus = PK, G = 800 eurot KÕG = 200, MK = 1600 

 Esinduskulud 600 eurot KÕG 200 eurot 

 Üritused  =  õpilaste arv x 2 eurot; MK = 800 eurot  

Koolide õpetajate personalikulu, õpikute, töövihikute ja täiendkoolituse kulud kaetakse 

riigieelarvelistest vahenditest. Hetkel neid summasid eelarves ei kajastata, vaid siis, kui võetakse 

vastu riigieelarve ja kinnitatakse eraldised omavalitsustele, tehakse lisaeelarve. 

 

Hariduse ühisfinantseerimisena on palgal 3 sotsiaalpedagoogi ja 2 logopeedi. 1. septembrist 

tahetakse juurde võtta veel 1 logopeed. Logopeedid teenindavad kõiki logopeedilist abi vajavaid 

(nüüd ka kõiki vene õppekeelega) lasteaialapsi. Majanduskulude all on logopeedide ja 

sotsiaalpedagoogide koolituskulud, õppevahendite kulud, side- ja kantseleikulud, toiduproovide 

võtmine koolisööklatest, haridustöötajate tervisekontroll ja haridusürituste korraldamine. Esimest 
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aastat on siia lülitatud ka summad hommikupudru pakkumiseks – kuna see on edukalt läbinud 

katseperioodi ja lapsed on hommikuse sooja eine omaks võtnud. Siin on ka õpilasmalevaga 

seotud kulud, varem olid need põhikooli eelarves. 

 

Seadusest tulenevalt tuleb omavalitsusel tasuda enda elanikeregistris olevate aga  teistes 

omavalitsustes õppivate ja lasteaedades käivate laste hariduskulud. Osalemine hariduskuludes 

2015. aastal suureneb, kuna väljaspool õppijate arv on  suurenenud ja lisandunud on kulutused 

Valka Kunstikoolile. Jätkatakse ka  Läti-Eesti Instituudi finantseerimist 10 000 euroga. 

 

2.6 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 
Eurodes 

  2013.a tegelik 2014.a EA 2015.a EA EA kasv 

Sotsiaalne kaitse ja 
tervishoid 1 665 265 1 710 445 1 871 630 9% 

Hoolekandeasutused 528 086 551 825 590 540 7% 

Toetused ja teenused 1 133 443 1 154 360 1 276 900 11% 

Tervishoid 3 736 4 260 4 190 -2% 

 

2.6.1 Hoolekandeasutused 

Valga linna eelarvest ostetakse üldhooldekodu teenust AS Valga Haiglalt  Seisuga 01.10.2014 on 

linna poolt täielikult finantseeritavatel kohtadel 38 vanurit ja osaliselt finantseeritavatel  10 

vanurit. Tegutseb Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskus ja Lastekodu Kurepesa. Töötute 

Aktiviseerimiskeskus tegeleb töötute probleemide lahendamisega ja nende koordineerida on ka 

kortertüüpi varjupaik isikutele, kes ise ei ole suutnud endale elamispinda soetada. Lastekodu 

Kurepesa on koduks aastas keskmiselt 30-le lapsele. Lisaks pakutakse lastekodu ruumides ka 

laste turvatoa teenust. Lastekodu eelarve planeerimisel on arvestatud riiklikult kehtestatud 

pearahaga ühele lapsele, puudu jääva osa katab vajadusel linn. 2015. aastal valmib uus 

paarismaja lastekodu lastele (kahele perele). 

 

2.6.2 Sotsiaalabi, toetused ja teenused 

Sotsiaalabi personalikulude all on 15 koduhooldustöötaja kulud. Toetused on ette nähtud nii 

puuetega inimestele, vähekindlustatud peredele kui ka sihtrühma toetused – nagu lapse 

sünnitoetus, esimesse klassi astujate toetus jne. 2014. aastast makstakse Valga linnas taas 

matusetoetust.  Kõige suuremaks toetuse liigiks on toimetulekutoetus, mida makstakse riiklikest 

vahenditest. Toimetulekutoetust saavate perede arv on 2014. aastal 10 kuu arvestuses vähenenud 

võrreldes 2013. aasta sama perioodi andmetega (oktoobris 2013 sai toimetulekutoetust 285 peret 

oktoobris 2014 aga 258 peret).  

 

2.6.3  Tervishoid 

Valga linnas on tööl linnaarst, kelle tööülesanneteks on ravikindlustuseta ja materiaalselt 

vähekindlustatud linnaelanikele arstiabi korraldamine. Tervishoiu eelarvesse on planeeritud 

kulutused nende ülesannete täitmiseks. Kulud tervishoiule on kasvanud personalikulude kasvu 

võrra. 

 

3. FINANTSEERIMISTEHINGUD 

 

Finantseerimistehingute eelarves kajastuvad laenude tagasimaksed ja uute laenude võtmine.  

Kuna hetkel koostatud eelarve kajastab põhitegevuse tulude arvelt tehtavaid kulutusi, siis 

planeeritavaid uusi laenusid see ei sisalda, küll aga juba sõlmitud laenulepingute järgseid 

tagasimakseid, mida kavatsetakse tasuda põhitegevuse eelarve tulemi arvelt. 
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Laenude maksmine 2015.aastal (eurodes): 

 

  
Laenu 
tagastamine Intress 

Lepingu 
sõlmimine Kokku 

Lepingu muudatused ja uute 
sõlmimine     3200 3200 

Viaduktide laen 17334 4166   21500 

KIK-I laen 34833 3267   38100 

KIK-I II laen 111110 27490   138600 

Gümnaasiumi rek.laen 131830 8970   140800 

Gümnaasiumi rek.laen -uus 180000 46000   226000 

KIK-I III laen   12900   12900 

Kokku 475107 102793 3200 581100 

 

 

4. INVESTEERIMISTEGEVUS 

 

Finantsjuhtimise seaduse kohaselt kuuluvad investeerimiseelarve tuludesse hoiustelt saadavad 

intressid, tulu varade võõrandamisest ja investeeringuteks saadavad toetused ja kuludesse 

laenudelt makstavad intressid. Kuna ka laenude intressid on  kavas maksta tagasi põhitegevuse 

tulemi arvelt, siis võetakse koos põhitegevuse eelarvega vastu ka osaline investeeringute eelarve. 

 

Investeeringute eelarve objektide lõikes koos katteallikatega võetakse vastu 2015. aastal 

lisaeelarvega. 

 

 

 

 

Imbi Rõivassepp 

Rahandusameti juhataja 

10.12.2014 

imbi.roivassepp@valgalv.ee  
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