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1. Sissejuhatus 
 

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida 

kavandatavate tegevuste finantseerimist. Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 koostati ja 

menetleti  detsembris 2011 - septembris 2012 ning täpsustati ja muudeti 2013 aprillis, 2014 

aprillis, 2015 aprillis ja 2016 aprillis. Eelarvestrateegia tuleb koostada vähemalt nelja eelseisva 

eelarveaasta kohta, käesolev dokument on, arvestades omavalitsuste reformi elluviimise ja 

rahandusministeeriumi soovitustega, koostatud viieks eelseisvaks eelarveaastaks. 

 

Valga linna eelarvestrateegia koostamisel on aluseks võetud: 

- omavalitsuse tegevust reguleerivad õigusaktid, s.h Valga linna poolt vastuvõetud kehtivad 

õigusaktid; 

- riigi eelarvestrateegia 2016 – 2019 ja 2017-2020; 

- 2015. ja 2016. aasta riigieelarve seadused ja seaduste seletuskirjad; 

- Rahandusministeeriumi 2016. aastal avaldatud majandusprognoosid. 

 

Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja 

prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamise eelnenud aasta tegelikud, 

jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad eelarveandmed ja 

selgitused. Eraldi tuuakse välja olulisemad investeeringuobjektid koos kogumaksumuse prognoosi 

ja võimalike finantseerimisallikatega. Tegevused ja investeeringud, mis arengukavaliselt on 

olulised, aga mis ületavad eelarvevõimalusi, jäävad reservnimekirja ja need tegevused tehakse, kui 

kavandatud tulud ületatakse või saadakse täiendavaid finantsvahendeid. 

 

Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud vormidel 

eelarveandmed strateegia perioodi kohta. Nimetatud tabeleid tuleb igal aastal uuendada ja hiljemalt 

15. oktoobriks Rahandusministeeriumile esitada. 

 

Valga linna eelarve on kassapõhine, mistõttu ka eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud 

kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles 

perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. 

 

Eelarve ja eelarvestrateegia koosneb järgnevatest osadest: 

1. Põhitegevus 

 Põhitegevuse tulud   

- Maksutulud (+) 

- Tulud kaupade ja teenuste müügist (+) 

- Saadavad toetused jooksvateks kulutusteks (+) 

- Muud tegevustulud (+) 

 Põhitegevuse kulud  

- Antavad toetused jooksvateks kuludeks (-) 

- Personalikulud (-) 

- Majandamiskulud (-) 

- Muud tegevuskulud (-) 

2. Investeerimistegevus 

- Põhivara müük (+) 

- Põhivara soetus (-) 

- Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine (+) 

- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 

- Osaluste müük (+) 
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- Osaluste soetus (-) 

- Muude aktsiate ja osade müük (+) 

- Muude aktsiate ja osade soetus (-) 

- Tagasilaekuvad laenud (+) 

- Antavad laenud (-) 

- Finantstulud ja –kulud (+/-) 

3. Finantseerimistegevus 

- Kohustuste võtmine (+) 

- Kohustuste tasumine (-) 

4. Likviidsete varade muutus 

- Likviidsete varade muutus (+/-) 

 

Eelarvestrateegias planeeritakse eelarved ka omavalitsuse sõltuva üksuse kohta. Valga linna 

konsolideerimisgruppi kuuluvad sõltuva üksusena AS Valga Haigla, AS Valga Vesi, OÜ Valga 

Apteek, SA Terve Valgamaa ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. 

 

Kõik näitajad on eelarvestrateegias toodud eurodes kui pole kirjas teisiti. 

 

2. Majanduslik olukord 
 

Majanduslik olukord riigis 

 

Lähituleviku majandusarengu prognoosimine on keeruline, kuna maailmamajanduses valitseb 

ebamäärasus ning palju sõltub poliitilistest otsustest. Täpsemaid majanduslikke mõjusid on enne 

välispoliitilise olukorra stabiliseerumist keeruline hinnata. 

 
Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 2% ja 2017. 

aastal 3%. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise aasta majanduskasvu prognoose allapoole 

korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa 

kasvuväljavaadete halvenemine. Ekspordi kasv taastub käesoleval aastal ja kiireneb järgnevatel aastatel 

järk-järguliselt ning kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduskasvu 

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

2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka 

sisenõudlusele. 

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

aeglustub eelneva aastaga võrreldes. 2017. aastal peaks eratarbimise reaalkasv aeglustuma veelgi 

palgakasvu aeglustumise ja inflatsiooni kiirenemise tõttu, kuid edaspidi võib oodata tarbimise 

kasvutempo mõningast tõusu. Tarbimise kasvutempo aeglustumine on tingitud kasutatava tulu 

kasvu pidurdumisest. 2015. aastal toetas elanike ostujõudu lisaks kiirele brutopalgatulu kasvule ka 

maksuvaba tulu tõus, tulumaksumäära langetamine ning oluliselt kasvanud peretoetused. Lisaks 

jätkust mootorikütuste hinnalangus, mis võimaldas inimestel rohkem kulutada muudele kaupadele 

ja teenustele. Eesti elanike tarbimisjulgus võib olla viimase aasta jooksul veidi alanenud, millel on 

ilmselt aidanud kaasa igapäevaseks muutunud ärevad uudised migratsioonikriisi jätkumisest ja 

terrorirünnakutest. 2016. aastal aeglustub eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,4%ni ja 

2017. aastal 2,5%ni.  

Koos välisnõudluse tugevnemisega võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi kasvule pöördumist 

2016. aastal. Valdava osa välisnõudluse kasvu kiirenemisest moodustab Venemaa impordilanguse 

pidurdumine, teiste kaubanduspartnerite panus suureneb tagasihoidlikumas ulatuses. Eksport 

kasvab sel aastal 1,6%, mis saab olema väiksem kui välisnõudluse suurenemine. Tegu on 
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globaalsete, Eesti majanduskeskkonnast sõltumatute ebasoodsate teguritega, mis mõjutasid 

oluliselt kaupade väljavedu ka eelmisel aastal. Alates 2017. aastast hakkab globaalne 

majandusaktiivsus paranema ning seeläbi toob kaasa ka kaubanduspartnerite kiirema 

majanduskasvu ning impordinõudluse tugevnemise. Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos 

välisnõudlusega, ulatudes 2017. aastal 3,8%ni ning 2018. aastal 4,5%ni. Impordi kasv kujuneb sel 

aastal ekspordiga võrreldes tunduvalt kiiremaks, kuna viimased kaks aastat vähenenud 

investeeringud peaksid ettevõtete ja valitsussektori toel taastuma. 

Madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade (THI) tõus 2016. aastal tagasihoidlikuks, 

ulatudes 0,3%ni. Seejärel kiireneb THI kasv 2017. aastal 2,7%ni ja 2018. aastal 2,9%ni. Kui selle 

aasta esimesel poolel veavad hinnalangust energiatooted, siis aasta teisel poolel hakkab energia 

komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise. 

Maksumeetmete mõju suureneb tänavu kütuse, alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmise 

tulemusena. Teenuste hinnatõus jääb mõõdukaks, mida pidurdab alanenud kütusehindadega 

kaasnenud reisijateveo odavnemine ning ka tasuta kõrgharidus. 2017. aastal kiireneb inflatsioon 

välistegurite (nafta ja toit) panuse järk-järgulise suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning 

täiendavate aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest aastast võib oodata nafta ülepakkumise 

järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka toorainete kallinemist, 

mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile edaspidi suureneb. Kaudsete maksude mõju THI-le on 

suurim 2017. aastal, kui see ulatub 0,9%ni. 

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

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

taga töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. Tagasihoidlikemate 

majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv eelmise aasta lõpus siiski langusesse 

(maksuameti andmetel), mistõttu ootame käesoleval aastal tööpuuduse suurenemist 6,6%ni 2015. 

aasta 6,2%lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim (65,2%), mistõttu seab see piirid töötavate 

inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu ootame hõivatute arvu vähenemist tööealise rahvastiku 

kahanemise tõttu. Seda kompenseerib osaliselt töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise 

töövõimega inimestel tööturule tagasi tulla, pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna 

võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele 

ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga 

esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju 

läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult. 

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt 

muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on kiirem keskmisest madalama 

palgaga harudes, samuti on aasta jooksul suurenenud palgaarengute erinevused sektorite vahel. 

Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete 

hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva 

palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, oodata palgasurvete olulist alanemist. 

Seetõttu eeldame, et käesoleval aastal palgakulude suhe SKP-sse püsib praegusel tasemel, kuid 

hakkab alanema pikemas perspektiivis, millele aitavad kaasa ka tööjõumaksude langetused. 

Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal nominaalpalgast kiiremini inflatsiooni taastumise 

tõttu. 

 

Sotsiaalmajanduslik olukord Valga linnas. 

 

Valga linn on rahvaarvult Eestis neljateistkümnendal kohal olev omavalitsusüksus (seisuga 

01.01.2016 13 149 elanikku), kuid siin elavate ja töötavate inimeste sissetulekud on ühed 

madalaimad Eestis. 2015. aasta IV kvartalis oli Valga linnas keskmiseks mediaanväljamakseks 

maksumaksja kohta 684 eurot, I kvartalis 2016 688 eurot. Alampalka või sellest väiksemat 
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sissetulekut sai 2015. aasta IV kvartalis 976 inimest ja 2016. aasta I kvartalis 1100 inimest ehk üle 

20%  maksumaksjatest 

Lähiaastateks prognoosime Valga linna elanike keskmise brutokuupalga kasvu samas tempos 

keskmise palga kasvuga riigis tervikuna, kuid see jääb vabariigi keskmisest palgast endiselt 

väiksemaks. 

 

Linna elanikest moodustavad tööealised (19-64) elanikud 59,7% (riigis tervikuna 62,1%) ja 

vanurid (65-...) 20,8% (riigis tervikuna 18,6%) 

 

Valga linna elanikena registreeritud isikute demograafiline struktuur seisuga 01.01.2016: 

           Tabel 1 

Lapsed 0-6 Lapsed 7-18 Tööealised 19-64 Vanurid 65 - … Rahvaarv kokku 

874 1691 7855 2729 13149 

 

Maksumaksjate arv Valga linnas juunis 2012.a. oli 4872. 2008. aasta jaanuaris oli Valgas 5403 

maksumaksjat. 2009 – 2011 maksumaksjate arv pidevalt vähenes (vastavalt 5249, 4846 ja 4599), 

kuid 2012 aastal asus suurenema, olles detsembris 4928 maksumaksjat. 2013 aasta detsembris oli 

Valgas 4831, 2014. aasta detsembris 4906 maksumaksjat, 2015 aasta detsembris 4910 

maksumaksjat. 

 

Registreeritud töötute arv on kõrge, kuid viimasel aastal siiski vähenenud. (2010 – 1167 töötut, 

2011 – 904 töötut, 2012 – 758 töötut, jaanuaris 2015 – 625 töötut). 

 

Valga tugevuseks võib lugeda mitmekülgset ettevõtluse jätkusuutlikkust. Linnas tegutsevad 

õmblus-, toiduainete-, kerge-, metallitöötlemis- ja mööblitööstused. Tekkinud on mitmeid 

väikeettevõtteid. 

 

3. Põhitegevuse eelarve 

Põhitegevuse eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest. Siia ei kuulu 

investeerimis- ega finantseerimistegevus, mis mõlemad asuvad eraldi eelarveosas. 

 

 Põhitegevuse tulud 

 

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) järgi kuuluvad põhitegevuse tulude alla 

kõik maksutulud, kõik tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised toetused 

tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused ja muud tegevustulud. Põhitegevuse tulude alla ei 

kuulu saadavad toetused põhivara soetuseks, põhivara müük ja finantstulud. 

 

Põhitegevuse tulude kasv on prognoositud Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud meetodite 

alusel. Tuludest kasvab enim üksikisiku tulumaks (vt joonis 1). 
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Põhitegevuse tulud 2015 – 2021 (tuh eurot)   Joonis 1 

 

  
 

Kõige suurema osakaaluga põhitegevuse tuludeks ongi Valga linnal toetused riigieelarvest ja 

füüsilise isiku tulumaks. Kui varem tulumaksu laekumise kasvu foonil riigipoolne toetus vähenes, 

siis nüüd, arvestades Valga maksulaekumist 1 inimese kohta (vabariigi keskmine 631 eurot, 

Valgas 412 eurot 2015. aastal), siis tulumaksu prognoositud kasvu juures kasvab veel ka 

tasandusfond. Tulumaksu laekumist mõjutab enim maksumaksjate arv ja keskmine palk ning 

riigipoolsed tulumaksu jaotusmetoodika muutumised. 2009. aasta alguses vähendati keeruliste 

majandusolude tõttu koostatud negatiivse riigi lisaeelarvega kohalikele omavalitsustele eraldatavat 

tulumaksuosa 11,93%lt 11,4%le. 2013.aastal suurendati seda protsenti kompenseerimaks 

maamaksu vähenemist 11,57%le ja 1. jaanuarist 2014 11,60%le Lisaks eelnevale on tulumaksu 

laekumise planeerimisel aluseks eelnevate aastate laekumised, prognoositav elanike ja 

maksumaksjate arv ning keskmise palga prognoos.  

Maamaks on riiklik maks, mis laekub täies ulatused KOV-te eelarvesse. Seadusega nähti ette 

maamaksu kaotamist kodualusele maale tiheasustusega kuni 1500 m2 ja hajaasustusega piirkonnas 

kuni 2 ha ulatuses alates 1. jaanuarist 2013. Seoses sellega vähenes maamaksu laekumine 2013 

aastal järsult. Maamaksu määr Valga linnas oli püsinud 2000 aastast stabiilselt 1,7% maksustatava 

maa hinnast. 2014. aastast tõsteti maamaksu määr 2,5%le, mis tõi kaasa ka maksulaekumise kasvu 

kuid sellest ajast kuni prognoositava perioodi lõpuni jääb stabiilseks. 

Kohalike maksude prognoosimisel on eelduseks, et uusi makse vaadeldaval perioodil ei kehtestata. 

Arvestatav on ainult reklaamimaks, kuid ka see on aastate lõikes stabiilse laekumisega ja kuna 

tegemist on väga väikese osaga tulust, siis see eelarvele oluliselt mõju ei avalda. Teede ja tänavate 

sulgemise maksu laekub linna eelarvesse väga vähe ja seda ei planeerita. 

Kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud kasvavad üldise kaupade ja teenuste hindade 

kallinemise tasemel. Põhiosa tuludest laekuvad haridustegevusest. Suurim on teistelt 

omavalitsustelt laekuvad summad haridusasutuste tegevuskulude katmisel. 
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Toetuste kavandamisel on arvestatud, et need kasvavad üldise majanduskasvu tasemel. 

Tasandusfondist laekuvad summad on planeeritud vastavalt rahandusministeeriumi poolt 

väljatöötatud arvutusmeetodile. Enamus toetustest laekuvad riigieelarvest. Aastatel 2017-2019 on 

lisatud saadaoleva ühinemistoetuse Valga linna osa. 

 

 Põhitegevuse kulud 

 

Põhitegevuse kulude eelarveosas on kulud jaotatud järgmiselt: 

 

Põhitegevuse kulud 2015 – 2021 (tuh eurot)  Joonis 2 

 
 

Põhitegevuse kulud on prognoositud konservatiivsena. Personalikulud – kui üks mahukaim 

kuluartikkel on planeeritud sarnaselt. 2016 aastal toimus personalikulude 10% kasv, edaspidiseks 

kasvuks on kavandatud ~2% aastas. Kuigi personalikulude kasvule on tugev surve, siis palkade 

tõstmine sõltub tegelikkuses paljuski poliitilistest otsustest ja majanduskeskkonnast. Kui 

suurenevad riigipoolsed toetused palkadele (näiteks pedagoogide palgavahendid) või muutub 

majandussituatsioon,  siis saab personalikulusid rohkem suurendada. 

 

Majandamiskulude prognoosimisel on arvestatud tarbijahinna indeksi ja üldise elukalliduse 

kasvuga, samas on suund kulude kokkuhoiule – rakendades energia säästmise ja muid kokkuhoiu 

meetmeid. Kuna 2015 ja 2016 aastal on majandamiskuludes ka ühekordsete toetuste arvel tehtud 

kulud, mida edaspidi linnale ei pruugi laekuda, siis 2017. aastaks planeeritud summad suurenevad 

ainult 0,3%. Aastatel 2018-2021 on majanduskulude kasvuks arvestatud keskmiselt 3 - 4% aastas. 

 

Antavad toetused koosnevad tegevus- ja projektitoetustest mittetulundusühingutele ja teistele 

organisatsioonidele ning sotsiaaltoetustest füüsilistele isikutele. Antavad toetused jooksvateks 

kuludeks on paneeritud 2% kasvuga v.a. 2016.aastal on kasv negatiivne, kuna alates 01.01.2016 on 

SA Valga Sport reorganiseeritud linna allasutusteks ja temaga seotud kulud on tegevuskulude real. 

 

Muud kulud on linnal väga väikesed, sisaldades 2015 ja 2016 aastal riigilõivu kulusid ja 

reservfondi jääki ja 2017 – 2021 peamiselt reservfondi. 
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Valga linna arengukava sisaldab linnale püstitatud ülesandeid ja kavandatud tegevusi detailselt. 

Eelarvestrateegia toetab neid. 

 

Üldvalitsemise valdkonnas on suund efektiivsuse suurendamisele. Püütakse optimeerida 

struktuure,  arendada olemasolevaid ja võtta kasutusele uusi IT lahendusi. 

 

Oluline on linna otsustajate (linnavolikogu, linnavalitsus) ja ettevõtjate koolitamine ning 

teadlikkuse tõstmine, et suudetaks enam kasutada Euroopa Liidu (edaspidi EL) ja Eesti riigi poolt 

pakutavaid ettevõtlustoetusi (eelkõige ekspordi, müügi ja innovatsiooni arendamiseks). 

Valmistutakse haldusreformi läbiviimiseks – valdadega ühinemiseks. 

 

Hariduse valdkonna esmane ülesanne on seadusega omavalitsustele pandud ülesannete täitmine. 

Eesmärgiks on, et Valga linnas oleks võimalik saada heal tasemel ja konkurentsivõimelist haridust 

– alates alusharidusest ja lõpetades gümnaasiumi-, kutse- ja rakendusliku kõrgharidusega. 

 

Prioriteediks alushariduses on kaasaegse õpikeskkonna väljaarendamine, mitmekülgsete, 

huvitavate, laste loovust arendavate õppemetoodikate rakendamine s.h venekeelsetes rühmades 

keelekümblusmetoodika kasutamine eesti keele omandamiseks varases eas ja õuesõpe. 

 

Põhi- ja gümnaasiumihariduse valdkonnas on prioriteediks koolivõrgu ümberkorraldamise lõpule 

viimine ja haridusuuenduste juurutamine. Keskendutakse hariduse maine ja konkurentsivõime 

tõstmisele läbi kvaliteetsete tänapäevaste atraktiivsete õppekavade, hea õpikeskkonna, seda toetava 

huvihariduse ning aktiivse noorsootöö, aga ka uute õppesuundade väljaarendamisele ja 

tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele tugiteenuste keskuse loomise teel. Alates 

01.09.2016 on Valga Gümnaasiumi pidamine üle antud Haridus- ja Teadusministeeriumile ja 

loodud on riigigümnaasium. Linn maksab veel vaid õppestipendiumi edukatele 

gümnaasiumiõpilastele. 

Järgmiseks suuremaks sammuks on venekeelse põhikooli, Priimetsa kooli,  taristu kaasajastamine. 

 

Kultuuri valdkonnas on eesmärgiks  linna maine ja tuntuse suurendamine läbi rahvusvaheliste 

kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamise. Valga linna üheks prioriteediks on kindlasti Valga 

Militaarajaloo festivali arendamine ja suurem  tutvustamine nii Eestis kui ka väljaspool Eesti piire. 

Samas on tähtis, et kultuuritaristu oleks kaasaegne ning soodustaks üritusi korraldavate 

kodanikuühenduste arvu kasvu ja jätkusuutlikkust. 

Elanike hea tervise nimel on Valga linn seadnud prioriteediks spordiobjektide arendamise ja 

kaasajastamise ning heade võimaluste pakkumise spordiklubide arenguks.  

 

Sotsiaalse kaitse valdkonnas on eesmärkideks, et sotsiaalsete toimetulekuraskustega isikutele on 

tööturule ja ühiskonda tagasitoomiseks tagatud kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate teenuste 

võrgustik, riskiperede lastele ja vanematele on tagatud tugivõrgustik ja nõustamissüsteemi 

kättesaadavus, puuetega inimestele on tagatud juurdepääs avalikele teenustele ja sotsiaalteenuste 

kaudu säilitatakse pereliikmete töövõime. Valga haiglat kujundatakse edasi piirkonna (sh Läti 

suunal) tervise- ja sotsiaalhoolekandekeskuseks. Kaalutakse haigla võimalikku võrgustumist – 

suuremat koostööd Tartu Kliinikumiga. Valminud on projekt kaasaegse tervisekeskuse 

väljaehitamiseks ja sel eelarvestrateegia perioodil soovitakse see ka teostada. 

 

Majanduse valdkonnas on otsesteks eesmärkideks, et ettevõtete konkurentsivõime on paranenud. 

Valga linnavalitsus toetab ettevõtluse arengut ja ettevõtete omavahelist koostööd ja ühiselt 

turundatakse Valga linna hea investeerimis- ja töökohana. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala 

avalik ruum ja avalikku ruumi ümbritsevad ehitised on linnamiljööd ilmestavad, Valga linna 
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tänavavõrgustik vastab kaasaegsetele nõudmistele ja on säästvat linnaliiklust soodustav, Valga 

linna munitsipaalomandisse kuuluvad ehitised on renoveeritud või ehitatud energiasäästlikkuse 

põhimõttel, jätkatakse Valga linna tehnovõrkude ja –trasside väljaehitamist uutele liitujatele ning  

Valga linnaruumi roheline keskkond on heakorrastatud. 

Valga Linnavalitsusel on ülevaade äri- ja tootmisalade potentsiaalist ning nendel aladel 

tegutsevatest ettevõtetest. Valga linna äri- ja tootmisalad on varustatud ettevõtlusele vastava 

tehnilise infrastruktuuriga, äri- ja tootmisalade ja peamiste transpordisuundade vahel on hea 

ühendatus (sh raudteega), olemas on äri- ja tootmisalade arendus- ja turundusstrateegia ja 

selle elluviimise eest vastutav isik, ettevalmistamisel on  Väike-Laatsi ja Priimetsa ettevõtlus- 

ja tööstusalade arendusprojekt. 

Prognoositavad põhitegevuse kulud valdkondade lõikes on toodud strateegia lisas. 

 

 Põhitegevuse tulem 

 

Põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahega. KOFSi järgi 

on põhitegevuse tulemi väärtuseks lubatud ainult null või positiivne summa, negatiivne 

väärtus ei ole lubatud. Kui põhitegevuse tulemi väärtus on negatiivne, siis see tähendab, et 

omavalitsus ei suuda katta jooksvate tulude arvelt jooksvaid kulusid. Sellisel juhul 

finantseeritakse põhitegevuse kulusid põhivara müügi ja reservide arvelt. Ühekordsete tulude 

arvelt põhitegevuse kulude finantseerimine pikemal perioodil on riskantne ning nende tulude 

halvema laekumise korral võib tekkida oht sattuda finantsraskustesse.  

 

Valga linna põhitegevustulemi väärtused prognoosiperioodi jooksul on esitatud alljärgneval 

joonisel. 

Põhitegevuse tulem 2015-2021 (tuh eurot)   Joonis 3  

 
 

Siit nähtub, et põhitegevuse tulem on igal aastal stabiilselt positiivne. 

 

 

4. Investeerimistegevus 
 

Investeerimistegevuse eelarveosa koosneb investeerimiseks saadavatest tuludest (põhivara 

müük, saadavad toetused)  investeerimistegevuse kuludest (põhivara soetus, antavad toetused) 



  Valga linna eelarvestrateegia 2016 – 2021 

 

11 

 

ja finantseerimistegevusest [võetud laenud ja saadud intressid (+), tagasimakstavad laenud ja 

makstud intressid(-)] 

 

Investeerimistegevuse eelarve 2015-2021 (tuh eurot)  Joonis 4 

 
 

Investeerimistegevuse eelarve on negatiivne ehk investeerimistegevuse kulud ületavad 

tulusid. Negatiivset investeerimistegevust võimaldavad ülaltoodud positiivne põhitegevuse 

tulem,  finantseerimistegevus ja võimalus kasutada likviidsete varude jääki. 

 

Kuna linna võimekus panustada investeerimistegevusse omavahenditest on väike, siis 

eelistatud on objektid, milledele leitakse projektipõhiseid võõrvahendeid. 

2016.aastal viiakse lõpule Valga linnas kergliiklustee rajamine kuni Toogipalu kalmistuni 

ning Toogi elamuteni. Samuti raudteejaama ümbruse parkimisvõimaluste laiendamise ning 

juurdepääsuvõimaluste parendamise projekt. 

Alustatud on PKT konkurentsivõime tugevdamise projekti „Valga linna 8. kvartali 

(vanalinna) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks“ tegevustega. Projekti lõpptähtaeg 

on 2018. aastal. Samuti on alustatud Est-Lat programmi projekti „Central Square and 

Pedestrian Street in Valga-Valka Twin-Town Centre” tegevustega. Ka see projekt on kavas 

lõpetada 2018. aastal. 

2017. aastal on plaanis remontida Võru tänav, seda omavahenditega eeldatava maksumusega 

1,5 miljonit eurot. Teede jooksvateks investeeringuteks kavandatakse 100 000 eurot aastas. 

Jätkatakse tänavavalgustuse väljaehitamist 1,0 miljoni euroga AS Valga Vee kaasabil. 

Sellesse aastasse jääb ka Tervisekeskuse projekti elluviimine, mille tulemusena saab Valga 

linn kaasaegsed tingimused esmatasandi arstiabile ja parendatakse ka haigla ambulatoorse 

vastuvõtu tingimusi. 

Algavad ka ettevalmistavad tegevused Valga Priimetsa kooli renoveerimiseks kaasaegse 

õpikeskkonnaga kooliks ja Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni militaarteemapargi 

väljaehitamiseks. Mõlema projekti põhitegevused jäävad aastatesse 2018 – 2019. 

Veel valmistatakse ette Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu 

kaasajastamise projekti, millele loodetakse rahastust saada ja viia ellu aastatel 2018 - 2020 

 

Lisaks eelarvestrateegias kajastuvatele investeeringuobjektidele on rida selliseid projekte, mis 

on välja toodud linna arengukavas ja lülitatakse eelarvesse ja eelarvestrateegiasse peale 
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rahastusotsuste saamist. Finantseerimiseks kasutatakse linna vabu rahalisi vahendeid, 

võõrvahendeid või võetakse omaosaluse katteks laenu. 

Näiteks (edasine loetelu ei ole ammendav ja pole esitatud prioriteetsuse järjekorras):  

- Valga raskejõustiku- ja spordisaali ehitamine koos staadionihoonega 

- Õpilaskodu rajamine 

- Kompetentsikeskuse loomine (hõbemajandus) 

 

 

5. Eelarve tulem 
 

Eelarve tulem võrdub põhitegevuse eelarveosa ja investeerimistegevuse eelarveosa summaga 

ja on esitatud alljärgneval joonisel. 

 

Eelarve tulem 2015-2021 (tuh eurot)   Joonis 5 

 
 

Aastal 2016 - 2017 on eelarve tulem negatiivne. Negatiivse tulemi põhjusteks on 

välisprojektide omafinantseerimise vajadus, mida ei suudeta katta linna tuludest. See kaetakse 

likviidsete varade ja laenu arvelt. Alates aastast 2018 on eelarve tulem positiivne, mis 

võimaldab neid vahendeid taas suunata investeeringutesse  - taotleda võõrvahendeid ja katta 

sellest omaosalus. 

 

6. Laenud 
 

Valga linna olemasolevad ja planeeritavad uued laenukohustused on esitatud tabelis 2. 

 

Valga linna laenukoormus on mõõdukas, moodustades puhastatud eelarvest ~40%. Laenu on 

võetud ainult suurte investeeringute teostamisel omaosaluse katteks – veemajandusprojekti 

kaasfinantseerimiseks, koolihoone remondiks ja raudteeviaduktide renoveerimise 

kaasrahastamiseks.  
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2016. aastaks on planeeritud laenu võtta 130 000 eurot ja 2017. aastal 2,2 miljonit eurot. 

Laenu kasutatakse välisabiprojektide omafinantseeringu katmiseks. 

Vaatamata sellele on linna finantsvõimekus selline, et kui tuleb veel võimalus mõne 

suuremahulise projekti realiseerimiseks võõrvahendite abil ja vajalik on omaosalus, siis on 

võimalik täiendavat laenu võtta. Aga ka seejärel jäävad linna kohustused lubatud piiridest 

madalamaks (joonis 6). 

 

Planeeritav ja lubatud võlakoormus 2015 - 2021 (tuh eurot)   Joonis 6 
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Valga linna laenukohustused 

                
                 

Tabel 2 

 Võetava 
kohustuse 
sihtotstarve Aasta* 

Võetava 
kohustuse 
maht Intressimäär   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030-
2033 

KIK I - laen 2006 539909 EURIBOR+0,2 Põhisumma 34833 34833 34833 34833 34833 34833 34833 34833 17414             

        Intress 2299 2020 1742 1463 1184 906 627 348 70             

        
Kohustuse 
jääk 261245 226412 191579 156746 121913 87080 52247 17414 0             

KIK II- laen 2011 1666647 EURIBOR+1 Põhisumma 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111107     

        Intress 21250 19583 17916 16250 14583 12916 11250 9583 7917 6250 4583 2917 1250     

        
Kohustuse 
jääk 1333317 1222207 1111097 999987 888877 777767 666657 555547 444437 333327 222217 111107 0     

Viaduktid - laen 2011 319560 EURIBOR+0,97 Põhisumma 32000 32000 47592 47592 47592 47450                   

        Intress 3750 3250 2650 1900 1150 400                   

        
Kohustuse 
jääk 222226 190226 142634 95042 47450 0                   

Gümnaasium - 
laen 2011 400000 EURIBOR+2,8 Põhisumma 131830 40340                           

        Intress 4124 454                           

        
Kohustuse 
jääk 40340 0                           

Gümnaasium - 
laen 2013 2700000 EURIBOR+1 Põhisumma 180000 280000 280000 320000 320000 350000 350000 360000               

        Intress 45264 40928 35552 29824 23680 17272 10552 2744               

        
Kohustuse 
jääk 2260000 1980000 1700000 1380000 1060000 710000 360000 0               

 KIK III - laen 2014 820000 EURIBOR+1 Põhisumma   24806,43 49628 49628 49628 49628 49628 49628 49628 49628 49628 49628 49628 49628 198512 

        Intress 12283 12283 11725 10980 10236 9491 8747 8003 7258 6514 5769 5025 4280 3536 6700 

        
Kohustuse 
jääk 818854,4 794048 744420 694792 645164 595536 545908 496280 446652 397024 347396 297768 248140 198512 0 

Invest.laen I 2016 130000 planeeritav Põhisumma   13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000         

        Intress   2390 2000 1900 1650 1400 1150 900 650 400 150         

        
Kohustuse 
jääk 130000 117000 104000 91000 78000 65000 52000 39000 26000 13000 0         

Invest. Laen II 2017 2200000 planeeritav Põhisumma       240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 280000       

        Intress   12000 39600 40100 35520 30910 26300 21700 17100 12500 7900 3000       

        
Kohustuse 
jääk 0 2200000 2200000 1960000 1720000 1480000 1240000 1000000 760000 520000 280000 0       

      
Kohustuste 
teenindamine   578743 628997 647348 918580 904166 919316 857197 851849 464147 439402 432140 451680 166265 53164 205212 

        
sh 
põhisumma 489773 536089 536163 816163 816163 846021 798571 808571 431152 413738 413738 440738 160735 49628 198512 

          intress 88970 92908 111185 102417 88003 73295 58626 43278 32995 25664 18402 10942 5530 3536 6700 

      Kohustuste jääk kokku   5065982 6729893 6193730 5377567 4561404 3715383 2916812 2108241 1677089 1263351 849613 408875 248140 198512 0 
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7. Likviidsete varade muutus 
 

Likviidsete varade olemasolu kergendab linna rahavoogude planeerimist ja vähendab 

netovõlakoormust. 

2015. aasta lõpus oli Valga linnal likviidsete vahendite jääk 657 860 eurot millest volikogu 

poolt kehtestatud kassatagavara oli 31 956 eurot. Kuigi 2016 aasta eelarve kohaselt peaks 

likviidsete varade kasutamata jääk olema sama suur kui kassatagavara, siis loodab 

linnavalitsus, et tulud laekuvad oodatust paremini ja kulude osas ollakse kokkuhoidlikud ning 

2016 aasta lõpuks likviidsete varade jääk jääb ~200 000 euro piiridesse. 

 

8. Netovõlakoormus ja Valga linna arvestusüksuste finantsdistsipliin 
 

Netovõlakoormuse tagamiseks sätestab KOFS finantsdistsipliini tagamise meetmed, milleks 

on kinnipidamine KOVi põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja kinnipidamine 

netovõlakoormuse ülemmäärast. Põhitegevuse tulemist on antud ülevaade punktis „3.3. 

Põhitegevuse tulem”. Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade kogusumma 

vahe aruandeaasta lõpu seisuga. KOFS sätestab, et netovõlakoormus võib ulatuda lõppenud 

aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi 

ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui nimetatud kuuekordne 

põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta 

põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60% vastava aruandeaasta 

põhitegevuse tuludest.  

 

Samad finantsdistsipliini tagamise meetmed on ette nähtud ka kogu kohaliku omavalitsuse 

arvestusüksustele, kuhu kuuluvad lisaks kohaliku omavalitsuse üksustele ka 

konsolideerimisgruppi kuuluvad sõltuvad üksused. Sõltuv üksus on defineeritud kui 

raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva 

mõju all olev üksus, kes 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. 

 

Valga linna arvestusüksusesse kuuluvad AS Valga Haigla, AS Valga Vesi, OÜ Valga Apteek,  

SA Terve Valgamaa ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. 

 

 

Valga linna sõltuvate arvestusüksuste finantsdistsipliini näitajad (tuh eurot)   

           

Tabel 3 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Põhitegevuse tulud 9441 9253 9756 9946 10151 10429 10667 

Põhitegevuse kulud 8759 9211 9395 9601 9810 10047 10278 

Põhitegevustulem 682 42 362 346 341 382 390 

Investeerimistegevus -238 -40 -48 -48 -46 -53 -58 

Eelarve tulem 444 1 314 297 295 328 331 

Võlakohustused 2077 1829 1565 1307 1121 878 635 

Netovõlakoormus (%) 7,9% 8,0% 4,4% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabelist on näha, et Valga linna sõltuvate arvestusüksuste võlakohustused on väiksed. Ka 

põhitegevuse tulem on suuresti positiivne. 

 

Valga linna arvestusüksus tervikuna vastab oma finantsnäitajate poolest seaduses sätestatule. 

Põhitegevustulem on kõikidel aastatel positiivne ja netovõlakoormus jääb ka lubatud 

piiridesse.  

  

Valga linna arvestusüksuse finantsdistsipliini näitajad (tuh eurot)   

Tabel 4 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Põhitegevuse tulud 21956 22657 23760 24646 24977 25352 25885 

Põhitegevuse kulud 20362 21796 22248 22778 23306 23866 24374 

Põhitegevustulem 1595 861 1512 1868 1671 1486 1510 

Investeerimistegevus -810 -977 -2983 -787 -804 -326 -211 

Eelarve tulem 785 -115 -1471 1081 867 1160 1299 

Võlakohustused 7664 7061 8452 7618 6623 5530 4417 

Netovõlakoormus 

(%) 25,8% 25,6% 30,5% 24,9% 21,1% 16,1% 10,7% 

 

 

 

9. Kokkuvõte  

 
Valga linna jaoks on kõige raskemini prognoositavad kaks olulist tululiiki – üksikisiku 

tulumaksu  ja riigi tasandusfond. Tulumaks moodustab linna tuludest 40 – 44%  ja 

tasandusfond 44 – 46%. Tulumaksu laekumise suurenemine on linnale kasulik, teisalt kui 

laekumine on vabariigi keskmisest protsentuaalselt parem, siis väheneb sellega koheselt 

riigipoolne toetus. Tulumaksu laekumise 1% suurune muutus eelarve strateegias 

prognoosituga võrreldes tähendab rahalises vääringus viiekümne - kuuekümne tuhande euro 

suurust muutust. 

 

Lähituleviku majandusarengu prognoosimine on keeruline, kuna maailmamajanduses valitseb 

ebamäärasus ning palju sõltub poliitilistest otsustest. Viimastel kuudel on maailmamajanduse 

taastumine kõikuma löönud, peamiselt just arenevatel turgudel. Eurotsooni majanduskasv 

kiirenes 2015. aastal 1,6%ni, mis on viimase nelja aasta kiireim. Samas majandusaktiivsuse 

indikaatorid (PMI indeks) viitavad euroala kasvu mõningasele aeglustumisele selle aasta 

alguses. Majandususaldus Eesti ärisektoris on viimastel kuudel pisut paranenud ning 

eksporditellimused näitavad lähikvartalitel kasvu kiirenemise võimalust. Samas üldine 

majanduskonjunktuur püsib enamikes valdkondades endiselt suhteliselt nõrgana ning 

kasvuväljavaateid on allapoole korrigeeritud eelmise prognoosiga võrreldes. 
Majanduskasv on viimastel aastatel olnud tarbimispõhine, tuginedes kiirel palgatulu kasvul. 

Majapidamiste ostujõudu on suurendanud juba teist aastat järjest langevad hinnad, seda 

peamiselt energia ja toiduainete hinnalanguse tõttu. Hõive näitajad paranevad jätkuvalt, kuigi 

osa sellest tuleneb 2014. aasta juulis rakendunud töötamise registri mõjust, mis on 

vähendanud mitteametlikku töötamist. Palgakasv on aeglustumas. 

Kõik see mõjutab arenguid ka Valga linnas. 


