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13. SIHTASUTUSE MUDEL KOOLI 
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Enne käesoleva p
tuleks kokku leppida mõned põhimõisted.
Vastasel korral võib arusaamatusi ette tulla. 
Alustuseks ongi toodud kasutatavad
erialaterminid on koos nende lühikeste
selgitustega.

lik sektor — sektor, mille moodustava
kohaliku omavalitsuse ettevõtte

on id ja nende tegevus

teenuste osutamise delegeerimine
teenuste osutamise üleandminik e

ng lisel teel äri- või kolmanda sektori
le tingimus

teenuse osutamise, säilitades nii teenuse
järelevalve kui ka finantseerimisfunktsiooni

Avalikud ülesanded — avalike huvide poolt
determineeritud, objektiivselt eksisteeriv

an ed, mis on seadusandja poolt selli

iüle anded või antud täitmiseks ühisk
tele institutsioonidele või

lt võetud vabatahtlikult täitmisele.

an eteks ka siis, kui riik neist loo
le eraõiguslikele isikutele

g rimine — õiguste üleandmine kelle-
llele need esialgselt ei kuulu

tetulunduslik sektor, kolmas se

ettevõtetest ja asutustest koosnev sektor,
moodustab avaliku ja erasektori kõrva
kolmanda sektori 

tus — eraõiguslik juriidiline isik, mil
ole liikmeid ning mis on loodud va

iseks ja kasut
märkide saavutamiseks

sek or — sektor, mille arengut motiv
Selle eesmärgiks on jääda püsi
eerida kasumit

Sissejuhatus

Avaliku ehk riigisektori funktsioonidele on
pööratud viimasel ajal suurt tähelepanu 

paljudes erinevates riikides alates ülemineku-
ühiskondadest nagu Eesti ja lõpetades
arenenud lääneriikidega nagu Saksamaa,
Inglismaa, Prantsusmaa. Poliitilistes vaidlustes
kõlavad väited, et riik on muutunud liialt 
“suureks” ja kohmakaks ning pole suutnud 
täita neid lubadusi, m

Eelnimetatust tulenevalt on arenenud
lääneriikides kasutusele võ

us htimise instrument, milleks on avaliku
ülesannete osutamise delegee

s- ja mittetul
us delegeerimise esiletõus ja

kuga viimasel kahel kümnendil. Kui
sik line avalik haldus oli oma olem

t, hierarhilist ja suletud orga
siis nn. “uus haldusjuhtimine” rõhutab 

dli kust ning majandus
lsu . Delegeerimise aluseks aga võiv
tä sti erinevad põhjused, kuna kõik sõl

delegeerimise algatajate eesmärkidest: kas
prioriteediks on toetuste jagamine, teenuste 
osutamine, varade haldamine või konkreetse
sihtgrupi esindamine.

Mittetulunduslikest ühendustest rääkides on 
kasutusel mitmeid sünonüümidena käibivaid 
termineid — kodanikualgatuslikud organisat-
sioonid, valitsusvälised organisatsioonid,
vabatahtlikud ühendused, jne. Eestikeelses 
terminoloogias on laialdast kasutamist leidnud
samuti inglisekeelne lühend NGO, non-

governmental organization ehk valitsusväline
organisatsioon. Iga termin haarab teatud osa
sellest mitmepalgelisest seltskonnast, mida
lühidalt võiks iseloomustada kui kolmandat
sektorit.

Kolmanda sektori organisatsioone eristab
valitsus- ja äriorganisatsioonidest:

nende mittetulunduslikkus, mis
tähendab organisatsioonide tegevuse 
käigus tekkinud ressursside 
ümberjagamise keeldu 
organisatsioonide liikmetele või 
asutajatele. Neid ressursse saab 
kasutada ainult organisatsiooni 
põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks;
mittetulunduslikud organisatsioonid 
on iseseisvad, sõltumatud avaliku 
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sektori institutsioonidest. See aga ei 
tähenda, et nimetatud organisatsioonid 
ei tohiks riigi- või kohaliku
omavalitsuse eelarvest grante või muid

lile ühiskonnas avaldavad riigi ja
turu omavahelised ajalooliselt väljakujunenud

toriks on riigi
õigussüsteem. Kolmandaks määravaks tegu-

ele tüübile, kus 
teat m d
ting d isat-
sioonid d
liberaalse turuga riigid Ameerika Ühendriigid, 
Kanada, Austraalia ja Suurbritannia, kus 
kehtib tsus-
maa, S alia on teise tüübi
esindajad, kus riigi osa kodanikele teatud

ise käik 

ile soodsa ja
nõuetekohase õppe- ning töökeskkonna 

tegevust juhivad ja korraldavad
nõukogu ning juhatus. Nõukogu on seitsme-

asutaja.
Nõukogu põhiülesanneteks on: 

volitused tehingute
vase

Sihtasut is-
org le kord
kvar li ajandus-
tege s

13.

13.2

Eelarve sioonile
laek a rvestamine
toimub brutoprintsiibil, kus tulud ja kulud
kirjutatakse välja täies summas ja eraldi.

ressursse saada; 
mittetulunduslikud organisatsioonid 
on autonoomsed, nende tegevus 
põhineb ühenduse kodukorral või 
põhikirjal ja nad ei ole väljaspool 
organisatsiooni asuvate 
institutsioonide kontrolli subjektiks 
ilma mõjuva põhjuseta. 

Olulist mõju mittetulunduslike organisat-
sioonide rol

suhted. Teiseks oluliseks fak

riks on riigi detsentraliseerituse määr.

Teadlased on osutanud kolm
ud ajandus- ja sotsiaalpoliitilised arengu
iva riigi- ja mittetulunduslike organ

e suhte. Esimesse tüüpi kuuluva

ühtlasi ka tavaõigussüsteem. Pran
aksamaa ja Ita

elustandardi tagamisel on märgatavalt suurem.
Kolmas, nn. Skandinaavia sotsiaal-
demokraatlik mudel põhineb kõrgetel
maksudel ja väga olulisel riigi rollil
sotsiaalteenuste osutamisel elanikkonnale.
Ometigi on kolmas sektor sealgi esindatud

Lühidalt kokkuvõttes määrab mittetulundus-
like organisatsioonide rolli igal maal selle riigi 
kultuuriline ja etniline heterogeensus, valitsuse 
poolt pakutavate teenuste ulatus, üldine
majanduslik arengutase, riigi traditsiooniline 
roll ja valitsuse tsentraliseeritus/ detsentra-
liseeritus.

13.1. SÜG Sihtasutuse loomine 

Organisatsiooni ülesehituse kavandam
koosneb järgmistest tegevustest: 

eesmärkide selgitamine ja 
täpsustamine;

põhiliste tegevusvaldkondade 
kindlaksmääramine;

vajalike koostisosade ja 
nendevaheliste seoste paikapanemine.

SÜG Sihtasutuse loomise eesmärgiks oli
Saaremaa Ühisgümnaasium

kindlustamine ja kooli varade efektiivsem ja
säästlikum kasutamine.

SÜG Sihtasutuse põhikirjas on tegevus-
valdkondadena määratletud — varade
efektiivne majandamine, koolitusteenuse
osutamine, huvihariduse korraldamine, toitlus-
tamisteenuse osutamine, majutusteenuse
osutamine, võimla ja teiste ruumide rentimine,
vahendite hankimine sihtasutuse eesmärkide
täitmiseks, annetuste kogumine, stipendiumi-
fondide loomine, erinevate organisatsioonide
ja eraisikutega sidemete arendamine.

Sihtasutuse

liikmeline, selle koosseisu määrab

kinnitada sihtasutuse eelarve ja 
raamatupidamise aastaaruanne; 
anda juhatusele
teostamiseks, mis väljuvad igapäe
majandustegevuse raamest;
määrata ja kutsuda tagasi juhatuse 
liikmed ning sõlmida nendega
töölepingud.

use juhatus on 1-3 liikmeline juhtim
an. Juhatus peab esitama nõukogu
ta s ülevaate sihtasutuse m
vu est ja majanduslikust olukorrast. 

2. SÜG Sihtasutuse eelarve

.1. Eelarve terviklikkuse põhimõte

peab sisaldama kõiki organisat
uv id tulusid ja kulusid. Eela

Eelarve kõik tulud katavad eelarve kõikide 
kulude katmise eesmärki, see välistab tulude 
sidumise määratud kuludega. Arveldamine
tulude ja kulude vahel ei ole lubatud, sest see
kahjustaks olulisel määral eelarve selgust ja 
ülevaatlikkust. SÜG Sihtasutuse eelarvest
rääkides tuleb öelda, et probleeme tekib
eelarveaasta jooksul saadavate täiendavate
vahenditega, mis enamasti on erinevate
projektide läbiviimiseks saadud toetused.
Aasta eelarvet kinnitades saame kindlad olla 
linnaeelarvest finantseeritava summa osas,

 100 



M. Pärtel SÜG SIHTASUTUSEST 

samuti planeerime omatulu mida teenime
õpilaskodu ja söökla tegevusega. Ei ole aga 
võimalik eelarves täpselt kajastada erinevate 
projektide finantseerimist. Aastate jooksul on
meil välja kujunenud head suhted SA 
Archimedes, Keskkonnainvesteeringute SA-ga
jne. Nimetatud projektide summad võtame
eelarvesse aasta lõpul. 

a selge ning ülevaatlik. 
SÜG Sihtasutuse eelarve on struktureeritud 

lähtuda eeldatavast majanduslikust arengust ja

ma
suurus. Kulude planeerimisel tuleb arvestada 

Halbade üllatuste vältimiseks on parem
pessimistlikult

ning kulude pool realistlikult. Kui eelarveaasta 

a.

13.2.4. Eelarve tasakaalustatuse põhimõte

Eelarve tuleb planeerida nii, et oleks tagatud
kav a e.

Tas a ud kogu
eelarve ulatuses ja läbi aastate. Eriti oluline on
selle p nnete
võtmisel, eelarve peab olema jätkusuutlik. 
Sih t
soodsa ja nõuetekohase õppe- ning

ja

ise alused on

13.2.2. Eelarve tõesuse ja selguse põhimõte 

Eelarves esitatakse tulud ühekaupa nende
tekkepõhjuse järgi ning kulud otstarbe järgi.
Eelarve peab näitama, kust pärineb üksiktulu 
ning mis otstarbel vastav kulutus on tehtud. 
Eelarve peab olem

vastavalt organisatsioonisisestele struktuuri-
üksustele ehk eraldi käsitletakse kooli,
õpilaskodu ja söökla eelarveid. Selguse
huvides on välja toodud tulud ja kulud 
vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale. 

13.2.3. Eelarve täpsuse põhimõte

Eelarve omatulude prognoosimisel tuleb

inflatsioonist. SÜG Sihtasutuse eelarve
tulubaasist moodustab ligi 50% Kuressaare 
linna sihtotstarbeline finantseering. Kuressaare 
Linnavalitsuse ja SÜG Sihtasutuse vahel on
sõlmitud finantseerimise raamleping, millest
lähtuvalt arvutatakse eraldatava sum

palgaalaseid läbirääkimisi ning nende mõju
ettevõtte töötajatele. Arvestada tuleb nii riigi 
vastavate otsustega (miinimumpalk) kui ka 
linna otsustega, kes kehtestab pedagoogide jt
töötajate palgaastmed. Sihtasutuse juhtkond on 
küll töötajatele palgamäärade kehtestamisel
vaba kuid Kuressaare väiksust arvestades ei 
ole mõistlik maksta töötasu vähem või oluliselt
rohkem kui linnas üldiselt on kehtestatud.

koostada eelarve tulude pool

jooksul selgub, et tulusid laekub siiski rohkem,
saab olukorda korrigeerida lisaeelarve
vastuvõtmiseg

and tud ülesannete pidev täitmin

aka lustatus peab olema tagat

õhimõtte järgimine uute ülesa

tasu use loomise eesmärgiks oli koolile

töökeskkonna loomine ja varade efektiivsem
ning säästlikum kasutamine. Nimetatud
eesmärgi täitmiseks on sihtasutuse tegevusse 
lisandunud mõningaid eraettevõtluse kompo-
nente. Tuleb arvestada sellega, et täiendavaid 
kulusid saab teha ainult vastava tulubaasi 
olemasolul.

Tasakaalu nõue kehtib mitte ainult eelarve 
vastuvõtmisel, vaid eelarve peab olema
tasakaalus ka eelarveaasta lõpul, ning see peab
kajastuma eelarve täitmise aruandes. Selle
nõude täitmiseks korrigeeritakse eelarvet aasta 
jooksul lisaeelarvetega, millega viiakse eelarve 
vastavaks tegelike tulude ja kulude arenguga. 

13.2.5. Eelarve säästlikkuse ja ökonoomsuse

põhimõte

Eelarve finantsressurssi tuleb kasutada
säästlikult ja ökonoomselt, kasutatud vahendid 
peavad andma võimalikult suurt kasu. See 
tähendab, et erinevate võimaluste vahel valides 
tuleb valida mitte kõige odavam, vaid
arvestades kulutuse ja selle eest saadava 
väärtuse vahelist suhet, kõige soodsam. Eriti 
tuleb seda põhimõtet jälgida investeeringute 
soetuste tegemisel.

13.2.6. Eelarvestuse võtted 

Eelarve koostamisele võib läheneda
erinevatest suundadest, võib lähtuda tuludest, 
st planeerida eeldatavad tulud ja seejärel
hinnata, milline oleks kõige ratsionaalsem viis 
sissetuleku kasutamiseks. Võib aga lähtuda ka 
kuludest, kusjuures peavad olema kehtestatud
kulunormatiivid, mis tagaksid organisatsiooni
ette seatud ülesannete täitmise. Alates 1996 
aasta eelarvest on Kuressaare linnas kasutusel
ühtsed kulunormatiivid kõigis haridusasutuste 
gruppides ja eelarvete kujunem
seega võrreldavad ja õiglased.

Kulupõhise eelarve meetod on üks vanemaid
eelarvestamismeetodeid. Meetod on praktiline 
siis kui on tegemist doteeritavate tegevuste
kulude arvestusega. Koolihoone majandamis-
kulude planeerimisel saab aluseks võtta 
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eelmiste aastate vastavate artiklite kulud. 
Kulupõhise eelarve meetodit saab kasutada
pidevate ja stabiilsete tegevuste puhul, selle
meetodi miinused ilmnevad aga siis kui on 
vaja ettevõtte tegevust muuta efektiivsemaks
ja jõuda mingile uuele arenguastmele.

Sihtasutuse loomisel (aastal 2001) oli meil
kasutusel nn nullbaasi meetod. Uuele mudelile
jõudes oli tarvis määratleda struktuuriüksused, 
läbi viia nende sisene analüüs, formuleerida
otsustuspaketid ning seada need tähtsuse 
järjekorda.  Sihtasutuse esimesel tegevusaastal 
oli meie tähelepanu pööratud Õpilaskodu 
arendamisele, viisime läbi osalise remondi,
atesteerisime majutusasutusena ja pakume
nüüd majutusteenust nii õpilastele kui ka 
turistidele. 2003 aastal renoveerisime kooli 
söökla, viisime ta üle uuele süsteemile kus
lisaks õpilastele toitlustatakse ka 
linnakodanikke ning külalisi. Järgmistel
aastatel on plaanis läbi viia kogu koolihoone 
remont. Organisatsioonide juhtimises saab aga 
järjest suuremaks probleemiks traditsioonilise 
planeerimise ja eelarvestamise mittevastavus
kaasaegse juhtimise nõuetele.

Eelarvestamisel on võimalik kasutada 
tulemuspõhist meetodit mida kaasaegses 
kirjanduses on nimetatud ka kohanduva
eelarve meetodiks. Tulemusjuhtimise raken-
damist võib iseloomustada järgmiste märk-

eesmärkide püstitamine;
strateegia;
kasv ja arendus; 
ressursside juhtimine;
kulude juhtimine;
prognoosimine;
hüved ja motivaatorid.

Tulemuspõhise eelarve mudel võimaldab
organisatsiooni tegevust detsentraliseerida ja
kaasata erinevate juhtimistasandite töötajaid 
otsustusprotsessidesse ja tulemuste saavuta-
mise eest vastutuse jagamisse. Nii tekib
isereguleeruv töökeskkond ja personaalse 
vastutuse kultuur, mis suurendab tegevjuht-
konna ja töötajate motivatsiooni ning tagab 

duse.

kseeritud
tulemuse saavutamisele.

13.2.7. Eelarve — planeerimis- või 

kontrolliinstrument?

Eelarve on instrument, millega või milles
mängitakse läbi ja kirjeldatakse tulevasi
tegevusi, nende finantseerimise allikaid ning 
nende teostamiseks kuluvate vahendite 
jagunemist. Ükskõik, kas eelarvet kasutatakse 
planeerimiseks või kontrolliks, on eelarve
rohkem kui üksnes prognoos. Prognoos on
tulevikusündmuste ennustus ning sisaldab
mõnikord abinõusid nende käsitlemiseks.
Eelarve on aga kohustus kokkulepitud 
tulemuse saavutamiseks. Eelarve on oluline
mitte ainult finantsjuhile, kes läbi eelarve 
planeerib tuleva aasta tegevusi ja läbi 
integreeritud eelarve-/ raamatupidamis-
süsteemi kontrollib selle täitumist, vaid ka 
juhtkonnale, kes saab esimese pildi planee-
ritust ning selle realiseerimisest.

Eelarve on:

selgelt fikseeritud struktuuri ja 
hierarhilise ülesehitusega süsteem,
millega hallatakse organisatsiooni 
rahalisi ressursse; 
tuleviku kujundamise instrument,
milles mängitakse läbi ja kirjeldatakse 
tulevasi tegevusi, nende 
finantseerimise allikaid ning nende 

sõnadega:

parema teenin

Ühe meetodi rakendamine ei ole otstarbekas, 
sest erinevad kulud eeldavad erinevat lähene-
mist. Kõikide eelpool nimetatud meetodite

positiivseid külge arvesse võttes on SÜG 
Sihtasutuse eelarvet koostades lähtutud
alljärgnevast skeemist:

Kulupõhine meetod — kasutatakse nende
kulude planeerimiseks millel puuduvad
alternatiivid ja mille olemus tingib vajaduse
katkematuks finantseerimiseks. Efektiivsuse 
suurendamiseks kasutatakse kindlaid kulu-
normatiive. Eelnevate aastate eelarvesummad
on aluseks nii riskide hindamisele kui uue
eelarve koostamisele.

Nullbaasi meetod — kasutatakse nende
kulutuste finantseerimiseks, mis on oma
arengus jõudnud uuele etapile. Näiteks uute 
struktuuriüksuste lisandumisel.

Tulemuspõhine meetod — kasutatakse null-
baasi meetodi edasiarendusena. See meetod on
kasutusel nende struktuuriüksuste eelarvete
koostamisel, mis on orienteeritud fi
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teostamiseks kuluvate vahendite 
jagunemist.

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvel kolm
olulist eesmärki:

Eelarve kui teg on
vahend teatud te
eesmärkide saav
peab eelarve selg ni
osade ning toimuvate protsesside vahel 

e
;

a, kuidas mõjutavad

ute ja väljaminekute
aalu.

eelarve
dest ja

bjektidest ning jaotumise

stest

lt olema võrreldav 
a;

v ja

nivahend.

a selgesti arusaadavaid 

sisalduvad põhiüksused. 

13.3. Esimene tegevusaasta 

Kuressaare Linnavolikogu otsustas 25.
jaanuaril 2001.aastal asutada SÜG Sihtasutuse.

innavolikogu otsusega määrati SÜG
Sihtasutuse nõukogu liikmeteks Urve Tiidus,
Urmas Treiel, Villu Vatsfeld, Jaanus Kiil,
Toivo Alt, Jüri Pärtel, Erik Keerberg, juhatuse 
liikmeks Viljar Aro. Varadena anti SÜG 
Sihtasutusele üle i
internaadi vallasv

Esimesel tegevu tuse
nõukogu üheksa töökoosolekut. Tähtsamad
päevakorrapunkti

mine, konkursi 
usdirektori

ostamine, eelarve 

tamine internaadi hoones; 
mine

ine;

ilaskodu
täitmiseks võeti

iljonit krooni. 

imunud
amiseks

välja kaks
petuse

linnas
ivate õpilastega. Suveperioodil

maja
ssidest on

da
j

oni s.h.
atelt,

ng
9 s-

e
kod ,
kas ,
laohoidja, aednik-majahoidja ning remon-

evusplaan — eelarve
gevuste korraldamiseks ning
utamiseks. Sellest lähtuvalt
itama suhteid organisatsioo

omama kindlat seost organisatsiooni 
ülesehituse ning kavandatavat
eesmärkide saavutamise vahel
selgitam
investeeringud organisatsiooni
toiminguid ning jooksvaid kulutusi; 
tagama sissetulek
tasak

Eelarve kui finantsplaan —
koostamisel peab olema ülevaade tulu
kuludest, nende o
iseärasustest. Sellest lähtuvalt peab eelarve 

looma ühtse pildi organisatsiooni 
finantstegevusest;
arvestama planeerimisel kõikide 
olemasolevate ressurssidega; 
looma nägemuse majandustulemu
eelarveaasta lõpul; 
struktuurilise
eelnevate ja tulevaste perioodideg
olema üles ehitatud sellisel kujul, et 
tulemuslikkus on kergesti mõõdeta
analüüsitav;
sisaldama võlgade ja laenude 
arvestust.

Eelarve kui kommunikatsioo

Sellest lähtuvalt peab eelarve 
olema saadaval avalikkusele ja andma
ülevaate organisatsiooni tegevusest 
kandma huvigruppidele arusaadavat 
informatsiooni
sisaldam
tegevusjooni ja põhistrateegiaid
seletama lahti eelarvestruktuuris 

L

Saaremaa Ühisgümnaasium
ara.

saastal pidas Sihtasu

d on olnud:
sihtasutuse juhti
kuulutamine majand

le;ametikoha
äriplaani ko
kinnitamine;
remondi teos
internaadi hoone üleand
Sihtasutuse varade hulka; 
pangalaenu võtmine ja tagatiste 
leidm
sihtasutuse laienemine;
2002.a. eelarve esimene lugemine.

Esimese majandusaasta põhiülesandeks oli
Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õp
renoveerimine. Selle ülesande
Eesti Ühispangalt laenu 1,6 m
Laen tuleb tagastada 2007.a. juunikuuks.
Antud aasta maist kuni augustini to
remondi käigus uuendati kõik majut
mõeldud toad, samuti ehitati
võõrkeele klassi ning tütarlaste tööõ
klass koos õppeköögiga. Õppeperioodil on
hoones 50 majutuskohta, millest enamus on
täidetud Saaremaa maapiirkondadest
koolis kä
toimub turistide majutamine kogu
ulatuses, sest ka õppekla
lükandseintega võimalik kujunda
ma utusruumid.

oAastal 2001 saadi tulu 553 tuhat kr
169 tuhat valdadelt, 40 tuhat lastevanem
45 tuhat õpperuumide kasutamise eest ni
29 tuhat krooni teeniti omatulu majutu
teenuse osutamisest turistidele. Kulusid oli
aruandeperioodil 713 tuhat kr s.h. majandu-

tskulud 411 tuhat ja personalikulud 302 tuha
krooni. Sihtasutuses töötab 13 inimest üheksal
am tikohal. Ametikohad on järgmised: Õpilas-

u juhataja 0,5 ametikohta, finantsjuht 1
vataja 1, kasvataja abid ja administraator 4
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ditööline kõik 0,5 ning koristaja 1 ametikoht.
Ühe ametikoha totöötasu oli
2546 kr. kuus.

Majandusaasta aruanne näitab bilansimahuks
1615 tuhat krooni ja aruandeaasta kahjumiks
247 tuhat krooni. s
on seotud esim oone
remont venis ja k s
oleks pidanud

aja,
et

usuutlik ning järgnevad

aastal on sihtasutuse nõukogu
lm töökoosolekut. Tähtsamad

e;
se laienemisest alates 1. 

ni
se eest, 116,6 tuhat krooni

st ning 541,5 tuhat
isest

essaare Linna-
oni

nuseid kasutanud
uressaare Linna vee- ja kanalisat-

sioonitrasside remonti teostavad ehitusfirmad,
samuti toimus siin Ardo Ojasalu Tenniseklubi 
poolt korraldatud tenniselaager. Head on meie
suhted Saaremaa Reisbürooga, kelle 
vahendusel on meil viibinud mitmed
õpilasekskursioonid, eriti Lätist. 

Kulusid oli aruandeperioodil 737,4 tuhat kooni 
s.h. majanduskulud 338,7 tuhat krooni ja 
personalikulud  398,7 tuh.kr . Sihtasutuses
töötab 13 inimest 9-l ametikohal. Ametikohad
on samad, mis eelmisel aastal. Ühe ametikoha
keskmine brutotöötasu oli 2748 krooni kuus. 
2001. a. võetud laenu tagastamine algas 2002.
a. juunis, aasta lõpu seisuga on tagastatud 

183,6 tuhat krooni laenu ning 131,7 tuhat
krooni laenuintres

Teise majandusaasta üheks ülesandeks oli 
ettevalmistus Sihtasutuse tegevuse laiene-
miseks. Sihtasutu
novembri kooso
otsustas pöördud
poole taotlusega
alates 1. jaanu

sgümnaasiumi
allasvara, sellega

öötajatega
a seotud

tegevusaastal on sihtasutuse 

ne;

raamlepingu
jatöötamine;

ngalaenu
tiste leidmine;

konkursi tulemuste
ine;

õimla
robleem oli olnud juba aastaid päevakorral. 
003. a. eelarves oli ka Kuressaare 

Linnavalitsus ette näinud 500 000 krooni 
võimla renoveerimiseks. Sihtasutuse nõukogu
arutas antud küsimust mitmel oma koosolekul. 
Jõuti otsusele, et nii võimla kui söökla tulevad
korda teha 2003. a. suvel. Tööde teostamiseks
tuleb võtta pangalaen ning Linnavalitsusega

keskmine bru

Negatiivne majandustulemu
ese tegevusaastaga, h
andus üle suveperioodi, ku
toimuma väga intensiivne

majutusteenuse osutamine. Sihtasutuse asut
nõukogu ja juhatus on siiski veendunud,
sihtasutus on jätk
majandusaastad on majanduslikus mõttes
edukamad.

13.4. Teine tegevusaasta 

Teisel tegevus
pidanud ko
päevakorrapunktid on olnud: 

majandusaasta aruande kinnitamine;
arutelu Kuressaare linna rajatava
spordikompleksi võimaliku asukoha 
üle;
2002 aasta eelarve kinnitamin
sihtasutu
jaanuarist 2003. 

Majandusaasta aruandest selgub, et tulu saadi 
896,8 tuhat krooni s.h. 238,7 tuhat kroo
õpilaste majutami
õpperuumide kasutamise ee
krooni omatulu majutusteenuse osutam
turistidele, lisaks eraldas Kur
valitsus SÜG Sihtasutusele 110,0 tuhat kro
investeeringuteks, mis kasutati eelmisel
aruandeperioodil võetud laenu tagastamiseks.
Pikaajaliselt on meie tee
K

si.

ka

se nõukogu arutas oma 25. 
lekul antud küsimust ning
a Kuressaare Linnavalitsuse

sihtasutuse laiendamiseks
arist 2003. a. Kuressaare

Linnavolikogu otsusega nr. 103 12. detsemb-
rist 2002. a. otsustati meie taotlus rahuldada.
31. detsembri 2002. a. seisuga anti SÜG 
Sihtasutusele üle Saaremaa Ühi
käsutuses olnud linna v
seotud õigused ja kohustused ning t
sõlmitud ja majandustegevuseg
lepingud.

13.5. Kolmas tegevusaasta 

Kolmandal
nõukogu pidanud kuus töökoosolekut.
Päevakorras on olnud: 

sihtasutuse põhikirja muutmi
sihtasutuse juhatuse laiendamine;
Kuressaare linnavalitsusega sõlmitava
finantseerimise
väl
investeeringuteks vajaliku pa
võtmine ja taga
suveks planeeritud remontide
organiseerimine;
köögiseadmete tarnija valimine;
staadioni remondi võimalikkuse
arutelu;
remondi teostaja
kinnitam
arvutite ostmise võimalustest;
21. sajandi kooli projektist 
õppevahendite soetamisest.

Aasta esimese poole põhiliseks ülesandeks sai
ettevalmistus suviseks remondiperioodiks.
Vastavalt Tervisekaitseameti nõuetele oli vaja 
renoveerida kooli söökla. Kooli v
p
2
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saavutada kokkulepe laenu tagastamis-
tingimuste suhtes. Juulikuus sõlmitigi Eesti
Ühispangaga lae ni
saamiseks. Sihtasutuse nõukogu kinnitas oma
koosolekul ka ehituskonkursi tulemused.
Võimlat hakkas r
ja sööklat OÜ Prim

Selle aasta tege
pidada uut toitlus

sta. Õppeaasta
selgus, et õpilased

s. Lisaks

uurenenud

nit
74

tegevus
li majutus-

stus-
ga

ooni,
personalikulud ja

kulum moodustas 380,4 tuhat
on

,258 miljonit
3301
seisu

ks saab öelda, et paljud inimesed
id,

sonal,
kehtestatud

oli 2360

tegevusaastal on sihtasutuse
lu

mondi käigus 
tekkinud võla likvideerimisest;
nõukogu esimehe valimine;
juhatuse valimine;
majandusaasta aruande kinnitamine;

Saaremaa Ühisgümnaasiumi
territooriu
Hariduse
omandiss
koolihoone rem

Vastavalt SÜG S
nõukogu kui juh
aeg läbi saanud
kinnitas oma ot

ks kolmeaastaseks
oma koosolekul

a juhatuse koosseisu seniselt ühelt
ele. Nüüdsest kuuluvad 

ees,
a Pärtel

l,

li
teemana

mi territoo-

saare
13

use
s 27.

bi kaheksa kuu bilanss ja
hiteemana käsitleti 

sta

nit
ssaare

iljonit teeniti
ning 0,172 miljonit saadi 

kavavälise tegevusega.
enusega teeniti 0,865 miljonit

onit
kro ide rentimisega 0,069 miljonit

0,058
lj

sta tegevuskulud olid 8,151 miljonit

nuleping 3 miljoni kroo

emontima AS Nasva Ehitus 
us PR . 

mistest võib eriti oluliseks
tamise süsteemi, kus õpilane 

saab ise oma taldrikule toidu tõ
lõpul läbiviidud küsitlusega
hindavad uut süsteemi väga heak
õpilaste toitlustamisele on söökla avatud ka nn 
välisklientidele. Sellega seoses on s
majanduslik käive. 

Kolmanda majandusaasta tegevustulud olid
7,279 miljonit krooni. Sellest 5,602 miljonit
saadi Kuressaare linnaeelarvest, 1,503 miljo
teeniti majandustegevusega ning 0,1
miljonit saadi toetusi. Majandus
millega SÜG Sihtasutus tegeles o
teenuse osutamine Õpilaskodus ja toitlu
teenuse osutamine kooli söökla baasil. Selle
teeniti vastavalt 736 tuhat ja 630 tuhat krooni.

Tegevuskulud olid 6,628 miljonit kr
sellest 47% moodustasid
53% majanduskulud. SÜG Sihtasutuse 2003.
aasta põhivarade
krooni. Ettevõtte 2003. aasta tegevustulem
negatiivne 400,4 tuhande krooni ulatuses. 

SÜG Sihtasutuses töötab 57 inimest. 2003.
aastal moodustasid tööjõukulud 2
krooni, mis teeb keskmiseks palgaks
krooni. Töötasu suhteliselt madala
põhjenduse
töötavad osalise tööajaga, näiteks ringijuh
suur osa töötajatest on nn teenindav per
kelle töötasuks on riiklikult
miinimumpalk, mis 2003 aastal
krooni.

13.6. Neljas tegevusaasta 

Neljandal
nõukogu pidanud viis töökoosolekut. Arute
all on olnud: 

söökla ja võimla re

mi planeerimine;
13 kinnistu sihtasutuse
e taotlemine;

ontimisest 2005 aastal. 

ihtasutuse põhikirjale oli nii
atuse kolmeaastane volituse
. Kuressaare Linnavalitsus
susega sihtasutuse nõukogu

samas koosseisus järgneva
perioodiks. Nõukogu valis
esimeheks tagasi Erik Keerbergi. Otsustati
laiendada k
liikmelt kolm
sihtasutuse juhatusse Viljar Aro — esim
Aado Haandi — haldusjuht ja Marik
— finantsjuht. Sellel koosolekul kinnitati ka
2004. aasta eelarve. Kolmandal koosoleku
13. aprillil, kinnitati 2003. majandusaasta
aruanne, vaadati läbi 2004. aasta I kvarta
rahavoogude aruanne. Väga olulise
käsitleti Saaremaa Ühisgümnaasiu
riumi planeerimist. Neljas koosolek toimus 31. 
mail, mille otsusega esitati Kures
Linnavalitsusele taotlus, et Hariduse
kinnistu antaks üle SÜG Sihtasut
omandisse. Viies koosolek toimu
septembril. Vaadati lä
tulude-kulude aruanne. Põ
territooriumi planeerimist ning 2005. aa
suvel toimuvat koolihoone remonti.

2004. aasta tegevustulud olid 8,677 miljo
krooni. Sellest 6,083 miljonit saadi Kure
linnaeelarvest, 2,422 m
majandustegevusega
sihtotstarbelisi toetusi. Põhiliseks majandus-
tegevuseks on endiselt majutusteenuse
osutamine Õpilaskodus ja toitlustusteenuse
osutamine sööklas, tulu teeniti aga ka ruumide
rentimise ning õppe
Majutuste
krooni, toitlustusteenusega 1,430 milj

oni, ruum
krooni ja õppekavavälise tegevusega
mi onit krooni.

2004. aa
krooni, sellest 44% moodustasid personali-
kulud ja 56% majandamiskulud. SÜG
Sihtasutuses töötab 65 inimest. 2004. aastal
moodustasid palgakulud 3,601 miljonit krooni,
mis teeb keskmiseks palgaks 4617 krooni. 
SÜG Sihtasutuse 2004. aasta põhivarade
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kulum on 0,468 ni. Ettevõtte
majandusaasta teg ne 58
tuhande krooni ul

miljonit kroo
evustulem on positiiv

atuses.

Kokkuvõte

Käesoleva peatük da
hariduse valdkonna sihtasutuse loomise

te delegeerimise
SÜG Sihtasutuse loomise

isgümnaasiumile
omine ja varade

, samuti on oluline ka 
ja

isavat
puudutab see hoonete

ste osutamist. Nagu 

e korraldamise osas, 
al ajal võrreldes ärisektoriga asub 

i eesmärgiks oli tutvusta

eelduseid ja avalike ülesanne
põhjuseid.
eesmärgiks on Saaremaa Üh
soodsama õppekeskkonna lo
parem haldamine
osutatavate teenuste kvaliteedi parandamine
nende kättesaadavuse tagamine. Ära märkida
tuleb ka hariduse valdkonna ebapi
finantseerimist, eriti
haldamise kulusid ja teenu
näitavad sihtasutuse majandusaruanded on 
omatulu teenimine mitmekordistunud, samuti
on aktiviseerunud osalemine mitmetes
erinevates projektides. Ära saab märkida ka 
sihtasutuse kompaktsust ning selgelt määratud
tegevuste piire. Sihtasutuse tegevust
korraldatakse optimaalsete inimressurssidega.
Sihtasutus on piisavalt paindlik nii oma
struktuuri kui ka tegevus
kuid sam
sihtasutus tugeva kohaliku omavalitsuse
poolse kontrolli all, mis on avalike teenuste 
delegeerimisel piisavalt tähtis faktor. 
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