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Mittetulundusühing Tartumaa Omavalitsuste Liit 2016. aasta tegevusaruanne

Tartumaa Omavalitsuste Liit kanti mittetulundusühingute registrisse 4.juulil 2003.a., varasem
registreering oli Tartu maakonna ettevõtteregistris alates 20.septembrist 1991.a.
Tartumaa Omavalitsuste Liit on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühiste huvide
teostamiseks ja kaitseks asutatud mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on
ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengule kaasaaitamine,
maakonna kultuuri-ja sporditraditsioonide säilitamine ja edendamine, koostöö edendamine ja
paremate võimaluste loomine.
12.septembril 2016 täitus Liidul 25 aastat asutamisest, tollal nime all Tartumaa Valdade Liit.
Tartumaa Omavalitsuste Liitu kuuluvad kõik Tartumaa vallad ja linnad. Vastavalt liidu
põhikirjale on liidu organiteks: Omavalitsuste Päev – liidu üldkoosolek, juhatus, juhatuse
esimees ja revisjonikomisjon. Liidu finantsmajanduslikku tegevust korraldab büroo. Liidu
põhituludeks on liikmemaksud, millele lisanduvad ühisprojektide rahalised vahendid.
Juhatuse liikmete töö ei ole tasustatud. Juhatuse esimehele on määratud juhtimise eest hüvitis
241 eurot kuus, kokku aastas 2892 eurot. Tartumaa Omavalitsuste Liidus on üks palgaline
töötaja ja tema töötasu kokku oli 10 247 eurot. Töövõtulepingu alusel maksti lepingulisele
töötajale 640 eurot. Personalikuludega kaasnevad maksud olid 4 607 eurot, kokku palgafond
18 387 eurot.
Raamatupidamisteenust osutab lepingu alusel Siinas OÜ.
Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) ja Eesti Linnade Liidu ( ELL) kaudu esindatakse oma
huve vabariigi tasemel. Liidu liikmemaksu määra arvestuse aluseks on elanike arv
omavalitsuses, Tartu linna liikmemaks on kokkuleppeline. Liikmemaksumäärad alates 2014.a.
on olnud sama suured so 0,29 senti elaniku kohta. Liikmemaks 2016.aastal laekus hästi.
Omavalitsuste Päeva vahelisel perioodil teostab liidu juhtimist 22 liikmeline juhatus s.o.
juhatusse kuulub igast omavalitsusest vallavanem/linnapea
kohalike omavalitsuste
volikogude valimiste perioodiks. Valiti Liidu esindajad erinevatesse komisjonidesse ja
sihtasutustesse. Liidu juhatus koguneb vastavalt vajadusele, et planeerida ühistegevust ja
edastada informatsiooni nii maakonnasiseselt kui vabariiklikelt liitudelt.
2016.aastal vahetusid juhatuse liikmed Konguta, Laeva, ja Võnnu vallas. Kokku viidi läbi 10
juhatuse koosolekut.
Haridus-ja Teadusministeeriumi ning TOLi vahelise riigieelarvelise toetusega oli võimalik
rahastada õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevust ning koolieelsete lasteasutuste
õpetajate täienduskoolitust kõigile omavalitsustele. Hea koostöö on maavalitsusega
õpilasürituste ja õpilaste aineolümpiaadide korraldamiseks. Aktiviseerunud on
noorteühenduste ja keskuste töö, Liit toetab omavalitsuste vahelist erakoolide rahastamist.
Maakonna õpilased treenivad Tartu linna spordiklubides ja seltsides, kokku on lepitud
valdade rahaline toetus maakonna õpilaste osalemisel Tartu linna spordiseltsides. Maakonna
ja Tartu linna suuremad tunnustus- ja tänuüritused viiakse läbi ühiselt.

Kultuuriministeeriumi tervisespordikeskuste programmist 2017-2020 on kavandatud toetus
igale maakonnale tervisespordikeskuste rahastamiseks. Kooskõlastati Tartu maakonnas
Vooremäe ja Lähte tervisekeskuste rahastamise ettepanek nimetatud programmist, et katta
liikumisradade hoolduskulusid. Toetati parimate sportlaste üritust Eesti Rahva Muuseumis.
Kooskõlastamist vajasid linna- ja maapiirkondade konkurentsivõime tõstmise meetmesse
esitatavate objektide taotlused. Korrigeeriti omavalitsuste objekte vastavalt kava
kriteeriumitele.
Tartumaa Omavalitsuste Liit toetas sotsiaalteenuste kaardistamise uuringu läbiviimist
maakonnas. Piirkondade tööhõivekava täitmiseks Liit kattis projekti omafinantseeringu,
kooskõlastati ettevõtluse võrgustamine ja koolinoorte tegevuste võrgustamine. Tööhõivekava
on mõeldud ettevõtlusteadlikkuse kasvatamisele, eesmärgiga tegelda ettevõtjatega, tegevused
viib ellu SA Tartu Ärinõuandla. Tööhõivekava tegevuste põhitähelepanu toidu-, puidu- ja
metalli sektorile.
Seoses riigipoolse osa vähenemisega hajaasustuse programmis 2016.aastal lepiti kokku, et
elanike taotlusi võimalusel toetatakse suuremas mahus, et täita programmi tingimusi.
Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt toetati mitmeid kultuuri- ja spordiüritusi nagu
maakondliku tantsupeo „Hingepuu“ läbiviimine, maakondliku kultuurkapitalipreemia
“Kultuuripärl” välja andmine, tunnustati Aasta ema üritust ja keskkonnafoorumit Rohevik.
Maakaitsepäeva läbiviimiseks Ilmatsalus valmistati kõigile valdadele ja linnadele ühised
tõrvikud. Vabadusristi päeva 25.aastapäeva tähistamiseks anti välja vastav mark.
Eesti Vabariik 100 tähistamiseks plaanitakse tammepargi rajamist Raadile. Toetati
Valgusfestivali Tõraveres.
Liit toetas vabariikliku rahvamajade X suvekooli korraldamist Tartumaal ja kultuuritöötajate
õppereisi Lätimaale. Algust tehti 2017 aastal toimuva koolinoorte laulu-ja tantsupeo
ettevalmistusega.
Liit viis läbi vabariikliku “Kauni kodu” konkursi maakonnas, selgitati välja parimad kaunid
kodud ja esitati need tunnustamiseks Vabariigi Presidendile.
Vähekindlustatud peresid toetati Toidupanga kaudu.
Koostöös maanteeameti ja transpordivedajatega kooskõlastati ühised tegemised, viidi sisse
liinivõrgu muudatused.
Postiseaduses plaanitavaid muudatusi arutati Omnivaga. Majanduslikel kaalutlustel ei pea
Omniva võimalikuks kõigi postiasutuste säilitamist, plaanis on töö ümber korraldada
postipunktide kaudu. Postiteenuse osutamine edaspidi hakkab sõltuma elanike arvust
piirkonnas. Juhatuses lepiti kokku, et Omniva kooskõlastab kõik muudatused omavalitsustega
läbirääkimiste teel.
Liidu poolt viidi läbi mitmed koolitused. Eriti tulemuslik oli „Tulemusjuhtimine ja
arenguvestlused “ omavalitsuste juhtidele. Positiivsena hinnati haldusreformi alast õppereisi
Lätimaale sealsete kogemustega tutvumiseks. Maanõunikele toimus kohalike teede andmete

inventeerimise alane nõupidamine. Vallasekretärid said kinnitada teadmisi eesti õigekeelsuse
ja ametitekstide koostamises. Kohalike valimiste muudatustest said ülevaate valimiste juhid.
Oma võimeid said hinnata pika staaziga 60+ autojuhtid maakonnas, kursus hõlmas teste,
teooriat ja sõitu.
Infot jagati ja koostöö võimalusi käsitleti:
- Vooremaa Geopargi loomisest ja arengustrateegia tutvustus;
- Politsei tööst ülevaade, parandamist vajavad küsimused ja koostöö võimalused;
- Keskkonnainspektsiooni ja kohalike omavalitsuste menetluspädevustest ning
koostööst prügistajate tabamisel;
- Teede tolmuvabaks muutmine, uute võimaluste kasutamine;
- Planeerimise võimalustest Valga linna näitel, kui linna elanike arv kahaneb;
- Tartu maakonna planeeringu eskiislahenduse seisust, kui maakonna üldplaneering on
vastuolus valla üldplaneeringuga;
- registripõhise rahva ja eluruumide loenduse ettevalmistamisest Statistikaametis ning
kohalike omavalitsuste registrite valmisolekust. Vajadustest ja võimalustest registrites
paranduste sisse viimiseks. Registrite andmete sidumine.
- Kodukant Tartumaa poolt Aasta küla konkursi läbiviimisest, ettevalmistus 2017.a.
vabariiklikul konkursil osalemiseks;
- Emajõe Veevärk aktsionäride lepingu uuendamise tingimuste tutvustamine.
Tartumaa Omavalitsuste Liit on osaline mitmetes sihtasutustes ja mittetulundusühingutes.
Oma tegevusest andsid ülevaate SA Lõuna-Eesti Turism, SA Tartumaa Turism, Tartu
Ärinõuandla, Tartumaa Spordiliit, MTÜ Iseseisev Elu.

Üks maakondliku liidu ülesandeid on kogu maakonna esindamine, selleks on delegeeritud
meie inimesi Eesti Maaomavalitsuste Liitu ja Eesti Linnade Liidu juhtorganitesse, Vabariigi
Presidendi ümarlauda.
Planeeritud tegevusteks on põhikirjalise tegevuse jätkamine ning koostöö arendamine
mittetulundusühinguga Tartumaa Spordiliit, sihtasutustega Lõuna-Eesti Turism ja Tartumaa
Turism ning Tartu Ärinõuandla. Kavas on jätkata ühisprojektidega EL kaudu maakonna
arengule kaasa aitamist.

2016.aasta oli enamusele Tartumaa valdadele ja linnadele juubelihõnguline, möödus 25.aastat
neile omavalitsusliku staatuse omistamisest. Vajadusest haldusreformi järele on räägitud
aastaid, aasta algas haldusreformi seaduse eelnõu aruteluga. Liit andis oma arvamuse tehes
ettepaneku mitte toetada HRS eelnõu esitatud kujul, kuna omavalitsuste tulubaasi ja
rahastamise küsimused on käsitlemata. Liidu poolt viidi läbi mitu haldusreformi alast
kohtumist ministrite ja ekspertidega.
Tartumaa omavalitsuste vabatahtliku ühinemisläbirääkimiste kulg on olnud keeruline ja
puudub selgus, mitu kohalikku omavalitsust Tartumaale lõpuks jääb. Osa omavalitsusi
pöördus Riigikohtusse, et vaidlustada HRS sätted. Nüüdseks valitsuse poolsed sundliitmiste
ettepanekud ootavad omavalitsuste vastuseid. Kõik see mõjutab omakorda Liidu edasist
jätkamist. Mida kiiremini saavutatakse selgus ühistes ülesannetes, vajadustes ja rahastamises,
seda parem. Koostöö vorme on erinevaid, on aeg leida Tartumaale parim.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

34 295

21 095

722

2 508

35 017

23 603

35 017

23 603

Võlad ja ettemaksed

3 188

3 982

Kokku lühiajalised kohustised

3 188

3 982

3 188

3 982

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

19 621

23 144

Aruandeaasta tulem

12 208

-3 523

Kokku netovara

31 829

19 621

35 017

23 603

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Liikmetelt saadud tasud

128 884

128 884

Annetused ja toetused

62 133

60 435

4 458

2 470

195 475

191 789

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-53 313

-51 466

Jagatud annetused ja toetused

-61 000

-65 080

Mitmesugused tegevuskulud

-43 988

-51 945

Tööjõukulud

-24 970

-26 827

Kokku kulud

-183 271

-195 318

12 204

-3 529

4

6

12 208

-3 523

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

12 204

-3 529

1 784

-962

-794

1 359

13 194

-3 132

Laekunud intressid

6

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

6

3

Kokku rahavood

13 200

-3 129

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

21 095

24 224

Raha ja raha ekvivalentide muutus

13 200

-3 129

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

34 295

21 095

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

23 144

23 144

Aruandeaasta tulem

-3 523

-3 523

31.12.2015

19 621

19 621

Aruandeaasta tulem

12 208

12 208

31.12.2016

31 829

31 829
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Tartumaa Omavalitsuste Liidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi “Raamatupidamise seaduses”, mida täiendavad Riigi raamatupidamise
üldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Tartumaa Omavalitsuste Liit on aruandekohustuslik riigi ees ja vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale koostab majandusaasta aruande
vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid nõudeid. Finantskohustusteks on võlad
hankijatele, töövõtjatele ja saadud ettemaksed.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud
või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui liit kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale
osapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustused eemaldatakse
bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke
(v.a. arvelduskrediit).
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga kliendi kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti
tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et
nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, muud lühiajalised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või
aruandekohustuslasel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse
aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.
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Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu arve esitamisel.

Tulud
Tulud kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise
järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.
Maksustamine
Raamatupidamises peetakse arvestust iga seadusega kehtestatud maksu kohta eraldi,
kohustuste ja ettemaksete osas. 31.detsembril Maksu-ja Tolliameti kontol olevat ettemaksu kajastatakse bilansis nõuete ja ettemaksete real.
Maksuvõlgadena kajastatakse bilansis detsembri väljamaksetelt arvestatud maksusid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - tegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit,
elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja tegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Otsemeetodil
on kajastatud rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest.
Eelarve täitmise aruanne on koostatud samase tulu- ja kuluklassifikaatori jaotusprintsiipide järgi, kui eelarve vastuvõtmine. Eelarve
täitmise aruanne ja tulemiaruanne ei ole võrreldavad, nende koostamisel kehtivad erinevad arvestuse põhimõtted:
1. eelarve täitmise arvestust peetakse kassapõhise printsiibi järgi, tulemiaruanne on koostatud tekkepõhise printsiibi järgi;
2. kaupade ja teenuste ostmisel kaasnev tagasimaksmisele mittekuuluv käibemaks kajastatakse eelarve täitmise aruandes koos kaupade
ja teenuste maksumusega, kuid tulemiaruandes real „muud kulud“, alajaotuses maksu-, lõivu- ja trahvikulud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Arvelduskontod

34 295

21 095

Kokku raha

34 295

21 095

Kassas sularahaga tehinguid ei tehta.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

247

761

Sotsiaalmaks

449

1 318

Kohustuslik kogumispension

11

53

Töötuskindlustusmaksed

14

72

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

721

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

721

2 204
721

2 204

2 204

Ettemakse all on detsembrikuu töötasult arvestatud ja makstud maksud.
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Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Telia Eesti AS

15

12

Tartu Maavalitsus

10

386

Riigi Kinnisvara AS

399

0

Eesti Kultuurkapital

650

0

1 074

398

31.12.2016

31.12.2015

Puhkusetasude kohustis

1 393

1 380

Kokku võlad töövõtjatele

1 393

1 380

Kokku võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele on detsembrikuu teenuste tasumata arved.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2016

2015

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Haridus-ja Teadusministeerium
Kultuuriministeerium
Eesti Kultuurkapital
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

59 583

60 285

600
1 950
62 133

60 285

Haridus-ja Teadusministeeriumilt Tartumaa hariduskuludeks 59 583 eurot;
Kultuuriministeeriumilt Rahvamajade Ühingu suvekoolituseks;
Eesti Kultuurkapitalilt kultuuritöötajate koolituseks.
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Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

128 884

128 884

128 884

128 884

2016

2015

Muu toodete ja teenuste müük

4 458

2 470

Kokku tulu ettevõtlusest

4 458

2 470

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Kohalike omavalitsuste osalustasud ühisürituste korraldamisel 2 970 eurot;
Maakonna kultuuritöötajate õppereis Lätti 1 163 eurot ja Tartu Maavalitsuse
osalus ürituse "Maakondlik kultuurpärl" korraldamisel 325 eurot.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

5 952

8 106

Mitmesugused bürookulud

14 609

10 658

Koolituskulud

11 920

13 848

4 917

3 987

Ürituste korraldamise kulud

15 915

14 867

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

53 313

51 466

Transpordikulud

Riiklikud ja kohalikud maksud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesteks kuludeks on maakondlike
haridusürituste kulud summas 53 313 eurot (õpilaste ühisüritused, pedagoogide
ainesektsioonid ja koolitus). Tööjõukulud summas 6 270 eurot on Lisas 12 Tööjõukulud.

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

1 500

0

Sihtasutustele

29 000

25 500

Mittetulundusühingutele

30 500

39 580

Kokku jagatud annetused ja toetused

61 000

65 080

Kohalikele omavalitsustele
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2016

2015

847

989

Elektrienergia

228

363

Soojusenergia

619

626

8 501

20 120

Lähetuskulud

86

335

Koolituskulud

1 311

1 441

Riiklikud ja kohalikud maksud

2 320

1 122

Muud

30 923

27 938

Kokku mitmesugused tegevuskulud

43 988

51 945

2016

2015

10 482

9 972

Sotsiaalmaksud

6 270

6 732

Juhatuse liikmed (hüvitis)

2 892

2 892

Energia

Mitmesugused bürookulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu

Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

5 326

7 231

24 970

26 827

6 270

8 819

1

1

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Tartumaa Omavalitsuste Liit

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2016

31.12.2015

22

22

2016

2015

2 892

2 892

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017
Tartumaa Omavalitsuste Liit (registrikood: 80190322) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AIVAR SOOP

Juhatuse liige

19.05.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

tol@tartumaa.ee

