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Tartumaa Omavalitsuste Liidu 2017. 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 jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine,
maakonna kultuuri-ja sporditraditsioonide säilitamine ja edendamine, koostöö edendamine ja
selleks paremate võimaluste loomine.
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 lisandub riigieelarveline toetus.
Liidu liikmemaksu määra arvestuse aluseks on elanike arv omavalitsuses, Tartu linna
liikmemaks on kokkuleppeline. 2017. a oli liikmemaksumääraks 0,29 senti elaniku kohta.
Liikmemaksu osas 2017. aastal võlgnevusi ei olnud.
Omavalitsuste Päeva vahelisel perioodil juhib liitu 22 liikmeline juhatus s.o. juhatusse kuulub
igast omavalitsusest vallavanem/linnapea kohalike omavalitsuste volikogude valimiste
perioodiks. Liidu juhatus koguneb vastavalt vajadusele, et planeerida ühistegevust ja edastada
informatsiooni nii maakonnasiseselt kui vabariiklikelt liitudelt.
Aasta jooksul vahetusid juhatuse liikmed Laeva ja Konguta vallas, Elva ja Kallaste linnas.
Kokku viidi läbi 10 juhatuse koosolekut, neist kaks pärast kohalike omavalitsuste valimisi.
Juhatuse liikmete töö ei ole tasustatud. Juhatuse esimehele on määratud juhtimise eest hüvitis
241 eurot kuus, 11 kuu eest kokku 2651 eurot. Tartumaa Omavalitsuste Liidus oli üks
palgaline töötaja, kelle palgakulu oli 10794 eurot aastas. Töövõtulepingu alusel maksti
lepingulisele töötajale 700 eurot. Personalikuludega kaasnevad maksud olid 4 762 eurot,
palgafond kokku 18 913 eurot.
Raamatupidamisteenust osutab lepingu alusel Siinas OÜ.
Üks maakondliku liidu ülesandeid on kogu maakonna esindamine, selleks on delegeeritud
meie inimesi Eesti Maaomavalitsuste Liitu ja Eesti Linnade Liidu juhtorganitesse.
Ettevõtlust toetati PATEE Maakonna Tööhõivekava programmi tegevuste omafinantseeringu
katmisel. Nimetatud projekti juhib SA Tartu Ärinõuandla, mille läbi toetatakse ettevõtete
võrgustamise ning noorte üritusi maakonnas.
Turismialase koostöö toetuseks finantseeriti SA Tartumaa Turism ja SA Lõuna-Eesti Turism.
Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt toetati mitmeid kultuuri- ja spordiüritusi. Suurima
toetuse sai XII noorte laulu– ja tantsupidu “Mina jään” ning maakonna sportlaste osalemine
Eestimaa XIII Talimängudel. Ühiselt toetati ka maakondliku kultuurkapitalipreemia
“Kultuuripärl” välja andmist, Maakaitsepäeva läbiviimist Raadil, tunnustati Aasta ema üritust
ja keskkonnafoorumit Rohevik. Vähekindlustatud peresid toetati Toidupanga kaudu.
Liit on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse liige, kes viis neljandat korda läbi “Kauni kodu”
maakondliku ülevaatuse ning esitas parimad Vabariigi Presidendile tunnustamiseks.

Tartumaa Omavalitsuste Liit on asutaja mitmes sihtasutuses ja mittetulundusühingus. Oma
tegevusest andsid ülevaate SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism. Peeti vajalikuks
edaspidi toetada enam oma maakonna turismi arengut. Seoses SA Lõuna-Eesti Turism
ümberkujundamisega Tartumaa osalus selle tegevuses otsustatakse pärast kohalike
omavalitsuste valimisi ja naabermaakondade arvamuste ära kuulamist. Samuti ei leidnud
toetust Valgamaa ettepanek enne valimisi asuda moodustama Lõuna-Eesti omavalitsuste liitu,
Seoses riigi kui asutaja väljumisega SA Tartu Ärinõuandla, TOLi üldkoosolek otsustas anda
nõusoleku lõpetada sihtasutuse tegevus ja moodustada Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt
SA Maakondlik Arenduskeskus. Uus sihtasutus asub juhtima maakonna arengut võttes üle kõik
tegevused ja lepingud sihtasutuselt Tartu Ärinõuandla. Riigi poolt rahastatakse neid
pikaajalisi lepinguid aastani 2020.
2017. aastat iseloomustab märksõna – haldusreform kohalikes omavalitsustes, riigireform
ning maavalitsuste tegevuse lõppemine. Kohtumised ministrite ja ministeeriumite
esindajatega tõid kaasa pidevaid seisukohtade muutusi, samal ajal käisid valdades
läbirääkimised vabatahtlike liitujate vahel ning sundliitmiste protestid. Samas tuli hakata
otsustama, kuidas ühiselt üle võtta seniseid maavalitsuste ülesandeid alates uuest aastast.
Ühiskoosolekul Jõgevamaa omavalitsusjuhtidega jäi kõlama seisukoht, et pärast valimisi
oleks mõttekas hakata pidama koostöö ja võimaliku ühinemise plaane, kuna Jõgevamaa
Omavalitsuste Liit kolmeliikmelisena lõpetab tegevuse.
Kohalikele omavalitsustele eluliselt tähtsat ühistranspordi korraldust ja selle erinevaid
variante kaaluti pikalt. Lõuna-Eesti ühist transpordikorraldust polnud võimalik teha, kuna
kõik naabermaakonnad soovisid moodustada oma ühistranspordikeskusi. Seega otsustas TOLi
üldkoosolek teha ettepaneku Tartumaa linna- ja vallavolikogudele asutada Tartumaa
Ühistranspordikeskus. Selle ettepanekuga tulid kaasa kõik omavalitsused, et pärast
riigireformi korraldada transporti läbi ühisel asutatud ühingu.
Enne sügisesi valimisi oli vaja otsustada, kes maakonnas hakkab tegelema seni maavalitsuste
ülesandeks olnud arendustöö, rahvatervise ja turvalisuse ning kultuurivaldkonnaga. Liidu
juhatus tegi ettepaneku volikogudele arutada ühisülesannete täitmist Tartumaa Omavalitsuste
Liidu poolt. Enamus volikogusid tegid otsuse, et uuest aastast delegeeritakse arendus-,
rahvatervise-ja turvalisuse ning kultuurivaldkonna küsimused Liidule.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning TOLi vahelise riigieelarvelise toetuse vahenditega
rahastati õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevust ning koolieelsete lasteasutuste
õpetajate täienduskoolitust kõigile omavalitsustele. Maakonna ja Tartu linna õpetajate ning
õpilaste tunnustus- ja tänuüritused viidi läbi ühiselt. Senine koostöö maavalitsusega
õpilasürituste ja õpilaste aineolümpiaadide korraldamiseks lõppes, uuest aastast on selle
korraldamine Liidu ülesanne. Põhimõtteline TOL juhatuse otsus oli, et haridusvaldkonnas
õpilaste olümpiaadide läbiviimiseks, ainesektsioonide ja koolijuhtide ühenduse töö
koordineerimiseks võetakse tööle spetsialist Liidu juurde.
Liidu poolt toetati ettevõtlust PATEE Maakonna Tööhõivekava programmi tegevuste
omafinantseeringu katmisel. Nimetatud projekti juhib SA Tartu Ärinõuandla, millega
toetatakse ettevõtete võrgustamise ning noorte üritusi maakonnas.
Turismialase koostöö toetuseks finantseeriti SA Tartumaa Turism ja SA Lõuna-Eesti Turism.

Planeeritud tegevusteks on põhikirjalise tegevuse jätkamine, eelkõige ühistegevus projektide
läbiviimisel, koostöö arendamine sihtasutustega Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Turism ning
mittetulundusühingutega Tartumaa Ühistranspordikeskus ja Tartumaa Spordiliit,
Juhatus leidis, et töö efektiivsemaks muutmiseks on vaja uusi arenguid ja struktuurilisi
muudatusi pärast haldusreformi kohalike omavalitsustes. Liidu muutunud töö korraldamiseks
on vaja uuendada Liidu põhikirja ning välja kuulutada tegevjuhi konkurss. Võtta tööle
arendusnõunik, haridusnõunik, kultuurinõunik ning rahvatervise ja turvalisuse nõunik.
Haldusreformi ja liitumisi on arutatud ja läbirääkimisi peetud, kuid kõigi nende aastate
jooksul on siiski maakonnas omavalitsuste arv 22 jäänud samaks. Eesti Rahva Muuseumi
kõrvale rajatava pargi esimesed sada tamme on oma koha leidnud. Eesti lipu päeval istutasid
Tartumaa omavalitsusjuhid Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva auks sada tamme, mis jäävad
meenutama 22 omavalitsust enne haldusreformi.
2017. aasta kohalike omavalitsuste valimised tõid Tartumaale uued maakonna ja
omavalitsuste piirid, nimed ja hoopis uued ülesanded nii valdades linnades kui liidus. Uuel
aastal jätkab Tartumaal 8 omavalitsusüksust, kes kõik on Liidu liikmed.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

41 876

34 295

657

722

42 533

35 017

42 533

35 017

Võlad ja ettemaksed

2 446

3 188

Kokku lühiajalised kohustised

2 446

3 188

2 446

3 188

31 829

19 621

8 258

12 208

40 087

31 829

42 533

35 017

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

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Liikmetelt saadud tasud

128 884

128 884

Annetused ja toetused

84 991

62 133

3 340

4 458

217 215

195 475

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-55 206

-53 313

Jagatud annetused ja toetused

-67 500

-61 000

Mitmesugused tegevuskulud

-59 374

-43 988

Tööjõukulud

-26 882

-24 970

Kokku kulud

-208 962

-183 271

8 253

12 204

5

4

8 258

12 208

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

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

2017

2016

8 253

12 204

64

1 784

-742

-794

7 575

13 194

Laekunud intressid

6

6

Kokku rahavood investeerimistegevusest

6

6

7 581

13 200

34 295

21 095

7 581

13 200

41 876

34 295

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

19 621

19 621

Aruandeaasta tulem

12 208

12 208

31.12.2016

31 829

31 829

8 258

8 258

40 087

40 087

Aruandeaasta tulem
31.12.2017
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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)

31.12.2017

31.12.2016

Arvelduskontod

41 876

34 295

Kokku raha

41 876

34 295

Kassas sularahaga tehinguid ei tehta.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks

31.12.2016

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

222

247

Sotsiaalmaks

411

449

7

11

17

14

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

657

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

657

721
657

721

721

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

31.12.2017

31.12.2016

15

15

9

10

Riigi Kinnisvara AS

380

399

Eesti Kultuurkapital

0

650

404

1 074

31.12.2017

31.12.2016

Puhkusetasude kohustis

1 385

1 393

Kokku võlad töövõtjatele

1 385

1 393

Telia Eesti AS
Tartu Maavalitsus

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

2017

2016

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Haridus-ja Teadusministeerium

61 401

59 583

400

1 950

Eesti Tantsu-ja Laulupeo SA

23 190

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

84 991

61 533

Eesti Kultuurkapital

Haridus-ja Teadusministeeriumilt Tartumaa hariduskuludeks 61 401 eurot;
Eesti Kultuurkapitalilt kultuuritöötajate suvekoolituseks 400 eurot;
Eesti Tantsu-ja Laulupeo SA 23 190 eurot - transpordikompensatsiooniks, koolimajutuse,turva-ja meditsiiniressursi korraldamiseks koolinoorte
Laulu-ja Tantsupeol.
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Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2017

2016

128 884

128 884

128 884

128 884

2017

2016

Muu toodete ja teenuste müük

3 340

4 458

Kokku tulu ettevõtlusest

3 340

4 458

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Kohalike omavalitsuste osalustasud ühisürituste korraldamisel 3015 eurot ja Tartu Maavalitsuse osalus ürituse "Maakondlik kultuurpärl"
korraldamisel 325 eurot.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

6 998

5 952

Mitmesugused bürookulud

13 376

14 609

Koolituskulud

15 877

11 920

5 681

4 917

Ürituste korraldamise kulud

13 274

15 915

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

55 206

53 313

Transpordikulud

Riiklikud ja kohalikud maksud

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

0

1 500

Sihtasutustele

33 500

29 000

Mittetulundusühingutele

34 000

30 500

Kokku jagatud annetused ja toetused

67 500

61 000

Kohalikele omavalitsustele
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017

2016

800

847

Elektrienergia

171

228

Soojusenergia

629

619

7 727

8 501

Lähetuskulud

84

86

Koolituskulud

100

1 311

2 709

2 320

Muud

47 954

30 923

Kokku mitmesugused tegevuskulud

59 374

43 988

2017

2016

10 794

10 482

Sotsiaalmaksud

6 775

6 270

Juhatuse liikmed (hüvitis)

2 651

2 892

Energia

Mitmesugused bürookulud

Riiklikud ja kohalikud maksud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu

Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

6 662

5 326

26 882

24 970

6 195

6 270

1

1

31.12.2017

31.12.2016

8

22

2017

2016

2 651

2 892

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

14

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018
Tartumaa Omavalitsuste Liit (registrikood: 80190322) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RAIN SANGERNEBO

Juhatuse esimees

30.06.2018

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

