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Tegevusaruanne

Tartumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi TOL) kanti mittetulundusühingute registrisse 4.06.2003. a,
varasem registreering oli Tartu maakonna ettevõtteregistris alates 20.09.1991. a.
TOL 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 traditsioonide
säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide
kaitsmine, kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud
ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.
TOL liikmeid on 8 - kõik Tartumaa vallad ja Tartu linn. Vastavalt TOLi põhikirjale on TOLi
organiteks: üldkoosolek, juhatus, juhatuse esimees ja revisjonikomisjon. TOLi põhituludeks on
liikmemaksud, millele lisandub riigieelarveline toetus riiklike ülesannete täitmiseks. TOLi
liikmemaksu määra arvestuse aluseks on elanike arv omavalitsuses, Tartu linna liikmemaks on
kokkuleppeline. 2018.a. oli liikmemaksu määraks 2,29 eurot elaniku kohta. Liikmemaksu osas
2018. aastal võlgnevusi ei olnud.
TOLi üldkoosolekuid toimus 2018. aastal neli – veebruaris, märtsis, juunis ja detsembris, vastu
võeti 10 otsust. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib TOLi 8 liikmeline juhatus. Juhatusse kuulub
igast omavalitsusest vallavanem või linnapea kohalike omavalitsuste volikogude valimiste
perioodiks. 2018. aastal toimus 14 juhatuse koosolekut, sh üks elektrooniline koosolek, vastu võeti
141 otsust. Juhatuse liikmete töö ei ole tasustatud. Juhatuse esimehele määrati juhtimise eest
hüvitist 250 eurot kuus, 2018. aastal kokku 2 638 eurot.
TOLi igapäevast tööd korraldab büroo. Seisuga 31.12.2017 sulges Vabariigi Valitsus maavalitsused
ja andis omavalitsuslikud ülesanded 2018. aastast omavalitsustele ühiseks täitmiseks – maakonna
arengu kavandamine, siseturvalisus, rahvatervis, väliskoostöö, regionaalarengu programmide
menetlemine ja kultuurivaldkonna ülesanded ning maakonna teenetemärkide hoidmine. Tartumaal
võtsid omavalitsused nimetatud ülesanded ühiseks täitmiseks TOLi kaudu, sellest tulenevalt
täiendati põhikirja ja muudeti TOLi struktuuri. Kuni 2018.aastani töötas TOLi büroos 1
peaspetsialist, lisandunud ülesannete tõttu võeti jaanuarist 2018 täiendavalt tööle arendusnõunik,
haridusnõunik ning rahvatervise- ja turvalisuse nõunik, märtsist 2018 kultuurinõunik. Töölt lahkus
märtsi lõpus peaspetsialist ja novembri alguses arendusnõunik. Maikuus võeti peaspetsialisti
töökohale uus inimene. Konkursi korras võeti augusti lõpus tööle tegevjuht, kes lahkus katseajal
novembri alguses. Töötasu maksti töötajatele kokku 77 739 eurot. Töövõtulepingu alusel maksti
lepingulisele töötajale 750 eurot. Personalikuludega kaasnevad maksud olid kokku 27 340 eurot,
millele lisandub erisoodustus koos maksudega 615 eurot.
Esimesel poolaastal nõudis väga palju aega ning energiat uute ülesannete ja suurenenud
töötajaskonnaga büroo tegevuste käivitamine ning füüsiline ülesehitamine, loodi ka asutuse
koduleht, kasutusele võeti elektrooniline dokumendihaldussüsteem Amphora. Teisest poolaastast
on koostöös Tartu kunstikooliga Pallas loomisel TOLi uuenenud visuaalne identiteet.
Raamatupidamisteenust osutab lepingu alusel Siinas OÜ.
2018. aastal täitis TOL riiklikke ülesandeid 6 halduslepingu alusel:
leping Rahandusministeeriumiga maakondliku arendustegevuse elluviimiseks, rahvatervise ja
maakonna turvalisuse nõukogu tööks ning kultuurivaldkonna ülesannete täitmiseks;
leping Rahandusministeeriumiga regionaaltoetuste jagamiseks (Kohaliku omaalgatuse programm
ja Regionaalsete investeeringutoetuste programm);
leping Maaeluministeeriumiga Peipsiveere arenguprogrammi elluviimiseks;
leping Siseministeeriumiga kogukondliku turvalisuse maakondlike toetusvoorude elluviimiseks;
leping Haridus- ja Teadusministeeriumiga, mille alusel rahastati aineolümpiaadide, -võistluste ja
õpilasürituste korraldamist, üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide
ühistegevust ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täienduskoolitust;
sihtotstarbelise toetuse kasutamise leping omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate rahvatervise
valdkonna ülesannete täitmiseks Tervise Arengu Instituudiga.
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Riiklike ülesannete täitmiseks tegutses 2018. aastal TOLi juures 8 nõukogu ja komisjoni (Tartumaa
rahvatervise nõukogu, Tartumaa turvalisuse nõukogu, Kogukonna turvalisuse taotlusvooru 2018 –
2020 hindajate koosseis, Tartumaa „Aasta Õpetaja“ ja „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa
piirkondlik komisjon, TÕNi konkursi Tartumaa hindamiskomisjon, XXVII laulupeo ja XX
tantsupeo „Minu arm“ Tartumaa komisjon, maakondlik KOP hindamiskomisjon ning
Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise ja
kasutamise maakondlik komisjon), lisaks konkurss „Eesti Kaunis Kodu“ Tartumaa
hindamiskomisjon.
Arendusvaldkond – TOLi 2018. aasta suurim ülesanne oli kahtlemata maakonna arengustrateegia
koostamine. Protsess kestis maakonna olulisemate asutuste ja ettevõtjate ühenduste osalusel 2018.
aasta maist novembrini kolmel tasandil: juhtrühm, teematöörühmad ning laiem avalikkusega
konsulteerimine. Töörühmade seminarides osales kokku 115 Tartumaa ettevõtete, asutuste ja
ühingute esindajat. TOLi juhatuse poolt korraldati strateegia meediakajastus. Suurimad üritused
olid avalikkusele suunatud Inspiratsioonitalgud 29.03.2018 ning Tartu linna ja maakonna koostööle
keskendunud arengustrateegia foorum 22.11.2018. Strateegia avalik väljapanek toimus
ajavahemikul 26.11.-09.12.2018, arengustrateegia kavandit tutvustati täienduste ja paranduste
kogumiseks kõikides Tartumaa omavalitsustes, strateegia kinnitamine jäi 2019. aastasse. Nii
arengustrateegia ise kui 79 lehekülge teematöörühmade koostatud lisad on kättesaadavad TOLi
kodulehel http://www.tartumaa.ee/tartumaa-arengustrateegia-2040/.
Haridusvaldkond - TOLi büroo ja Tartu linna haridusosakonna koostöös korraldati Tartu linna ja
maakonna lasteaiajuhtide koostööseminare, samuti erinevaid infopäevi õpetajatele ja
haridusasutuste juhtidele. Tartu linna ja maakonna õpetajate ning õpilaste tunnustus- ja
tänuüritused viidi läbi ühiselt Tartu linna haridusosakonnaga. Aineolümpiaadide, -võistluste ja
õpilasürituste korraldamisega seotult sõlmiti 165 töövõtulepingut. Töövõtulepingu alusel maksti
163-le töötajale 8 384 eurot ja haridusnõunikule 12 650 eurot. Personalikuludega kaasnevad
maksud olid kokku 7 109 eurot.
Tartu maakonna üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste personalile on loodud
aineühenduste ühistegevuse hõlbustamiseks ja kommunikatsiooni vahetamiseks 27 e-posti listi.
TOLi büroo aitas Tartumaal, sh Tartu linn, läbi viia rahvusvahelise haridusuuringu PISA 2018
testid ning osales Tartumaa riigieksamite välisvaatlemistel. Haridusnõunik osales Tartumaa ühe
omavalitsuse haridusasutuse direktori konkursi komisjonis töös, Eesti keskkonnahariduse ümarlaua
töös, projekti "Tule kooli tagasi, mine eluga edasi" aruteludes.
Kultuurivaldkond - TOL büroo korraldas 2 kahe- ja 1 ühepäevase koolituse (suurürituste
turvalisuse ja kultuuri arengustrateegia teemal) maakonna kultuurivaldkonna töötajatele ja
maakonna turvalisuse nõukogu liikmetele. Samuti ürituse Tartumaa Laululaps 7 piirkondlikku
eelvooru ja lõppvõistluse ning Tartumaa delegatsiooni osalemise Eesti rahvamajade juhtide
suvepäevadel. Koostöös rahvakultuuri keskseltsiga viidi läbi 5-kuuline algaja tantsujuhi koolitus ja
Tartumaa Tantsupidu „Vaba 100“ ning Kambja vallaga Kedrafest (ainulaadne käsitöö konkurss
Eestis) koos auhinna üleandmisega Mardilaadal. Toimuvad igakuised infokoosolekud
omavalitsuste kultuurijuhtidele ning pidev infovahetus tantsujuhtide ja kooridirigentidega erinevate
Lõuna-Eestis toimuvate laulu- ja tantsupidude informatsiooni jagamisel. TOLi kultuurinõunik on
maakonna laulu- ja tantsupeo kuraator, 2018. aastal valmistas ta ette 2019. aasta peo eelproovide
toimumist - koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Tartu linna kuraatoriga lepiti kokku
proovigraafik jaanuar-mai 2019 ja sõlmiti kokkulepped ruumide rentimiseks.
Tervise- ja turvalisuse valdkond - rahvatervise seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks tegeleb
TOL erinevate võrgustike tegevuse juhtimise ja koordineerimisega ning osaleb erinevate tegevuste
ettevalmistamises ja läbiviimises. Tegevused võib jaotada 2 suurde plokki: maakondlikud
rahvatervise- ja turvalisuse alased tegevused ning maakondlik võrgustikutöö.
Maakondlikud rahvatervise- ja turvalisuse alased tegevused, sh tegevuste elluviimine lastele ja
noortele, kuhu 2018. aastal kaasati 39 asutust, ning riiklike ja kohalike sotsiaalkampaaniate
võimestamine ja toetavate tegevuste elluviimine. Neid tegevusi toimus maakonnas 2018. aastal
67;
Maakondlik võrgustikutöö. Siia kuuluvad maakondliku rahvatervise ja turvalisuse nõukogu
tegevused (toimus 12 tegevust); maakondliku tervist edendavate haridusasutuste nõukoja
tegevuse koordineerimine (toimus 8 tegevust); maakondliku turvalisuse nõukogu tegevuse
koordineerimine (toimus 10 tegevust); TE haridusvaldkonna võrgustike tegevuse
koordineerimine ja arendamine (toimus 9 tegevust). Piloodina rakendatakse kogu Eestis Tervist
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edendavate Avatud Noortekeskuste võrgustiku arendamist (2018 kaasati 12 ANK). Tervist
edendavate töökohtade võrgustikuga on liitunud enamus maakonna raamatukogudest ning 2018
liitus 2 uut asutust maakonnast. Vabaühenduste võrgustiku kaasamisel rahvatervise- ja
turvalisuse valdkonna arendamisele maakonnas kaasati 22 ühendust.
Kohalike omavalitsuste paikkondlike rahvatervise võrgustikesse kaasati 80 inimest. Tartumaa
terviseprofiili uuendamiseks toimus 6 seminari. Profiili uuendamine toimus paralleelselt maakonna
arengustrateegia koostamisega ning see jätkub 2019. Samuti olulisemaks suunaks on kohalikes
omavalitsustes tervise ja heaolu valdkonna arendustegevus.
Riiklikke programme, mille elluviimisega TOLi büroo 2018. aastal tegeles, oli 4:
regionaalsete investeeringute programmi raames esitati Rahandusministeeriumile pingerida 13
taotluse kohta;
kohaliku omaalgatuse programmi raames menetleti 107 taotlust, millest 65 said toetuse,
korraldati 2 programmi infopäeva taotlejatele ning 1 aruandluse nõudeid tutvustav infopäev
toetuse saajatele;
Peipsiveere arenguprogrammi raames menetleti ja esitati nõukogu ettepanek maaeluministrile 29
taotluse osas;
kogukondliku turvalisuse toetusvooru raames toetati 6 taotlust, korraldati programmi infopäev
taotlejatele.
Kohaliku omaalgatuse programmi ja kogukondliku turvalisuse toetusvooru raames teostab TOL ka
toetuste väljamaksmist ja kontrolli toetuse kasutamise üle.
Suurüritused ja tunnustamine
24.02.2018. aastal korraldas TOLi büroo Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud
kontsertaktuse ning TOLi juhatuse esimees andis välja maakonna kõrgeima tunnustuse Tartumaa
Kuldne Tammeoks, mis oli varem Tartu Maavalitsuse ülesanne. Aasta jooksul andis TOL välja ka
37 tänukirja maakonna edendamise eest.
Hariduse valdkonnas toimus kolm suurüritust- Tartumaa aineolümpiaadide ja õpilasvõistluste
parimate vastuvõtt, Tartumaa parimate lõpetajate vastuvõtt ja Tartumaa haridustöötajate
tänusündmus.
TOLi büroo korraldatud suuremate ürituste hulka kuuluvad ka arengustrateegia raames toimunud
Inspiratsioonitalgud 29.03.2018 ja arengustrateegia foorum 22.11.2018.
Toetatavad tegevused – ettevõtlust toetati PATEE Maakonna Tööhõivekava programmi tegevuste
omafinantseeringu katmisel, projekti juhib SA Tartu Ärinõuandla. Noorte tegevust toetati MTÜ
Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse projekti „Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku
arendamine ja võimestamine“ kaasfinantseerimisega. Turismialase koostöö toetuseks finantseeriti
SA Tartumaa Turism. Toetati ka maakondliku kultuurkapitalipreemia “Kultuuripärl” väljaandmist,
Maakaitsepäeva läbiviimist Nõos, Aasta Ema üritust ja Avatud Külamajade päeva.
TOL on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse liige, kes viis läbi konkursi “Eesti kaunis kodu 2018”
maakondliku ülevaatuse ning esitas parimad Vabariigi Presidendile tunnustamiseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

134 337

41 876

Nõuded ja ettemaksed

105 929

657

Kokku käibevarad

240 266

42 533

240 266

42 533

Võlad ja ettemaksed

6 854

2 446

Kokku lühiajalised kohustised

6 854

2 446

6 854

2 446

40 087

31 829

Aruandeaasta tulem

193 325

8 258

Kokku netovara

233 412

40 087

240 266

42 533

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Liikmetelt saadud tasud

145 942

128 884

Annetused ja toetused

462 472

84 991

0

3 340

608 414

217 215

-62 557

-55 206

-114 648

-67 500

-82 527

-59 374

-138 610

-26 882

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-16 777

0

-415 119

-208 962

193 295

8 253

30

5

193 325

8 258
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

193 295

8 253

-105 271

64

4 408

-742

92 432

7 575

Laekunud intressid

29

6

Kokku rahavood investeerimistegevusest

29

6

Kokku rahavood

92 461

7 581

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

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

Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

92 461

7 581

134 337

41 876
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

31 829

31 829

8 258

8 258

40 087

40 087

Aruandeaasta tulem

193 325

193 325

31.12.2018

233 412

233 412

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)

31.12.2018

31.12.2017

Arvelduskontod

134 337

41 876

Kokku raha

134 337

41 876

Kassas sularahaga tehinguid ei tehta.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Maksu-ja Tolliamet
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
8 900

8 900

8 900

8 900

2

2

2

2

92 722

92 722

92 722

92 722

4 305

4 305

105 929

105 929

31.12.2017

12 kuu jooksul

Maksu-ja Tolliamet

657

657

Kokku nõuded ja
ettemaksed

657

657

Maaeluministeeriumilt laekumata arve 2500.-;
Saamata sihtfinantseerimine Sotsiaalministeeriumilt 6400.-;
laekumata SEB pangalt 2018.aasta arvelt teenitud tulu 2.-;
Ettemaksed MTÜ-dele summas 92722.- KOP projektitoetuste osas, millede täitmine toimub 2019.aastal;

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

89

15

Tartu Maavalitsus

0

9

Riigi Kinnisvara AS

0

380

33

0

122

404

31.12.2018

31.12.2017

Puhkusetasude kohustis

2 427

1 385

Kokku võlad töövõtjatele

2 427

1 385

Telia Eesti AS

Google Ireland Limited
Kokku võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele on detsembrikuu teenuste tasumata arved.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2018

2017

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Haridus-ja Teadusministeerium
Eesti Kultuurkapital
Eesti Tantsu-ja Laulupeo SA
Sotsiaalministeerium
Rahandusministeerium
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

64 066

61 401

1 100

400

0

23 190

25 600
3 470

3 470

94 236

88 461

Haridus-ja Teadusministeeriumilt Tartumaa hariduskuludeks 64 066 eurot;
Sotsiaalministeeriumilt Tartumaa rahvatervis/turvalisuse tegevuseks 25 600 eurot;
Eesti Kultuurkapitalilt maakonna kultuuritöötajate koolituseks 1100 eurot;
Rahandusministeeriumilt põhivara, arvele võetud jääkmaksumuses summaga 3470

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2018

2017

145 942

128 884

145 942

128 884

2018

2017

Muu toodete ja teenuste müük

0

3 340

Kokku tulu ettevõtlusest

0

3 340

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

6 212

6 998

11 439

13 376

Lähetuskulud

101

0

Koolituskulud

19 845

15 877

0

5 681

Ürituste korraldamise kulud

24 960

13 274

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

62 557

55 206

Transpordikulud
Mitmesugused bürookulud

Riiklikud ja kohalikud maksud

Sihtotstarbelised kulud:
Tartu Maakonna hariduskulud 32115 eurot, töötasu 28143 eraldi tööjõukulude aruandes ja riiklikud maksud summas 3808
tulemiaruande muudes kuludes, finantseerija Haridus-ja Teadusministeerium;
Tartu Maakonna rahvatervis/turvalisus kulud 29425, töötasu 80 eraldi tööjõukulude aruandes ja riiklikud maksud summas 2495
tulemiaruande muudes kuludes, finantseerija
Sotsiaalministeerium;
Tartu Maakonna kultuuritöötajate koolitus-ürituste kulu 1017 eurot, riiklik maks 83 eurot tulemiaruande muudes kuludes, finantseerija Eesti
Kultuurkapital.

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

0

0

Sihtasutustele

61 992

33 500

Mittetulundusühingutele

52 656

34 000

114 648

67 500

Kohalikele omavalitsustele

Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

2 024

800

Elektrienergia

1 024

171

Soojusenergia

1 000

629

22 911

7 727

300

0

Lähetuskulud

1 250

84

Koolituskulud

7 823

100

0

2 709

Muud

48 219

47 954

Kokku mitmesugused tegevuskulud

82 527

59 374

Energia

Mitmesugused bürookulud
Uurimis- ja arengukulud

Riiklikud ja kohalikud maksud
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Riiklikud maksud summas 10391 eurot on tulemiaruande muude kulude all.

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

Palgakulu

91 167

10 794

Sotsiaalmaksud

35 119

6 775

Juhatuse liikmed (hüvitis)

2 638

2 651

Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel

9 194

6 662

492

0

138 610

26 882

28 143

6 195

4

1

Muud
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
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

31.12.2018

31.12.2017

8

8

2018

2017

2 638

2 651

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2019
Tartumaa Omavalitsuste Liit (registrikood: 80190322) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RAIN SANGERNEBO

Juhatuse liige

25.06.2019

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

