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Tartumaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta tegevusaruanne
Tartumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi 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 kultuuritraditsioonide 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 on asutatud 20.09.1991.
TOL liikmeid on 8 - kõik Tartumaa vallad ja Tartu linn. Vastavalt 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. 2019.a. oli liikmemaksu määraks 2,29 eurot elaniku kohta.
TOLi üldkoosolekuid toimus 2019. aastal kaks – veebruaris ja juunis, vastu võeti 2
otsust. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib TOLi 8 liikmeline juhatus. Juhatusse kuulub
igast omavalitsusest vallavanem või linnapea. 2019. aastal toimus 12 juhatuse koosolekut, sh
üks elektrooniline koosolek, vastu võeti 112 otsust. Toimus kahepäevane seminar juhatuse
liikmetele, mille käigus pandi paika TOLi visioon ja missioon ning koostööreeglid. Juhatuse
liikmete töö ei ole tasustatud, juhatuse esimees saab juhtimise eest hüvitist.
TOLi igapäevast tööd korraldab büroo, mida juhib tegevjuht. 2019. aastat alustas büroo 5
töötajaga: haridusnõunik, rahvatervise- ja turvalisuse nõunik, kultuurinõunik ja peaspetsialist,
03.01 liitus arendusnõunik. Alates 01.06 viidi arendusnõunik üle tegevjuhi ametikohale ning
01.11 võeti arendusspetsialisti ametikohale avaliku konkursi korras uus töötaja. Alates 01.11
töötab büroos kuus inimest. Raamatupidamisteenust osutab Siinas OÜ.
Kui 2018. aasta alguses nõudis väga palju aega ning energiat büroo tegevuste käivitamine
ning füüsiline ülesehitamine, siis 2019. aasta sügisel tuli tegeleda büroo kolimisega. Endises
asukohas aadressil Riia 15 lõpetati üürileping 15.10 seoses hoone kapitaalremondiga. Büroo
kolis aadressile Pepleri 6.
Pärast Tartu Maavalitsuse sulgemist võttis TOL alates 01.01.2018 maakonna omavalitsustele
ühiseks täitmiseks antud ülesanded enda vastutusalasse.
2019. aastal täitis TOL riiklikke ülesandeid 8 lepingu alusel:
1. leping Rahandusministeeriumiga maakondliku arendustegevuse elluviimiseks,
rahvatervise ja maakonna turvalisuse nõukogu tööks ning kultuurivaldkonna ülesannete
täitmiseks;
2. leping Rahandusministeeriumiga regionaaltoetuste jagamiseks (Kohaliku omaalgatuse
programm);
3. leping Maaeluministeeriumiga Peipsiveere arenguprogrammi elluviimiseks;
4. leping Siseministeeriumiga kogukondliku turvalisuse maakondlike toetusvoorude
elluviimiseks;
5. leping Siseministeeriumiga, mille alusel rahastati elanike kriisideks valmisoleku
maakondlikku edendamist 2019. aastal;
6. leping Haridus- ja Teadusministeeriumiga, mille alusel rahastati aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamist, üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja

koolijuhtide ühistegevust ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide
täiendkoolitust,
7. sihtotstarbelise toetuse kasutamise leping omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
rahvatervise valdkonna ülesannete täitmiseks Tervise Arengu Instituudiga,
8. koostööleping Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega 2019. a. toimunud XXVII
laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm” ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
2019. aastal tegutses TOLi juures 8 nõukogu ja komisjoni (Tartumaa rahvatervise nõukogu,
Tartumaa turvalisuse nõukogu, Tartumaa liikluskomisjon, Kogukonna turvalisuse
taotlusvooru 2018–2020 hindajate koosseis, Tartumaa „Aasta Õpetaja“ ja „Eestimaa õpib ja
tänab“ Tartumaa piirkondlik komisjon, XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm“
Tartumaa komisjon, maakondlik KOP hindamiskomisjon, konkursi „Eesti Kaunis Kodu“
Tartumaa hindamiskomisjon).
TOLi eesmärgid ja tegevused tulenevad põhikirjalistest eesmärkidest ja liikmete vajadustest
ning TOLi volikogu poolt kinnitatud eelarvest. TOLi tegevused võib jagada järgmiste
valdkondade lõikes:
Arendusvaldkond ja koostöö – kõik Tartumaa omavalitsused kiitsid 2019. jaanuarikuu
jooksul volikogu määrusega heaks „Tartu maakonna arengustrateegia 2040“.
Arengustrateegia elluviimiseks koostati tegevuskava aastateks 2019-2022. Tegevuskavasse
kantud objektidest toetas Riigi Tugiteenuste Keskuse hindamiskomisjon maakondade
arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme 2019. aasta vahenditest projekte „Ülenurme
Gümnaasiumi staadioni renoveerimine“, „Vooremäe terviseradade lumetootmissüsteemi
rajamine“ ja „Kentsi paisjärve taastamine“.
TOL on võtnud suuna koostöö suurendamisele erinevatel tasanditel – esmatähtsana Tartumaa
omavalitsuste vahel, kuid ka Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonidega ning rahvusvahelisel
tasandil.
Tehti ettevalmistustöid kohalike omavalitsuste spetsialistide koostöökogude käivitamiseks.
November-detsember viidi läbi küsitlus Tartumaa omavalitsuste ametnike ja spetsialistide
seas, et saada tagasisidet koostöökogude kohta. Küsitlusele vastas kokku üle 50 ametniku ja
spetsialisti ning koostöökogude ellukutsumist nähti vajaliku tegevusena. Koostöökogud on
planeeritud käivituma alates 2020. aastast.
TOLi eestvõtmisel käisid Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonide juhid aasta algusest koos
eesmärgiga kokku leppida koostöö valdkonnad ja põhimõtted, et viia ellu Lõuna-Eesti
piirkonda (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakond) hõlmavaid ühiseid koostöö- ja
arendustegevusi. Koostööleping sõlmiti 2020. aasta jaanuaris.
16.-19.05 korraldas TOL maakonna rahvatervise ja turvalisuse aktiivi õppereisi Minskisse,
kus kohtuti Valgevene Rahvusliku Ülikooli ennetusvaldkonna esindajatega, külastati
spordiobjekte ja tutvuti Minski linna avalikuks kasutuseks loodud välisrajatistega
(kergliiklusteede võrgustik, liikumisalad, spordiväljakud jms).
16.-18.10 korraldas TOL maakonna omavalitsusjuhtide ja turvalisuse nõukogu ühise
töövisiidi Soome Keski-Suomi maakonda Jyväskylä ja Viitasaari linna, millel oli kaks
eesmärki. Esiteks tutvuda, kuidas toimib sealne kohaliku omavalitsuse arengu suunamine ning
laiemalt regionaalareng ja ühtne planeerimine. Keski-Suomi maakond on Tartu maakonna
pikaajaline sõprusmaakond Soomes ning endiselt ollakse huvitatud koostööst kahe piirkonna

vahel. Teiseks teemaks oli siseturvalisuse temaatikaga tutvumine Kesk-Soome maakonnas
ning ühiste koostöövõimaluste arutamine.
Haridusvaldkond - TOLi büroo ja Tartu linna haridusosakonna koostöös korraldati Tartu
linna ja maakonna lasteaiajuhtide koostööseminare, erinevaid infopäevi õpetajatele ja
haridusasutuste juhtidele, samuti toimus õppeaasta lõpus koostöökohtumine Tartu linna ja
maakonna aineühenduste juhtide võrgustikega. Tartu linna ja maakonna õpetajate ning
õpilaste tunnustus- ja tänusündmused viidi läbi ühiselt Tartu linna haridusosakonnaga.
Aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste korraldamisega seotult sõlmiti 125
töövõtulepingut.
Sügisel 2019 loodi Tartumaa Hariduse Koostöökogu (lühend TAHK), kuhu kuuluvad kõik
Tartumaa omavalitsuste (v.a Tartu linn) haridusametnikud. TAHK koostöökohtumised
toimuvad regulaarselt 2 kuu tagant või tihedamini, vastavalt vajadusele.
Tartu maakonna üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste personalile on loodud
aineühenduste ühistegevuse hõlbustamiseks ja kommunikatsiooni vahetamiseks 27 e-posti
listi. Samuti on loodud kommunikatsiooni vahetamiseks Tartumaa kohalike omavalitsuste
haridusametnikele ja kultuurijuhtidele e-posti listid.
Haridusnõunik koordineeris ka Tartu linna ja maakonna riigieksamite ja lisariigieksamite
korraldust, tegeles Tartumaa üldhariduskoolide tasemetööde jaotuse korraldamisega ja
Tartumaa üldhariduskoolide lõpudokumentide jaotusega. TOLi büroo osales Tartumaa
riigieksamite välisvaatlemistel. Haridusnõunik osales Eesti keskkonnahariduse ümarlaua töös,
Tartumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku aruteludes, Täiskasvanu õppija ja õpiteo
tunnustamiskomisjoni töös.
Kultuurivaldkond - 2019. aastal toimus XXVII laulupidu ja XX tantsupidu „Minu arm“.
TOLi kultuurinõunik maakonna laulu- ja tantsupeo kuraatorina vastutas peo ettevalmistamise
ja tegevuskava elluviimise eest, sh maakondlike/linnade eelproovide planeerimine ja
läbiviimine, laulu- ja tantsupeo tuleteekonna ettevalmistamine ja läbiviimine maakonnas;
oma maakonna peoliste tulemine ja turvaline osalemine peonädalal Tallinnas; peojärgse
analüüsi ja kokkuvõtete tegemine. 2019. aasta kevadperioodil viidi läbi laulu-, tantsu ja
pillipeo eelproov koos Tartu linnaga. Paralleelselt toimus laulupeo tuleteekonna ettevalmistus,
osalesid kõik Tartumaa omavalitsused. Tartumaa tuleteekond oli Eesti pikim (kokku 476 km)
ning kestis 3 päeva 20.-22.06. Tihedat koostööd tehti Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (edaspidi
ELTSA) poolt kasutusele võetud kaardirakenduse loomisel NaviCup keskkonnas.
Kultuurinõunik koostöös Tartu laulupeo korraldusmeeskonnaga planeeris ning viis läbi
laulupeo rongkäigu logistika ja koordineeris kooride lavalist liikumist peo ajal, 29.06-08.07
organiseeris meeskonnatööd Tallinnas tagamaks Tartumaa laulu- ja tantsupeoliste heaolu
proovide ja peo toimumise ajal. 12.12. organiseeris TOL transpordi Tartu linna ja maakonna
kollektiivide juhendajatele Tallinna, ELTSA poolt korraldatud juubelipeo aasta lõpetamisele.
Kevadel algas Tartumaa Kultuuristrateegia 2025 koostamine. Märtsis ja septembris toimusid
kahepäevased koolitusseminarid omavalitsuste kultuurijuhtidele ning juunis neli
kaasamisseminari, kus osales ligikaudu 70 inimest. Kultuuristrateegia avalikustati 13.11
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses toimunud motivatsioonipäeval. Aasta lõpus valmistati
ette väikehange Tartumaa kultuuri arendus- ja koolitusprogrammi Loov Tartumaa koolituse
läbiviija leidmiseks. Programmi eesmärgiks on arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja
pädevusi, tõsta Tartumaa omavalitsuste võimekust ning toetada Tartumaal kultuurijuhtimise
võrgustiku loomist ja arendamist. Tegevused toimuvad maist 2020 kuni juunini 2021.

Samuti tehti tööd traditsiooniliste sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel nagu Kambja
vallas toimuv Kedrafest (ainulaadne käsitöökonkurss Eestis) koos auhinna üleandmisega
Mardilaadal, toimusid igakuised infokoosolekud omavalitsuste kultuurijuhtidele ja pidev
koostöö Rahvakultuuri Keskuse spetsialistiga infovahetuse osas rahvakultuuri valdkonnas.
Tervise- ja turvalisuse valdkond – Rahvatervise seadusest ja riiklikust siseturvalisuse
arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks tegeleb TOL erinevate võrgustike tegevuse
juhtimise ja koordineerimisega ning osaleb erinevate tegevuste ettevalmistamises ja
läbiviimises. Maakondlike rahvatervise ja siseturvalisuse tegevuskavade elluviimisel tehti
peamistes tegevussuundades järgmisi tegevusi:
I Heaolu valdkonna arendustegevus
 maakonna heaoluprofiili täiendamine, integreerimine maakonna arengustrateegia
tegevusvaldkondadesse: korraldati 10 seminari eri valdkondade esindajatele,
3 koostööümarlauda Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajatega
ning suvekool.
 kohalikes omavalitsustes tervise ja heaolu valdkonna arendustegevuse edendamiseks
toimusid arendusseminarid Elva, Kastre, Nõo ja Tartu vallale.
 siseturvalisuse arendamiseks toimus KOV esindajate osalusel 5 koolitust ja seminari.
 tegutses
koostööümarlaud
erinevate
asutuste
ja
ennetusstruktuuride
esindajatega koostöövõimekuse hindamiseks (Tervislike Omavalitsuste Liit,
Tartumaa Spordiliit, Tartu Ülikooli Liikumislabor, ETÜ Tartu osakonna liikmed, Eesti
Punane Rist, Päästeamet, Politsei ja Piirivalveamet, Maanteeamet).
 regionaalse koostöö arendamisel toimus Lõuna-Eesti heaolufoorumi ettevalmistamise
6 kokkusaamist erinevate sihtgruppidega.
II Rahvatervise ja turvalisuse alaste tegevuste elluviimine
 laste, noorte ja nende mõjuisikute kaasamine ennetusvaldkonna arendamisele:
maakondliku programmi „Tunnen ohte ja oskan aidata!“ raames korraldati 7
õppepäeva
erinevatele vanusegruppidele, mille käigus kinnistati tervislikku
mõtteviisi ning oskusi ohuolukordades käitumiseks. Samas mõjuisikute kaasamine ja
koolitamine täiendavate metoodikate rakendamiseks ennetusvaldkonna integreerimisel
haridusvaldkonda.
 täiskasvanud elanikkonnale suunatud ennetustegevus: pikaajalise liikumisprogrammi
"Tartumaa liigub" rakendamine. Kampaaniate info ja teavitustegevus erinevate
kanalite vahendusel ja sihtgrupipõhiselt.
III Maakondlik võrgustikutöö
 maakondliku rahvatervise ja turvalisuse nõukogude tegevuse koordineerimise raames
toimus 5 koostööseminari, 9 töökoosolekut ja 2 õppereisi.
 tervist
edendavate (edaspidi TE) haridusvaldkonna võrgustike tegevuse
koordineerimise ja arendamise raames: 6 koolitust Tartu linna ja maakonna TE
lasteaedade ja koolide võrgustikele; Tartumaa TE haridusasutuste 10. suvekool (78
osalejat, 17 asutusest), TE Avatud Noortekeskuste võrgustiku 3 koolitust ja suvekool,
koostöö Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusega. Projekti „Vaimse tervise ja
seksuaalkasvatuse loengud Tartu maakonna koolides“ koostöös Eesti
Arstiteaduskonna Üliõpilaste Seltsiga raames toimus 68 seminari (a`45 min), milles
osales 15 kooli 432 õpilasega. TE töökohtade võrgustiku arendamise raames püüab
TOL ise olla heaks eeskujuks maakonnas, toimub pidev teavitustöö personali ja
juhtkonna seas, kampaaniates osalemine ning tervisliku toitumise ja liikumise alane
praktiline igakuine teavitustegevus.





valdkondlike paikkonnaüleste võrgustike kaasamine maakonna heaolu arendamisele –
toimus koostöö riigiasutuste, kultuuri-, sotsiaal-, arendus- ja noorsootöötajate
ning vabaühendustega.
regionaalne ja riiklik võrgustikupõhine koostöö tervisedenduse võrgustiku
esindajatega (toimus 6 seminari).

Riiklikke programme, mille elluviimisega TOLi büroo 2019. aastal tegeles, oli 3:
1. kohaliku omaalgatuse programmi raames menetleti 107 taotlust, millest 65 said toetuse,
korraldati 2 programmi infopäeva taotlejatele ning 1 aruandluse nõudeid tutvustav infopäev
toetuse saajatele;
2. Peipsiveere arenguprogrammi raames menetleti ja esitati nõukogu ettepanek maaeluministrile
29 taotluse osas;
3. 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 korraldas TOLi büroo traditsiooniliselt Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktuse ning TOLi juhatuse esimees andis välja
kolm maakonna kõrgeimat tunnustust Tartumaa Kuldne Tammeoks. Aasta jooksul andis TOL
välja 37 tänukirja maakonna edendamise eest.
Hariduse valdkonnas toimus kolm suurüritust - Tartumaa aineolümpiaadide ja õpilasvõistluste
parimate vastuvõtt 29.05, Tartumaa parimate lõpetajate vastuvõtt 17.06 ja Tartumaa
haridustöötajate tänusündmus 09.10.
TOLi büroo korraldatud suuremate ürituste hulka kuulub ka kultuuristrateegia avalikustamine
Luunja Kultuuri- ja Vabaaja Keskuses 13.11.
TOL algatas omavalitsuste ametnikele suunatud motivatsiooniürituse traditsiooni, selleks on
TOLi liikmete kevadpidu, mille esimesel aastal korraldas TOLi büroo ise, kuid mis edaspidi
roteerub liikmete vahel.
Toetatavad tegevused – ettevõtlust toetati PATEE Maakonna Tööhõivekava programmi
tegevuste omafinantseeringu katmisel, projekti juhib SA Tartu Ärinõuandla.
Turismialase koostöö toetuseks finantseeriti SA Tartumaa Turism.
Traditsiooniliselt toetati maakondliku kultuuripreemia “Kultuuripärl” väljaandmist,
Maakaitsepäeva läbiviimist ja Aasta Ema üritust ning Tartumaa Spordiliidu tegevust. 2019.
aastal korraldas Tartumaa Spordiliit Tartus EMSL Jõud 15. Eestimaa suvemängud. TOL oli
ürituse üheks partneriks ning toetas üritust rahaliselt, lisaks sellele juhtis TOLi kultuurinõunik
sportlaste avarongkäigu korraldamist ning organiseeris avatseremooniale Tartumaa
rahvatantsukollektiivid.
TOL on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse liige, kes viis läbi konkursi “Eesti kaunis kodu
2019” maakondliku ülevaatuse ning esitas parimad Vabariigi Presidendile tunnustamiseks.
TOLi üürileping uues asukohas aadressil Pepleri 6 kehtib alates 30.09.2019 kuni 30.09.2029,
TOLi kasutuses on hoone 3. korrusel ja soklikorrusel paiknevad ruumid suletud netopinnaga
332 ruutmeetrit. TOLi poolt on antud allüürile ruumid järgmistele omavalitsuste liiduga

seotud asutustele: MTÜ Tartumaa Arendusselts, MTÜ Tartumaa Spordiliit ja MTÜ Tartumaa
Ühistranspordikeskus. TOLi ruumides tegutseb ka Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa
rahvakultuurispetsialist.
2020. aastal tegeleb TOL vastavalt tegevuskavale jätkuvalt omavalitsustele ühiseks
täitmiseks antud ülesannetega, toetab maakonna ühistegevusi ja korraldab maakonna
traditsioonilisi üritusi. TOL suurendab oma rolli omavalitsuste vahelise koostöö toetamisel
koostöökogude käivitamise ja juhtimise kaudu. Samuti on TOL maakonnaüleste teemade
eestvedajaks Lõuna-Eesti koostöölepingu kokkulepete täitmisel, TOLi eestvõttel esitatakse
Lõuna-Eesti maakondade ühispöördumisi riiklikele institutsioonidele piirkonnale olulistel
teemadel, korraldatakse Lõuna-Eesti Heaolu foorum 2020.

Tartumaa Omavalitsuste Liit

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

161 086

134 337

Nõuded ja ettemaksed

114 907

105 929

Kokku käibevarad

275 993

240 266

275 993

240 266

Võlad ja ettemaksed

21 158

6 854

Kokku lühiajalised kohustised

21 158

6 854

21 158

6 854

233 412

40 087

21 423

193 325

254 835

233 412

275 993

240 266

Varad
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)

2019

2018

Liikmetelt saadud tasud

160 303

145 942

Annetused ja toetused

507 514

462 472

7 868

0

675 685

608 414

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-101 755

-62 557

Jagatud annetused ja toetused

-204 361

-114 648

Mitmesugused tegevuskulud

-149 482

-82 527

Tööjõukulud

-171 911

-138 610

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-26 788

-16 777

-654 297

-415 119

21 388

193 295

35

30

21 423

193 325
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

Põhitegevuse tulem

21 388

193 295

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-8 978

-105 271

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

14 304

4 408

Kokku rahavood põhitegevusest

26 714

92 432

Laekunud intressid

35

29

Kokku rahavood investeerimistegevusest

35

29

26 749

92 461

134 337

41 876

Rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

26 749

92 461

161 086

134 337
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

40 087

40 087

Aruandeaasta tulem

193 325

193 325

31.12.2018

233 412

233 412

21 423

21 423

254 835

254 835

Aruandeaasta tulem
31.12.2019
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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)

31.12.2019

31.12.2018

Arvelduskontod

161 086

134 337

Kokku raha

161 086

134 337

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

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Maksu-ja Tolliamet
SportID International
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
6 400

6 400

6 400

6 400

2

2

2

2

99 054

99 054

99 054

99 054

8 851

8 851

600

600

114 907

114 907

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

Saamata sihtfinantseerimine Sotsiaalministeeriumilt rahvatervis/turvalisus 6 400.-;
Laekumata SEB panga 2019.aasta intressitulu 2.-;
Ettemakse SportID International OÜ-le 600.-;
Ettemaksed MTÜ-dele KOP projektitoetused summas 99 054.-, aruandlus esitatakse 2020. aastal.

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

244

89

3 368

0

600

0

Google Ireland Limited

62

33

OÜ keeletoimetus

24

0

4 298

122

Telia Eesti AS
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Nerette OÜ

Kokku võlad tarnijatele
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Võlad tarnijatele on detsembrikuu teenuste tasumata arved

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Puhkusetasude kohustis

8 009

2 427

Kokku võlad töövõtjatele

8 009

2 427

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

31.12.2018

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2019
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridus-ja
Teadusministeerium

0

64 804

64 804

0

Sotsiaalministeerium

0

32 000

32 000

0

Maaeluministeerium

0

2 000

2 000

0

Eesti Kultuurkapital

0

1 800

1 800

0

Eesti Tantsu-jaLaulupeo
SA

0

39 990

39 990

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

140 594

140 594

0

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

0

140 594

140 594

0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2019

2018

160 303

145 942

160 303

145 942

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2019

2018

6 700

0

Üüritulu mitteeluruumidelt

717

0

Muu tulu üüriga kaasnevast tegevusest

451

0

7 868

0

Muu toodete ja teenuste müük

Kokku tulu ettevõtlusest

Muu toodete ja teenuste all on osalustasud, mis korraldati ühiste üritustega Tartumaa valdadega.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2019

2018

Transpordikulud

35 925

6 212

Mitmesugused bürookulud

10 724

11 439

Lähetuskulud

0

101

Koolituskulud

24 208

19 845

Ürituste korraldamise kulud

30 898

24 960

101 755

62 557

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Sihtotstarbelised kulud:
Tartu Maakonna hariduskulud 33046 eurot, töötasu 26907 eraldi tööjõukulude aruandes Lisa 13. Riiklikud maksud summas 4851 on
tulemiaruande muudes kuludes, finantseerija
Haridus-ja Teadusministeerium;
Tartu Maakonna rahvatervis/turvalisus kulud 29637 eurot, riiklikud maksud summas 2363
on tulemiaruande muudes kuludes, finantseerija Sotsiaalministeerium;
Tartu Maakonna kultuuritöötajate koolitus-ürituste kulu 1617 eurot, riiklikud maksud summas 183 on tulemiaruande muudes
kuludes, finantseerija Eesti Kultuurkapital;
Peipsiveere arendusprogrammi kulud 813 eurot, riiklikud maksud summas 163 on tulemiaruande muudes kuludes,
finantseerija Maaeluministeerium;
Laulu-ja tantsupeo "Minu arm" Tartumaa kulu oli 36642 eurot, töötasu 2890 eraldi tööjõukulude aruandes Lisa 13.Riiklikud maksud 458 on
tulemiaruande muudes kuludes,
finantseerijaks oli Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA.

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

Kohalikele omavalitsustele

30 990

0

Sihtasutustele

29 000

61 992

Mittetulundusühingutele

144 371

52 656

Kokku jagatud annetused ja toetused

204 361

114 648
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2019

2018

14 368

10 136

3 457

2 024

Elektrienergia

1 516

1 024

Soojusenergia

1 941

1 000

96

49

22 688

22 911

Uurimis- ja arengukulud

9 250

300

Lähetuskulud

3 049

1 250

Koolituskulud

9 697

7 823

86 877

38 034

149 482

82 527

2019

2018

112 338

91 167

43 352

35 119

4 650

2 638

11 470

9 194

100

492

171 910

138 610

29 797

28 143

5

4

Üür ja rent
Energia

Veevarustusteenused
Mitmesugused bürookulud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Juhatuse liikmed (hüvitis)
Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
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

31.12.2019

31.12.2018

8

8

2019

2018

4 650

2 638

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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