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Tegevusaruanne
Vallavanema pöördumine
Head Elva valla elanikud!
2020. aasta jääb ajalukku kui koroonakriisi aasta, kus piirangutest tingituna oli pärsitud nii vaba
liikumine kui ka tavapärane majandustegevus. Ka koolid pidid leidma uued võimalused õppetöö
korraldamiseks ning uuendama distantsõppeks vajalikke IT-süsteeme ja tarkvaralahendusi.
Haridusasutuste sulgemine on tugevalt mõjutanud erinevaid teenusepakkujaid (SA Elva Teenused jt).
Nõudlus teenuste järele kahanes ning teenusepakkujate tulu on oluliselt vähenenud olukorras, kus
hoonete ja personali püsikulud on säilinud. Kriisist tingitud elukorraldus on suurendanud kulusid ka
sotsiaalvaldkonnas ning teistel elualadel. Rutiinsest elukorraldusest oleme pidanud väljuma me kõik,
inimeste igapäevaelu ei ole endine ja ettevõtjad on sunnitud leidma uusi lahendusi äri toimimas
hoidmiseks, eriti teenindus- ja turismisektoris.
Kriisiaastal on omavalitsustele võimaldatud märkimisväärseid lisainvesteeringuid nii teedesse kui ka
teistesse objektidesse. Teede korrashoidu toetas riik 2020. aastal kaks korda suurema summaga kui
tavapäraselt. Lisaraha toel remonditi ja viidi mustkatte alla palju teelõike kõigis Elva valla piirkondades.
Raha jagati piirkondade vahel vastavalt teede pikkusele antud piirkonnas. Lisaraha toel alustati Elva
Pika tänava rekonstrueerimist, mida on elanikud kaua oodanud.
Käimas on Kentsi paisjärve taastamine, mis on väga oluline eelkõige Annikoru piirkonna elanikele, kuid
omab ka palju laiemat mõju kogu piirkonnale – see loob võimalused turismi- ja puhkemajanduse
arenguks piirkonnas. Mitu rahvamaja eri piirkondades on saamas värskenduskuuri ja 2020. aastal
rekonstrueeriti mitmeid haridusasutusi ning nende väliterritooriume. Kõik see on tehtud parema
elukeskkonna ja tänapäevaste avalike teenuste arendamiseks.
Vallavalitsuse meeskonna hea töö tulemusena on 2020. aastal kaasatud palju erinevaid
projektirahasid, mille toel on saanud reaalsuseks projektid, mida vald poleks oma finantsvahenditest
suutnud ellu viia. Suur tänu vallavalitsuse meeskonnale selle eest. Üheskoos ja avatult jõuame rohkem.
Igas kriisis on alati võimalik näha ka positiivset. Koroonakriisist tingitud elukorralduse muutused nii
töö- kui eraleus jäävad meid mõjutama ka tulevikus, olgu selleks siis IT võimekuse suurenemine, uute
tarkvaralahenduste kasutuselevõtt tööülesannete ja õppetöö korraldamisel. Usun, et oleme õppinud
ka rohkem üksteisest hoolima, mis kiirelt arenevas maailmas kipub teisejärguliseks jääma.
Aitäh kõigile, kes on andnud oma panuse Elva valla arendamisel ning kriisiväljakutse vastuvõtmisel.
Oma panus on siin meil kõigil – Elva valla elanikel.
Heiki Hansen
Vallavanem
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1.1. Elva valla konsolideerimisgrupi struktuur
Elva valla konsolideerimisgrupi konsolideeriv üksus on Elva Vallavalitsus ja hallatavad asutused (tabel 2)
ning konsolideeritud üksused on järgmised juriidilised isikud:
•
•
•
•
•
•
•

Elva Varahalduse OÜ
OÜ Elva Soojus
SA Elva Kultuur ja Sport
SA Elva Laste ja Perekeskus
SA Rõngu Hooldusravikeskus
SA Uderna Hooldekodu
SA Elva Teenused

1.1.1 Vallavalitsuse struktuur
Vallavalitsuses on viis liiget: vallavanem, kolm abivallavanemat ja üks palgaline valitsuse liige:

Heiki Hansen
vallavanem

Marika Saar
abivallavanem

Mikk Järv
abivallavanem

Kertu Vuks
abivallavanem

Toomas Paur
valitsuse liige

Elva Vallavalitsuse isikkoosseis muutus volikogu otsusel 01.02.2021. Kuni selle hetkeni oli
vallavanemaks Toomas Järveoja ning abivallavanemateks Heiki Hansen, Marika Saar ja Mikk Järv.

Elva Vallavalitsuses on kuus osakonda. Osakonnad ja juhid on toodud ära tabelis 1.
Tabel 1. Osakonnad ja osakonna juhatajad
Arengu- ja
planeeringuosakond

Veiko Sepp (alates
05.04.2021)

Kantselei

Salle Ritso
vallasekretär

Haridus- ja
kultuuriosakond
Finantsosakond

Mare Tamm

Sotsiaal- ja
terviseosakond
Vallamajandusosakond

Milvi Sepp

Imbi Rõivassepp

Hegri Narusk
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Osakonnajuhatajad

Mare Tamm

Imbi
Rõivassepp

Salle Ritso

Milvi Sepp

Hegri Narusk

Veiko Sepp

Elva vallas on 29 hallatavat asutust (tabel 2), millest üks (Hellenurme Maakultuurimaja) on ära
märgitud vaid registris – tegelikkuses ei ole asutusel juhti ning kultuurimajas toimetavad
vabaühendused.
Tabel 2. Hallatavad asutused
Koolid

Lasteaiad

Lasteaedalgkoolid

Rahvamajad

Raamatukogud

Huvikoolid

Elva
Gümnaasium

Elva lasteaed
Murumuna

Aakre
Rahvamaja

Aakre
Raamatukogu

Elva
Muusikakool

Palupera
Põhikool

Elva lasteaed
Õnneseen

Aakre
LasteaedAlgkool
Konguta
Kool

Puhja
lasteaed
Pääsusilm
Rannu
Lasteaed
Naerupesa
Rõngu
lasteaed
Pihlakobar

Elva
Linnaraamatukogu
Konguta
Raamatukogu

Elva Huvialaja Koolituskeskus

Puhja Kool

Hellenurme
Maakultuuri
maja*
Konguta
Rahvamaja
Puhja
Seltsimaja

Puhja
Raamatukogu

Rannu
Rahvamaja

Rannu
Raamatukogu

Rõngu
Rahvamaja

Rõngu
Raamatukogu

Rannu Kool

Rõngu
Keskkool

Valguta
LasteaedAlgkool

Huvi- ja
päevakeskused
Uula Keskus

Puhja
Päevakeskus

* ainult registris, sisulist tegevust ei toimu
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Elva valla konsolideerimisgrupis töötab kokku 740,51 töötajat. Ülevaade on toodud tabelis 3.
Tabel 3. Konsolideerimisgrupi keskmine töötajate arv 2020. aastal
Konsolideeriv üksus
Elva Vallavalitsus
Elva Vallavolikogu
Hallatavad asutused

KOKKU

Töötajate keskmine arv
76,86
1
446,90

Konsolideeritav üksus
Elva Varahalduse OÜ
OÜ Elva Soojus
SA Elva Kultuur ja Sport

Töötajate keskmine arv
26
13,82
13
25,25

524,76

SA
Rõngu
Hooldusravikeskus
SA Uderna Hooldekodu
SA Elva Laste- ja
Perekeskus
SA Elva Teenused
KOKKU

17,50
41,57
78,61
215,75
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1.2. Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest

Tabel 4. Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad eurodes
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustised aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem

2020

2019

2018

54 705 773
15 761 503
38 944 270

53 010 710
14 310 462
38 700 248

46 668 865
10 395 526
36 273 339

27 721 933
-25 850 648
2 256 928

28 402 650
-26 307 775
3 189 172

23 762 427
-23 094 579
661 270

4 291 954
0,69
1,23
0,29
0,22

8 008 440
0,26
1,09
0,27
0,20

1 643 815
1,02
1,46
0,22
0,17

3 839 347
9 410 370

1 950 936
9 922 455

2 301 505
4 255 285

3 614 870
10 671 589

1 760 656
10 735 540

2 227 468
4 729 572

Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus*
Lühiajaline maksevõime**
Kohustiste osakaal varadest***
Laenukohustiste osakaal varadest****
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse
konsolideeritud näitajate alusel
Põhitegevuse tulem*****
Netovõlakoormus******
Piirmäärade täitmine
konsolideerimata näitajate alusel
Põhitegevuse tulem*****
Netovõlakoormus******

*Likviidsus - raha/lühiajalised kohustised. Näitab omavalitsuse likviidsete varade suhet lühiajalistesse kohustistesse. Heaks
loetakse 1,6 ja enam, nõrgaks 1,1 ja vähem.
**Lühiajaline maksevõime - käibevara/lühiajalised kohustised. Näitab omavalitsuse lühiajalist maksevõimet, mis arvutatakse
käibevara ja lühiajaliste kohustiste suhtena. Heaks loetakse 0,9 ja enam, nõrgaks 0,3 ja vähem.
***Kohustiste osakaal varadest - kohustised/ varad.
****Laenukohustiste osakaal varadest - lühi- ja pikaajalised laenud/ varad.
*****Põhitegevuse tulem - põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvutusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS §
32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS § 33 null (st ei tohi olla negatiivne).
******Netovõlakoormus=KOFS § 34 alusel arvestatud kohustiste ning KOFS § 36 alusel arvestatud likviidsete varade vahe,
täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär 2020. aastal
on 80% põhitegevuse tuludest.
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1.3. Volikogu struktuur
2020. aastal toimus 11 volikogu istungit. Volikogu töös on oluline osa komisjonidel, nende ülesanne
on anda volikogu õigusaktidele suurem legitiimsus laiema aruteluringi kaudu.
Ülevaade olulisemast volikogus 2020. aastal

Maano Koemets
volikogu esimees

Peeter Laasik
volikogu aseesimees

Tabel 5. Moodustatud volikogu fraktsioonid ja juhid
Fraktsioon
Reformierakond
Sotsiaaldemokraadid
Elvamaa Esimesed
Elva Vallakodanik

Fraktsiooni esimees
Vahur Vuks
Lea Tuvikene
Vahur Jaakma
Tõnu Aigro

Tabel 6. Moodustatud volikogu komisjonid ja juhid
Komisjon
Arengu- ja planeeringukomisjon
Ettevõtlus- ja turismikomisjon
Haridus- ja noorsootöökomisjon
Kultuurikomisjon
Majanduskomisjon
Rahanduskomisjon
Revisjonikomisjon
Sotsiaal- ja tervisekomisjon
Spordikomisjon
Veekogude komisjon (ajutine)

Esimees
Maano Koemets
Madis Ess
Leelo Suidt
Reet Viks
August Vester
Meelis Karro
Tõnu Aigro
Peeter Laasik
Priit Värv
Toomas Järveoja

Aseesimees
Mati Miil
Vambola Sipelgas
Sulev Kuus
Mari-Liis Vanaisak
Mati Miil
Vambola Sipelgas
Vahur Jaakma
Kristel Ilves
Margus Reinoja
Tõnu Aigro
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1.4. Ülevaade majanduskeskkonnast ja rahvastikust
Elva vald on pindalalt Tartumaa suurim omavalitsus, mille pindala on 732 km2. Elva vallas elab 2021.
aasta jaanuari seisuga 14 637 elanikku, mis on üheksa inimest rohkem kui 2020. aasta jaanuaris.
2020. aastal sündis Elva valda 157 last, sealhulgas 75 poissi ja 82 tüdrukut. 2020. aastal suri 189
elanikku. Aastane rändesaldo oli positiivne – vallast lahkus 500 elanikku ning valda saabus 527
elanikku.

Joonis 1. Elva valla 2020. aasta rahvastiku liikumine

1.5. Arengukava täitmise ülevaade
Elva valla arengukavas on seatud kuus eesmärki: Elva vallas väärtustatakse õppijakeskset haridust;
Elva vald toetab elanike heaolu, tervist ja iseseisvat toimetulekut; Elva vallas on mitmekülgsed ja
kättesaadavad vaba aja veetmise võimalused; Elva vallas on parim elu- ja ettevõtluskeskkond; Elva
vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht; kogukonnad on aktiivsed ning kaasatud valla juhtimisse.
Järgnevas ülevaates on kirjeldatud valdkondlikud arengud eesmärkide ja alaeesmärkide täitmise
kaudu 2020. aastal.
1.5.1. Elva vallas väärtustatakse õppijakeskset haridust
Väärtustame õppijakeskset haridust ja ühised väärtused (avatus, nutikus, säästlikus ja kaasatus)
toetavad haridusvaldkonna tegevusi. Peaeesmärki toetavad arengukavas sõnastatud valdkonna kuus
alaeesmärki.
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Igal lapsel on hoiu- või lasteaiakoht kaasaegses ja sõbralikus arengukeskkonnas
2020. aasta suvel toimus hange lastehoiukohtade tellimiseks perioodil 1.09.2020 kuni 31.08.2021 (Vt
Tegevusaruande lisa 1). Neljalt erahoiu pakkujalt ostetakse järgneval 2021/2022 õppeaastal 44
lapsehoiukohta. Renoveeriti Konguta Kooli lisaruumid, millega loodi laste jaoks juurde oluliselt rohkem
õppe- ja mänguruumi (Vt Tegevusaruande lisa 1). Puhja lasteaias valmis seiklusrada, mis kutsub lapsi
rohkem õues viibima. Rõngu lasteaias uuendati õueala. Kujundati rattaga sõitmise rajad ja paigaldati
silikaatkatte. Lapsevanemate abiga rajati õueköögid. Majasiseselt on rajatud siseterviserada ja veeliiva-savituba.
Kodu lähedases koolis on loodud huvitav, kaasahaarav ja kaasaegne õpikeskkond
Õpikeskkonna mitmekesistamisele aitas kaasa hästi korraldatud huviharidus- ja tegevus. Elva valla
koduleheküljele koostati põhjalik ülevaade vallas toimuvast huviharidusest ja- tegevusest
(huvitegevusekalender), et tagada info jõudmine kõigi sihtgruppideni. Suure panuse andis ka riikliku
lisatoetuse kasutamiseks koostatud Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava (2019-2020), mis
pakkus kahel aastal mitmekesiseid võimalusi noortele. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada
huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
Üle valla toimus 87 erinevat tegevust, mida jätkus nii linna- kui ka maapiirkonda, kaetud olid põhilised
valdkonnad (sport, muusika, kunst, LTT, üldkultuur, tants). Spordivaldkonna tegevused moodustasid
kavast ligi 25%, loodus-teadus-tehnika (LTT) valdkond ligi 18%, üldkultuur ligi 17%, kunst ligi 12%,
muusika ligi 11% ja tants ligi 10%. Lisaks oli kavas ka integreeritud tegevusi erinevatest valdkondadest
ligi 7%. Erilist tähelepanu pöörati ka noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse toetamisele läbi loodud
omaalgatusfondi. Käivitati huvihariduse ja huvitegevuse transpordi toetamise süsteem, mis parandas
tegevuste kättesaadavust noortele ja osutus väga populaarseks. Kokku toetati riiklikult Elva vallas
huviharidust ja huvitegevust 365 979 euroga.
2020. aastal arendati koostöös Piksel OÜga välja ka Elva valla ARNO süsteemi huvikoolide moodul, mis
võimaldab pidada järjekorda ja arvestus huvihariduse ja huvitegevuses osalevate noorte üle. Samuti
töötati välja ka ühtsed huviringi koha kasutamise lepingud
Lõppes Puhja kooli renoveerimine ja kool alustas täies mahus õppetööd värskendatud ja
ümberehitatud ruumides. Rahastustoetust saadi Rannu kooli renoveerimiseks ja töid alustatakse
2021. aastal.

Loodud on võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks
2020. aastal sai Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt rahastuse Elva Vallavalitsuse projektitaotlus „Kaasava
hariduse rakendamine Elva valla koolides“, mis toetab väikelahenduste abil haridusliku erivajadusega
õpilaste paremat integreerimist tavakoolidesse. Projekti toetuse määr on kuni 85% abikõlbulikest
kuludest, mis on 98 901 eurot ja omafinantseering 17 453 eurot. Projekti eesmärgiks on tõhustada
valla koolides valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, luues haridusliku erivajadusega
õpilastele võimalused saada senisest paremat tuge hariduse omandamisel kodukohajärgses
üldhariduskoolis. Muudame õpikeskkondi kuues Elva valla koolis avaramaks ja funktsionaalsemaks,
soetame mööblit ning digi- ja õppevahendeid, et õpilastele oleks tagatud motiveeriv ja metoodiliselt
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mitmekülgne õpikeskkond. Seeläbi loome haridusliku erivajadusega õpilastega tegelevale
koolipersonalile võimalusi laste tõhusamaks kaasamiseks ja pakume lastele turvalist, motiveerivat ja
õppija individuaalsusest lähtuvat õpikeskkonda.
Haridus- ja kultuuriosakonna poolt vaatlesime lähemalt kaasava hariduse rakendamist lasteaedade ja
koolide töökorralduses. Soovisime teada, millised kokkulepped on sõlmitud asutuste töötajate vahel
igapäevatöös AEV laste ja HEV õpilastega. Sellest ajendatuna viisime läbi seire ja koostasime
kokkuvõtte „Ülevaade kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Elva valla haridusasutustes
2019/2020 õppeaastal“. Lasteaedades viisime läbi grupiintervjuud, koolides dokumentide vaatluse.
Uurisime, millised on meeskondade ühised arusaamad ja kokkulepped kaasava hariduse
korraldamisel. Uurisime lisaks, millistest dokumentidest, kirjutatud või kirjutamata kokkulepetest
lähtutakse igapäevatöös.
Jätkus osakonna poolt Elva valla koolide ja lasteaedade tugispetsialistide koostöö koordineerimine.
Toimunud on ühised koostöögrupi veebikohtumised, milles osalesid ka sotsiaalosakonna spetsialistid.
Moodustati erialarühmad ja anti tagasisidet uute tugispetsialistide ametijuhendite koostamisele.
Eesmärk oli luua vastavalt kehtivale kutsestandardile kokkulepped töö sisus ja et soovi korral võiksid
lasteaia- ja koolijuhtidele kasutada neid ametijuhendeid töölepingute sõlmimise juures. Peaaegu kõik
tugispetsialistide ametikohad on täidetud. Kevadel 2020 valmis osakonna poolt koostatud ülevaade
“Kaasava hariduse rakendamine Elva valla koolides ja lasteaedades”, millele toetudes on võimalik
hinnata tänast toe pakkumise tõhusust lastele ja õpilastele.
Igas koolis rakendatakse ettevõtlusõpet ning tagatakse karjäärinõustamine
Aakre koolis osalevad õpilased ettevõtlusringis “Meie ise”. Konguta koolis on ettevõtlusõpe nii 1.
kooliastmes kui koolieelikute rühmas. Osaleti “ Välk” konkursil, mentorprogrammis ja “Võta oma laps
tööle kaasa” programmis. Rannu koolis on toimunud Töötukassa töötoad ja karjäärialane nõustamine,
samuti sisseastumisvestluste simulatsioonid. Toimub koostöö kutsehariduskoolide ja erinevate
ettevõtetega. Palupera koolis on ettevõtlus- ja karjääriõpetus omavahel väga tihedalt läbipõimunud.
1.-4. klassides on vabaaine raames õppeaine nimega "Ettevõtlus ja ettevõtlikkus”. 3. kooliastmes
osaletakse projektides, et luua lõpptulemusena mini-õpilasfirma. Toimuvad ettevõtlusnädal, ideekorje
"Minu unistuste leiutis" ning Tagasi kooli e-tunnid kõikidele klassidele. Koolijuht osaleb Elva valla
ettevõtjate koolitustel. Osaleti Õpifestil 2019 "Täna annan tundi mina". Erinevate projektide kaudu on
tutvustatud ameteid (VVV SA, PRIA, KIK) ja külastatud karjäärimesse.
Puhja Koolis on ettevõtlusõppe toetamiseks 4.-6 klassini õppekavas valikaine ettevõtlikkusõpe, i
kooliastmes on see integreeritud inimeseõpetuse-ja klassijuhataja tundidesse. Kavandatakse
ainetevahelisi lõiminguplaane ja projektipõhiseid õppemeetodeid, et õpilased saaksid käituda
meeskonnana. Tunnivälised üritused kavandatakse projektipõhiselt. Õpilaste ettevõtlikkuse
toetamine osalemaks programmis “Edu ja tegu”. Kasutatakse Junior Achievement programmi
metoodikat. Karjääriõppe läbiviimiseks on kooli õppekavas 8. ja 9. klassis valikaine karjääriõpetus.,
toimub karjääri- ja ettevõtlikkusnädal, Tagasi Kooli raames pakutavates e-külalistunde.
Elva Gümnaasiumis ei ole ettevõtlusõpe määratletud otseselt õppekavas, kuid sellega puutuvad
erinevate projektide kaudu kokku õpilasaktiivi ja õpilasesinduse õpilased, kellel on võimalus ise
projekte kirjutada ja neid läbi viia. Karjääriõppe osas on näiteks gümnasistidel loengutesarja kursus,
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mille käigus käivad loengut andmas erinevate erialade esindajad. Koostöö on Töötukassaga ja
kasutatakse sisseastumisvestluste simulatsiooni võimalust. Karjääriõppe osas laiendatakse õpilaste
silmaringi erinevate külalisesinejate kaudu ja liitutud on programmiga VeniVidiVici.
Rõngu koolis on majandus -ja ettevõtlusalased tunnid 5., 8. ja 11. klassile. Gümnaasiumiastmes
tegutseb õpilasfirma Otsepilt, mis pakub foto- ja videograafi teenuseid. Gümnaasiumiõpilased on juba
mitu aastat aktiivselt osa võtnud LHV Börsihai mängust, põhikooli õpilased harjutavad
finantskirjaoskuse teemaliseks üle-euroopaliseks rahatarkuse viktoriiniks. Põhikooli õpilased saavad
müügitöö kogemuse koolilaatadelt. Koolil on aastaid toiminud koostöö Tartumaa Töötukassaga, kelle
karjääriinfospetsialistid viivad läbi sisseastumissimulatsioone (kas gümnaasiumisse, kutsekooli või
kõrgkooli). Toimub õpilaste nõustamine karjäärikoordinaatori poolt (koolide, sisseastumistingimuste
ja õppekavade tutvustus ja jooksev info). Erinevaid erialasid tutvustavad töötoad (nt õigusteaduste
üliõpilaste poolt (ELSA ühingust)). Külastatakse ettevõteteid ja osaletakse ettevõtlusnädalal. Osaleti
ProgeTiigri projekti raames CodeWeek´il.
Valguta koolis alustas tööd õpilasesindus. Osaletakse ettevõtlusnädalal, ProgeTiigri projekti raames
CodeWeek´il. Muudetud on ainekava. Valikainena lisandus kodu- ja kultuurilugu, mille raames 6. klass
tutvub lähikonna ettevõtetega. Kohtutakse vilistlasega.
Kõik piirkonna koolid külastavad regulaarselt kohalikke ettevõtteid, karjääripäev ja toimuvad ametite
nädalad. Kõiki koole külastavad regulaarselt vilistlastest ettevõtjad.
Elva Gümnaasiumi tugevdamine
Kool pälvis tunnustuse Tartumaa Haridustegu 2020 kooli kodanikukaitse õppesuuna arendamise eest
viimastel aastatel. Suunda iseloomustab isamaalisus, ettevõtlikkus, kohusetunne ja meeskonnatöö
ning teeb õpilasest täisväärtusliku kodaniku, kes panustab turvalise elukeskkonna säilitamisse.
Kodanikukaitse suunda on gümnaasiumiastmes õpilased valida saanud juba aastast 2013. Selle raames
saavad õpilased läbida aine Kodanik ja ühiskond, kus mõtestatakse lahti riigi ning kodaniku rollid ja
vastutus, räägitakse sise-, välis-, julgeoleku- ja eelarvepoliitikast. Ainet kureerib suuna eestvedaja
major Kalle Kõlli.
Igakevadiste kampaania “Õpi Elva Gümnaasiumis” tulemusel asutus 2020 a. sügisel gümnaasiumi
kümnendasse klassi rekordarv õpilasi (54 õpilast). Toimub õppesuundade jätkuv arendamine ja
õpivõimaluste tutvustamine piirkonnas.
Algas programmi KiVa laienemine 3. kooliastmesse ja koostööleping Balti Vara Fassaadid OÜ-ga.
Süsteemse arendustöö pälvis sai kool sügisel Liikuma Kutsuva Kooli programmi vapikooli tiitli. Koolis
alustati esmalt aktiivsete vahetundide korraldamisega, sügisest on 1. klassidel lisaks kehalise
kasvatuse tundidele kolm korda nädalas liikumispausid, mida sisustavad Elva valla kuue spordiklubi
treenerid. Liikumispausid ja kehalise kasvatuse tunnid on 1. klassi õpilastele vahelduseks
üldainetundidele ja 45-minutilised pausid on paigutatud päevakava keskele. Nii saavad lapsed
laiapõhjalise liikumisharjumuse ja tutvuvad erinevate spordialadega.
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Haridusvaldkond on edukalt koordineeritud ning tõusnud on haridusasutuste kvaliteet
Elva Vallavalitsus osales kahes suuremas projektis. Lõpusirgele jõuti pilootprojektiga “Õpetaja töö- ja
palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides” osalemise kaasabil töötasime
välja õpetajaametist kui tervikust ja õpetajate kompetentsimudelist lähtuvad töö- ja palgakorralduse
põhimõtted valla üldhariduskoolides. Lisaks sellele valmis valla haridusasutuste rahastamiseks
finantsmudel, mille alusel koostatakse asutuste eelarved. Mudel aitab luua ühtse arusaama ja tagada
võrdse kohtlemise erinevate asutuste vahel, samas arvestades ka igaühe eripära. Samuti jõudis lõpule
Põltsamaa ja Mustvee vallavalitsustega läbi projekti “Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale
tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli
väljatöötamine“, mille eesmärgiks oli välja töötada igale projektis osalevale vallale tema vajadustest
lähtuv mudel tugispetsialistide teenuse osutamiseks. Hetkel pole ressursside puudumise tõttu mudelit
veel rakendatud, kui tegevustega on alustatud ja tugispetsialistide tööd on osakonna poolt
koordineeritud. Valmis Elva valla haridusvõrgu analüüs, mille eesmärgiks oli saada ülevaade
lasteaedade ja koolide tänasest olukorrast.
Tunnustusüritusi korraldati valla noortele, kes lõpetasid gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga ja kes
olid edukad vabariiklikel olümpiaadidel. Samuti tunnustati Õpilaste aasta haridustegu. Sügisel toimus
haridustöötajate tänuüritus tunnustamaks koolirahvast üheksas nominatsioonis. Enne õppeaasta
algust toimus traditsiooniks saanud õpetajate inspiratsioonikonverentsi “Stardi targalt” , kus astusid
üles motiveeritud haridustegijad kõikjalt Eestist.
1.5.2. Elva vald toetab elanike heaolu, tervist ja iseseisvat toimetulekut
Laste ja perede heaolu on toetatud
Elva vallas oli 01.01.2020 seisuga laste arv 3087, osakaal elanike koguarvust on 21,1%. (Eesti 20,1%).
Peamised abinõud on lastega perede sotsiaalnõustamine ja võrgustikutöö pere abistamiseks
tervikuna, vajalikele teenustele suunamine, näiteks perenõustamine,
logopeediteenus,
psühholoogiteenus, mänguteraapia või toetuse määramine. Perenõustamise ja teiste täiendavate
teenuste korraldamisel on valla koostööpartner SA Elva Laste- ja Perekeskus. Tervise Arengu Instituut
toetas 2020. aastal vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“ koolituse korraldamist ühele rühmale.
Programm sobib 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad saada õppida, kuidas paremini laste
käitumisprobleemidega toime tulla.
2020. aastal toimus kahele rühmale Gordoni perekool, mis on suhtlemiskoolitus lapsevanemale, kellel
on tekkinud mured ja küsimused seoses laste kasvatamise ja peresuhetega. Perekoolis õpitakse
praktilise harjutamise, olukordade läbi proovimise, kogemuse jagamise, lühiloengute, rühmatööde
ning arutelude abil. Elva vald jätkas 2020. aastal noortegarantii tugisüsteemi kasutamist, mille
eesmärk on pakkuda tuge 16–26aastastele noortele, kes soovivad abi ja on erinevatel põhjustel jäänud
eemale tööturult võihariduse omandamisest. 2020. aasta kevadel eriolukorra ajal jagas vallavalitsus
toimetulekuraskustes peredele kolmel korral toiduabipakke, millest said abi 350 last.
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Tervist ja tervislikke eluviise väärtustatakse
Elva valla tervise ja heaolukomisjon sai 2020. a kokku kaks korda, sügisesel kokkusaamisel arutati Elva
valla ennetustöö eesmärke ja tegevusi. Detsembrikuus toimus Sotsiaalkindlustusameti poolt
korraldatud ennetusalane nõustamine, kus tutvustati tervise- ja heaoluprofiili ülesehitust ja selle
koostamise tegevusi. Aruandeaastal pöörati tähelepanu sotsiaalvaldkonna spetsialistide ja
perearstide vahelise koostöö parandamisele. Septembris kohtusid sotsiaaltöötajad Elva valla
perearstide, pereõdede ja kooliõdedega ning külastati koos Elva Kesklinna Perearstikeskust.
Päästeameti ja Elva Vallavalitsuse koostööprojekti „Kodud tuleohutuks“ raames sai 2020. aastal
küttekolded korda kümnes kodus. Aruandeaasta jaanuaris toimus koostöös Päästeametiga
vingugaasiandurite kampaania, mille käigus paigaldati eakate kodudesse 70 vingugaasiandurit. 2020.a
sügisel paigaldati Päästeameti ja valla koostööprojekti „Tartumaa tuleohutuks“ raames kodudesse
lisaks veel 35 vingugaasiandurit; tuhaämbri koos kühvliga sai 17 kodu ning kolmele vaegkuuljatele
paigaldati tulekahju avastamise alarmseade. Projekti raames tehti küttesüsteemi pisiremonte või
teostati korstnapühkimine 15 abivajaja kodus.
Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad Elva Lasteaed Murumuna, Elva Lasteaed
Õnneseen, Puhja Lasteaed Pääsusilm ja Rõngu Lasteaed Pihlakobar. Tervist edendavate koolide (TEK)
võrgustikku kuuluvad Elva Gümnaasium, Konguta Kool, Puhja Kool, Rannu Kool, Rõngu Keskkool,
Valguta Lasteaed-Algkool, Palupera Põhikool. 2020.a novembris toimus Elva valla esimene TEL ja TEK
võrgustikuliikmete kokkusaamine. Elva vald kuulub ka MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustikku.
Eakad ja puudega inimesed on aktiivsed kogukonna liikmed
Elva vallas oli 2020. aasta 1. jaanuari seisuga vanuses 65+ elanikke kokku 3157 inimest, osakaal elanike
koguarvust on 21,6%. (Eesti 19,9%). Rahvastiku vananemine seab vallale väljakutse pakkuda erinevaid
tegevusi, mis aitavad eakaid hoida Elva valla ühiskonnaelus aktiivsena. Elva vallas tegutseb neli eakate
päevakeskust.
2020. aastal korraldas Elva linnas päevakeskuse teenust MTÜ Hoolekoda, Rannus MTÜ Tõusvad Tähed
ja Käärdis MTÜ Käärdi Pensionäride Päevakeskus. Puhja Päevakeskus on valla hallatav asutus. Eakate
päevakeskused pakuvad erinevaid vaba aja tegevusi, korraldavad ekskursioone ja koolitusi.
Päevakeskuste erinevatel üritustel osales 2020. aastal 436 inimest. Elva Päevakeskuses töötab 4
eakate huviringi, korraldatakse regulaarselt ühiseid sõite Pühajärve spaasse. Puhja Päevakeskuses on
avalikult pakutavad teenused vererõhu mõõtmine, dušiteenus ning pesu pesemine ja kuivatamine.
Rannu Päevakeskus pakub võimalust rentida ruume ja pesta pesu.
Vallal on pikaaegne koostöökogemus psüühiliste erivajadustega inimeste toetamisel ja nõustamisel
MTÜ-ga Iseseisev Elu. Elva linnas Jaani keskuses pakutakse toetatud elamise teenust ning töötab
päevakeskus. Igapäeva toetamise teenust osutatakse veel Rõngus ja Puhjas. Elva Vallavalitsus toetas
2020. aastal MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste ruumide kulude tasumisel.
Elva vallas tegutseb aktiivselt Puuetega Inimeste Ühing, kelle tegevust toetab ka vald. Ühing on hea
koostööpartner puuetega inimeste igapäevamurede vahendamisel, aidates vallal paremini oma
tegevusi planeerida.
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Elva vallas on käivitunud ka MTÜ Hoolekoda eestvedamisel Väärikate Ülikool, kuid paraku
koroonatingimustes on need kolinud veebi ning koguneda jõuti mõnel korral.
Eakatele ja puudega inimestele on korraldatud kvaliteetsed sotsiaalteenused
Sotsiaalteenuste arendamiseks ja ühtse kvaliteedi tagamiseks kogu valla territooriumil esitas Elva
Vallavalitsus 2018. aastal SA Innovele projektitaotluse „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“.
Projekt jätkus 2020. aastal ning lõppes aruandeaasta septembris. Projekti abil laiendati koduteenust,
piloteeriti intervallhooldusteenust ja arendati tugiisikuteenust erivajadustega inimestele. Projekti
partner oli SA Elva Laste- ja Perekeskus, kelle osa oli tugiisikuteenuse arendamine erivajadusega
täisealistele isikutele, suurendades nende toimetulekuoskusi. Intervallhooldusteenust korraldas vald
koostöös SA Elva Haiglaga.
Elva vallavalitsus taotles 2020. aastal Euroopa Sotsiaalfondist toetust, millele sai Riigi Tugiteenuste
Keskuselt positiivse otsuse. Elva valla projekti "Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas" kogukulud
on 342 732 eurot, valla omaosalus on 15% ehk 51 411 eurot. Projektiga laiendatakse ja tagatakse
jätkusuutlik koduteenus, tugiisikuteenuse ja intervallhooldusteenuse osutamine. Samuti
korraldatakse integreeritud hoolekandeteenus ning võimaldatakse nõustamisteenuseid ja tugigruppe
Elva vallas.
Alates 2020. aasta märtsikuust osutatakse Elva vallas koduteenust uute autodega. Kümme uut
sõiduautot Toyota Yaris hakkasid asendama seni kasutusel olnud elektriautosid Mitsubishi i-MiEV (Vt
Tegevusaruande lisa 1).
Eluaseme tagamise teenust kasutasid 2020. aasta jooksul 64 peret (113 elanikku). Konguta
sotsiaalmajas “Tareke” on kokku üksteist tuba, 2020. aasta lõpus elas majas kümme elanikku.
Aruandeaastal remonditi Rõngu alevikus üks sotsiaalkorter ja Noorma külas 5 korterit. Noorma majja
toodi sisse vesi ja ehitati pesemisruumid.
2020. aastal jätkus puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Euroopa Regionaalarengu
Fondi projektide abil. Kodude kohandamisega loome tingimused, et puudega inimesed saaksid
paremini ja iseseisvamalt nii oma kodus kui ka ühiskonnas toime tulla. Projekti elluviimisega väheneb
puudega inimeste abistajate hoolduskoormus, mis loob neile paremad eeldused osaleda tööturul.
2020. aastal said valmis projekti „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamisne I
voor” tööd, kohandatud sai 17 kodu. Projekti „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise
kohandamise II voor“ raames saab Elva vallas kohandada 39 kodu, millest aruandeaastal said tööd
valmis 27 kodus.
2020. aasta oktoobris sai projekt „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise III
voor“ Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse rahastamise kohta. Projekti kogumaksumus on 48 323,00
eurot, taotletud toetus on 38 404 eurot ja valla omaosalus on 9 919 eurot. Projekti käigus teostatakse
kohandustööd 12 inimese kodus. 2020. a detsembris sai projekt „Elva valla puuetega inimeste
eluasemete füüsilise kohandamise IV voor“ rahastamiseotsuse. Projekti kogumaksumus on 59 652
eurot, sh valla omaosalus 8 948 eurot. IV voorus saab kohandada 13 puudega inimese eluruumi
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Sotsiaalvaldkond on arendatud ning valdkonnaüleselt koordineeritud
Aruandeaastal toimusid laste ja peredega tegelevate spetsialistide koostöökohtumised ja koolitused.
2020. aasta veebruaris toimus valla kolmas laste ja perede heaolu visioonipäev „Kiusamise
ennetamine", kus osales ligi 90 laste ja perede heaolu toetava võrgustiku liiget üle valla.
Visioonipäevade korraldamine jätkub ka edaspidi.
2020. aasta novembris toimus Elva valla ja Põltsamaa valla sotsiaalosakondade kohtumine Elvas. Koos
arutati erinevate teenuste korraldamise ja eestkostega seotud probleeme. Osakonnas toimub kord
nädalas sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjoni koosolek.
Osakond tegeleb alates märtsist 2020. aasta eriolukorra ajal isiklike kaitsevahendite ostmisega.
Eriolukorra alguses ei olnud vajalikke vahendeid piisavalt saada, mis raskendas töö korraldamist, eriti
koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamist.
2020. aastal toimusid sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikele supervisioonid kolmel päeval Elva
Kultuurikeskuses. Supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese, tema
tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Meeskonna supervisiooni
teemad olid töökorraldus, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused, aga ka meeskonna areng,
keeruliste juhtumite lahendamine või emotsioonide ventileerimine. Koos analüüsiti, mis on osakonnas
hästi ja mida saaks arendada. Vajadusel on võimalik kasutada osakonna ametnikel ka individuaalset
supervisiooni. Septembris toimus osakonna ametnikele ühine Office koolitus.
Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusüritus toimus Rõngu Rahvamajas 2020. aasta
juunikuus. Kokku anti tunnustusi välja viies kategoorias. Samuti tunnustati tänukirjaga Elva
vallavalitsuse hooldustöötajaid, kes said eriolukorra väljakutsetega väga hästi hakkama. Vallavalitsus
tunnustas tänukirjaga ka valla hooldekodusid hea töö eest kriisiperioodil. Tunnustusüritus pidi esialgu
toimuma märtsis, kuid seoses riigis kehtinud eriolukorraga lükati ürituse toimumine edasi juunikuusse.
Täpsem ülevaade 2020. aastal Elva valla poolt makstud sotsiaaltoetustest ja osutatud
sotsiaalteenustest on toodud tabelis 7 ja 8.
Järgnevates tabelites on toodud detailne ülevaade toetuse liikide, toetuse saajate arvu ja selleks
kulunud summade osas.
Tabel 7. Elva valla sotsiaaltoetuste liikide ja saajate statistika 2020 aastal

Toetuse liik
Toimetulekutoetus
Sünnitoetus
Ranitsatoetus
Matusetoetus
Hooldajatoetus
Lapse toiduraha katmise
toetus

Toetuse saajate arv
77 leibkonda aasta jooksul, sh
41 lastega peret
I osa (300€) 163 lapsevanemale
II osa (250€) 144 lapsevanemale
158 lapsele
178 isiku matuse korraldamiseks
304 toetuse saajat
75 lapsele aasta jooksul

Summa
135 352 €
84 900 €
11 060 €
44 460 €
96 170 €
8 520 €
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Tabel 8. Elva valla sotsiaalteenuste osutamise statistika seisuga 31.12.2020

Teenus
Koduteenus
Üldhooldusteenus
Intervallhooldusteenus
Tugiisikuteenus

Teenusesaajate arv
kommentaaridega
149 inimesele
57 isikule
23 inimesele
8 perele
7 lapsele, sh 2 sügava puudega
lapsele
17 erivajadusega inimesele (projekt)

Varjupaigateenus

1 inimene

Turvakoduteenus

2 lapsele, teenusepartner on Tartu
Laste Turvakodu
10 puudega lapsele;
170 täisealisele inimesele, sh
kohandatud transpordivahendiga 17
inimesele, kokku 1242 sõidukorda
64 perele (101 elanikku), kes
kasutavad valla 62 sotsiaal- või
munitsipaalkorterit
15 inimesele
21 lapsele
2020. aasta jooksul eraldati perest
kohtumääruse alusel seitse last,
kellest 6 naasid perekonda ja 1 laps
läks eestkosteperre
0
4 raske puudega lapsele ja 3 sügava
puudega lapsele
17 perele
1 lapsele
5 lapsele
3 lapsele
4 lapsele
7 isikule

Sotsiaaltransporditeenus

Eluaseme tagamise teenus

Võlanõustamisteenus
Asendushooldusteenus

Järelhooldusteenus
Lapsehoiuteenus
Perenõustamine
Logopeedi teenus
Psühholoog
Mänguteraapia
Loovteraapia
Viipekeele tõlketeenus

Summa
184 365 €, sh ESF-i
vahendeid 58566€
224 400 €
18 188 €
19 263 €
19 222 €
33 972 €, sh ESF-i
vahendeid 21 172 €
480 €
126 €
73 620 €,
millest 13 214 € tasusid
inimesed
89 075 €

767 €
536 517 €

0
4273 €
2765 €
40 €
337 €
370 €
180 €
1734 €
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1.5.3. Elva vallas on mitmekülgsed ja kättesaadavad vaba aja veetmise võimalused
Elva vallale on oluline arendada loogiliste ühendustega kergliiklusteid, sportimisvõimalusi ja
sporditaristut ning laste mänguväljakuid, et tagada atraktiivne elukeskkond ning pakkuda erinevaid
võimalusi vabaaja veetmiseks.
Huvihariduse ja -tegevuse kaudu on loodud võimalused igas eas inimeste mitmekülgseks arenguks
Elva valla erinevates piirkondades korraldatakse huvihariduse- ja huvitegevuse kava kohaselt kuni 100
erinevat huvitegevust loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia, muusika, kunsti, spordi, tantsu ja
üldkultuuri valdkondades. Noorte tegevuse toetamiseks, noorsootöö arendamiseks ja noorte
omaalgatuse ergutamiseks rakendatakse lisaks eelnevale ka noorte omaalgatusfondi võimalusi. Ka on
kõigil peredel võimalus oma lapsele vajadusel taotleda hüvitist huvikoolidesse ja huviringidesse
transpordi hüvitamiseks, seda eriti hajaasustuse piirkondades.
Elva valla koduleheküljel on kättesaadav aktuaalne huvihariduskalender, kus on ülevaade
huvitegevusest ja vajalik teave nii lastele kui ka täiskasvanutele. Rannu rahvamaja
struktuurimuudatusega seoses on ühe asutuse alla koondunud nüüdsest nii noorsootöö kui ka
tegevused eakatega.
Välisekspertide poolt valmis hinnang Elva valla noorsootööle, mille alusel on koostatud järgmise kolme
aasta tegevuskava ja sõnastatud selle valdkonna eesmärgid Elva vallas. Kevadine koroonakriis oli
väljakutseks kõigile huvitegevuse pakkujatele, ka spordiklubidele ja täiskasvanute tantsurühmadele ja
laulukooridele.
Elva vallavalitsuse eesmärk oli säilitada kõikide juhendajate palgad ka kriisiperioodiks ning
spordiklubidele maksti täiendavat toetust, et kriisiperioodi tagajärgi leevendada.
Elva vallavalitsus sai tunnustuse 2020. aastal Eesti Muusikakoolide liidult kui muusikahariduse sõber.
Arendatakse vaba aja veetmiseks vajalikku taristut
2020. aastal korrastati valla territooriumil olevad mänguväljakud ning täiustati seoses Elva keskväljaku
ehitusega lähedalasuvaid vaba aja veetmise võimalusi (rulapark, Arbi järve liikumisrada ning rand).
Kergliiklusteede osas valmis Mesika tänava kergtee, mida ehitas KV Infra OÜ. Tööde maksumus oli 239
767 eurot, millele lisandus käibemaks. Vaba aja veetmise võimalused suurenesid veel tänu valminud
uuele spordihoonele, kus on võimalus eriliigilisteks tegevusteks kõigil vanusegruppidel. Kaasava eelarve
raames valmisid veel Ulila rannaala (võrkpallipalts, kiiged ja istumiskohad) ja Elva Gümnaasiumi juures
olev seiklusrada (Vt Tegevusaruande lisa 1).
Jätkus Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu protsess, lisaks keskkonnamõjude hinnangule
teostati ka ehitusgeoloogilised uuringud ning rannaala taimestiku inventeerimise aruanne. Verevi
mitmefunktsioonilisse rannahoones on planeeringu järgi võimalus luua ka ujula, planeeringu
realiseerumine aitaks muuta Verevi rannaala atraktiivsemaks ning kasutatavaks sõltumata aastaajast.
2020. aastal valmis Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimine ning kuulutati välja hange ehitustööde
teostaja leidmiseks. Kogukonnakeskus valmib plaanide kohaselt 2021. aasta sügisel, hoones hakkab
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asuma raamatukogu, valla teenuskeskus ja kogukonnakeskus koos bussijaamaga (Vt Tegevusaruande
lisa 1).
2020. aastal püüti mitme konkursi raames leida rentnikku Hellenurme mõisa I ja soklikorrusele. Konkursi
tulemusena anti hoone soklikorrus rendile OÜ-le BirchLagoon tootmistegevuse tarbeks. I korruse
ruumidele konkursi tingimustele vastavat partnerit ei leitud, ruume kasutatakse vajaduspõhiselt
Hellenurme lasteaia tegevuste korraldamiseks.
Riigipoolsele täiendavale investeeringutoetusele võeti plaani Konguta rahvamaja küttesüsteemi
tänapäevastamine ja Puhja seltsimaja fassaadi vahetamine ja saali värskendamine. Hanked korraldati
2020. aastal, kuid töid teostatakse 2021. Aastal (Vt Tegevusaruande lisa 1).
Kogu spordiobjektide hooldamise ja arendamise kohustuse andis vallavalitsus üle 2020. aasta suvel
sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport. Eelmise aasta suuremateks hooldustöödeks oli Rannu ja Puhja
staadioni jooksuradade põhjalik hooldamine.
Raamatukogud arenevad
Elva valla raamatukogutöötajatega toimuvad regulaarsed kohtumised valla- ja maakonnatasandil. Info
Elva valla raamatukogude kohta on leitav raamatukogude veebilehelt www.elvaraamatukogud.ee.
Regulaarselt on kohtunud valla raamatukogude nõukogu, kuhu kuuluvad piirkondade lugejate
esindajad. Tutvutud on kohapeale kõikide raamatukogude direktoritega ja peetud nõu ja tehtud
ettepanekuid lugejate parema teenindamiseks. Valmis heatahte kokkulepe “Tubli lugeja tunnustus”,
mille sõnastatud põhimõtete alusel saame valla igas piirkonnas tunnustada tublimaid lugejaid.
Elva linnaraamatukogus on kasutusele võetud õues asuv uksekoodiga raamatukapp. Valdavalt on
kasutuses tagastuskastid, mille on lugejad väga hästi vastu võtnud.
Sporditegevus on toetatud ja koordineeritud
Kasutuses on taotluste ja menetluste süsteem Spoku, mis tagab ülevaate spordiklubides osalevatest
lastest ja võimaldab lapsevanemal kinnitada soovi huvitegevuses osalemise kohta. See on arusaadav ja
läbipaistev süsteem nii omavalituse kui ka vanema jaoks. Alustati spordivaldkonna alalüüsi
koostamisega, mis valmib 2021. aasta kevadeks.
Elva valla sporditegevust koordineerib SA Elva Kultuur ja Sport ning selleks on tööle võetud spordijuht.
SA ja spordijuhi ülesandeks on ka hallata, arendada ja rajada valla spordiobjekte ja selleks vajalikku
taristut. 2020. aasta oktoobris toimus suurejooneline Elva spordihoone avaüritus, kus tänati
spordihoone ettevalmistamise ja ehitamisega seotud osapooli.
Elva vallavalitsus kandis 2020. aastal Eesti sportlikuima omavalitsuste tiitlit ning Elva vald sai 2020. aasta
lõpul Euroopa spordilinna tiitli, mida Elva kannab 2021. aastal ning sellega seoses on kavandatud
mitmeid valdkondlike tegevusi. Loodud on ühine spordiveeb elvasport.ee.
Regulaarselt toimuvad spordiklubide eestvedajatega kohtumised ning koostöös spordijuhi,
spordikomisjoni juhi ja klubide esindajatega sõnastati 2020. aastal spordivaldkonna peamised
eesmärgid ja tegevused.
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Spordivaldkonnas on seitse sõnastatud eesmärki: Elva valla spordiobjektid on regulaarselt hooldatud
ning süsteemselt arendatud Elva valla noortespordi toetussüsteem on läbipaistev ja jätkusuutlik; Elva
vallas toimuvad tunnustatud spordiüritused nii harrastajatele kui professionaalidele; Elva valla
noortespordi toetussüsteem on läbipaistev ja jätkusuutlik; Elva vallas on välja kujunenud koostöine
spordiklubide võrgustik; Elva vald on tuntud ja positiivse mainega sporditurismi sihtkoht; Elva vald on
esindatud erinevatel üleriigilistel ja maakondlike spordivõistlustel; Elvas on silmapaistev spordikorraldus
ja kogukonnas on tekkinud ühtne spordivaim.
Rahvakultuur säilib ning kohalikku mälu talletatakse
Rahvakultuurikollektiivide tegevustoetus püsis samal tasemel ka 2020. aastal ning toetuse eesmärk on
maksta kollektiivi juhendajale väärikat palka tehtud töö eest. Projektitoetuse taotlemise ühe meetmena
saavad kollektiivid taotleda toetust rahvariiete soetamiseks. Tegevusaastal jagati toetust kuuele
rahvakultuurikollektiivile 8000 euro ulatuses. Paraku jäi eelmisel aastal ära koroonakriisi tõttu Memmetaadi Lustipidu, kuid Elva linna kultuurikolmapäevakud pakkusid kollektiividele esinemisvõimalusi ning
üritus võeti väga hästi vastu. Piirkondade raamatukogud on tegelenud kohaliku ajaloo materjalide ja
info jäädvustamisega.
Kultuurielu on toetatud ja tõhusalt koordineeritud
Elva volikogu otsustas sõlmida 2020. aastal koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna
ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ning järgnevate aastate üks suurimaid eesmärke on tegeleda sellega,
et Elva vald saaks võtta ajalooliselt projektist maksimumi ning paistaks silma.
Elva valla kultuurijuhid on sõnastatud Tartu 2024 ettevalmistamiseks viis eesmärki ning ka tegevuskava:
•

Elva vallas toimunud üritused on jõudnud Tartu 2024 ametlikku kultuuriprogrammi;

•

Elva valla ettevõtjad ja teenusepakkujad on valmis kultuuripealinna külastajateks;

•

Elva valla avalik ruum on külastajateks valmis;

•

Elva vallas on kujunenud välja tugev meeskond;

•

Elva valla elanikud on teadlikud Tartu2024 võimalustest.

Elva valla kultuurijuhid osalevad aktiivselt Kultuurikompassi sarjas, mille eesmärk on kultuurijuhtidele
pakkuda inspiratsiooni ja teadmist kultuuripealinnaks valmistumisel. Tartumaa Omavalitsuste Liit on
käivitanud Tartumaa kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogrammi Loov Tartumaa, kus osalevad ka
meie valla inimesed.
Jaanuaris 2020 korraldasime Loov Elva arutelu, kuhu oli kaasatud ligi kaheksakümmend eri valdkonna
aktiivset kaasamõtlejat Elva vallast, et arutleda Elva valla kultuuri, kogukonna teemadel ning kaardistada
võimalusi, mis tekivad Euroopa kultuuripealinna tiitliga.
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Elamusfestivali korraldamine oli ainulaadne, kuna korraldasime seda koostöös teiste Tartumaa
valdadega. Idee tekkis Tartumaa kultuuristrateegia koostamisel ning idee oli midagi koos maakonnas
ühiselt korda saata. Festivalil toimusid ettevõtjate ja huvitegevuse mess, noortelava, kultuuri- ja
spordiprogrammid. Kultuurijuhtidega toimuvad regulaarsed koostöökohtumised ja koostöövestlused.
Alustati rahvamajade arengukavade koostamisega.
1.5.4. Elva vallas on parim elu- ja ettevõtluskeskkond
Haljasalad, parkmetsad ja veekogud on hooldatud
2020. aastal valmis Käärdi metsapargi hoolduskava. Elva vallas on täiendatud konteinerhaljastust ja
hooajaliste ilutaimede piirkondi. Mahlamäele ja Puhja sai 2020. aastal rajatud sibullillede istutusalad.
Hooldatavad haljasalad on kaardistatud ja hooldus on tagatud Elva Varahalduse OÜ ja lepingupartnerite
abiga (Vt Tegevusaruande lisa 1).
Matkaradade hooldus on tagatud Elva Varahalduse abiga.
2020. aastal jätkus ülevallalise heakorra kontseptsiooni koostamine, üldine haljastuse kontseptsioon on
eelistada püsikuid ühekordsetele taimedele ning seda paikades, kus see on võimalik.
Heakorraprobleemidest teavitamiseks kasutati 2020. aastal üha rohkem Elva valla äpikeskkonda ning
Facebooki, jätkuvalt on kasutuses ka valla heakorratelefon.
2020. aastal jätkas Verevi rannas rannavalveteenuse pakkumist AS G4S vastavalt 2019. aastal sõlmitud
hankelepingule. Peale rannavalve teostab hanke võitja veeproovide võtmist ja ranna heakorra tagamist.
Loomemajanduse arendamine
Loomemajanduse arendamine oli 2020. aastal Elva vallas fookuses erinevate projektide raames, sh Loov
Tartumaa ja Tartu 2024 kontekstis ning samuti Elva Elamusfestivali raames, kus loomeettevõtjad said
võimaluse oma tooteid ja teenuseid esitleda. Lisaks toimus 2020. aasta jaanuaris loomemajanduse
teemal ka Mentorklubi kohtumine. Loov Eesti juht Eva Leemet jagas oma kogemus
loomemajandusvaldkonnaga seoses ning tutvustas valdkonna võimalusi.
Elva Vallavalitsusel on visioon, et Elva valla esimene loomemajanduskeskus koonduks Rannu
Rahvamajja ning see oleks koht, kuhu on koondunud mitmed loomeettevõtjad, kus toimub
loomeettevõtjate inkubatsioon ning kus loomeettevõtjad saavad oma toodangut müüa. 2020. aasta
jooksul kaardistati loomeettevõtjad ning 2021. aastal jätkuvad selles valdkonnas tegevused, sh koostöö
arendamine Tartu Loomemajanduskeskusega.
Elukeskkond on paranenud
2020. aasta olulisemaks arendusprojektiks oli Elva spordihoone valmimine. Spordihoone on pindalaga
4000 m2 ja pakub suurepäraseid võimalusi harrastada mitmeid spordialasid kolmel erineval korrusel.
Multifunktsionaalne spordirajatis sisaldab täissuuruses spordisaali ja pealtvaatajate tribüüni 500–700
pealtvaatajale. Võimalus on mängida jalgpalli, korvpalli, võrkpalli, tennist, sulgpalli ja lauatennist ning
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tegeleda ka võimlemisega. Hoone teisel korrusel asub kahekorruseline jõusaal, kõrgushüppeala, 60
meetri jooksurajad, kaugushüppeala ning aeroobikaruum. Samuti asub kolmandal korrusel poksisaal
ning lümfoloogia-ja taastusravikeskus.
Jätkus üldplaneeringu koostamise protsess, 2020. aasta oktoobris korraldati ideekorje, mille ajal laekus
92 ettepanekut. Üldplaneeringu näol on tegemist valla ruumilise arengu kavandamise
alusdokumendiga, mis seab pikaajalised suunad kogu valla ruumiloomele. Üldplaneeringut ja
keskkonnamõjude hindamist teostab Artes Terrae OÜ koos Alkranel OÜ-ga. Üldplaneeringu protsessiga
saavad huvilised end kursis hoida veebilehel uldplaneering.elva.ee.
Jätkus elukeskkonna parandamiseks kortermajade piirkondades korteriühistutele autoparkla ja
jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmine (eesmärgiga autode parkimiseks võimaluste loomine,
jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja avaliku ruumi visuaalse
pildi korrastamine).
Korraldati esimest korda Elva valla maastikupilti risustavate ohtlike hoonete ja rajatiste lammutamise
toetamise voor, kokku laekus kuus taotlust, millest rahastati neli taotlust kogusummas 8719,20 €.
Toetuse eesmärk on korrastada avaliku ruumi visuaalset pilti ja parandada elukeskkonda sellega, et
lammutatakse maastikupilti kahjustavad ohtlikud hooned ja rajatised.
Lisaks koguti taotluseid läbi kahe taotlusvooru fassaadide ja piirdeaedade korrastamiseks. Rahuldati
kuue taotleja taotlused. Välja maksti toetust kogusummas 1045,19 eurot.
Hea Avalik Ruum raames valminud Elva linnasüdame ajakohastamise tööd lõppesid 2019. aasta
detsembris ning esialgu oli linnasüdame avamine plaanitud 2020. aasta maikuusse. Eriolukorra tõttu ei
olnud võimalik väljakut maikuus avada ning seetõttu toimus avamine 11. juulil, samal päeval toimus ka
iga-aastane traditsiooniline sündmus Elva Kohvikutepäev.

Tehnovõrgud ja teed on kaasajastatud
Aasta jooksul hooldati jooksvalt ca 700 km valla teid, kus teostati lumetõrjet, greiderdamist, tolmutõrjet
ja kruusa pealevedu. Suurem kvalitatiivne muutus toimus ca 8km teedel, mis said uue mustkatte (Vt
Tegevusaruande lisa 1):
Tee nimi

Pikkus m

Tee nimetus

Pikkus m

Vilsi tee
Ranna tee
Mikko tee
Kiigemäe tee
Soova tee
Majala - Väike-Konguta tee
KOKKU

170
1660
1165
1500
320
1650

Tartu mnt 24a juurdepääs
Lauliku tn
Raudtee tn
Nuti tn
Aiandi tn
Metsa tn

95
215
630
130
140
150
7825 m
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Majandatakse säästlikult
Elva Vallavalitsus osaleb alates 2019. aastast ActNow projektis, mille eesmärk on Läänemere Balti
regiooni riikide välja valitud omavalitsustes energiatarbimise, energiatõhususe ning -juhtimise oskuste
kasvatamine ning neis omavalitsustes ka energiatarbimise jälgimise seadmetesse investeerimine. Elva
vald on üks neist väljavalitud omavalitsustest, kes on projekti kaasatud ning projekti tulemusena peaks
paigaldatavad energiatarbimise jälgimise seadmed ning täienenud teadmistega inimesed aitama valla
hoonetes kulusid kokku hoida.
Projekti käigus on paigaldatud energiamonitoorimise seadmed Elva valla erinevatesse
haridusasutustesse, Elva kultuurikeskusesse, vallamajja ja Elva spordihoonesse. Seadmeid haldab SA
Elva Teenused, mis aitab neil paremini hallata hoonetes olevaid automaatikasüsteeme. Kuna süsteemid
on ühtsed keskkonnas annab see võimaluse erinevaid hooneid võrrelda jälgides hoonete
energiatarbimisi ja tagada vajalik sisekliima. Projekti raames paigaldatud energiamonitoorimise
seadmed ja sealt saadavat infot kasutatakse tulevikus tehtavates investeeringutes.
Elva Vallavalitsus sai rahastuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile „Elva
tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja säästlikumaks muutmine“. Eeldatav maksumus on ca 650 000
eurot, mille käigus vahetatakse järgnevatel aastatel suurema võimsusega tänavavalgustid uute LEDlampide vastu ning uuendatakse ka kaabeldust ja kandeposte ca 1/3 Elva linna valgustitele. Tööd
teostatakse 2021. aasta jooksul (Vt Tegevusaruande lisa 1).
Tagatud on turvalisus
2020. aastal jätkati turvakaamerate paigaldamist. Aasta jooksul paigaldati Ulila piirkonda turvalisuse
tõstmiseks kolm kaamerat. Seoses Elva spordihoone valmimisega on kaetud kogu Tartu mnt kooli ja
spordihoone ümbrus. Aasta jooksul uuendati ja vahetati jooksvalt välja olemasolevaid kaameraid. 2021
on plaanis jätkata valla erinevate punktide katmist turvakaameratega. Samuti on plaanis leida
teenusepakkuja, kes haldaks kogu valla turvakaamerate võrku.
Elva vald on koostöös Transpordiametiga teinud turvalisemaks erinevates piirkondades asuvaid kohti,
millele elanikud on tähelepanu juhtinud (teekünnised, bussipeatuste ohutus, kiiruskaamerad,
ülekäigukohad). Elva vald on edukalt taotlenud rahastust transiitteede kaasajastamiseks eelkõige Elva
linna, et suurendada liiklusohutust nendel tänavatel. 2020. aastal valmis Elva linnas Valga mnt, Kärneri
ja Lootuse tn. Alustati Elva Pika tänava täielikku renoveerimist. Lisaks valmis Käärdi alevikus Mesika
tänava kergtee (Vt Tegevusaruande lisa 1).
Vabatahtlike päästekomandode ja abipolitseinike toetamine
Rõngu vabatahtliku päästekomando vajadusest lähtuvalt algatati 2019. aasta alguses Rõngu kiriku
parkla krundi detailplaneering. Planeeringuga kavandatakse krundile päästeteenistuse hoone ja parkla
ning vajalikud tehnorajatised. Krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse päästeteenistuse ja
korrakaitse asutuse maa. Planeeringu lahendus on kooskõlas Rõngu valla üldplaneeringuga, mille järgi
on planeeritava ala juhtotstarbeks keskuse maa, ehk valla keskust tähistav segaehitusala, kus on tihedalt
põimunud elamud, ärid jms keskusesse sobivad maakasutused. Planeering kehtestati 2020. aastal.
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AS Riigi Kinnisvara avaldas soovi Elva linna ehitada tänapäevase Politsei- ja piirivalve ning Päästeameti
ühishoone, Elva Vallavalitsus korraldas projekteerimistingimuste avatud menetluse. Kirde 14, Elva linn
kinnistule kavandatakse peale Politsei- ja Piirivalve ning Päästeameti ühishoone (kuhu paigutatakse
üldruumid, õppeklass, kabinetid, laod ja tehnikaruumid ning garaažid) ka autode ja tehnika varjualune,
harjutusväljak, õppetorn, ratta- ja autoparklad, voolikuhooldusbaas ja haljasalad.
Elva vald jätkas Rõngu vabatahtlike päästjate tegevuse toetamist 15 000 euroga ja abipolitseinikke 8280
euroga aastas.
Jäätmemajandus on keskkonnasõbralik ja kaasaegne
2020. aastal jätkati jäätmemajanduse korrastamisega, muu hulgas likvideeriti Rõngu jäätmejaama
aastate jooksul kogutud vanarehvide suur mägi. Lisaks korrastati avalike pakendipunktide ümbrust ja
täiustati Elva jäätmejaama liigiti kogumist ja kaardimakse võimalust. Esitati ka taotlus SA
Keskkonnainvesteeringute keskusele Elva valla uueks jäätmejaama rajamiseks, mis sai rahastuse
maksimaalses määras ehk 200 000 euro osas. Jäätmejaama ehitus on kavandatud 2021. aastasse.
Transpordikorraldus on paindlik ja vastab elanike liikumisvajadustele
Ühistransporti korraldab maakondlikel liinidel MTÜ Tartumaa Ühistranspordi Keskus. Koolitranspordi
eest vastutab Elva Vallavalitsus. Alates 2019. aastast on muudetud muudeti lähtuvalt kasutajate
tagasisidest koolibusside väljumisgraafikut.
Tartumaa Ühistranspordikeskus alustas Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud pilootprojekti
„Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine“ raames ettevalmistusi sotsiaaltransporditeenuse
korraldamiseks Tartu maakonnas. Projekti käivitamisel on korraldatud teenuse korraldamiseks vajaliku
IT lahenduse teostaja ning dispetšer- ja veoteenuse osutaja riigihanked. Teenust planeeritakse osutama
hakata 2021. aasta aprillis.
Ettevõtluskeskkond on atraktiivne
Ettevõtjate inspireerimiseks ja ettevõtlusega alustamise julgustamiseks on alates 2018. aastast ellu
kutsutud ettevõtjate mentorklubi, mis jätkas üritustega ka 2020. aastal. Kuna aasta esimesel poolel oli
Eestis koroonakriisist tingitud eriolukord, siis toimus kohtumisi vähem kui varasemalt – 2020. aasta
jooksul kokku neli kohtumist. Mentorklubi uute ürituste ja juba toimunud kohtumiste kohta leiate info
veebilehelt elva.ee/mentorklubi.
Laste ja noorte ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks algatati Elva Vallavalitsuse ideest tulenevalt Tartumaa
Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandlaga koostöös laste- ja noorte äriideede konkurss VÄLK. 2020.
aastal viidi läbi konkursi teine voor, kuhu laekus kolm ideed. Vaata täpsemalt: noortevalk.ee
2020. aasta oktoobris toimunud ettevõtlusnädalal tunnustati Elva valla ettevõtjaid. Elva valla 2020.
aasta arendusprojekti tunnustuse sai SW Energia Puhja katlamaja ehitus. 2020. aasta särava startija tiitli
pälvis Elva Keegel ja Resto. Aasta ettevõtjaks valiti AS Bacula ja Aasta maaelu arendajaks Laari Talu OÜ.
2020. aastal toimus ka juba traditsiooniks saanud Elva Elamusfestival, mida korraldab Elva Vallavalitsus
koostöös Elva valla kultuurijuhtidega. Sel korral oli kaasatud kogu Tartumaa ning lisaks Elamusfestivalil
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oma toodete ja teenuste tutvustamisele said Elva valla ettevõtjad end näidata spetsiaalsel alal Tartu
Autovabaduse puiesteel Tartu 2024 projekti alal.
1.5.5. Elva vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht.
Toimub ühtne ja läbimõeldud turundustegevus Elva valla tutvustamiseks
Elva valla turundustegevustes lähtutakse arengukavast ja väärtustest ning turundustegevus seotakse
konkreetsete inimeste, teemade või sündmustega, mis iseloomustavad või kannavad endas soovitud
sõnumeid.
Elva valla turundust tehakse koostöös sihtasutusega Elva Kultuur ja Sport (konkreetsemalt turismijuhi ja
spordijuhiga). Elva vald sai 2019. aastal sportlikuima omavalitsuse tiitli ning 2020. aastal anti Elvale
Euroopa Spordilinna tiitel. Möödunud aastal on turundustegevuses keskendutud konkreetsemalt
spordile ning siinsete võimaluste turundamisele ja tutvustamisele. Sel aastal jätkatakse Elva kui Euroopa
spordilinna turundamise ja sellest lähtuvate võimaluste kasutamisega.
2020. aasta septembri alguses toimus Elva vallas Eesti esimene WRC etapp Rally Estonia. Elva vald
kasutas oma turundustegevuses Elvast pärit autoralli maailmameistrit Martin Järveoja ning sidus
rallikampaania kohaliku maailmameistriga. Rallikülalisi tervitasid M. Järveoja foto ja tervitava sõnumiga
välibännerid Kulbilohu rajal ning Elva linnas. Kulbilohu rajal olid ka ELVA ja VISIT ELVA tekstid, mis
paistsid hästi silma ralli teleülekandes, mida jälgisid inimesed üle kogu maailma. Samuti reklaamiti Elvat
kui M. Järveoja sünnilinna Tartu linna kaubanduskeskuste LED-ekraanidel. Augustikuus toimus Elva valla
äpis ennustusmäng, millega loositi välja kaks priipääset Rally Estoniale. Samuti loositi välja valla
ettevõtete auhindu. Ennustusmängu reklaamiti ka Raadios Elmar. Martin Järveoja kutsus eraldi tehtud
videos kõiki kohalikke üles osalema valla äpi ennustusmängus ja tutvustas videos oma lemmikpaiku
Elvas. Kampaania eesmärk oli nii kohalike kui ka külaliste jaoks kinnistada Elva valda kui ralliga seotud
valda ning tekitada tugevam positiivne seos maailmameistri, ralli ja Elva vallaga.
2020. aasta sügisel korraldas vallavalitsus elanikuks registreerimise kampaania, mille laiem eesmärk oli
kampaaniaks tehtud videote ja artiklitega tuletada meelde nii kohalikele kui ka külalistele, miks on hea
elada just Elva vallas. Selle kampaania raames ilmus sisuturunduslik artikkel ka Maalehe erilehes “Meil
on hea elada”, mille tiraaž oli 38 400. Elanikuks registreerimise kampaania eesmärk ei olnud pelgalt
rahvastikuarvu suurendamine, vaid valla turundamine ja maine tõstmine oma elanike positiivsete
kogemuste kaudu.
Koostöö turismiettevõtjaid koondava katusorganisatsiooniga
Turismiettevõtjate koostöövõrgustiku aktiveerimisega tegeleti 2020. aastal süstemaatiliselt- turismijuht
viis nendega läbi regulaarseid kohtumisi. Lisaks osaleti Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise
protsessis. Mõned Elva valla toitlustusettevõtjad osalesid sügisel kogu Lõuna-Eesti ühises kampaanias
Metsast taldrikule.
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Kultuurimälestised on heas korras ja külastajatele avatud
Elva valla silmapaistvamad kultuurimälestised on kindlasti kirikud ning 2020. aastal planeerisime 2021.
aastaks eelarvesse eraldi fondi mälestiste ja muinsuskaitseobjektide korrastamise toetamiseks.
Kirikuhoonete rekonstrueerimiseks on Elva valla projektitoetuste korra alusel antud 2020. aastal toetust
2650 eurot. Lisaks on koguduselt võimalik küsida projektitoetust ka ürituste läbiviimiseks. 2020. aasta
lõpus toimus kohtusid mitmed vallavalitsuse ja koguduste vahelised kohtumised koostöö
parandamiseks ning nendega on plaan jätkata ka uuel aastal.
Professionaalsed turismiettevõtjad pakuvad kvaliteetseid teenuseid
2020. aastal jätkati turismijuhi eestvedamisel Elva valla turismiettevõtjate koolitusvajaduste
kaardistamine. Mitmed turismiettevõtjad osalesid Elva Vallavalitsuse korraldataval ettevõtjatele
suunatud Mentorklubi koolitussarja üritustel. Koroonakriisist tingituna viidi kevadel 2020 läbi küsitlus
turismiettevõtjate seas, et kaardistada nende peamised probleemkohad ja vajadused kriisist tingitud
mõjudega võitlemiseks.
Seoses septembris toimunud Rally Estoniaga jätkati kohalike kodumajutusvõimalust pakkuvate ja
majutuse pakkujate kaardistamist. Sellekohane info koondati Rally Estonia loodud ühisele
veebiplatvormile. Sel teemal toimus augustis 2020 ka mentorklubi seminar.
2020. aastal jätkus Tartumaa Arendusselts Emajõe koostöövõrgustiku kohtumised. Lisaks osaleti LõunaEesti turismistrateegia koostamise protsessis, koostatud strateegia andis sisendit loodud Lõuna- Eesti
turismiklastri tegevuskava kujundamiseks, kuhu Elva Puhkepiirkond 2020. aasta lõpu seisuga ka liikmena
kuulub.
Arenev sporditurism
Elva valla sporditurismi arendamisega on tegelenud väga aktiivselt MTÜ FC Elva, kes on välja töötanud
erinevad paketid koostöös Elva Gümnaasiumi ja erinevate majutusasutustega. Ka Elva spordijuhi üks
eesmärk on panustada sporditurismi arendamisse. Elva vallas on mitmeid spordisündmusi, mis toovad
Elva valda osalejaid üle Eesti ja mujaltki, näiteks Rally Estonia, Elva Südaööjooks. MTÜ FC Elva korraldab
rahvusvahelisi noorte jalgpalliturniire. Peale selle toetas Elva Vallavalitsus mitmeid sündmusi, mis
toovad sportlasi meie valda, nt Tartu Maraton ja rahvusvahelised orienteerumisetapid.
1.5.6. Elva vald on hästi juhitud, aktiivse kogukonnaga vald
Kogukonnad on aktiivsed ning kaasatud valla juhtimisse
Ka 2020. aastal jätkus Elva valla kogukonnaedendajate kooskäimise traditsioon Elva valla Külade
Kärajate ürituse raames. Kuna aasta esimesel poolel valitses Eestis koroonakriisist tingitud eriolukord,
siis toimus kaks kohtumist, neist novembrikuine kohtumine viidi läbi virtuaalselt ning kohtumisel anti
üle ka kogukonnavaldkonna tunnustused: 2020. aasta külaks valiti Rannu alevik ja aasta
kogukonnaedendaja aunimetuse Anne Udeküll. Samuti tunnustati Elva valla kaunimaid kodusid, ehitisi
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ja teisi avaliku ruumi objekte. Elva valla aasta kaunis linnakodu aunimetus anti Anne Kalinina kodule
Elvas, Mahlamäel. Elva valla aasta kaunis maakodu on Birgit ja Alar Arraku kodu Loka talus, Neemiskülas.
Elva vallas tegutsevad haldusreformi järel kuus piirkonnakogu, kes käivad vastavalt vajadusele
regulaarselt koos, et arutada piirkonna probleemide üle. Koosolekutele on enamasti kaasatud ka Elva
Vallavalitsuse esindajad, et vastata kohapeal tõstatatud küsimustele. Piirkonnakogud on kaasatud
piirkonna jaoks oluliste otsuste tegemisse. 2020. aasta esimesel poolel toimus ka piirkonnakogude
eestvedajate kohtumine, kus räägiti koostööst ja piirkonnakogude tööst laiemalt ning tutvustati nii
vallavalitsuse kui piirkonnakogude tööplaane.
Vabaühenduste rahastamiseks on Elva vallas välja töötatud projekti- ja tegevustoetuste kord. 2020.
aastal oli tegevustoetusteks ette nähtud üle 13340 eurot (ei sisalda kultuuriühingute ja noortespordi
toetust). Erinevate toetusprojektide raames tegeleb vabaühenduste nõustamisega iga päev arengu- ja
planeeringuosakond, peale selle on võimalik konsulteerida Tartu Ärinõuandla või vastava piirkonna
LEADER tegevusgrupi konsultantidega.
Rakendatakse avatud valitsemise põhimõtteid
2020. aasta lõpu seisuga kasutab Elva Vallavalitsus järgnevaid rakendusi, et tagada avatud ja kaasav
valitsemine:
•
•
•

SPOKU – teenuste taotlemiseks;
ARNO – lasteaiajärjekorra süsteem ja selle haldamine;
VOLIS – kaasava eelarve ja teiste rahvahääletuste korraldamine; volikogu ja valitsuse istungite
korraldamine;
• Arcgis – detailplaneeringute süsteem, ruumiline planeerimine;
• VEERA – pilveteenusel põhinev eelarve planeerimise, koostamise ja täitmise jälgimise süsteem;
• Amphora – dokumendihaldussüsteem.
Peale Elva valla veebilehe kasutatakse info jagamiseks ja kodanike kaasamiseks aktiivselt Elva valla
kogukonnaäppi.
Elva vallas rakendatakse kaasavat eelarvet. Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides,
sealhulgas Eestis kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud
võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.
1.-15.09.2019 toimunud ideekorje raames esitati 17 ideed, millest 15 pääses rahvahääletusele. 2020.
aasta oktoobris toimunud rahvahääletusel sai enim hääli idee rajada Rämsi külla spordiväljak (250
häält), et muuta õues liikumise võimalusi veel mitmekesisemaks. Rahastuse said ka idee rajada Rõngu
jõulinnak Rõngu staadioni juurde ning Elva linnastaadioni infotabloo soetamine. 12.–18. oktoobril
toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1099 inimest, kes andsid kokku 1841 häält.
Elva vallas on hea tava panna kõik olulisemad määruste eelnõud avalikule konsultatsioonile. Avaliku
konsultatsiooni eesmärk on tutvustada Elva valla elanikele eelnõusid ning küsida neile tagasisidet,
kommentaare ja ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks. 2020. aastal olid avalikul
konsultatsioonil näiteks Elva valla jäätmekava. Üldplaneeringu protsessi oli võimalus oma ideesid
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esitada interaktiivse ideekorje abil (märkides oma ettepaneku kaardile keskkonnas
uldplaneering.elva.ee) oktoobris 2020. Igal aastal on võimalik esitada oma ettepanekuid Elva valla
arengukavasse ja eelarvestrateegiasse.
Noored on kaasatud valla juhtimisse ja noorsootöö on hästi korraldatud
Elva vallas tegutseb noortevolikogu, mille teine koosseis valiti 2019. aasta novembris kaheks aastaks
ning volikogu liikmeid on kaheksa. Noortevolikogu jagab infot oma tegemiste kohta Facebooki lehel ja
Instagramis. Noortevolikogu on teinud kohtumisi Elva koolide õpilasesindustega, 2020. Aasta kevadisel
koolivaheajal toimus aktiivsusmäng “Aktiivne Vaheaeg”, toimus veebiviktoriin teadmiste testimiseks
koduvalla kohta. Suvi 2020 oli noortevolikogule väljakutseterohke, osaleti Elva kohvikutepäeval
noortekohvikuga, kus 10% tulust ja loterii kogutulu annetati Lastefondile ning Elva Elamusfestivalil
koordineeriti #noortelava pannes kokku ajakava ja kokkulepped esinejatega. Elva valla
sünnipäevanädalal oktoobrikuus toimus Elva valla noorte kohvikutepäev, mida rahastas ka “Nopi üles”
projektifond, selle raames toimus ka noortele “Kohvikupidamise ABC” koolitus noortele.
Vallas tegutsevad igas piirkonnas noortekeskused (seitse noortetuba või noortekeskust), info nende
tegevuste kohta on leitav https://noored.elva.ee/ Elva valla noorsootöötajad ja koolide huvijuhid
kogunevad regulaarselt ning eelmisel aastal oli olulisel kohal noorsootöö sisehindamine ja
välishindamiseks ettevalmistus. Toimus noorsootöötajate ühiskoolitus noorteinfo teemal,
koostöökohtumine sotsiaalosakonnaga. Alustasime ka noorsootöövaldkonna eesmärkide ja tegevuste
koostamisega.
Sihtgrupid on kursis valla infoga sobivate infokanalite kaudu
Elva vallavalitsus jagab erinevat teavet sihtrühmadele järgmiste kanalite kaudu: meililistid, Elva valla
infoleht, Elva valla koduleht, Elva valla äpp, Elva valla Facebooki lehekülg ja Instagrami lehekülg. Infot
jagatakse alati sihtrühmadele ka otse (nt ettevõtjatele mõeldud info saadetakse otse ettevõtjate listi,
piirkonnakogudele mõeldud oluline teave otse neile jne). Elva valla infokanalites jagatakse teavet eri
sihtrühmadele valides selleks sobivaima(d) kanali(d).
Elva valla infolehe tiraaž on 6550 ning leht jõuab tasuta kõikidesse valla postkastidesse. Infoleht ilmub
kaks korda kuus (suvekuudel 1x kuus).
Peale selle jagatakse infot ka pressiteadete kaudu, mida avaldatakse peamiselt Tartu Postimehes ja
kohalikes uudisteportaalides.
Elva vald osaleb strateegiliselt olulistes koostöövõrgustikes
Elva Vallavalitsus osaleb aktiivselt UBC (Union of Baltic Cities) töös. Heiki Hansen kuulub UBC juhatusse.
Elva Vallavalitsus on Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu liige. Vallavalitsus
on esindatud peaaegu kõikides liidu teemarühmades ning abivallavanem Marika Saar on kultuuri ja
spordi teemarühma juht. Elva Vallavalitsus kuulub ka Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustikku. Seoses
LEADER meetmete rakendamisega on Elva Vallavalitsus Tartumaa Arendusseltsi, Valgamaa
Partnerluskogu ja Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liige.
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Lisaks osaleb ELva vald National Geographicu Kollaste akende programmis, Act Now projetki ja Smart
Citys võrgustikus.
Elva Vallavalitsus ja hallatavad asutused on hinnatud tööandjad
Vallavalitsus korraldab igal aastal vähemalt ühe meeskonnakoolituse, kuid seoses koroonaviiruse
levikuga riigis ei korraldatud 2020. aastal tavapärast kahepäevast meeskonnakoolitust. Küll aga
korraldati 2020. aasta märtsis kogu meeskonnale ühepäevane eesti keele koolitus. 2020. aasta sügisel
korraldati meeskonnale ka ühine väljasõit Meenikunno rappa.
2020. aastal korraldati meeskonnas esimest korda ka rahuloluküsitlus, millest selgus, et
meeskonnaliikmed on oma töös väga motiveeritud (7,78 10st) ning oma töö huvitavust hinnati hindega
keskmiselt hindega 8,3 (10st). Elva vallavalitsuse meeskonnaliikmeid motiveerivad oma töös eelkõige
head suhted juhtide ja kolleegidega, võimalus end oma erialal teostada ning huvitav ja vaheldusrikas
töö. Samuti peetakse oluliseks tänapäevaseid töötingimusi.
Rahuloluküsitlus näitas, et oma vahetu juhiga ollakse rahul (7,75 10st) ning et juht arvestab väga tihti
oma töötajate arvamuste ja ettepanekutega (7,88 10st). Oluline on seegi, et töötajad peavad
organisatsiooni uutele ideedele ja ettepanekutele pigem avatuks (70%) ning väga avatuks (25%).
Rahuloluküsitlustest välja toodud peamiste probleemide lahenduste leidmiseks moodustati
Lahendussalgad ehk vabatahtlikud töögrupid, et arutada peamisi kitsaskohti detailsemalt. Ühisel
meeskonna infokoosolekul tutvustati töögruppide tulemusi ning nii mõnedki seal välja toodud
ettepanekud on tänaseks ellu viidud või ettevalmistamisel.
Kõigil töötajatel on võimalus osaleda oma erialast lähtuvatel koolitustel. Igal osakonnal on oma
tegevuste ja eesmärkide aastaplaan, millest igapäevatöös lähtutakse.
2020. aastal toimusid arenguvestlused korra aastas, edaspidi plaanitakse korraldada mitteametlikke
regulaarseid arenguvestlusi töötajatega tihedamini, 2020. aastal muudeti ka arenguvestluste
korraldamise juhendit ja küsimustikku.
Aruandeaastal on toimunud regulaarsed kohtumised ja väljasõidud hallatavate asutuste juhtidele. Elva
Vallavalitsuse üks olulisi eesmärke on asutuste juhtide arendamine ja toetamine.
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1.6. Arengukava seirenäitajad
Järgnevas tabelis on toodud seirenäitajate muutused 2017., 2018., 2019. ja 2020. aastal.
Tabel 9. Elva valla arengukava seirenäitajad
2017

2018

2019

2020

2025

14478

14418

14494

kasvav trend

-54
negatiivne (kokku
-8, siseränne -35,
välisränne 27)

-31
positiivne
(siseränne +49,
välisränne +55)

-28
positiivne
(siseränne +97,
välisränne +63)

14630
Pole veel
andmeid
Pole veel
andmeid

positiivne
rändesaldo

Noorte 7-26 osakaal
22.32%
Registreeritud noorte töötute
(16-24) osakaal registreeritud
töötute hulgast
14,18%
Haridusvaldkonna näitajad
(õppeaastate lõikes)
2017/2018

22.07%

21.82%

21,41%

kasvav trend

9,83%

12,11%

14,49% kahanev trend

2018/2019

2019/2020

Seirenäitajad
Rahvaarv
Loomulik iive

Rändesaldo

Koolieelsete lasteasutuste
kohtade arv ja täituvus
Põhikoolist väljalangenud
õpilaste osakaal

Õpingutega jätkajate osakaal
peale põhikooli lõpetamist
lõpetajate üldarvust
Gümnaasiumis õppijate arv
Eestis õpingute jätkajate
osakaal gümnaasiumi
lõpetajate hulgast
Tugispetsialistide kohtade
täituvus

Kvalifikatsioonile vastavate
pedagoogide %
Elva valla statistilisse profiili
kuuluvate ettevõtete arv

Rühmade arv 45
Lapsi 799
Täituvus 85,5%
0,5%

0,5%

0,2%

Elva gümnaasium Elva gümnaasium
96,6%
96,9%
Palupera põhikool Palupera põhikool
33,3%
100%
Puhja kool 100% Puhja kool 96,1%
Rannu kool 93,8% Rannu kool 93,7%
Rõngu keskkool
Rõngu keskkool
92%
94,6%
Elva vald 93%
Elva vald 95,5%

Elva gümnaasium
97%
Palupera põhikool
100%
Puhja kool 100%
Rannu kool 100%
Rõngu keskkool
100%
Elva vald 98%

2024/2025

kasvav trend

0,2% kahanev trend
Rõngu Keskkool
94,1% Rannu
Kool 100% Puhja
Kool 85,7%
Palupera
Põhikool 75%
Elva
Gümnaasium
100% Elva vald
94,9%
kasvav trend

140

142

147

174

kasvav trend

55%

44%

64%

52,6%

86,35%
lasteaias 84%,
põhikoolis 83,8%,
gümnaasiumis
96,2%

86.07%
lasteaias 79,8%,
põhikoolis 80,6%,
gümnaasiumis
88,9%

88,9%
lasteaias 77,4%;
põhikoolis 79,9%;
gümnaasiumis
83,3%

95%

kasvav trend
kõik kohad on
täidetud

Andmed veel
puuduvad

kasvav trend

992

999

1008

1068

kasvav trend
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Rühmade arv 46
Rühmade arv: 44;
Lapsi 769
Lapsi 774; Kohti
Täituvus 94,7% 810;Täituvus 95,5%

2020/2021
Rühmade arv:
45; Lapsi: 779;
Kohti: 811;
Täituvus: 96%

kasvav trend
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Elva valla keskmise brutotulu
ja brutotulu suhe Eesti
keskmisesse

lasteaias 79,2%
Brutotulu 1066.94 Brutotulu 1127,29 Brutotulu 1204,55€, põhikool 80,5%
€, Brutotulu suhe €, Brutotulu suhe
brutotulu suhe gümnaasiumis
92,38%
91,35%
91,49%
83,3%

kasvav trend
kasvav trendEesti keskmisega
Eesti 13,63; Elva Eesti 16,35; Elva vähemalt sama
vald 9,69
vald 11,93
tase

Eesti- 15.06; Elva
vald 10.98

Eesti 15.57, Elva
vald 11.17

2017

2018

2019

2020

2025

13

12

12

12

kasvav trend

Majutatute arv

8805

8792

8142

6033*

kasvav trend

Ööbimiste arv

15482

14229

13654

10725*

kasvav trend

3271

2220

3151

866*

kasvav trend

Standard
väljatöötamisel

-

-

-

19.77

19.69

19.79

19,98

Kasvav trend

38

20

61

72

kasvav trend

Väljastatud ehituslubade arv

92

184

134

165

kasvav trend

Mänguväljakute arv
Terviseameti loaga avalikud
supluskohad

17

17

17

20

kasvav trend

1

1

1

1

kasvav trend

Korrastatud matkaradade arv

0

0

1

1

kasvav trend

Mustkattega teed
Väljastatud
projekteerimistingimuste arv
+ projekteerimistingimuste
avatud menetlused
Kehtestatud
detailplaneeringuid

72 km

78,5km

85km

92,8km

kasvav trend

38

60

83

81+ avatud
menetlused

kasvav trend

7

2

7

puuduvad andmed
2016- 247 pärast 2016. aastat

puuduvad andmed
omavalitsuse
tasandil

?
kasvav trend
puuduvad
andmed
omavalitsuse
tasandil kahanev trend
38 (12/2020) kahanev trend

Ettevõtlusaktiivsus
Majutuskohtade arv

Välismaalaste ööbimiste arv
Kvaliteedistandardile
vastavate turismiettevõtete
arv vallas
Rahvastiku tihedus km2
kohta
Väljastatud kasutuslubade
arv

Registreeritud kuritegude arv
Toimetulekutoetuse saajate
arv
Koduteenuse saajate arv
Lastega perede
tugiisikuteenuse saajate arv
Sotsiaaltranspordi kasutajate
arv
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42 (12/2017)
48 (seisuga
31.12.2017)
2 (seisuga
31.12.2017)

49 (12/2018)

28 (12/2019)

90

108

104

kasvav trend

0

9

8

kasvav trend

99

149

168

181

kasvav trend

2017

2018

2019

2020

2025
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Asendushooldusel olevate
laste arv
Hooldusperes olevate laste
arv
Lastega peredele mõeldud
teenuste saajate arv
Päevakeskuses pakutavate
võimaluste arv
Tervist edendavate
ülevallaliste teavitusürituste
arv

24

26

20

0
arvestatakse alates
01/2018

0

0

0

kasvav trend

28

37

45

kasvav trend

8

8

10

8

kasvav trend

0

1

2

1

kasvav trend

665

678

723

716

kasvav trend

1400

1897

1913

kasvav trend

4401/74789

4317/65075

1921
2019. aasta
andmeid pole
kättesaadavad

2017
andmeid hakatakse
Noortekeskuste külastatavuse
koguma aastast
arv
2018

2018

2019

2020

2025

1325

1086

958

kasvav trend

53

52

53

56

kasvav trend

1015

1176

1453

1392

kasvav trend

15
statistikat
kogutakse aastast
2018
statistikat
kogutakse aastast
2018

19

19

19

kasvav trend

119/13175

128/12123

21/2033*

kasvav trend

160/23719
täpsustame
andmeid

214/11855

30/5856*

kasvav trend

794

757

kasvav trend

56 / 37 254€

74/ 75 995€

97/ 97 699€

kasvav trend

91

190

89*

kasvav trend

27

21

21

kasvav trend

14

8

?

kasvav trend

Huvikoolide õpilaste arv
Huviringides osalevate
õpilaste arv
Raamatukogude lugejate
arv/külastuste arv

Spordiobjektid arv
Harrastajate arv
spordiklubides
Laulu- ja tantsupeol osalevate
kollektiivide arv
Ürituste arv/publiku arv
tasulistel sündmustel
Ürituste arv/ publiku arv
tasuta sündmustel
Kultuurikollektiivides
osalejate arv
Toetatud projektide
arv/kogusumma
Kodanikualgatusel
korraldatud ürituste arv

Külavanemate arv
Toimunud piirkonnakogu
koosolekute arv

500
andmeid
kogutakse
aastast 2018
andmeid
kogutakse
aastast 2018
andmeid
kogutakse
aastast 2018
piirkonnakogud
alustasid
tegutsemist pärast
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4214/54449
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okt 2017 toimunud
valimisi

Elva valla FB lehe jälgijate arv

Positiivsete sõnumid Elva
valla kohta
(meediamonitooring)
Kaasava eelarve raames
laekunud ettepanekute arv
Kaasava eelarve raames
hääletusel osalenute arv
Korraldatud avalike arutelude
arv
Avalikel aruteludel osalenud
inimeste arv

•

Elva valla
Elva valla
nutirakenduse nutirakenduse
kasutajaid
kasutajaid
andmeid
31.12.2019 seisuga
31.12.2020
kogutakse 01.01.2018 - 2386
1376; FB jälgijaid seisuga 2023; FB
aastast 2018 31.12.2018 - 2958
3715
jälgijaid 4579 kasvav trend
Meediamonitooring
Meediaaudit
2018 (01.01.2018 2020 aasta
25.10.2018) - Meediaaudit 2019
kohta:
positiivne 73
aasta kohta:
neutraalseid
(54,07%); neutraalseid lugusid lugusid 60,6%,
neutraalne 56 54,35%, positiivseid
positiivseid
andmeid
(41,48%), lugusid 42,93% ning lugusid 30% ning
kogutakse
negatiivne 6 negatiivseid lugusid
negatiivseid
aastast 2018
(4,44%)
2,72%
lugusid 9,4%
kasvav trend
andmeid
kogutakse
aastast 2018
25
16
17
kasvav trend
andmeid
kogutakse
aastast 2018
1170
1165
1099
kasvav trend
andmeid
kogutakse
aastast 2018
26
13
10
kasvav trend
andmeid
kogutakse
aastast 2018
ca 520
ca 300
ca 250
kasvav trend

2020 aasta turismivaldkonda ja avalike ürituste korraldamist mõjutas tugevalt koroonaviiruse
laiast levikust tingitud eriolukord.
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1.7. Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste
kohta
SA Elva Kultuur ja Sport asutati Elva linna poolt 20. juunil 2016 kultuuri- ja turismivaldkonna
arendamiseks ning selleks vajalike tingimuste loomiseks. Alates 2019. aasta teisest poolest lisandusid
SA Elva Kultuur ja Sport koosseisu Elva valla turismijuht ja Elva valla spordijuht.
Turismijuht ja Elva Puhkepiirkonna ettevõtjad osalesid 2020. aastal esimest korda BaltTour
turismimessil Riias. Sõlmiti mitmeid kokkuleppeid Elva Puhkepiirkonna edasiste tegevuste
hoogustamiseks ja tutvustati rahvusvahelist matkamängu. Osaleti ka TourEstil ja koroonakriisist
tingituna korraldati traditsiooniline matkamaraton sel korral hooaja lõpetamisena, ehk septembris,
osalejaid oli ca 100. Lisaks iga aastastele traditsioonilistele kultuurisündmustele ja teatrietendustele
ning kontserditele alustas SA Elva Kultuur ja Sport alates juunist KultuuriKolmapäevadega – üle vallalised
kultuuriõhtud, kus kaasati kohalikke kultuuritegijaid ja pakuti erinevaid kultuurilisi elamusi. Koostöös
Tartumaa kultuurijuhtidega korraldati maakondlik Elva Elamusfestiva augustis, mis tutvustas erinevate
piirkondade kultuuri, käsitööd, maitseid.
Terve detsembrikuu oli Elva keskväljakul avatud jõululinn. SA koostöös sõpradega valmistas lastele
karusselli, toimusid päkapiku teisipäevad ja igal advendipühal programm linnarahvale, kust ei puudunud
päkapikud, jõuluvana ja tegevust jagus kogu perele. Elva sport koostöös Elva Spordiliiduga korraldasid
terve aasta jooksul erinevad spordiüritusi. Kõige olulisemaks spordi valdkonnas oli aga oktoobris avatud
Elva spordihoone, mis pakub tänapäevaseid sportimisvõimalusi. Koostöös Elva Gümnaasiumi
koolinoortega toimus mitmeid üritusi, aasta läbi toimusid Elva Muusikakooli kontserdid ja Elva Huvialaja Koolituskeskuse laagrid ning salvestused. Kultuurikeskuse galeriis vahetusid iga kahe kuu tagant
kunstinäitused. 2021. aastal jätkuvad Kentsi paisjärve taastamistööd.
SA Elva Laste- ja Perekeskus asutati 27.08.2012 Elva linna poolt eesmärgiga võtta riigilt üle
asendushooldusteenuse osutamine vanemliku hoolitsuseta lastele. Hiljem on lisandunud mitmed
sotsiaalvaldkonna teenused ja tegevused, nagu rehabilitatsioon ja nõustamine, mille paremaks
toimimiseks tegutseb nõustamiskeskus Elva kesklinnas. Eraldi tegevussuund on alushariduse
pakkumine. Selleks tegutseb sihtasutuse allasutusena Elva Järve Lasteaed, kellel on teenuse
osutamiseks sõlmitud halduslepingud Elva Vallavalitsusega. SA Elva Laste- ja Perekeskus eelarve maht
oli 2020.aastal 1,4 miljonit. Sellest umbes poole moodustasid kulud asendushooldusele, teine pool aga
lasteaia- ja rehabilitatsiooniteenustele.
Asutuses töötas 77 inimest, nendest osad käsunduslepinguga ja osalise koormusega.
Asendushooldusteenust osutatakse neljas peremajas ja kahes korteris. Asendushooldusel oli 29 last,
nendest umbes pooled Elva vallast. Alusharidusteenust pakutakse allasutusena tegutsevas Järve
lasteaias neljas rühmas (64 kohta). Teenuse osutamiseks on sõlmitud haldusleping Elva vallaga.
Rehabilitatsiooniteenusel on umbes 80 last, lisaks osutab nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus
erinevaid nõustamis- ja tugiisikuteenuseid. Koostöös TÜK Psühhiaatriakliiniku ja Elva vallaga töötab
keskuses laste ja noorukite vaimse tervise kabinet.
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2020. aastal teostati värskendusremont kõige väiksemate lastega peremajas aadressil Järve 1/2.
Kase 27 kinnistul, kus asub kaks peremaja, toimus õueala ja seda ümbritseva aia korrastamine ning
palliplatsi rajamine, hea sponsori Lasita Maja poolt paigaldati peremajade õuele aiamaja. Lasteaia
mõlemas majas teostati garantiiremondiga seotud töid ning puhastati ja korrastati kõigi hoonete
katused ning vihmaveesüsteemid.
2020. aastal oli raamatupidamises esimest aastat kasutusel Omniva arvekeskuse teenused ja
elektrooniline arvete kinnitamise süsteem. Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus rakendas
rehabilitatsiooniteenuste infosüsteemi reha.ee Kogu asutuse infotehnoloogia-alase riist- ja tarkvara
hooldamise ja arendamise parendamiseks sõlmiti leping ettevõttega OÜ Kaughaldus.
2020. aastal puhkenud koroona-kriis andis asutusele mõningase tagasilöögi 2020.aasta märtsis ja
aprillis, kui rehabilitatsiooni- ja nõustamisteenuste maht vähenes järsult. Sihtasutus sai Töötukassalt
nende kuude eest palgatoetust, samas korraldati teenused võimaluste piires ümber e-teenusteks ning
rakendati ettevaatusabinõud teenuse osutamiseks kohapeal. Teenus taastus ja toimib täismahus edasi.
Sihtasutus on jätkuvalt tegutsev ja jätkusuutlik.
SA Elva Teenused on Elva Vallavolikogu poolt 2018. aastal asutatud sihtasutus, mille eesmärk on Elva
valla haridusasutustes toitlustamise korraldamine, lähtudes eelkõige tervisliku ja kohaliku tooraine
kasutamise põhimõtetest ning Elva valla haridusasutuste hoonete ja -rajatiste haldamine, majandamine
ja korrashoid. Septembris 2018 alustas sihtasutus toitlustamise korraldamist Elva gümnaasiumi ja Elva
lasteaed Õnneseene kahes majas ning Elva lasteaed Murumunas. 2019. aasta jaanuaris võeti üle Elva
lasteaed Õnneseene haldus, juulis võeti haldamine üle Elva lasteaed Murumunas. Augustis 2019 võeti
SA Elva Teenused halduse ja toitlustuse alla Puhja lasteaed Pääsusilm ning septembrist alates Elva
gümnaasium, Rõngu keskkool, Puhja lasteaed Pääsusilm, Rõngu lasteaed Pihlakobar, Aakre lasteaed algkool, Valguta lasteaed – algkool ja Konguta kool. 2020. aasta alguses lisandusid ülejäänud Elva valla
haridusasutuste haldus ning toitlustamine – Puhja kool, Rannu kool, Rannu lasteaed Naerupesa ja
Palupera kool.
2020. aasta septembri seisuga on Sihtasutuses 77 töötajat, kellest suurem osa toodi Elva Teenused SAsse ülevõtmise teel. SA Elva Teenused ja Elva valla vahel on sõlmitud kaks lepingut – Elva Valla
haridusasutuste haldus- ja hooldusteenuse osutamise leping ja Toitlustusteenuse osutamise ja ruumide
tasuta kasutamise leping. Elva Teenused on loodud täitma põhikirja järgi määratletud kohaliku
omavalitsusüksuse ülesannet ning juhindutakse oma tegevuses valla arengusuundadest ja otsustest.
OÜ Elva Soojus asutati 03.01.2007 ja loodi eesmärgiga tagada tõhus soojusenergia varustatus Elva
linnas. Osaühing on renoveerinud kõik Elva linna kaugküttesüsteemid ja katlamajad ning opereerib neid.
OÜ Elva Soojus 2020. aasta müügitulu oli 560 277 eurot. OÜ Elva Soojuse auditeeritud majandusaasta
kasum oli 1 687 eurot.
2020. aastal tehti investeeringuid põhivarasse summas 53 129 eurot. Renoveeriti Kirde katlamaja hakke
etteandetigu. Soetati uusi kaugloetavaid soojusmõõtureid, renoveeriti Nooruse tänava katlamaja
piirkonnas kaugküttetrassi kaevu ja Nooruse katlamaja hakkelao põranda vahetades välja kogu kraapide
süsteemi. Ka vahetati välja ja uuendati Nooruse katlamajas visualiseerimise arvutisüsteemi, ja
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kaasajastati mitmed pumpade sagedusmuundurid. Alustati Rannu alevikus katlamaja ja soojustrasside
ehituseks ettevalmistusi, tellides nii katlamaja kui soojustrasside eelprojektid.
Elva linna
kaugküttevõrguga liideti 2 uut tarbijat (Kesk 27, Eha 12).
KIK-ile esitati taotlus rahastuse saamiseks, et ehitada Rannu alevikku uus hakkepuidul töötav katlamaja
ja uued soojustrassid, mis sai KIK-ilt positiivse vastuse, Rannu aleviku katlamaja rahastamiseks
toetatakse summas 591 300 eurot. Ülejäänud osa summas 635 00 eurot maksab Elva Soojus osaliselt
omavahenditest, osaliselt pangalaenuga. Projektiga alustatakse märtsis 2021.
Elva Varahalduse OÜ asutati 2007. aastal ja kuulub 100% Elva vallale. Elva Varahalduse OÜ loodi
eesmärgiga kinnisvara halduse- ja hooldusteenuse pakkumiseks nii valla kinnisvarale kui ka erasektorile,
kuna loomise hetkel puudusid Elva linnas kinnisvara haldus- ja hooldusteenuse pakkujad. Osaühing oli
jätk Elva linna hoonete haldusosakonnale. Elva valla tekkides muutus ettevõtte põhitegevusala, milleks
on nüüd hoonete- ja maastikuhooldus. Peale kinnisvara hooldatakse ka avalikke haljasalasid kogu Elva
valla territooriumil. Elva Varahaldus haldab ka Elva linna sauna, kus pakutakse sauna- ja pesemisteenust
kõigile soovijatele.
Ettevõttes töötab kinnisvarahaldur, sekretär, raamatupidaja, hooldustööde juht, kaks
majandustöötajat, kaks hooldustehnikut, kaks mehhanismide juhti, kuusteist heakorratöötajat,
saunateenindaja. Hooajaliselt palgatakse juurde kuni viisteist töötajat.
2020. aastal investeeriti hooldustehnikasse, kaasajastati töökeskkonda ja soetati uusi sõidukeid, mis
võimaldas ettevõttel laiendada pakutavaid teenuseid. Tehniliste uuendustega parandasime tööjõu
kasutust, koolitasime personali ja viisime läbi ühiseid töökoosolekuid. Uute klientidena lisandusid 2020.
aastal Elva valla haridusasutused (lasteaiad, koolid), 15 objekti.
Ettevõtte eesmärkideks kinnisvara korrashoiu valdkonnas on kliendisuhete hoidmine, korterelamute
rekonstrueerimine, teenuse läbipaistvuse suurendamine ja teeninduspiirkonna säilitamine. Ettevõtte
eesmärkideks maastiku hoolduse ja korrashoiu valdkonnas on efektiivsuse parandamine, teenuste arvu
suurendamine, kvaliteedi parandamine, tegevuspiirkonna säilitamine Elva vallas.
SA Rõngu Hooldusravikeskus asutati Rõngu valla poolt, et pakkuda elanikele üldhooldekodu teenust.
Teenuse paremaks korraldamiseks renoveeriti ruume ja soetati eriotstarbelist inventari ning koolitati ka
personali. Tegeletakse aktiivselt klientidele huviringide loomisega ja kasutatakse kõiki võimalusi, et
nende igapäevast elu vaheldusrikkamaks muuta.
Teenuse arendamisele suunatud suuremateks tegevusteks 2020. aastal olid lepingu sõlmimine
haigekassa ja koduõendusettevõtte vahel - alates aprillist 2020 on tagatud õe teenus tööpäeviti 8.0016.00, teenuse eest tasub haigekassa.
Seoses piirangutega on meie klientidel lähedastega suhtlemisel kitsendusi, olukorra leevendamiseks
osteti kaks tahvelarvutit, suhelda saab nüüd Skype’i vahendusel.
2020. aasta algusest kasutati hingehoiuteenust, viiruse tõttu küll vaheaegadega. Alates 2021. aasta
maist hakkab teenust tasustama sotsiaalministeerium, esialgne kokkulepe on sõlmitud. Aasta jooksul
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toimusid ka töötajatele mõeldud koolitused, näiteks
nõustamiseks kasutati supervisiooniteenust (rahastas SKA).

hooldajate tasemekoolitus. Töötajate

Suuremad investeeringud 2020. aastal olid teenindusala laiendus - kiviparketi paigaldamine. Uue maja
tagune plats oli nii kitsas, et oli probleeme prügiveoga ja pesumaja auto manööverdamisruumiga.
Samuti korrastati majataguse terrassi – lagunenud kivimüüritis on korras ja kliendid saavad nüüdsest ka
teisel pool maja värskes õhus olla. Välja on vahetatud hooldusvoodeid ja abivahendeid, ruumide
desinfitseerimiseks osteti tööstusliku aurupesuri.
SA Uderna Hooldekodu asutati Rõngu valla poolt 01.10.2005 elanikele üldhooldekodu teenuse
pakkumiseks Uderna krooniliste Haigete Kodu baasil. Hooldekodus on 50 plaanilist voodikohta, aasta
keskmine kohtade täitmine oli 52,9. Aasta jooksul kasutas teenust 72 isikut. Koostatud tegevuskava järgi
on 2020. aastal ehitus- ja remonttöödele finantseeritud 10 136 eurot: (lifti ees- seinte viimistus, alumise
korruse sissekäigu remont, I korruse lisaruumi ehitus, biotiikide kaldapealsete planeerimine ja mõisatiigi
puhastamine, hoone suure korstna remonttööde alustamine). Koroonakriisist tingitud piirangud
raskendasid suuremas mahus tööde teostamist. Seoses klientide külastuskeeluga on muretsetud
tahvelarvuti klientidele lähedastega suhtlemiseks; muretsetud juurde lauamänge, käeliste harjutuste
tundideks vastavalt vajaminevaid materjale. Juurde on ostetud ratastoole, funktsionaalseid voodeid,
öökappe, televiisoreid, pehmeinventari.
2020. aastal korraldati personalile vastavalt nõutud koolitusi ja täiendõppeid. Hooldusteenuse
osutamiseks on olemas vajaliku kvalifikatsiooniga hoolduspersonal ning asutuse majanduslik seis
võimaldab korraldada täies mahus eesmärgipärast tegevust.
AS Emajõe Veevärk. Elva vald omab 38,7013% aktsiaseltsi aktsiatest ning on sellega ettevõtte suurim
aktsionär. Aktsiaselts loodi omavalitsuste poolt vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimiseks ja
haldamiseks. Emajõe Veevärk tegutseb viies maakonnas (Tartu maakond, Põlva maakond, Valga
maakond, Jõgeva maakond ja LääneViru maakond) ja on kehtestanud ennast piirkondliku veeettevõtjana. Ettevõte tegeleb järjekindlalt vee- ja heitvee kvaliteedi parandamisega, erinevate riskide
vähendamisega (veeavariid ja ummistused) klientide jaoks. Suurendatud on joogiveekvaliteedi kontrolli
omaseire mahtu.
Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste finantsnäitajate kohta on
toodud lisas 7A ja sidusettevõtja kohta lisas 7B.
Koroonakriisist olid enim mõjutatud SA Elva Kultuur ja Sport, mille põhitegevuseks on kultuuri ja
spordisündmuste korraldamine ning vastava taristu haldamine ning SA Elva Teenused, mis tegeleb
haridusasutuste toitlustamise ja hoonete haldamisega. Piirangutest tulenevalt olid vastavad tegevused
oluliselt pärsitud ja periooditi üldse peatunud. Sihtasutustest mittesõltuv tegevusetus avaldas olulist
mõju nende majandustulemustele.
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1.8. Ülevaade sisekontrollisüsteemist
Vallavalitsuse ning tema haldusala sisekontrollisüsteem toimib nõutaval tasemel ja selle tõhususe
tagavad erinevad kehtestatud korrad ja kokkulepped. 2021. aasta alguses alustas tööd
sisekontrollisüsteemi loomise töögrupp, mis kaardistas olemasoleva olukorra ning tegi ettepanekuid
2021. aasta tööplaani tegevuste lisamiseks.
Sisekontrollisüsteemi toimimise tagavad:
•

Kõigi valla struktuuriüksuste põhiliste tegevuste reglementeeritus.

•

Ühtse finantsarvestuse ja dokumendihalduse tarkvara kasutamine.

•

Infosüsteemide juurdepääs ainult selleks volitatud ametnikel, määratud ametnike ligipääs
andmefailidele ja serveritele.

Raamatupidamise sisekorra eeskirjade kohased inventuurid ja kinnitatud korrad, mis reguleerivad vara
võõrandamist, kasutusse andmist, üleandmist, kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist.

Tegevusaruande lisa 1. Korraldatud riigihanked

Elva vallas korraldab suuremaid riigihankeid vallamajandusosakond. Riigihangete registris avaldati 2020.
aastal järgmised hanked:

Jrk nr

1.
2.

3.
4.

5.

Hanke nimetus

Spordihoone
sisustuse hange
Rõngu
kogukonnakeskuse
projekteerimine
Sotsiaalosakonnale 10
sõiduauto hankimine
Mesika tn kõnni- ja
jalgtee ehitamine
(PKT)
Konguta Kooli
rekonstrueerimine
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Menetluse liik

Hankelepin
gu eeldatav
maksumus
(eurot kmta)

Hanke
väljakuulutami
se aeg (kvartal)

Hankelepin
gu täitmise
aeg

Lihthange
Lihthange

30 000€
52 000€

I kvartal
I kvartal

II kvartal
I kvartal

Avatud
hankemenetlus
Avatud
hankemenetlus

90 000€

I kvartal

I kvartal

270 000€

I kvartal

II-III kvartal

150 000€

I kvartal

II-IV kvartal

Avatud
hankemenetlus
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

Peedu tee, J. Kärneri
ja Lootuse tänava
ehitus
Puhja, Rannu, Rõngu
piirkonna niitmine (3
osa) 2021-2022
Ohtlike jäätmete
käitlemine ja
jäätmejaamade
haldamine 2020-2022
Hellenurme kergtee
ehitamine (PKT)
Elva valla teede ja
tänavate ehitus
Puudega laste
sotsiaaltransporditee
nus
Rõngu
kogukonnakeskus
Ulila keskuse
renoveerimine
Lapsehoiuteenuse
tellimine Elva linna
teeninduspiirkonda
(50 kohta)
Elva linna
tänavavalgustuse
kaasajastamine
Elva linna tänavate
katendite
uuendamine
Elva linna teede ja
tänavate pindamine
Kingu-Sireli
sademevee
rekonstrueerimine
Suvelilled 2021-2024
Lumetõrje teenus
Puhja piirkonda
(2020-2022)
Elva linna Pika tänava
rekonstrueerimine
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Avatud
hankemenetlus

220 000€

I kvartal

II-III kvartal

Avatud
hankemenetlus

3x21 000€

IV kvartal

2021

Avatud
hankemenetlus

100 000€

I-II kvartal

II-III kvartal

Avatud
hankemenetlus
Lihthange

200 000€

II kvartal

II-III kvartal

120 000€

II kvartal

II-III kvartal

Lihthange

30 000€

II kvartal

II kvartal

Avatud
hankemenetlus
Lihthange

434 600€

II-III kvartal

2021

98 333,33€

II kvartal

III-IV kvartal

Avatud
hankemenetlus

272 360€

II kvartal

01.09.202031.08.2022

Avatud
hankemenetlus

433 000€

II-IV kvartal

2021

Avatud
hankemenetlus

160 000 €

II kvartal

II-III kvartal

Avatud
hankemenetlus
Lihthange

250 000 €

II kvartal

III kvartal

70 000 €

III kvartal

III kvartal

Lihthange
Lihthange

45 000 €
42 000 €

IV kvartal
IV kvartal

2021
IV kvartal

Avatud
hankemenetlus

1 026 337 €

IV kvartal

2021
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Konguta rahvamaja
rekonstrueerimise I
etapp
Rannu aleviku
sademevee süsteemi
väljaehitamine
Rõngu
kogukonnakeskuse
ehitus
Puhja seltsimaja
välisfassaadi
uuendamine
Lasteaiateenuse
osutamine Elva linnas
perioodil 01.01.202131.12.2024
Puiestee ja Vaikse
tänava põhiprojekti
koostamine
Raske ja sügava
puudega lastele
lapsehoiuteenuse
osutamine
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Lihthange

100 000 €

IV kvartal

2021

Lihthange

100 000 €

IV kvartal

2021

Avatud
hankemenetlus

656 000 €

IV kvartal

2021

Lihthange

119 000 €

IV kvartal

2021

Väljakuulutamise
ta
läbirääkimistega

1 650 451,8
€

2021-2024

IV kvartal

Lihthange

50 000 €

IV kvartal

2021

Hange alla
riigihanke
piirmäära

100 000 €

IV kvartal

2021-2022
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2. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
2.1. Konsolideeritud bilanss
Eurodes
Lisa

31.12.2020

31.12.2019

2
3A
4A
5

54 705 773
6 974 655
3 942 680
1 154 445
1 792 595
84 935

53 010 710
5 640 281
1 369 327
1 125 174
3 053 033
92 747

8
9

47 731 118
18 434 236
0
61
303 990
28 992 831

47 370 429
19 912 362
1 758
61
285 323
27 170 925

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Saadud maksude ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised

10
12

54 705 773
15 761 503
5 691 667
1 298
446 483
1 474 382
2 018 049
1 751 455

53 010 710
14 310 462
5 168 170
3 651
966 476
1 417 690
1 059 336
1 721 017

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised

12

10 069 836
10 069 836

9 142 292
9 142 292

38 944 270
12 000
36 675 342
2 256 928

38 700 248
12 000
35 499 076
3 189 172

Varad
Käibevara
Raha
Maksu-, lõivu-ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Põhivara
Osalus tütar- ja sidusettevõtjates
Finantsinvesteeringud
Muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara

Netovara
Kassareserv
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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2.2. Konsolideeritud tulemiaruanne
Eurodes

Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Lisa

2020

2019

3B
14
13
15

27 721 933
12 210 706
3 607 544
11 627 948
275 735

28 402 650
11 852 814
3 689 181
12 708 733
151 922

16
17
18
8,9

-25 850 648
-1 323 476
-14 338 638
-7 736 149
-2 452 385

-26 307 775
-1 290 263
-13 982 436
-8 919 356
-2 115 720

1 871 285

2 094 875

385 643
-127 521
514 646
259

1 094 875
-65 739
1 159 677
359

-1 758
17

0
0

2 256 928

2 189 172

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Kahjum finantsinvesteeringute
ümberhindamisest
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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2.3. Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Eurodes
Lisa

2020

2019

1 871 285

2 094 875

8,9
18
13
16

2 452 385
384 112
-728 756
47 608

2 115 720
1 172 586
-3 448 621
63 536

16

- 20 000

-20 000

15
4A,5

-133 285
3 819 349
324 309
-148 074
3 995 584

-47 159
1 930 937
-393 380
166 639
1 704 196

9,18

-5 168 369

-8 695 083

8,9
4A,13
16
6
7B
4A
2,4A

136 240
2 806 837
-27 589
0
-74
0
278
-2 252 677

98 098
1 489 935
-43 536
-22 326
0
-1 176
363
-7 173 725

12
12
12
10,12

2 679 000
-1 707 939
-13 079
-127 536
830 446
2 573 353

4 260 000
-1 199 744
-13 025
-65 728
2 981 503
-2 488 026

2
2

1 369 327
3 942 680
2 573 353

3 857 353
1 369 327
-2 488 026

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
(mitterahaline)
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja
materiaalse põhivara müügist
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest
Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja
materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel
Tasutud finantsinvesteeringute tasumisel
Tagasi makstud laenud
Laekunud intressid ja muud finantstulud
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laene
Tasutud kapitalirendi põhiosa maksed
Tasutud intressid ja muud finantskulud
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Rahavood kokku
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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2.4. Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
Eurodes

Lisa
Saldo 31.12.2018
Põhivara ümberhindlus
Arvestuspõhimõtete muutus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2019
Põhivara ümberhindlus
Arvestuspõhimõtete muutus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2020
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9
7

9
7

KassaAkumuleeritud
reserv
tulem
12 000
36 261 339
0
17 382
0
-779 645
0
3 189 172
12 000
38 688 248
0
2 266
0
-2 015 172
0
2 256 928
12 000
38 932 270

Kokku
36 273 339
17 382
-779 645
3 189 172
38 700 248
2 266
-2 015 172
2 256 928
38 944 270
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2.5. Eelarve täitmise aruanne
Eelarve

Muudetud
eelarve

Täitmine

22 846 735
12 092 100
1 247 403
9 379 232
128 000
21 493 988
1 579 097
0
19 914 891
150 000
0

23 738 717
11 742 100
1 265 247
10 603 019
128 351
22 172 287
1 852 834
18 317
20 319 453
262 330
145 521

24 344 765
12 210 706
1 337 367
10 666 802
129 890
20 709 185
1 797 620
19 690
18 911 565
0
144 148

1 352 747

1 566 430

3 635 580

Investeerimistegevus
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
sh reservfondi vahendite arvelt
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine (+)
Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine (-)
Osaluste soetus
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)

-5 426 401
20 000
-5 033 787
0
1 840 000
-2 174 000
0
350
-78 964

-6 339 227
20 000
-5 406 885
-22 320
2 160 142
-3 011 470
-22 400
350
-78 964

-4 228 580
136 290
-2 256 888
-22 320
780 993
-2 792 459
-22 400
193
-74 309

Eelarve tulem

-4 073 654

-4 772 797

-593 000

Finantseerimistegevus
Kohustiste võtmine (+)
Kohustiste tasumine (-)

120 654
1 683 000
-1 562 346

-210 826
1 351 520
-1 562 346

-1 562 320
0
-1 562 320

Likviidsete varade muutus
Nõuete ja kohustiste saldo muutus

-2 045 000
1 908 000

-502 000
4 481 623

2 107 692
4 263 012

Põhitegevuse tulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud
Antavad toetused
sh reservfondi vahendite arvelt
Muud tegevuskulud
sh reservfond
sh reservfondi vahendite arvelt
Põhitegevuse tulem
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Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse
ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendab Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Konsolideerimisgrupi
raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, v.a olulised enne
1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on kajastatud ühekordselt
ümberhinnatud väärtuses, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Varade ja kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustise
eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke.
Laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.
Raha teel on kajastatud kaardimakseid mis pole veel pangakontole laekunud.
Finantsinvesteeringud
Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20%.
Nimetatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid on tehtud avalikku sektorisse kuuluvatesse äriühingutesse
koostöös teiste kohalike omavalitsuste üksustega ning neid kajastatakse sarnaselt olulise mõju all
olevate osalustega (kapitaliosaluse meetodil). Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse
järjepidevalt tehingupäeval.
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt
laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla
hinnatud. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Üldjuhul on nõuded hinnatud ligikaudsel
meetodil, sh üle 180 päeva maksetähtaja ületanud nõuded on alla hinnatud 100% ulatuses ning 90 –
180 päeva maksetähtaja ületanud nõuded 50% ulatuses. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis
tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel
kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
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Varud
Varudena on kajastatud tütarettevõtte OÜ Elva Soojus soojatootmiseks vajaliku kütuse jäägid ning
remondimaterjalid. Samuti kajastatakse müügiks ostetud Elva valda tutvustavad infomaterjalid ja
meened linna infopunktis ning toiduainete varud. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis
koosneb ostuhinnast (v.a käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest soetamisega
seotud otsestest kulutustest. Kütuse jäägi hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna
meetodit, muul juhul FIFO meetodit. Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimisväärtusele,
kui see on madalam nende soetusmaksumusest.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Konsolideerimata bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutuses,
äriühingutes, mille üle Elva Vallavalitsusel on valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse
konsolideerimata aruannetes ka olulise mõju all olevates äriühingutes (sidusettevõtjad). Tuletatud
soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende bilansiline väärtus
kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus.
Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist Elva Vallavalitsusele
kuuluv osa on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse
järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.
Konsolideerimine
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse konsolideeriva üksuse
(emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhiaruanded: bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude
aruanne ja netovara muutuste aruanne. Emaettevõtte konsolideerimata aruannete koostamisel on
järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamisel. Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud käesoleva
konsolideeritud raamatupidamise aruande lisadena, on investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse
kajastatud tuletatud soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse vajadusel allahindlusega. Kui kajastatud
osaluse tuletatud soetusmaksumus on kõrgem kui kontserni osalus tütar- või sidusettevõtte netovaras,
mis on vähenenud dividendide väljamaksmise, kahjumi või mõnel muul põhjusel, hinnatakse tuletatud
soetusmaksumus alla kuni osaluse summani tütar- või sidusettevõtte netovaras. Kui osaluse summa
tütar- või sidusettevõtte netovaras järgnevatel perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni
osaluse tuletatud soetusmaksumuseni või osaluse summani tütar- või sidusettevõtte netovaras,
olenevalt kumb neist on madalam.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte
kontrolli all olevate tütarettevõtete finantsnäitajad. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes
on elimineeritud kontsernisisesed nõuded ja kohustised, kontserni üksuste vahelised tehingud ning
nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Kui realiseerimata kahjumit ei saa
katta, ei elimineerita seda aastaaruandest. Vajadusel on tütarettevõtete arvestuspõhimõtteid
muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele.
2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad lisas 7 toodud tütarettevõtete
finantsnäitajad.
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Tütarettevõtted
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Elva Vallavalitsusel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse
emaettevõtte kontrolli alusel olevaks, kui emaettevõte omab kas otseselt või kaudselt üle 50%
tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima
tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.
Tütarettevõtte definitsioonile vastavad ka mitteäriühingud (sihtasutused ja mittetulundusühingud).
Kontrolli ja olulise mõju määramisel mitteäriühingutes arvestatakse asjaolu, kas emaettevõttele lähevad
üle mitteäriühingu varad selle likvideerimisel. Kui emaettevõte omab sihtasutuses või
mittetulundusühingus valitsevat mõju (üldjuhul üle 50% hääleõigusest) kajastatakse osalust 100% na.
Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad
äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse
omandatud tütarettevõtte varad, kohustised (so omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses
ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse
positiivse või negatiivse firmaväärtusena. Alates omandamise kuupäevast kajastatakse omandatud
tütarettevõtte varad, kohustised ja tingimuslikud kohustised ning tekkinud positiivne firmaväärtus
konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud tütarettevõtte tuludes ja kuludes kajastatakse
konsolideeritud tulemiaruandes. Negatiivne firmaväärtus kajastatakse koheselt tuluna. Informatsioon
tütarettevõtete kohta on toodud lisas 7.
Sidusettevõtted
Sidusettevõte on ettevõte, mille üle Elva Vallavalitsus või tema tütarettevõte omab olulist mõju, kuid
mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui Elva Vallavalitsusel või tema
tütarettevõte omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.
Kui Elva Vallavalitsus või tema tütarettevõte omab sihtasutustes või mittetulundusühingutes olulist
mõju (üldjuhul 20-50% hääleõigusest), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajastata.
Sissemaksed osaluse objekti sihtkapitali kajastatakse antud toetuse kuluna.
Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil.
Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida
korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti netovaras (nii
muutused sidusettevõtte kasumis/kahjumis kui muudel netovara kirjetel) ning investeeringuobjekti
varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse
elimineerimisega või amortisatsiooniga.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuks loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa sellest, mida renditakse välja
avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoitakse turuväärtuse
tõstmise eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja
ruume, mida kasutatakse avaliku sektori üksuse poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Amortisatsiooninorm määratakse
kinnisvara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast.
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Materiaalne põhivara
Materiaalsete põhivaradena kajastatakse varad, mida kontsern kasutab põhikirjaliste ülesannete
täitmisel või teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi
jooksul kui üks aasta ning mille soetusmaksumus on alates 5 000 eurost (kuni 31.12.2016 2 000 eurot).
Riigi raamatupidamise üldeeskirja 2016.aasta muudatustest tulenevalt kanti seisuga 31.12.2016
kontsernis põhivarad soetusmaksumusega alla 5 000 euro konsolideeritud bilansist välja.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse
materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara
järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi. Parendustega seotud
kulutused lisatakse materiaalsete põhivarade soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad
materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele. Põhivarade remondi- ja
hoolduskulusid, mis tehakse eesmärgiga säilitada varade esialgne tase, kajastatakse nende tekkimisel
aruandeperioodi kuludes. Eespool nimetatud kulutustele lisanduv käibemaks kajastatakse eraldiseisval
kontol ja kantakse aruandeperioodi kuludesse.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a
soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.
Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast.
Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust
on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.
Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
• Hooned 1,5-20,0 %
• Teed 5,0-25,0 %
• Muud rajatised 5,0-20,0 %
• Masinad ja seadmed 16,0- 20,0 %
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 33,0- 40,0 %
• Inventar, tööriistad 20,0- 40,0 %
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Ümberhindlus
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne
ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud hüperinflatsiooni ja
korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.
Seoses maareformi kestmisega on
ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja
maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil
omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind
puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa
arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda. Turuhinna puudumise korral on teistelt avaliku sektori
üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta arvele ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses.
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Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
(a) Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas
või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi
tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud
juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara
omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea
jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust
vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse
kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
(b) Aruandekohustuslane on rendileandja
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik või lepinguline
alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab
usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.
Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest.
Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustisteks, kuid mille kohustisena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud
raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena. Juhul kui eraldis realiseerub
tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses
(eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju
on ebaoluline.
Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustised) võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt
kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a
edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega
tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste
korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases
väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgmistel perioodidel kohustistelt
intressikulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Toetused
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks
sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.
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Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud
sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning
tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses,
sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna. Tegevustoetused on antud ja saadud
toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides
määratud eesmärkidest. Tegevustoetused kajastatakse saaja poolt tuluna ja tegevustoetuse andja poolt
kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist tegevustoetust kajastatakse saadud kaupade ja
teenuste õiglases väärtuses. Kui tegevustoetusena saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada
linnavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib
kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb
vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –
kohustised on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud
Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustiste
ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes.
Maksude arvestus
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit.
Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt,
ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud
kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavate dividendide netosummalt. Dividendide
väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja konsolideeritud
tulemiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest,
millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu
tasumise kohustis tekib dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 10.kuupäeval.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude
tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud arvetele ja deklaratsioonidele. Lõivutulu
kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete,
kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste
müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse
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tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud
ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna
tulemiaruande kirjel „Muud tegevuskulud“. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks
kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel. Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise
momendil kuluna.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Elva Valla volikogu ja valitsuse liikmed ning hallatavate asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja
äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmed. Kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna
liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis
võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud Elva valla kohta (konsolideerimata) tekkepõhiselt. Kasutatud
erinevad arvestuspõhimõtted võrreldes tulemiaruandega:
1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara
müügist laekunud summad tuluna. Põhivara amortisatsiooni, ümberhindlust, müüdud põhivara
jääkmaksumust ja põhivarade mitterahalist liikumist eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks on eelarve täitmise
aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna.
Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 22.
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Eurodes
Sularaha kassas
Arvelduskontod pankades
Raha ja selle ekvivalendid kokku

Rahalt ja selle ekvivalentidelt teenitud intressitulu
Intressitulud kokku

31.12.2020
3 663
3 939 017
3 942 680

31.12.2019
3 699
1 365 628
1 369 327

2020
259
259

2019
359
359

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Eurodes
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Lühiajalised nõuded
31.12.20
1 135 442
11 516
50
7 437
1 154 445

Maksud brutosummas Lisa
Tulumaks
Maamaks
Muud kohalikud maksud
Muud riiklikud maksud (loodusressursside kasutamisest)
Kokku maksu- ja lõivunõuded

31.12.19
1 106 936
10 724
0
7 514
1 125 174

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Lisa
Maksud
Tulumaks
Maamaks
Kohalikud maksud
Lõivud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Tulud loodusressursside kasutamisest
Kokku maksu- ja lõivutulud
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14
15

2020
12 210 706
11 833 651
372 242
4 813
24 400
115 858
115 858
12 350 964

2019
11 852 814
11 472 158
375 878
4 778
19 640
75 402
75 402
11 947 856
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C. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Maksud brutosummas
Kinnipeetud tulumaks
Tulumaks erisoodustustelt
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Loodusressursside ja saastetasude
kohustis
Makstud lõivude ettemaksed
Ettemaksukonto jäägid
Kokku

Ettemaksed
Võlad
Ettemaksed
31.12.2020 31.12.2020
31.12.2019
0
162 063
0
0
76
0
83 189
37 720
398 163
0
341 749
0
0
22 649
0
0
16 672
0
0
69
20 210
103 468

994
0
0
581 923

0
69
12 731
410 963

Võlad
31.12.2019
215 267
468
22 932
421 245
27 370
19 661
1 031
-14
0
707 960

Maksude ettemaksete osas vaata ka lisa 4 ning maksuvõlgade osas lisa 10.

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
Eurodes
A. Muud nõuded ja ettemaksed
Lisa
Nõuded ostjate vastu
Brutosummas
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Nõuded tegevuskulu toetustest
Nõuded põhivara toetustest
Muud nõuded
sh. intressinõuded
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Nõuded müüdud põhivara eest
Ettemakstud sihtfinantseerimised
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

4B
13
11

3C

31.12.2020
227 861
248 414
-20 553
58 866
1 282 522
5 836
0
103 468
44
96 948
17 050
1 792 595

B. Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu
Lisa
Jääk aasta algul
Allahinnatud nõuded
18
Laekunud varem allahinnatud nõuded
18
Kantud lootusetult laekuvateks
Jääk aasta lõpul
4A
/allkirjastatud digitaalselt/
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2020
-19 474
-11 844
7 863
2 902
-20 553

31.12.2019
254 845
274 319
-19 474
62 190
2 174 864
5 797
1
410 963
44
123 294
21 036
3 053 033

2019
-27 913
-16 681
5 329
19 791
-19 474
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Lisa 5 Varud
Eurodes
31.12.2020
83 499
1 436
84 935

Tooraine ja materjal
Ostetud kaubad müügiks
Varud kokku

31.12.2019
91 473
1 274
92 747

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
AS Eesti Veevärk (soetusmaksumuses)
AS Eesti Veevärk aktsiatest kuulus konsolideerimisgrupile nii 31.12.2019.a kui 31.12.2018.a seisuga
1,2921% (23 aktsiat) bilansilises väärtuses 1 758 eurot. Seoses AS Eesti Veevärk pankrotiga on 2020.
aastal bilansist maha kantud aktsiad 1 758 euro väärtuses.

Lisa 7 Osalused tütarettevõtjates, sihtasutustes ja sidusettevõtjates
Eurodes
A. Tütarettevõtjad ja sihtasutused
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju all
olevad äriühingud ja sihtasutused:

Tulemiaruande näitajad
Nimetus, aasta

Osaluse
määr (%)

Tegevustulud

Tegevuskulud

Bilansi näitajad aasta
lõpu seisuga
Tulem

Varad

Netovarad

OÜ Elva Soojus
2020
2019
Elva Varahalduse OÜ
2020
2019
SA Elva Laste- ja
Perekeskus
2020
2019
/allkirjastatud digitaalselt/
Heiki Hansen
vallavanem

100%
100%

560 277
575 266

-558 431
-585 730

1 687
-10 675

944 676
937 322

864 851
863 164

100%
100%

727 475
561 213

-715 871
-539 474

27 437
21 519

186 947
161 570

141 048
113 611

100%
100%

1 512 051
1 342 574

-1 444 610
-1 330 475

67 460
12 110

1 552 046
1 477 073

1 397 174
1 329 713
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SA Elva Kultuur ja
Sport
2020
2019

100%
100%

3 259 361
2 425 272

-744 303
-367 712

100%
100%

1 360 475
802 721

-1 388 817
-807 784

-28 340
-5 062

126 163
131 375

-41 069
-12 729

100%
100%

0
4 000

0
-2 706

0
1 294

0
0

0
1 294

2020
2019

100%
100%

493 750
452 550

-454 807
-430 036

44 762
22 529

361 330
315 545

336 308
291 546

SA Rõngu
Hooldusravikeskus
2020
2019

100%
100%

684 234
665 766

-682 691
-647 820

1 543
17 946

113 456
107 344

51 348
49 805

SA Elva Teenused
2020
2019
Puhja Valla Arendus
SA
2020
2019

2 462 214 11 402 383
2 057 560 6 707 087

6 019 956
3 478 198

SA Uderna
Hooldekodu

B. Sidusettevõtjad
Tulemiaruande näitajad
Nimetus, aasta
AS Emajõe Veevärk
2020
2019

Osaluse
määr (%)

Tegevustulud

Tegevuskulud

38,7013%
43,3426%

5 588 288 -4 251 062
7 013 097 -4 337 546

Bilansi näitajad aasta
lõpu seisuga
Tulem

Varad

Netovarad

1 336 734 50 025 622 47 880 798
2 675 600 48 250 515 46 022 923

AS Emajõe Veevärk on asutatud 2004. a linnade ja valdade koostöös uue veevärgi rajamiseks LõunaEesti piirkonda. AS-le Emajõe Veevärk anti 2005 aastal üle kõik ühisvee- ja kanalisatsioonitorustikud ning
2006. aastal nendega seotud rajatised. Seisuga 31.12.2014 on ehitustööd lõppenud ja vastavad veevärgi
/allkirjastatud digitaalselt/
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rajatised on kasutusele võetud. Kõnesoleva veevärgiga seotud liitumistasud kogus Elva Linn kuni
30.juuni 2011.
30.10.2019.aastal toimus aktsionäride erakorraline üldkoosolek mis kõrvaldas 29.04. 2019.aasta
üldkoosoleku protokollis ja otsustes sissesattunud aktsiakapitali laiendamise ja ülekursi suuruse
arvestamisel tekkinud arvutusvead. Peale nimetatud paranduste tekkimist jäi osaluse % samaks.
12.06.2020.aastal toimus aktsionäride korraline üldkoosolek kus otsustati suurendada aktsiakapitali
171 264 euro võrra, emiteerides selleks 2676 aktsiat nimiväärtusega 64 eurot. Aktsiate märkimisõigus
Elva vallal oli 350 aktsia osas, mille eest tasuti 22 400 eurot. Seisuga 31.12.2020 kuulub Elva vallale
26 457 aktsiat, osalus 38,7013%. Elva valla osalusprotsent on vähenenud kuna aktsiaseltsiga on liitunud
uued aktsionärid ning emiteeriti uusi aktsiaid.
Osaluste bilansiline väärtus ja liikumised
Jääk
Aktsiate eest
aasta
tasumine
algul
AS Emajõe Veevärk
2020 19 912 362
22 400
2019 19 532 330
0

Arvestuspõhimõtete
muutus
-2 015 172
-779 645

Kasum/ -kahjum
kapitaliosalusest
514 646
1 159 677

Jääk
aasta
lõpul
18 434 236
19 912 362

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud
Eurodes
Lisa
Soetusmaksumus 31.12.2018
Akumuleeritud kulum 31.12.2018
Jääkväärtus 31.12.2018
Amortisatsioon ja allahindlus
Üle toodud põhivara grupist
Maha kantud
Müüdud
Soetusmaksumus 31.12.2019
Akumuleeritud kulum 31.12.2019
Jääkväärtus 31.12.2019
Amortisatsioon ja allahindlus
Üle toodud põhivara grupist
Soetused
Maha kantud
Müüdud
Soetusmaksumus 31.12.2020
Akumuleeritud kulum 31.12.2020
Jääkväärtus 31.12.2020
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13

13

Maa
28 379
0
28 379
0
0
0
-770
27 609
0
27 609
0
0
0
0
-1 696
25 913
0
25 913

Hooned ja
rajatised
1 783 453
-1 497 934
285 519
-33 601
19 893
-4 705
-9 392
1 775 712
-1 517 998
257 714
-33 801
56 780
14 316
-16 408
-524
1 807 530
-1 529 453
278 077

Kokku
1 811 832
-1 497 934
313 898
-33 601
19 893
-4 705
-10 162
1 803 321
-1 517 998
285 323
-33 801
56 780
14 316
-16 408
-2 220
1 833 443
-1 529 453
303 990
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Kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringud

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud

Lisa
14
18

2020
35 837
-12 977

2019
29 108
-27 857

Rendilepingud saab lõpetada teatades ette 1- 3 kuud, millele vastav renditulu moodustaks 0 eurot
(31.12.2019 seisuga 0 eurot).
Hoonestusõigusega koormatud kinnisvarainvesteeringud
Tulud hoonestusõiguse tasudest

Tulud hoonestusõiguse tasudest tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
1. kuni 2. aastal
2. kuni 3. aastal
3. kuni 4. aastal
4. kuni 5. aastal
Peale 5. aastat

Lisa
14

2020
20 000

2019
20 000

11

100 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
0

120 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

Hoonestusõigus on seatud 2010. aastal haiglahoonetele SA Elva Haigla TM kasuks tähtajaga
31.12.2025.a. Hoonestaja ja omanik on lepingus kokku leppinud, et hoonestaja ei maksa
hoonestusõiguse tasu kinnistu omanikule, vaid koondab hoonestusõiguse iga-aastased tasud
investeeringuteks “Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” raames ehituse
omaosaluse rahastamiseks ehk sisuliselt on ühtlasi tegemist konsolideerimisgrupi toetusega põhivara
soetamiseks (vt ka lisa 11, 16). Ehitus valmis tähtajaks. Konsolideerimisgrupil on hoonestusõiguse
võõrandamise korral ostueesõigus. Hoonestusõiguse lõppemisel läheb kinnistu koos oluliste osadega
ilma konsolideerimisgrupi poolt SA-le Elva Haigla TM hüvitist maksmata konsolideerimisgrupi
omandisse.
Ostetud kinnisvarainvesteeringud
Osteti Rõngu meierei hoone maksumusega 14 316 eurot.
Mahakantud kinnisvarainvesteeringud
Aruandeaastal on maha kantud Kooli elamu remondi käigus asendatud vara jääkväärtuses 2 092 eurot
(2019.a. Supelranna 21 remonditööde käigus asendatud vara jääkväärtuses 4 705 euro väärtuses) ja
lammutati Rõngu meierei hoone jääkväärtusega 14 316 eurot.
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Müüdud kinnisvarainvesteeringud
2020.aastal müüdi vallale kuulunud korterid Elva linnas Kesk 22 ja Vana-Koidu 2-7 jääkväärtusega 524
eurot koos nende juurde kuuluva maaga 1 696 eurot. Kinnistud müüdi hinnaga 90 000 eurot ja peale
müügiga seotud kulude mahaarvamist kujunes müügi kasumiks 87 780 eurot. (2019.aastal müüdi vallale
kuulunud korter ja Lauri vesiveski kinnistu Illi külas jääkväärtusega 9 392 eurot koos nende juurde
kuuluva maaga 770 eurot. Kinnistud müüdi hinnaga 12 499 eurot ja peale müügiga seotud kulude
mahaarvamist kujunes müügi kasumiks 2 337 eurot). (Vt ka lisa 15).

Lisa 9 Materiaalne põhivara
Eurodes

Lisa
Soetusmaksumus 31.12.2018
Akumuleeritud kulum 31.12.2018
Jääkväärtus 31.12.2018
Soetused
Varade tasuta saamine
Amortisatsioon ja allahindlus
Mahakandmine
Ümberklassifitseerimine
Ümberhindlus
Müüdud põhivara
Üle viidud kinnisvarainvesteeringuteks
Soetusmaksumus 31.12.2019
Akumuleeritud kulum 31.12.2019
Jääkväärtus 31.12.2019
Soetused
Varade tasuta saamine
Amortisatsioon ja allahindlus
Mahakandmine
Ümberklassifitseerimine
Ümberhindlus
Müüdud põhivara
Üle viidud kinnisvarainvesteeringuteks
Üle antud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Soetusmaksumus 31.12.2020
Akumuleeritud kulum 31.12.2020
Jääkväärtus 31.12.2020
/allkirjastatud digitaalselt/
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Maa
1 232 231
0
1 232 231

13

15
8

13

15
8

1 070
63
0
0
0
17 382
-3 027
0
1 247 719
0

Lõpetamata tööd
Hooned ja Masinad ja
Muu
ja etterajatised
seadmed põhivara
maksed
Kokku
39 336 792 2 169 154
553 050
948 397 44 239 624
-21 042 366 -1 584 816
-329 319
0 -22 956 501
18 294
584 338
223 731
948 397 21 283 123
426
81 683
60 468
30 120 7 835 099 8 008 440
0
0
0
0
63
-1 749 416
-86 271
-53 242
0 -1 888 929
-164 385
-240
0
-23 860
-188 485
6 022 484
127 165
144 945 -6 294 594
0
0
0
0
0
17 382
-5 006
-32 743
0
0
-40 776
0
0
0
-19893
-19 893
44 760 926 2 014 012
617 586 2 445 149 51 085 392
-22 281 140 -1 361 295
-272 032
0 -23 914 467

1 247 719 22 479786
1 449
176 818
1 763
0
0 -2 113 094
0
-52 929
1 000
4 297 089
2 266
0
-785
0
0
0
-20

0

652 717
28 119
0
-121 812
0
777 385
0
0
0

345 554 2 445 149 27 170 925
456 098 3 615 154 4 277 638
0
0
1 763
-114 341
0 -2 349 247
0
0
-52 929
209 240 -5 284 714
0
0
0
2 266
0
0
-785
0
-56 780
-56 780

0

0

1 253 392 48 879 650 2 739 033
0 -24 091 980 -1 402 624

1 282 924
-386 373

718 809 54 873 808
0 -25 880 977

896 551

718 809 28 992 831

1 253 392 24 787670 1 336 409

0

-20
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Rahavoogude aruandes materiaalse põhivara eest tasutud summad

Soetused
Tasumata põhivara eest aasta algul
Tasumata põhivara eest aasta lõpul
Käibemaksukulu põhivara soetusest
Kokku tasutud põhivara eest

Lisa
8,9

18

2020
-4 291 954
-671 001
178 698
-384 112
-5 168 369

2019
-8 008 440
-185 058
671 001
-1 172 586
-8 695 083

Soetused, parendatud ja ehitatud materiaalsed põhivarad
Aruandeaastal osteti maad 1 449 euro väärtuses (2019.a 1 070 eurot), renoveeriti hooneid, teid ja
tänavaid ning teisi rajatisi 3 736 111 euro väärtuses (2019.a 7 916 782 eurot).
Masinaid ja seadmeid ning muud põhivara soetati 540 078 euro väärtuses (2019.a 90 588 eurot).
Tasuta saadud põhivarad
Aruandeaasta jooksul anti vallale tasuta maad 1 763 euro väärtuses (2019.a 63 eurot).
Mahakantud materiaalsed põhivarad
Parendamise käigus asendatud varana on maha kantud hoonete, teede- tänavate, trasside ja
tänavavalgustuse osi jääkväärtuses 52 929 eurot (2019.a jääkväärtusega 160 510 eurot).
Kasutuskõlbmatuks muutunud vara 2020. aastal ei olnud (2019. a jääkväärtusega 27 975 eurot).
Müüdud põhivarad
Aruandeaastal müüdi põhivara jääkmaksumusega 785 eurot mille eest laekus 46 290 eurot ja
müügikasumiks kujunes 45 505 eurot (2019.a jääkväärtusega 40 776 eurot mille eest laekus 85 598
eurot ja müügikasumiks kujunes 44 822 eurot). Vt lisa 15.
Tasuta üle antud põhivarad
AS-le Emajõe Veevärk anti üle Pihlaka puurkaevu maa maksumusega 20 eurot.
Materiaalse põhivara ümberhindlused
Aruandeaastal võeti ümberhindlusena arvele varem maakatastrisse kandmata maad summas 2 266
eurot (2019.a 17 382 eurot), mis hinnati maa maksustamishinnas.
Ümberhindlused on teostatud vallavalitsuse spetsialisti poolt.
Lõpetamata tööd ja ettemaksed
Olulisemad lõpetamata tööde ja ehitiste kirjel kajastuvad objektid seisuga 31.12.2020.a.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kentsi järve saneerimistööd 145 414 eurot (31.12.2019.a 36 900 eurot).
Konguta kooli hoone renoveerimine 195 649 eurot (31.12.2019.a 33 510 eurot).
Rannu kooli kaasajastamine 24 650 eurot (31.12.2019.a 24 650 eurot).
Rõngu teeninduskeskuse hoone 61 100 eurot (31.12.2019.a 2 400 eurot).
Ulila keskuse projekteerimine 19 370 eurot (31.12.2019.a 15 970 eurot).
Valguta Lasteaed-Algkooli kõrvalhoone remont 15 181 eurot (31.12.2019.a 15 181 eurot).
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SA Uderna Hooldekodu katuse projekt 5 280 eurot (31.12.2019.a 5 280 eurot).
Autoparkla Kesk 32 9 955 eurot (31.12.2019.a 9 955 eurot).
Elva Keskkonnajaam 23 700 eurot (31.12.2019a. 6 800 eurot).
Elva valla monitoorimisprojekt 20 079 eurot (31.12.2019.a 20 079 eurot).
Hellenurme valgustatud jalgratta- ja jalgtee 20 700 eurot (31.12.2019.a 20 700 eurot).
Arbimäe tänava pikendus 11 896 eurot.
Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine 5 621 eurot.
Pika tänava rekonstrueerimine 132 684 eurot.
Rannu aleviku sademeveetorustiku renoveerimine 3 330 eurot.
Sireli ja kingu tänava sadeveetrassi renoveerimine 3 300 eurot.
Sireli ja Kingu tänava rekonstrueerimine 3 300 eurot.
Tartu maantee kergliiklustee ehitus Elvas 12 700 eurot.
Rannu katlamaja ja soojustrassi rajamine 4 900 eurot.

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara

Kasutusrenditulud
materiaalselt põhivaralt

Lisa

2020

2019

14

91 865

66 629

Kasutusrendile on antud hoonete ebaolulisi osi. Rendilepingud on katkestatavad etteteatamisega 2
kuud, millele vastav renditulu moodustaks 0 eurot (31.12.2019.a 0 eurot).
Kasutusrendile võetud materiaalne põhivara
Tütarettevõtte Elva Varahalduse OÜ poolt on renditud büroo- ja laoruumid, linnavalitsuse korterid,
kinnisvarahooldusmasin, kompaktlaadur ja kaks kaubikut.
Üle ühe-aastase perioodiga mittekatkestatavad rendikohustised on summas 0 eurot (2019.aastal 48 832
eurot) ja rendikulud 0 eurot (2019. aastal 15 909 eurot).
Kapitalirendi tingimustel renditud materiaalne põhivara
Masinad ja seadmed
Jääkväärtus 31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

43 393
86 370
-42 977
25 438
86 370
-60 932

Kapitalirendi kohustistest vt lisast 12.
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Lisa 10 Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Eurodes
Lühiajaline osa
31.12.2020
581 923
1 655
4 459
1 429 021
945
0
46
2 018 049

31.12.2019
707 960
3 020
22 290
325 233
769
50
14
1 059 336

31.12.2020

31.12.2019

Tingimuslikud kohustised
Toetuse andmise kohustis
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Muud sõlmitud hankelepingud
Antud garantiid
Tingimuslikud kohustised kokku

100 000
199 506
745 560
4 390 000
5 435 066

120 000
193 479
1 944 376
2 679 000
2 257 855

Tingimuslikud varad
Toetuste saamise nõuded
Saadud garantiid
Tingimuslikud varad kokku

1 687 193
167 478
1 854 671

65 061
304 693
369 754

Maksukohustised
Toetuse andmise kohustised
Muud kohustised
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Saadud ettemaksed müüdud põhivara eest
Viitvõlad (intressivõlad)
Muud kohustised ja saadud ettemaksed kokku

Lisa
3C
16
13
11

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad
Eurodes

Toetuse andmise kohustis
25.11.2010 sõlmiti Elva linna kui omaniku ja SA Elva Haigla TM kui hoonestaja, vahel hoonestusõiguse
seadmise leping. Lepingu kohaselt on linnal kohustis iga-aastased hoonestusõiguse tasud
investeerida haigla ehitusse, mis kokku moodustab 31.12.2020 seisuga 100 000 eurot
(31.12.2019 120 000 eurot) vt ka lisa 8.
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel äriühingutel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kokku 967
395 euro väärtuses (võrreldava perioodi lõpuks 956 551 euro väärtuses) vt ka lisa 7, millelt arvestatud
potentsiaalne tulumaks 199 506 eurot (2019 aastal 193 479 eurot) on esitatud tingimusliku
kohustusena.
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Muud sõlmitud hankelepingud
Kentsi paisjärve taastamistööde teostamiseks on sõlmitud Hanso MK OÜ-ga leping summas 745 560
eurot.
Antud garantiid
Elva Vallavalitsus on andnud AS-le SEB Pank garantii SA Elva Kultuur ja Sport võetud laenudele summas
4 390 000,00 eurot. 2019.aastal on kasutusele võetud 1 711 000 eurot ja 2020.aastal 2 679 000 eurot.
Toetuse saamise nõuded
Aruandeaasta lõpu seisuga on nõue SA-le Archimedes õppeprojektide läbiviimiseks 7 792 eurot
(31.12.2019.a 14 693 eurot). KIK-i nõuete summa õppeprogrammide läbiviimiseks on 25 963 eurot
(31.12.2019.a 50 368 eurot). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks saadaoleva toetuse nõue 334 155 eurot. Rahandusministeeriumilt saadaolev
toetuse summa on 791 740 eurot, mis sisaldab Rannu kooli energiatõhusaks muutmiseks 562 560 eurot,
Kentsi paisjärve taastamiseks 210 667 eurot ja Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringute uuringuteks
18 513 eurot. Haridusministeeriumi toetuse summa 98 902 eurot on rahastus projektile „Kaasava
hariduse rakendamine Elva valla koolides“. Sotsiaalministeeriumi rahastatud projektide nõuete summa
kokku on 428 641 eurot.
Saadud garantiid
Teostatud töödele kehtivad garantiid:
Energia ja Ehitus OÜ poolt on antud garantii summas 27 800,00 eurot Puhja koolihoone
renoveerimistöödele kehtivusega kuni 30.12.2021.a.
RoadWest OÜ poolt on antud garantii summas 4 678 eurot Elva raudteejaama esise väljaku
rekonstrueerimistöödele kehtivusega kuni 01.05.2022.a.
RTS Infraehitus OÜ poolt on antud garantii summas 100 000 eurot Elva Kesk tn ja lähiümbruse
rekonstrueerimistööde teostamiseks kehtivusega kuni 30.11.2024.a.
Teenuste osas kehtivad alljärgnevad garantiid:
AS Eesti Keskkonnateenused garantii Elva linna teede ja tänavate hooldustööde teostamise eest
perioodil 2018-2022 summas 25 000 eurot kehtivusega kuni 31.08.2022.a.
AS Eesti Keskkonnateenused garantii jäätmeveo teenuste osutamiseks 10 000 eurot kehtivusega kuni
31.10.2023.a.
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Lisa 12 Laenukohustised
Eurodes
Järelejäänud tähtaja järgi
Kuni 1 a
1–2a
Jääk seisuga
31.12.2019
Pangalaenud
Kapitalirendid
Jääk seisuga
31.12.2020
Pangalaenud
Kapitalirendid

2–3a

3–4a

4–5a

Üle 5 a

Kokku

1 721 017
1 707 938
13 079

1 751 460
1 738 326
13 134

1 670 957
1 662 956
8 001

1 458 192 1 282 254
1 456 765 1 282 254
1 427
0

2 979 429
2 979 429
0

10 863 309
10 827 668
35 641

1 751 455
1 738 321
13 134

1 670 951
1 662 950
8 001

1 458 186
1 456 759
1 427

1 473 248 1 326 540
1 473 248 1 326 540
0
0

4 140 911
4 140 911
0

11 821 291
11 798 729
22 562

Jääk
Jääk
31.12.2020 31.12.2019
0
0
4 582
18 296
97 534
161 961
142 623
201 639
4 390 000
1 711 000
4 634 739
2 092 896
0
397 517
171 739
197 826
105 558
120 607
2 337 500
2 549 000
2 614 797
3 264 950
0
0
0
36 000
26 842
62 631
119 690
184 975
43 356
65 033
71 064
97 273
512 200
613000
815 000
971 000
576 100
656 500
97 982
118075
1 613 346
1 882 231
673 613
783 104

Intressikulu 2020
0
-43
-974
-1 328
-46 447
-48 792
-4 299
-2 703
-1 884
-29 163
-38 049
0
-153
-443
-1 391
-368
-772
-4 273
-6 414
-4 672
-994
-14 625
-5 227

Intressikulu 2019
-41
-91
-1 436
-1 770
0
-3 338
-5 043
-3 073
-2 126
-2 434
-12 676
-86
-444
-782
-1 967
-541
-1 018
-5 005
-7 511
-5 249
-1 182
-16 659
-5 988

-39 332
-126 173
0
-172
-172
-126 345

-49 279
-65 293
0
-226
-226
-65 519

Informatsioon laenulepingute kaupa
Laenu andja
SEB Pank
SEB Pank
SEB Pank
SEB Pank
SEB Pank
SEB laenud kokku
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SWB laenud kokku
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV pank
LHV panga laenud
kokku
Pangalaenud kokku
OÜ Hansarent
AS SEB Liising
Kapitalirendid kokku
Kõik kokku

LõppIntressi- Alustähtaeg
määr % valuuta
10.07.2019
1,6
EUR
11.03.2021
0,35
EUR
05.05.2022
0,72
EUR
15.05.2023
0,75
EUR
06.12.2030
1,3
EUR
26.12.2020
20.07.2027
25.07.2027
31.12.2029

1,15
1,43
1,63
1,17

EUR
EUR
EUR
EUR

22.07.2019
21.12.2020
20.09.2021
20.10.2022
20.12.2022
31.08.2023
25.01.2024
25.03.2024
25.02.2025
01.09.2025
22.12.2026
28.12.2026

0,88
0,702
0,94
0,88
0,432
0,89
0,74
0,7
0,74
0,9
0,82
0,7

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

30.05.2022
15.06.2023
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2,0

EUR
EUR

4 549 193
11 798 729
15 570
6 992
22 562
11 821 291

5 469 822
10 827 668
25 950
9 690
35 640
10 863 308
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Aruandeaastal võeti laenu 2 679 000 eurot (2019. aastal 4 260 000 eurot) ja tagastati laenu 1 707 940
eurot (2019. aastal 1 199 744 eurot).
Kapitalirenditingimustel renditud põhivarade kohta on esitatud informatsioon lisas 9.
Laenukohustiste tagatiseks on linna eelarvelised vahendid.
LHV pank võttis 3.oktoobril 2020 üle Danske panga laenulepingud.
Lisa 13 Saadud toetused

Tegevuskuludeks
2020
Riigieelarvest toetus- ja
tasandusfondi
HTM – õppeprojektid
KM- Palupera mõisa
renoveerimine
KM- kultuuriüritusteks
RM – õppelaenudeks
RM- aadressiandmete
korrastamine
RM- hajaasustuse programm
RM- hoonete renoveerimine
RM- valla teede ehituseks
RM- Elva Perekeskuse õueala
rajamiseks
SM- sotsiaalprojektide toetus
SM- inventar hoolealustele
SM- lasteaiakohtade loomiseks
SM- eakate hoolekandeteenusteks
SM- eluasemete kohandamiseks
Kaitsemin. – kodanikukaitse
õppeks
MKM- jalgrattasõidu koolitus
MKM- teede investeeringud
KIK – õppeprojektideks
KIK- Käärdi metsapargi hooldus
SA Innove- projektitoetused
SA Archimedes- projektitoetused
KREDEX- lammutamistoetus
Eesti Kultuurkapital –
kultuuriüritusteks
PRIA – koolipiima-ja puuvilja
ostuks
PRIA- minigolfiväljaku rajamiseks
Sisemin- projekt Kodu korda
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Põhivara
soetamiseks
2020

Muud
toetused
2020

Nõuded
31.12.
2020 (lisa
4)

Saadud
ettemaksed
31.12.2020
(lisa 10)

Sihtfinantseerimine
(kohustus)
31.12.2020

0
7 533

0
0

10 085 249
15 091

0
0

0
0

0
0

0
352
636

25 539
0
0

0
3 806
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

795
51 508
0
0

0
0
0
254 165

0
0
0
0

0
0
0
0

0
46 288
182 785
587 216

0
0
0
0
0

5 000
4 548
5 000
23 520
96 241
114 567

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
15 798
0

0
0
0
0
0
0

0
1 038
0
21 465
17 491
0
37 406
14 641

0
0
479 171
0
0
0
0
0

1 458
0
0
0
0
1 747
0
0

0
0
0
10 273
0
0
0
0

0
0
579 742
724
0
0
31 166
0

6 135

0

0

0

0

28 712
0
14 040

0
17 118
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Muudelt residentidelt kultuuri- ja
spordiüritusteks
Eesti Teadusagentuurilt
projektitoetus
Eraisikute annetused
Residentide annetused
Mitteresidentidelt annetused
ActNow projekt
Eesti Töötukassa- töötute
palgatoetus
Avatud Noortekeskusprojektideks
Eesti Noorteühenduste Liitprojekti toetus
Rahalised toetused kokku
Tasuta saadud kinnistud
Tartu Vallavalitsus – raamatud
Annetatud raamatud
Mitterahalised toetused kokku
Saadud toetused kokku
11 627 948

11 075

0

0

0

0

0
4 202
2 010
0
76 233

0
0
5 000
0
0

1 100
0
350
0
0

0
0
0
0
32 795

1 100
0
0
0
0

147 137

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0
704 285
0
31 277
529
31 806

0
780 993
1 763
0
0
1 763

300
10 109 101
0
0
0
0

0
58 866
0
0
0
0

0
1 429 021
0
0
0
0

670
0
0
0
0

736 091

782 756

10 109 101

58 866

1 429 021

670

Nõuded
31.12.
2019 (lisa
4)

Saadud
ettemaksed
31.12.2019
(lisa 10)

0

0
0

Tegevuskuludeks
2019
Riigieelarvest toetus- ja
tasandusfondi
HTM – õppeprojektid
HTM- Puhja kooli renoveerimine
KM- kultuuriüritusteks
RM – õppelaenudeks
RM – valdade ühinemistoetus
RM- projektitoetused
RM- hajaasustuse programm
RM- Konguta sotsmaja
renoveerimine
RM- Rõngu kergliiklustee ehitus
RM- Elva linnakeskuse rajamine
RM- riigieelarveline toetus
SM- sotsiaalprojektide toetus
Kaitsemin. – kodanikukaitse
õppeks
MKM- jalgrattasõidu koolitus
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0
0
670
0
0

Põhivara
soetamiseks
2019

Muud
toetused
2019

0
0
10 739
0
0
840 548
2 045
0
1 865
0
0 1 030 675
11 936
0
49 262
0

8 738 077
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
365
0
0
7 957
0

0
0
0
0
0
0
0
44 762

0
80 000
0
333 220
0 1 010 001
0
0
170 533
0

0
0
0
55 000
0

0
0
0
0
48 546

0
0
0
0
2182

4 812
0

0
0

0
0

0
3 597

0
0

Sihtfinantseerimine
(kohustus)
31.12.2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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MKM- teede investeeringud
KIK – õppeprojektideks
KIK- jäätmete kogumiseks
KIK- Ulila sildumisala ehituseks
Eesti Kultuurkapital –
kultuuriüritusteks
PRIA – koolipiima-ja puuvilja
ostuks
PRIA- välijõusaal ja mänguväljak
MTÜ Eesti Kooriühing- kooridele
Päästeamet- projekt Kodu korda
Muudelt residentidelt kultuuri- ja
spordiüritusteks
Eesti Muusikakoolide Liit pillide
ostuks
Eesti Teadusagentuurilt
projektitoetus
Eraisikute annetused
Mitteresidendi annetus
ActNow projekt
Eesti Töötukassa- töötute
palgatoetus
Avatud Noortekeskusprojektideks
Eesti Noorteühenduste Liitprojekti toetus
Rahalised toetused kokku
Tasuta saadud maad
Tartu Vallavalitsus – raamatud
Annetatud raamatud
Mitterahalised toetused kokku
Saadud toetused kokku
12 708 733

0
24 720
13 278
0

100 000
0
0
22 165

0
0
0
0

0
13 279
0
0

216 240
1 122
0
0

4 350

0

0

0

0

46 520
0
4 007
0
9948

0
31 950
0
0

0
0
0
9 583

0
0
0
0

0
0
680
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0

4 200

0
0
4 182
460
3 924

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 100
0
0
0

2 286

0

0

0

0

25 431

0

0

0

133

1 000
0
424 821 3 448 559
0
63
27 583
0
235
0
27 818
63

0
8 807 472
0
0
0
0

0
62 190
0
0
0
0

0
325 233
0
0
0
0

150
0
0
0
0

452 639 3 448 622

8 807 472

62 190

325 233

150

0
0
0
0
0
0

Bilansivälised toetuse saamise nõuded vt lisast 11.
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Riigieelarvest saadud maksed tasandus- ja toetusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks:

Üldisesse fondi
Hariduskulude katmise toetus
Kohalike teede korrashoiu toetus
Koolilõuna toetus
Toimetulekutoetus
Eriolukorra leevendamiseks
Matusetoetus
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
Koolieelse lasteasutuse toetus
Huvitegevuse toetus
Puudega laste hoiu teenuse toetus
Elanike registri toimingute toetus
Kokku

2020
2 964 731
4 001 806
1 304 892
275 625
121 767
330 728
45 997
447 908
269 449
273 776
46 803
1 767
10 085 249

2019
2 659 742
3 880 392
645 606
272 650
151 042
0
50 610
473 454
269 044
285 047
47 485
3 005
8 738 077

Kasutatud lühendid:
MKM- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
KM- Kultuuriministeerium
EAS- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
RM- Rahandusministeerium
TOL- Tartumaa Omavalitsuste Liit
PRIA- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
HTM- Haridus- ja Teadusministeerium
KIK- Keskkonnainvesteeringute Keskus
SM- Sotsiaalministeerium
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Lisa 14 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Eurodes
Lisa
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
sh kinnisvarainvesteeringute üür ja rent
Tulud hariduse tegevusvaldkonnast
Tulud muudelt majandusaladelt
sh soojusenergia müük
Muu toodete ja teenuste müük
Üür ja rent
sh kinnisvarainvesteeringute üür ja rent
sh materiaalse põhivara üür ja rent
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Tulud transporditeenustelt
Riigilõivud
Tulud hoonestusõiguse tasudest
Tulud keskkonnaalasest tegevusest
Tulu tervishoiust
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku
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8

8
9

3B
8

2020
188 155
35 377
1 022 409
404 159
400 677
48 819
153 669
460
91 865
22 658
11 999
1 201
24 400
20 000
21 722
13 234
1 675 119
3 607 544

2019
178 077
28 648
1 245 387
422 846
420 330
44 190
146 866
460
66 629
58 350
0
996
19 640
20 000
11 909
11 487
1 529 433
3 689 181
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Lisa 15 Muud tegevustulud ja -kulud
Eurodes
Tasu vee erikasutusest
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist
Kasum/kahjum põhivara müügist
sh hoonete müügist
maa müügist
masinate ja seadmete müügist
transpordivahendite müügist
Muud tulud
Kasum/kahjum varude müügist
Muud tegevustulud ja -kulud kokku
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Lisa
3B
8
9

2020
115 858
87 780
45 505
0
33 515
11 990
0
9 148
17 444
275 735

2019
75 402
2 337
44 822
5 067
8 594
0
31 161
29 360
1
151 922
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Lisa 16 Antud toetused
Eurodes
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Muud sotsiaaltoetused (vanuritele, hooldajatele, raviks jms)
Peretoetused (sünnitoetused jms)
Toimetulekutoetused
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele
Õppetoetused
Muud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuri- ja spordiüritusteks
Kommunaalmajandusele
Korrakaitsele
Haridusele
Sotsiaalsele kaitsele
Tervishoiule
Muud
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku
Mitterahaline sihtfinantseerimine
SA Elva Haigla TM – haigla ehituseks- ja renoveerimiseks
SA Emajõe Veevärk üle antud maa
Rahaline sihtfinantseerimine
Tartumaa Tervisekeskus OÜ- keskuse ehituseks
Concise Systems OÜ- tehnovõrgu ehituseks
Korteriühistud- jäätmemajade ehituseks
EELK Puhja kogudus- kiriku fassaadi projekt
Liikmemaksud
Kohalikele omavalitsusliitudele
Muud liikmemaksud
Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
Päästeteenused
Avalik kord ja julgeolek
Ühistranspordi korraldus
Sporditegevus
Vaba aja üritused
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalkandeasutused
Antud toetused kokku
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Lisa

8,11

2020
-502 066
-55 416
-121 288
-135 352
-32 070
-115 804
-40 636
-1 500
-306 231
-172 328
-4 520
-8 300
-7 496
-2 505
-400
-110 682
-47 608
-20 020
-20 000
-20
-27 588
-17 198
-7 000
-3 390
0
-55 812
-33 461
-22 351
-411 759
-15 000
0
0
-279 109
-115 630
-1 420
-600
-1 323 476

2019
-503 719
-53 783
-127 947
-132 897
-29 381
-130 820
-25 841
-3 050
-274 148
-185 554
0
0
-4 100
0
0
-84 494
-63 536
-20 000
-20 000
0
-43 536
0
0
0
-43 536
-53 962
-33 461
-20 501
-394 898
-15 000
-8 300
-2 326
-253 570
-113 702
-1 500
-500
-1 290 263

72

Elva valla
2020.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 17 Tööjõukulud
Eurodes
Tegevusvaldkond
Haridus
Vaba aeg, kultuur
Majandus
Vallavalitsus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalne kaitse
Keskkonnakaitse
Tervishoid
Volikogu
Töötjate arv ja töötasukulud
kokku
sh lepingulised töötajad

Töötajate arv
2020
507,11
50,68
34,35
21,89
9,45
69,55
21,23
25,25
1,00
740,51
0

Töötasukulu Töötajate arv
2020
2019
-7 332 652
508,84
-564 704
43,53
-474 233
33,28
-479 972
22,32
-110 433
9,45
-1 146 490
63,89
-252 946
17,55
-321 311
31,50
-70 044
1,00
-10 752 785
-367 763

731,96
0

Töötasukulu
2019
-7 274 100
-503 370
-464 008
-528 478
-112 303
-1 049 512
-165 791
-291 675
-78 856
-10 468 093
-405 667

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Võlaõiguslike lepingute
alusel arvestatud töötasude arvestamisel ei ole töötajate arvu leitud.

Töötasukulud
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed
Erisoodustused
sh töötajate õppelaenude kustutamine
muud erisoodustused
Tööjõukulud kokku
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2020
-10 752 785
-3 579 462
-6 391
-382
-6 009
-14 338 638

2019
-10 468 093
-3 503 687
-10 656
-1 122
-9 534
-13 982 436
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Lisa 18 Muud tegevuskulud
Eurodes
Lisa
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööd
Lähetuskulud, v.a koolituslähetus
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide
majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiini- ja hügieenikulud
Teavikud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kultuuri- ja vaba aja sisustamine
Sotsiaalteenused
Tootmiskulud
Eri- ja vormiriietus
Muu erivarustus ja materjalid
Mitmesugused majanduskulud
Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Riigilõivud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatelt
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud
Muud tegevuskulud
Muud tegevuskulud kokku
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8

9

4B

2020
-260 657
-40 714
-5 419
-83 060
-1 226 360
-12 977

2019
-285 417
-26 619
-14 964
-171 560
-1 314 426
-27 857

-4 263
-953 090
-317 650
-353 152
-412 033
-16 718
-442 064
-155 398
-75 588
-819 973
-195 145
-564 691
-234 198
-60 566
-259
-72 419
-1 036 919
-384 112
-416
-3 203
-3 981
-1 033
-91
-7 736 149

-5 940
-944 325
-306 311
-321 746
-526 155
-12 255
-539 346
-108 089
-70 571
-909 170
-306 186
-419 310
-253 984
-45 456
-224
-96 203
-1 022 560
-1 172 586
-458
-3 139
-11 352
-936
-2 391
-8 919 356
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Konsolideerimisgrupp on võtnud kasutusrendile hooneid, ruume, inventari ja transpordivahendeid.
Vastavad rendikulud (sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega) ning
mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendimaksed on
järgmised:
2020
2019
Sõidukid
-174 168
-153 838
IT seadmed
-63 428
-70 958
Inventar
-39 284
-39 921
Ruumid
-1 873
-9 187
Kinnistud
-49 334
-51 000
Töömasinad
-75
-100
Rendikulu kasutusrendilepingutelt
-328 162
-325 004
Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel
perioodidel
Järgmisel majandusaastal
1 - 2 aastal
2 - 3 aastal
3 - 4 aastal
4 - 5 aastal
üle 5 aasta
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103 587
33 440
26 567
25 169
17 198
1 213
0

88 929
24 845
23 247
17 287
14 030
6 741
2 779

75

Elva valla
2020.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 19 Seotud osapooled
Eurodes
A. Turuhinnast erinevad tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja nende lähedaste
pereliikmetega seotud sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega
Antud tegevuskulude- ja projektitoetused (Kulu) :
Üksus, aasta
Aakre Külaselts MTÜ
Annikoru Discolfi Klubi
BC Elva MTÜ
Elva Elama MTÜ
Elva Haigla TM SA
Elva Kultuuriselts MTÜ
Elva Puhkepiirkond MTÜ
Emajõe Veevärk AS
Kultuuriselts Konguta Segakoor
Peedu Kooli Selts
Pillimuuseum MTÜ
Puhja Aja Mälu SA
Rannu Kultuuri- ja Haridusselts MTÜ
Rõngu Rõõmsaks MTÜ
Tantsuselts Opsal
Tartumaa Arendusselts MTÜ
Tartumaa Tervisekeskus OÜ
Tehvandi Spordikeskus SA
Uula Külaselts
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA
Võrtsjärve Ühendus MTÜ
Tehingud kokku
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2020
0
200
11 019
0
2 200
5 453
1 350
74
800
0
1 800
1 000
4 840
0
800
2 111
17 199
0
200
18 500
2 919
70 465

2019
2 515
0
6 407
2 446
2 200
4 653
3 500
0
0
2 370
0
200
6 120
500
0
8 521
0
800
500
18 350
0
62 001
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B. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused

Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed
Asutuste juhid
Juhatuste liikmed
KOKKU

Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine arv
(taandatuna täistööajale)
2020
2019
29,00
29,00
5,00
5,00
29,20
27,56
6,16
7,00
69,36
68,56

Tasude kogusumma (tuhandetes
eurodes)
2020
70 044
157 638
476 988
145 683
850 353

2019
78 856
176 083
456 485
157 172
868 596

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on
arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Tegevjuhtkonnale on arvestatud isikliku sõiduauto kasutamist üle
piirmäära. Volikogu liikmetele on makstud hüvitisi eestseisuse koosolekutel osalemise eest ja
komisjonide koosolekute läbiviimise eest.

Lisa 20 Bilansipäevajärgsed sündmused
17.02.2021 nõustus Elva Vallavalitsus oma kirjaga nr 4-11/7 vähendama Lab Projekt OÜ (Viru Kivi OÜ)
garantii summat 100 000 eurolt 50 000 eurole.
01.03.2021 andis Elva Vallavolikogu oma otsusega nr 1-3/220 loa vallavalitsusel anda garantiikiri AS-le
Emajõe Veevärk summas 124 273 eurot projekti „Mälgi küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
ja reovee juhtimine Annikoru reoveepuhastisse“ omaosaluse katteks.
01.03.2021 andis Elva Vallavolikogu oma otsusega loa garanteerida Elva Soojus OÜ võetavat laenu
Rannu kaugküttesüsteemi väljaehitamiseks summas kuni 500 000 eurot. Garantiileping sõlmiti AS SEB
Pangaga 23.03.2021.a.
Covid-19 mõju Elva vallavalitsuse tegevusele ei ole hinnanguliselt oluline kuna riik on lubanud
kasutusele võtta meetmed selle leevendamiseks. Kindlasti jääb osaliselt saamata aprilli ja mai
lasteaiatasusid, aga seda oluliselt vähemas ulatuses kui 2020.aasta eriolukorra ajal. Saamata tulud
kaetakse kulude kokkuhoiu arvel. Haiguse ennetamiseks on eelarves vahendid planeeritud. Kui
tulumaksu laekub planeeritust vähem, siis kaetakse see kas valitsuse poolsete meetmete abil või
tehakse negatiivne eelarve.
Majandusüksuse juhtkond käsitleb seda pandeemiat mittekorrigeeriva aruandekuupäeva järgse
sündmusena.
Jälgime olukorda hoolikalt ja praegusele positsioonile tuginedes ei avalda see märkimisväärset
negatiivset mõju meie tegevusele.
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Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
Eurodes
31.12.2020

31.12.2019

Varad
Käibevara
Raha
Maksu,- lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud

29 006 719
5 427 983
2 609 944
1 154 445
1 662 819
775

28 025 424
4 228 182
502 251
1 125 174
2 600 143
614

Põhivara
Osalus tütar- ja sidusettevõtjates
Finantsinvesteeringud
Muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara

23 578 736
1 913 987
0
61
303 990
21 360 698

23 797 242
1 812 043
1 758
61
285 323
21 698 057

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Saadud maksude ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised

29 006 719
15 333 073
5 267 474
1 298
314 096
492 794
2 489 244
1 112 700

28 025 424
13 519 562
4 384 261
3 651
588 711
1 150 421
1 079 160
1 562 318

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Muud kohustised ja saadud ettemaksed

10 065 599
5 496 599
4 569 000

9 135 301
6 609 301
2 526 000

Netovara
Kassareserv
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Põhivara ümberhindlus
Aruandeperioodi tulem

13 673 646
12 000
14 493 862
2 266
-834 482

14 505 862
12 000
14 610 542
17 382
-134 062

/allkirjastatud digitaalselt/
Heiki Hansen
vallavanem

78

Elva valla
2020.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Konsolideerimata tulemiaruanne
Eurodes

Tegevustulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Kasum/kahjum osaluste ümberhindamisest
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Aruandeaasta tulem
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2020

2019

25 260 806
12 210 706
1 337 367
11 449 558
263 175

26 177 408
11 852 814
1 508 569
12 671 848
144 177

-26 019 415
-4 595 545
-10 896 633
-8 409 623
-2 117 614

-26 200 161
-3 764 280
-11 409 216
-9 083 203
-1 943 462

-758 609

-22 753

-75 873
-74 309
0
-1 564

-111 309
-54 928
-56 686
305

-834 482

-134 062
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
Eurodes
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
(mitterahaline)
Kasum/kahjum põhivara müügist
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja
materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Tasutud osaluste soetamisel
Laekunud osaluste müügist
Laekunud intresse ja muid finantstulusid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustised
Tasutud intresse ja muid finantskulusid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Rahavood kokku
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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2020
-758 609

2019
-22 753

2 117 614
370 938
-782 756
2 956 969

1 943 462
1 172 587
-3 448 621
2 163 139

0
-133 285
3 770 871
-6 776
-327 730
3 436 365

-20 000
-47 159
1 740 655
18 216
28 715
1 787 586

-2 365 780

-6 919 099

136 240
2 806 836
-247 133
-22 400
0
194
307 957

96 922
1 489 932
-732 698
0
577
305
-6 064 061

0
-1 551 940
-10 380
-74 309
-1 636 629
2 107 693

2 549 000
-1 043 744
-10 380
-54 928
1 439 948
-2 836 527

502 251
2 609 944
2 107 693

3 338 778
502 251
-2 836 527
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Eurodes
Kassareserv

Akumuleeritud
tulem

Kokku

12 000
0
0
12 000
0
0
12 000

14 610 542
17 382
-134 062
14 493 862
2 266
-834 482
13 661 646

14 622 542
17 382
-134 062
14 505 862
2 266
-834 482
13 673 646

Saldo 31.12.2018
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2019
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2020

Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Eelarve on koostatud tekkepõhisuse printsiipi järgides. Eelarve täitmise aruande andmed on
võrreldavad konsolideerimata tulemiaruandes esitatud andmetega, välja arvatud põhivara
amortisatsioon, müüdud põhivara jääkmaksumus, varade liikumise mitterahalised tehingud ja
puhkusekohustise muutus, mida eelarves ei planeerita ja eelarve täitmises ei kajastata. Erinev on
aruannete ülesehitus, tulemiaruandes on põhitegevus ja investeerimistegevus esitletud koos ja eelarve
täitmise aruandes eristatult. Eelarve täitmise aruanne on esitatud lähtudes kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud nõuetest ja volikogu poolt kinnitatud eelarve detailsusest.
Eelarve koosneb järgmistest osadest: põhitegevuse tulude eelarve, põhitegevuse kulude eelarve,
investeerimistegevuse eelarve, finantseerimistegevuse eelarve, likviidsete varade muutus, nõuete ja
kohustiste saldo muutus. Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada põhitegevusi ja
investeerimistegevusi. Eelnimetatud jaotuses on aruandes esitatud andmed eelarve, muudetud eelarve
ja eelarve täitmise kohta.
Eelarve ja muudetud eelarve olulised vahed.
Eelarve on Elva Vallavolikogu poolt 16. detsembri 2019. aasta määrusega nr 92 kinnitatud Elva valla
2020. aasta eelarve kogumahus 30 343 085 eurot. Põhitegevuse tulude eelarveosa mahuks oli
22 846 735 eurot, põhitegevuse kulude eelarveosa mahuks oli 21 493 988 eurot, investeerimistegevuse
eelarveosa mahuks oli 5 426 401 eurot, finantseerimistegevuse eelarveosa mahuks oli 120 654 eurot,
likviidseid varasid oli plaanis kasutusele võtta 2 045 000 eurot ning nõuete ja kohustuste muutuse arvelt
1 908 000 eurot. Oluline näitaja on põhitegevuse tulem, mis on põhitegevuse tulude eelarveosa ja
põhitegevuse kulude eelarveosa kogusummade vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aasta lõpu
seisuga on null või positiivne. Kinnitatud eelarves oli põhitegevuse tulemiks planeeritud 1 352 747
eurot. Muudetud eelarve on eelarveaasta jooksul vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega tehtud
muudatustega korrigeeritud eelarve. Eelarveaastal võttis vallavolikogu vastu neli lisaeelarvet.
I lisaeelarve kinnitati Elva Vallavolikogu 13. aprilli 2020 määrusega nr 98 kogumahus -565 446 eurot.
Elva valla 2020. aasta I lisaeelarve oli koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud
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summasid, võtta eelarvesse 2019. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused, võtta
eelarvesse 2019. aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid, korrigeerida nõuete ja kohustuste muutused
ning likviidsete varade jääk. Põhitegevuse tulude eelarveosa suurenes tegevuskulude katteks saadud
sihtotstarbeliste toetuste võrra. Saadud eraldiste ja eelmisel eelarveaastal kasutamata jäänud
sihtotstarbeliste summade mahus suurendati ka põhitegevuse kulude eelarveosa.
Investeerimistegevuse kulude eelarves vähendati nende objektide kulusid, mis suudeti lõpetada 2019.
aasta lõpus, kuigi algselt oli lõpetamine planeeritud aastasse 2020. Kuna need objektid olid seotud
toetustega, siis vähenesid ka investeeringute tulud (saadavad toetused). Finantseerimistegevuse
eelarvet vähendati, sest investeeringute maksumused ja teostumise aeg muutusid ja laenu planeeriti
selle võrra vähem. Lisaeelarvega vähendati ka likviidsete varade kasutusse võtmist, samas suurendati
nõuete ja kohustuste muutuste eelarvet. Tegemist oli 2019. aasta laekumata tuludega ja finantseerijate
vastu oli üles võetud nõuded ning reaalne raha pidi laekuma 2020. aastal.
II lisaeelarve kinnitati Elva Vallavolikogu 15. juuni 2020 määrusega nr 99 kogumahus 565 871 eurot. Elva
valla 2020. aasta II lisaeelarve oli koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud
summasid, teha eelarves muudatusi seoses pandeemiast tingitud tulude vähendamiseks,
personalikulude vähendamiseks ja eriolukorrast tulenevate täiendavate kulude lisamiseks.
Investeerimistegevuse kulude eelarvet suurendati Vabariigi valitsuse poolt toetusfondi eraldatud
summaga, mis oli ette nähtud teede ja tänavate korrashoiuks.
III lisaeelarve kinnitati Elva Vallavolikogu 28. septembri 2020 määrusega nr 103 kogumahus 1 770 617
eurot. Elva valla 2020. aasta III lisaeelarve oli koostatud vajadusest lisada eelarvesse riiklike
õigusaktidega eraldatud, projektipõhiselt laekunud ja muud sihtsummad ning teha eelarves muudatusi
seoses kulude raamatupidamisliku ümberklassifitseerimisega kuluartiklite vahel. Investeerimistegevuse
kulude eelarve suurenes riigilt taotletavast täiendavast investeeringutoetusest ja juhtumipõhiselt
eraldatud toetusest tehtavate investeeringute võrra.
IV lisaeelarve kinnitati Elva Vallavolikogu 14. detsembri 2020 määrusega nr 109 kogumahus 140 225
eurot. Elva valla 2020. aasta IV lisaeelarve oli koostatud vajadusest lisada eelarvesse riiklike
õigusaktidega eraldatud ja sihtotstarbeliselt laekunud summad ning nende kasutamine. Põhitegevuse
tulusid ja kulusid suurendati, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse, likviidsete varade
kasutamise ning nõuete ja kohustuste muutuste eelarveosasid ei muudetud.
Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve ja lisaeelarvete alusel kinnitas vallavalitsus detailsema
vallavalitsuse tasandi eelarve. Vallavalitsuse tasandi eelarvet muudeti aasta jooksul ühel korral, et
täpsustada eelarvet tegevusalade ja kulu liikide lõikes. Koos aasta jooksul vastu võetud nelja
lisaeelarvega kujunes eelarve lõplikuks mahuks 32 254 352 eurot. Põhitegevuse tulude eelarveosa
mahuks oli 23 738 717 eurot, põhitegevuse kulude eelarveosa mahuks oli 22 172 287 eurot,
investeerimistegevuse eelarveosa mahuks oli 6 339 227 eurot, finantseerimistegevuse eelarveosa
mahuks oli 210 826 eurot, likviidseid varasid oli plaanis kasutusele võtta 502 000 eurot ja nõuete ja
kohustiste saldo muutus oli 4 481 623 eurot.
Reservfondi suuruseks oli eelarves kinnitatud 150 000 eurot linna eelarve vahendeid. I lisaeelarvega
lisati reservfondi 138 488 eurot ühinemistoetuse kasutamata vahendeid. II lisaeelarvega lisati
reservfondi 160 000 eurot.
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Reservfondist eraldati aasta jooksul erakorraliste kulude katteks kaheteistkümnel korral, kokku 186 158
eurot.
Elva Vallavalitsuse 03.03.2020 korraldusega nr 2-3/167 eraldati alaeelarvesse Üldhooldekodud valla
eelarve vahendite arvelt 800 eurot SA-le Uderna Hooldekodu tormikahjude kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 2-3/190 eraldati alaeelarvesse Rõngu Rahvamaja valla
eelarve vahendite arvelt 8 910 eurot projekti omaosaluse kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 21.04.2020 korraldusega nr 2-3/281 eraldati alaeelarvesse Elva Linnaraamatukogu
valla eelarve vahendite arvelt 6 319 eurot katuse läbijooksu likvideerimise kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 2-3/332 eraldati alaeelarvesse Vallavara korrashoid ja
kindlustamine valla eelarve vahendite arvelt 14 000 eurot MTÜ-ga Hellenurme Mõis lepingu
erakorralise lõpetamise kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 22.06.2020 korraldusega nr 2-3/416 eraldati alaeelarvesse Rõngu Lasteaed
Pihlakobar valla eelarve vahendite arvelt 6 337 eurot ühe õpetaja ametikoha loomise kulude katteks.
Elva Vallavalitsuse 01.09.2020 korraldusega nr 2-3/573 eraldati alaeelarvesse Avatud Hellenurme
Noortekeskuse MTÜ valla eelarve vahendite arvelt 967 eurot projekti omaosaluse kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldusega nr 2-3/625 eraldati alaeelarvesse Vallavara korrashoid ja
kindlustamine valla eelarve vahendite arvelt 2 556 eurot rendipinna avariikahjude kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 2-3/628 eraldati erinevatesse alaeelarvetesse valla
eelarve vahendite arvelt kokku 37 483 eurot erinevate ettenägematute kulude katteks.
Elva Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/685 eraldati erinevatesse alaeelarvetesse eriolukorra
toetuse vahendite arvelt 25 989 eurot Covid-19 ennetamiseks tehtud kulude katteks ja 45 107 eurot
haridusasutustele kaugtöö valmiduse loomiseks tehtud infotehnoloogiliste vahendite soetamise kulu
katteks.
Elva Vallavalitsuse 24.11.2020 korraldusega nr 2-3/747 eraldati alaeelarvesse Elva Kultuur ja Sport SA
valla eelarve vahendite arvelt 2 264 eurot Elva vaksalihoone kahe välisukse luku- ja valvesüsteemi
ümberehitamise kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 2-3/768 eraldati alaeelarvesse Kalmistud valla eelarve
vahendite arvelt 1 350 eurot elektrikilbi ümberpaigutamise kulu katteks.
Elva Vallavalitsuse 30.12.2020 korraldusega nr 2-3/835 eraldati erinevatesse alaeelarvetesse eriolukorra
vahendite arvelt 34 076 eurot Covid-19 ennetamiseks tehtud kulu katteks.
Aasta lõpu seisuga jäi reservfondi 262 330 eurot, sh 138 488 eurot ühinemistoetuse vahendeid.
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Eelarve ja muudetud eelarve olulised vahed
Eelarve

I
lisaeelarve

II
lisaeelarve

III
lisaeelarve

IV
lisaeelarve

eraldised
reservfondist

Muudetud
eelarve

Põhitegevuse tulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja
teenuste müügist
Saadavad toetused
tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud
Antavad toetused
sh reservfondi
vahendite arvelt
-Muud tegevuskulud
sh reservfond
sh reservfondi
vahendite arvelt
Põhitegevuse tulem

22 846 735
12 092 100
1 247 403

55 411
0
30 500

565 871
-350 000
-74 860

130 475
0
24 000

140 225
0
38 204

0
0
0

23 738 717
11 742 100
1 265 247

9 379 232

24 911

990 731

106 124

102 021

0

10 603 019

128 000
21 493 988
1 579 097
0

0
423 745
51 128
0

0
-94 132
26 800
0

351
230 781
171 615
0

0
140 225
5 877
0

0
-22 320
18 317
18 317

128 351
22 172 287
1 852 834
18 317

19 914 891
150 000
0

372 617
138 488
0

-120 932
160 000
0

59 166
0
0

134 348
0
0

-40 637
-186 158
145 521

20 319 453
262 330
145 521

1 352 747

-368 334

660 003

-100 306

0

22 320

1 566 430

Investeerimistegevus
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
sh reservfondi
vahendite arvelt
Põhivara soetamiseks
saadav
sihtfinantseerimine (+)
Põhivara soetamiseks
antav
sihtfinantseerimine (-)
Osaluste soetus
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
Eelarve tulem

-5 426 401
20 000
-5 033 787
0

-330 809
0
1 854 191
0

-660 003
0
-660 003
0

100 306
0
-1 544 966
0

0
0
0
0

-22 320
0
-22 320
-22 320

-6 339 227
20 000
-5 406 885
-22 320

1 840 000

-1 320 000

0

1 640 142

0

0

2 160 142

-2 174 000

-865 000

0

27 530

0

0

-3 011 470

0
350
-78 964
-4 073 654

0
0
0
-699 143

0
0
0
0

-22 400
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-22 400
350
-78 964
-4 772 797

Finantseerimistegevus
Kohustiste võtmine (+)
Kohustiste tasumine (-)
Likviidsete varade
muutus
Nõuete ja kohustiste
saldo muutus

120 654
1 683 000
-1 562 346
-2 045 000

-331 480
-331 480
0
1 543 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-210 826
1 351 520
-1 562 346
-502 000

1 908 000

2 573 623

0

0

0

0

4 481 623

/allkirjastatud digitaalselt/
Heiki Hansen
vallavanem

84

Elva valla
2020.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Muudetud eelarve ja eelarve täitmise vahed
Põhitegevuse tulude eelarve täideti 102,6 %, tulusid saadi 606 048 eurot rohkem. Suurimaks tuluallikaks
oli üksikisiku tulumaks, mida laekus 104,0 % ehk 453 651 eurot enam eelarves planeeritust. Kaupade ja
teenuste müügi tulu eelarve täitus 105,7 %. Planeeritust enam saadi üüri ja renditulu ning tulu
sotsiaalabialasest tegevusest. Tegevuskulude katteks saadud toetuste eelarve täideti 100,6 %, muude
tegevustulude eelarve täideti 101,2 %.
Põhitegevuse kulude eelarve täideti 93,4 %, kulusid tehti 1 463 102 euro võrra vähem eelarvesse
planeeritust. Põhitegevuseks ettenähtud eelarvevahendeid kasutati kokkuhoidlikult. Sihtotstarbelisena
läksid järgmise aasta eelarvesse üle haridus- ja sotsiaalvaldkonna toetusteks riigi poolt eraldatud
vahendite jäägid.
Põhitegevuse tulem eelarve täitmise alusel oli 3 635 580 eurot, suurenedes põhitegevuse tulude
eelarveosa täitmise ülelaekumise ja põhitegevuse kulude eelarveosa täitmise kokkuhoiu arvelt.
Investeerimistegevuse eelarveosa lõplikuks mahuks kujunes 4 228 580 eurot. Investeerimistegevuse
tulude poolelt saadi planeeritust rohkem põhivara müügist 681,5 %. Investeerimistegevuse kulude
eelarvest põhivara soetamiseks kavandatud kulude eelarve täideti 41,7 %, põhivara soetamiseks antava
sihtfinantseerimise eelarve täideti 92,7 %, kokku jäi investeerimistegevuse kulude eelarve täitmata
3 369 008 euro võrra. 2020. aastal valminud objektidest olid suuremad Konguta Kooli õppehoone
remont, erinevate valla teede ja tänavate remont. Tegevuste viibimise tõttu jäid välja andmata
sihtfinantseerimise toetused põhivara soetamiseks, Tartumaa Tervisekeskuse rajamisega jätkatakse
järgmisel aastal. Järgmisse perioodi lükkuvad Kentsi paisjärve taastamine, Rannu Kooli kaasajastamine
ja mitmed teised investeeringud, mis said rahastuse 2020. aastal. Finantstulusid teeniti vähem 157
eurot, laenude intresse (finantskulud) tasuti 4 655 eurot vähem .
Finantseerimistegevuse eelarveosas planeeritud laenu 2020. aasta investeerimistegevuse kulude
katteks ei võetud. Varem võetud investeerimislaenusid maksti tagasi eelarves planeeritust vähem 26
eurot.
Likviidsete varade muutuse kujunemist eelarves planeeritust 2 609 692 euro võrra suuremaks mõjutasid
eelarves kavandatust 606 048 euro võrra suuremad põhitegevuse tulud, 1 463 102 euro võrra
väiksemad põhitegevuse kulud, 1 262 859 euro võrra väiksemad investeerimistegevuse tulud, 3 369 008
euro võrra väiksemad investeerimistegevuse kulud, 157 euro võrra väiksemad finantstulud ja 4 655
euro võrra väiksemad finantskulud, 1 351 520 eurot vähem kohustuste võtmine, 26 eurot vähem
kohustuste tasumine ning nõuete-kohustuste saldo muutus 218 611 euro võrra väiksemaks.
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Eelarve täitmise aruandes ja konsolideerimata tulemiaruandes esitatud arvnäitajate vahed.
2020. aasta eelarve täitmise
aruanne
Tegevustulud
25 262 048
Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse
kulud
Põhivara
soetamiseks antav
sihtfinantseerimine

25 260 806

Selgitused vahede kohta
1 242
Müüdud vara
jääkväärtus
Mitterahaline
sihtfinantseerimine
(saamine)

136 290

780 993
23 501 644

Tegevuskulud

26 019 415

Käibemaks
põhivara soetuselt
Mitterahalised
tehingud.
Põhivara
amortisatsioon ja
ümberhindlus
Puhkusetasude
kohustise muutus
Üleantud varad

2 792 459

194
194

Finantskulud
Intressikulu

74 309
74 309

Põhivara soetus

2 256 888

Põhivara soetus
koos km-ga
Osaluste soetus

2 256 888

Osaluste soetus

22 400

22 400

-592 999

Finantstulud

-1 564

Põhivara
soetus

Osaluste
soetus

Aruandeperioodi
tulem

74 309

0

0

2 256 888

0

-834 482
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-370 938

-2 117 614
-20 710
-8 509

1 758

Põhivara soetus

2 256 888

Osaluste soetus

22 400

22 400

241 483

Mitterahalised
kanded
Käibemaks
põhivara soetuselt
Põhivara soetus
Osaluste soetus
/allkirjastatud digitaalselt/

-1 763

1 758
Kahjum finantsinvesteeringute
ümberhindamisest

Finantskulud

3 005

-2 517 771

20 709 185

Finantstulud
Hoiustelt

Eelarve tulem

Tegevustulud

Vahe

24 344 765

Põhivara müük

Põhivara soetuseks
saadav
sihtfinantseerimine
Tegevuskulud

Tulemiaruanne

2 149 833
370 938
-2 256 888
-22 400
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3. Majandusaasta aruande allkirjad

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Elva Vallavalitsus.
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Elva Vallavalitsuse otsus aruande
heakskiitmise kohta.
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4. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
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