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Sissejuhatus
Käesolev Elva linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb neljast osast:
•
•
•
•

Tegevusaruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Majandusaasta aruande allkiri
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Majandusaasta aruande juurde kuuluvad: 1) sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2) vallavalitsuse
protokolliline otsus aastaaruande heakskiitmise kohta 3) volikogu otsus majandusaasta aruande
kinnitamise kohta.
Tegevusaruandes antakse lühike ülevaade Elva linnast, struktuurist ja juhtimisest, peamistest
finantsnäitajatest, üldisest Eesti majanduskeskkonnast. Tegevusaruanne on liigendatud kuueks,
lähtuvalt arengukava valdkondadest: ruumiplaneerimine, keskkond ja taristu; ettevõtlus, turism ja
mainekujundus; haridus ja noorsootöö; kultuur, vaba aeg ja sport; sotsiaalvaldkond; juhtimine ja
kodanikuliikumine. Ülevaade antakse olulisematest tegevustest ja investeeringutest eelmisel
majandusaastal. Kõigi hallatavate asutuste ülevaated on toodud ära vastava valdkonna peatüki juures.
Tegevusaruande lõpus on eraldi toodud Elva Varahalduse OÜ, OÜ Elva Soojuse, SA Elva Laste- ja
Perekeskus ja SA Elva Kultuur tegevuse ülevaade.
Raamatupidamise aastaaruanne koondab põhiaruandeid (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude
aruanne, netovara muutuste aruanne) ning neid selgitavaid lisasid. Peamiste finantsnäitajate võrdlused
on välja toodud eelmise majandusaasta suhtes. Lisaks põhiaruannetele on raamatupidamise
aastaaruande koosseisus ka eelarve täitmise aruanne. Raamatupidamise majandusaasta aruanne on
koostatud tekkepõhiselt.
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1 Tegevusaruanne
Elva Linnavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 1-3/73 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
taotlemine“ otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Elva linna, Konguta valla, Palupera valla,
Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel
uue ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks, mille nimeks on Elva vald. Vabariigi Valitsuse
29.12.2016 määruse nr 168 „Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla
ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ (edaspidi
määrus) paragrahv 1 sätestab, et Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu
valla ja Rõngu valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus. Uue haldusüksuse nimeks
määratakse Elva vald. Määrus jõustus 05.01.2017 ja paragrahvid 1, 2 ja 4 jõustusid Elva
Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24.10.2017. Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse (edaspidi ETHS) paragrahv 92 lg 1 ja 2 sätestab, et haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel tekib
õigusvõime kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.
Ühinemise tulemusena kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamisel ühinev kohaliku
omavalitsuse üksus kui avalik-õiguslik juriidiline isik lõpeb. Ühinemise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste
üldõigusjärglane. Elva Linnavalitsus täitevorganina täidab oma ülesandeid ja tema volitused
kehtivad kuni uue valitsuse kinnitamiseni.
Lähtudes Elva Linnavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 72 kinnitatud ühinemislepingu p 4.7
kasutatakse kuni uue valla sümboolika kehtestamiseni kogu valla territooriumil Elva linna
sümboolikat ning p 6.2 kohaselt tegutseb uue põhimääruse kehtestamiseni Elva vald Elva linna
põhimääruse alusel.
ETHS § 141 lg 41 järgi kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse
üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need
ühinemiseni kehtisid. ETHS § 141 lg 2 järgi jätkasid ühinenud omavalitsusüksused eraldiseisvalt
vastuvõetud eelarvete täitmist.

Elva linna konsolideerimisgrupi struktuur
Majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised üksused:
konsolideeriv üksus on Elva Linnavalitsus koos kuue hallatava asutusega (Elva Gümnaasium, Elva
Lasteaed Õnneseen, Elva Lasteaed Murumuna, Elva Muusikakool, Elva Huviala- ja Koolituskeskus , Elva
Linnaraamatukogu). Konsolideeritud üksusteks on OÜ Elva Soojus ja Elva Varahalduse OÜ, SA Elva Lasteja Perekeskus ja SA Elva Kultuur, mis on ainuisikuliselt Elva linna asutatud. Elva Linnavalitsuse
raamatupidamine on tsentraliseeritud, v.a osaühingud ja sihtasutused, mis omavad erinevat
tehingupartneri koodi ning esitavad iseseisvalt saldoandmiku Rahandusministeeriumile.
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Allüksuse nimetus

Elva Linnavalitsus
Linnavalitsus
Muud teenused
Majandushaldus
Detailplaneerimine
Kalmistu
Muusikakool
Noortekeskus
Linnaraamatukogu
Huvi- ja Koolituskeskus
Lasteaed Murumuna
Lasteaed Õnneseen
Gümnaasium
Sotsiaalosakond
Eakate sotsiaalne kaitse

Töötajate keskmine
arv majandusaastal
(taandatuna
täistööajale)

Arvestatud töötasude
kogusumma majandusaastal
(eurodes)

9,71
1,00
3,00
0,00
0,98
23,10
1,00
8,50
10,43
36,72
47,77
98,88
3,00
2,00

131 822
16 685
37 101
4 456
7 780
253 959
10 896
69 157
123 338
344 406
457 136
1 328 799
41 116
17 003

13,00
13,00
26,77
4,25

132 441
135 339
353 948
47 199

0,00
3,79
4,00
310,90

26 158
107 446
72 401
3 718 586

Konsolideeritud üksused
OÜ Elva Soojus
Elva Varahalduse OÜ
SA Elva Laste- ja Perekeskus
SA Elva Kultuur
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna liikmed
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Juhatuse liikmed
Kokku

Majandusaastal ei toimunud muutusi konsolideerimisgrupi koosseisus, samuti puuduvad ka
olulised sündmused ja asjaolud, mis võiks mõjutada konsolideeritava üksuse või
konsolideerimisgrupi finantsseisundit.
2018.aastal valdade liitumise tulemusena lisanduvad alljärgnevad konsolideeritud üksused: SA
Puhja Valla Arendus, SA Rõngu Hooldusravikeskus ja SA Uderna Hooldekodu.
Lisanduvad alljärgnevad allüksused: Puhja Lasteaed Pääsusilm, Rannu Lasteaed, Rõngu
Lasteaed Pihlakobar, Aakre Lasteaed-Algkool, Konguta Kool, Palupera Põhikool, Puhja Kool,
Rannu Kool, Rõngu Keskkool, Valguta Lasteaed-Algkool, Aakre Raamatukogu, Hellenurme
Külaraamatukogu, Konguta Raamatukogu, Puhja Raamatukogu, Rannu Raamatukogu, Rõngu
Raamatukogu, Aakre Rahvamaja, Hellenurme Maakultuurimaja, Konguta Rahvamaja, Puhja
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Seltsimaja, Rannu Rahvamaja, Rõngu Rahvamaja, Puhja Päevakeskus, Uula Huvikeskus ja Ulila
Keskus.
Vastavalt ühinemislepingule ei ole ette nähtud, et mõni hallatav asutus likvideeritakse või
moodustatakse uus.
Ülevaade majanduskeskkonnast
Elva linn on Tartumaa suuruselt teine linn Tartu järel. Elva linnas elab seisuga 01.01.2018. 5627 elanikku.
Elva linn paikneb 23 km kaugusel Tartust ja 200 km kaugusel Tallinnast. Mõlema suurlinnaga on hea
transpordiühendus, linna läbib Tartu – Valga raudtee. Elva on ümbruskonna kaubandus- ja
teeninduskeskus. Samuti käib ümberkaudsetest omavalitsustest Elvasse tööle, kooli ja lasteaeda suur
hulk inimesi.
Elva linna 2017. aasta eelarve oli koostatud tekkepõhiselt. Põhitegevuse tulude eelarveosa mahuks oli
8 287 158 eurot, täideti 102,2 %, põhitegevuse kulude eelarveosa mahuks oli 7 890 118 eurot, täideti
94,6 %. Põhitegevuse tulude eelarve täitmine oli 2017. aastal 8 468 772 eurot, võrreldes 2016. aasta
täitmisega oli kasv 1 072 272 eurot ehk 14,5 %. Üksikisiku tulumaksu eelarve täitmine oli 2017. aastal
3 897 801 eurot, võrreldes 2016. aastaga oli kasv 237 834 eurot ehk 6,5 %. Elva linnas asuvad piirkonna
ja Lõuna-Eesti suurimad tööandjad (Saint-Gobain Sekurit Eesti AS ja AS Enics), milles töötavad inimesed
kogu piirkonnast.
Elva linna tulubaasi mõjutab pikemas perspektiivis elanikkonna vähenemine, millest on võimalik saada
täpsem ülevaade Elva linna arengukava 2012-2020 lisas olevast rahvastiku analüüsist. 2017. aasta 1.
jaanuaril elas Elva linnas 5742 inimest ja 2018. aasta 1. jaanuaril 5627 inimest. Elva linna põhitegevuse
tulem on läbi aastate olnud positiivne, millest piisab olemasolevate laenude teenindamiseks.
Kavandatavate investeeringute finantseerimine on võimalik peamiselt laenude ja välistoetuste arvelt.
Linna netovõlakoormus 2016. aasta lõpus oli 11,8% ja 2017. aastal tõusis see 27,3% ni. Tööpuudus on
viimastel aastatel püsinud Elvas stabiilselt madalal tasemel.
Eesti SKP kasv kiirenes 2017. aasta esimeses pooles 5,2%ni peamiselt tugevnenud välisnõudluse ja selle
positiivse mõju pärast ärisektori kindlustundele ning investeeringutele. Majandus kasvab
rahandusministeeriumi 2017. aasta suvise majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2017. aastal
4,3% ja 2018. aastal 3,3%. Peamiseks majanduse kasvu vedajaks jääb sisenõudlus, mis tugineb
investeeringute suurenemisel. Ekspordi kasv jätkub kooskõlas välisnõudlusega ning selle roll
majanduskasvu vedajana peaks 2018. aastal suurenema. Aastatel 2019–2021 peaks Eesti majandus
kasvama keskmiselt 3% aastas. Kasvu toetab võrdlemisi tugev ekspordi kasv, kuid ka sisenõudluse panus
püsib tänu eratarbimise ja investeeringute kasvule stabiilne.
Tööturu positiivsed arengud jätkusid 2017. aasta I poolaastal ning majanduskasvu kiirenedes püsis ka
nõudlus tööjõu järele kõrge. Esimese poolaasta kokkuvõttes suurenes töötajate arv tööjõu-uuringu
andmetel 1,1% võrra ning töötus langes 6,3%ni. Hõive kasv oli kiirem sisenõudlusega seotud
tegevusaladel, kuid ka ekspordisektoris vajati lisatöökäsi. Prognoosi kohaselt oodatakse 2017. aasta
hõive kasvuks 0,8%, mis aeglustub järgnevatel aastatel majanduskasvu stabiliseerumise tõttu. Keskmise
palga kasvutempo on 2017. aasta esimesel poolaastal püsinud stabiilselt 6% läheduses ning
majanduskasvu kiirenedes näitavad maksuameti viimased andmed tõusu ka palgakasvu tempos. Samas
palga ostujõu ehk hinnatõusuga korrigeeritud keskmise palga kasv on varasema paari aastaga võrreldes
oluliselt aeglustunud, jäädes prognoosiperioodil 3% lähedusse. Palgakasv on käesoleval aastal
suhteliselt laiapõhjaline, kuigi alampalga ca 10% tõus survestab tõstma töötasusid just keskmisest
madalama palgaga harudes. Prognoosi kohaselt oodatakse 2017. aasta palgakasvuks 6,4%, mis
aeglustub 2018. aastal 5,2%ni. Järgmistel aastatel jätkub mõõdukalt kiire palgatõus, mis on kooskõlas
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tootlikkuse arengutega. Keskmise palga reaalkasv on 2018. aastaks prognoositud 2,5 % 1280 euroni
kuus.

Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad eurodes

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustised aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem

2017

2016

2015

2014

2013

28 628 245
5 683 371
22 944 874

19 797 289
3 854 620
15 942 669

18 209 723
2 334 751
15 874 972

18 580 662
2 675 664
15 904 998

19 240 193
3 095 936
16 144 257

9 896 214
-10 051 356
-287 912

8 820 079
-8 627 511
-53 307

7 840 425
-8 023 132
-169 404

7 427 571
-7 795 557
-284 953

8 116 379
-7 886 388
638 824

2 485 117
0,73
1,07
0,20
0,15

1 914 714
0,89
1,43
0,19
0,14

424 033
0,63
1,21
0,13
0,08

512 590
0,26
0,53
0,14
0,10

445 374
0,46
1,02
0,16
0,12

955 391
3 137 296

1 043 384
1 591 382

1 046 452
828 189

657 995
1 285 923

1 770 328
1 662 055

1 002 008
3 593 360

874 061
870 354

953 876
955 602

563 433
1 409 353

411 782
1 711 748

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 2017 aastal on 60% põhitegevuse tuludest.
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Olulisemad investeeringud Elva linnas 2017. aastal
Investeeringuobjektid
Gümnaasiumi Puiestee õppehoone remont
Spordihoone ja ujula projekteerimine
Kirde tänava katendi vahetus
Kaitseliidu maja remont
Tänavate pindamine
Raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine
Elva kesktänava ja linnaruumi ehitusprojekti koostamine
Lasteaed Õnneseen katus ja paneelaed
Käo tänava profileerimine
Kirde tänava sademeveesüsteemi osaline renoveerimine
Kärneri tänava profileerimine
Avaliku tualeti rajamine Verevi järve randa
Gümnaasiumi Puiestee õppehoone tualettide remont
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks
Järve lasteaia katuse ja rühmaruumi remont
Kultuurikeskuse laenu põhiosa tagasimakse
Kultuurikeskusele tiibklaveri soetamiseks
Kultuurikeskusele Lauluväljaku tualeti soetamiseks

Eurodes
1 492 256
138 906
88 674
76 440
70 612
67 133
57 180
55 596
42 797
33 528
33 514
28 200
24 597
120 000
117 000
32 020
23 000

Tegevusaruanne valdkonniti
1.4.1 Ruumiplaneerimine, keskkond ja taristu
Soovitud seisund aastal 2020: Elvas on korrastatud ja terviklik taristu (teed, tänavad ja tehnovõrgud)
ning ligitõmbav kesklinna piirkond. Linnapildis annavad tooni planeeritud rohestruktuur ja läbimõeldud
arhitektuurne kuvand.
2017. aastaks olid püstitatud järgmised eelarveaasta eesmärgid:
1.
2.
3.
4.
5.

Elva üldplaneeringu kehtestamine
Teede ja tänavate korrastamine, tolmuvabade teede arvu suurendamine
Turuplatsi funktsionaalsemaks muutmine
Elva kesklinna äri- ja puhkepiirkonna kujundamine
Elamumaafondi suurendamine

Ruumiplaneerimine
Kehtestati Elva linna üldplaneering ja valmis linna kesktänava ja -väljaku ehitusprojekt. Alustatud
planeering, mille tulemusel plaaniti muuta Turuplatsi park kaubanduskeskuse parklaks, lõpetati üldsuse
suure vastuseisu tõttu.
Keskkond
2017. aastal lõpetati projekti „Elva parkmetsa hoolduskava elluviimise I etapp“ kohased tööd. Projekti
rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ÜF meetmest “Kaitsealuste liikide ja elupaikade
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säilitamine ning taastamine“ Projekti abikõlblike kulude maksumus kokku oli 67 763 eurot. Alustati
biolagunevate haljastusjäätmete kompostimisplatsi ehitustööde ettevalmistamisega.
Taristu
Korrastatud ja tervikliku taristu loomise eesmärgil panustati arvestataval hulgal vahendeid teede
remonti ja pindamisse. Lõpetati raudteejaama ümbruse projekti elluviimine, mille tulemusel suurenes
parkimiskohtade arv selle, kui erinevate transpordiliikide sõlmpunkti vahetus läheduses. Väikesel
määral rekonstrueeriti ka tänava alust sadeveesüsteemi. Rajati avalikud tualetid lauluväljakule ja Verevi
järve randa.

1.4.2 Ettevõtlus, turism ja mainekujundus
Soovitud seisund aastal 2020: Elva on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud sisemaa kuurort, millel
on oma tunnusüritused ja - objektid. Elva ettevõtlus on loodussäästlik, tasakaalustatud tarkade
töökohtadega meditsiini ja IT valdkonnas, mitmekesiste tööhõive võimalustega ja kasutab
maksimaalselt piirkondlikku potentsiaali ja ressursse. Ettevõtluse ja turismi valdkonna piirkondlik
arendamine toimub koostöös erinevate osapooltega. Linna mainekujundus ja turismiturundus toimub
välja töötatud turundusstrateegia alusel.
2017. aastaks olid püstitatud järgmised eelarveaasta eesmärgid:
1.
2.
3.
4.

Jätkata koostööd suurima rahvusvahelise spordiüritusega Rally Estonia
Tunnustusürituste ja mainekujunduskampaaniate elluviimine
Elva Matkakeskuse uute teenuste käivitamine
Suurejooneliste traditsiooniliste ürituste jätkamine (nt Elva Kohvikutepäev,
kodanikukaitsepäev)
5.
Koostöö ettevõtjatega, ettevõtlusfoorumi korraldamine
Rally Estonia üritust 2017. aastal ei toimunud, mida asendas lokaalse tähtsusega ralliüritus Tartu ralli.
Kuna viimane oli mastaapidelt väiksem, ei täitnud see seatud eesmärke külastatavuse ja linna
turundusplaanide elluviimisel. Suurematest linna finantstoetusel toimunud avalikest üritustest toimus
suur Volbripidu lauluväljakul. Traditsiooniliste ürituste eesotsas jätkas Elva kohvikute päev, mis areneb
kasvavas trendis ning täitis püstitatud eesmärgid.

1.4.3 Haridus ja noorsootöö
Soovitud seisund aastal 2020: Haridus- ja noorsootöö valdkond on kaasaegses keskkonnas valikuid
võimaldav ja erinevate haridusastmete koostöös igaühe mitmekülgset arengut toetav. Elva
Gümnaasium pakub välja kujunenud suundadega konkurentsivõimelist haridust. Noored on aktiivsed ja
kaasatud kogukonna tegevustesse.
2017. aastaks olid püstitatud järgmised eelarveaasta eesmärgid:
1.
Gümnaasiumi ja lasteaedade õppesuundade tugevdamine ja arendamine
2.
Gümnaasiumi õpilaste arvu suurendamine
3.
Uute lasteaiakohtade loomine
4.
Digitaalse õppekeskkonna arendamine ja integreerimine õppeprotsessi
5.
Laste erivajaduste toetamine koolis ja lasteaedades
6.
Riskilaste sotsiaalse programmi (Tugila) elluviimine ja arendamine
7.
Mitmekülgse huvihariduse võimaldamine nii lastele kui täiskasvanutele
8.
Noortekeskuse külastuste suurenemine
9.
Gümnaasiumi Puiestee õppehoone remont
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ELVA GÜMNAASIUM
Elva Gümnaasiumis toimus 2017. aastal õppetöö kahes õppehoones – Tartu mnt 3 (I ja II kooliaste ning
mittestatsionaarne õpe) ja Puiestee 2 (III ja IV kooliaste). 10.11.2017 seisuga õppis koolis 849 õpilast –
Tartu mnt 3 õppehoones 518 (I ja II kooliaste 470 + mittestatsionaarne õppeosakond 48) õpilast ja
Puiestee 2 õppehoones 331 õpilast. Õpetajate arv – 77 (ametikohti 66,99). 93 % õpetajatest vastab
kvalifikatsioonile . Õpilaste ja õpetajate suhtarv on 11:1. Klassikomplektide keskmine täituvus
statsionaarses õppes – põhikoolis 22,1 gümnaasiumis 32, mis on suhteliselt ühtlaselt jagunenud kõigi
kooliastmete vahel.
Gümnaasiumi statsionaarses õppes on kolm õppesuunda: humanitaar-, reaal-loodus- ja kodanikukaitse
õppesuund. Kokku õpib gümnaasiumiastme statsionaarses õppes 96 õpilast kellest:
reaal-loodussuunal õpib kokku 27 õpilast (10. klass 9 õpilast, 11. klass 11 õpilast, 12. klass 7 õpilast);
kodanikukaitse suunal õpib kokku 43 õpilast (10. klass - 12 õpilast, 11. klass - 16 õpilast, 12. klass 15
õpilast);
humanitaarsuunal õpib kokku 26 õpilast (10. klass 10 õpilast, 11. klass 13 õpilast, 12. klass 3 õpilast).
Mittestatsionaarses osakonnas õpib kokku 48 õpilast - 10. klassis 22 õpilast, 11. klassis 15 õpilast, 12.
klassis 11 õpilast.
Tugiteenused ja erivajadused
Elva Gümnaasiumi Tartu mnt hoones töötab erivajadustega õpilaste toetamiseks psühholoog (1,0
kohta), eripedagoog ja HEV-koordineerija ühes isikus (1,0 kohta), sotsiaalpedagoog (1,0 kohta),
logopeedid (1,5 kohta) ning kuus tugiisikut. Puiestee õppehoones töötavad erivajadustega õpilastega
sotsiaalpedagoog (1,0 kohta) ja HEV-koordineerija (1,0 kohta). Ühele õpilasele keskendunud õppel on
kolm õpilast, kellest üks on 1. klassi ja kaks 2. klassi õpilased. Koolis töötab I kooliastmes liitklassina
väikeklass, kus on neli õpilast.
Hariduslike erivajadustega õpilasi toetati koolis individuaalsete õppekavade, logopeedi tundide, I ja II
kooliastmes matemaatika tundidega eripedagoogi juures ning III kooliastmes tasemerühmades õppega
eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas ja võõrkeeltes. Lisaks saavad raskustes õpilaste abi
järelevastamistundides.
Põhikoolis on 40 õpilasel üksikutes ja 13 õpilasel kõigis õppeainetes individuaalne õppekava.
Õpiabirühma on suunatud 81 õpilast ja tugiteenus määratud 7 õpilasele. 2017/18 õppeaasta alguses
võeti kooli vastu (2. klassi) uussisserändaja, kes ei valdanud mitte ühtegi sõna eesti keelt. Ajutine
õpiraskus diagnoositi 100 põhikooli õpilasel.
Digiarendus
• Moodle
• Google kontod kõigil õpilastel
• e- õppepäevade korraldamine
Koostöö vilistlastega
Elva kooli vilistlaskogu valmistub tähistama kooli 105 juubelit. Sel puhul on peetud viis koosolekut, kus
kavandati üritusi juubeli väärikaks tähistamiseks. Kavas on tellida nimekate koolijuhtide portreed, mis
kaunistaksid kooli auseina. Käimas on vilistlasintervjuude kogumine ja avaldamine. Tahame kooli
juubeliks kokku saada 105 intervjuud. Plaanis on ka vilistlaspinkide avamine ja hariduskonverentsi
korraldamine. Ja muidugi vilistlasõhtu.
Remont, IT
2017 aastal on infotehnoloogia arenduseks kasutatud ressursse 70 000 euro ulatuses.
Projekti raames sai välja vahetatud/juurde soetatud 43 arvutit ja 27 sülearvutit. Juurde sai muretsetud
kaks spetsiaalset kohvrit tahvelarvutite laadimiseks ja transportimiseks. Kuna 27 sülearvutit läksid
liikuvaks arvutiklassiks 1. - 6. klassi õpilastele, siis ka sinna sai soetatud kaks laadimis kappi, millel on
rattad all ja sangad küljes, et saaks ka neid mööda maja liftide abil liigutada.
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Lisaks projekti rahadele soetas kool juurde 1 lauaarvuti, 4 sülearvutit, 12 projektorit, 15 WiFi seadet, 6
dokumendikaamerat, 3D pliiatsi, JBL sinihamba kõlari (kehalise kasvatuse õpetajatele). Kaks televiisorit,
millest üks läks õpilaskorterisse ja teine koosolekute ruumi. Välja sai vahetatud Tartu mnt õpetajate toa
paljundusmasin ja rendilepinguga juurde võetud Puiestee õppehoonesse teine paljundusmasin, kuna
olemas olev on ületanud oma eluea. Tarkvara on ostetud mitmetele ainesektsioonidele, näitena võiks
välja tuua Astra õpikeskonna, E-tunni mälupulgad, Fox Academy.
Investeeringuid tehti Puiestee õppehoone remondiks 1 492 256 eurot. Puiestee 2 tualettide remondid
kokku 24 597 eurot, pinksilaudade alused kiviplatsid 1440 eurot. Tartu mnt vaheseina ehitus 2100 eurot,
lifti ja veetorustiku remont kokku 707 eurot.
Kooli huviringid
Koolis tegutses 22 huviringi, millest 13 oli suunatud esimese, 12 teise ja 2 kolmanda ja neljanda
kooliastme õpilastele.
Kooli tutvustamine
• Elva Gümnaasium osales haridusmessil Intellektika 2017
• Tellitud ja tasuline reklaamikampaania sotsiaalmeedias (facebook/instagramm)
• Koolide külastamine: Palupera Põhikool, Keeni Kool, Pühajärve Kool, Ilmatsalu Põhikool,
Kambja Kool, Lüllemäe Põhikool, Rannu Põhikool
2018. aasta eesmärgid
• Tõhustada tööd HEV õpilastega - II kooliastme väikeklassi loomine
• Õppimist toetava hindamise rakendamine (I kooliaste)
• Õppekavade arendus - gümnaasiumis moodulite käivitamine ja I kooliastmes vaba
tunniressursi ainete ümberkujundamine
• Õppekava arendus - III kooliastme vaba tunniressursi ümberkujundamine
• Robootika - I kooliastme õpilastele WeDo2.0 robotite soetamine ja õppekavaga sidumine
• EG 105 kooli sünnipäeva tähistamine
ELVA LASTEAED ÕNNESEEN
Elva Lasteaed Õnneseen tegutseb Elva linnas kahel aadressil: Kaja 4 ja Lõuna 5/7. 01.10.2017 seisuga on
lasteaias käivate laste arv 201. Lasteaias on komplekteeritud 11 rühma, neist kaks sõimerühma, kolm
aiarühma, viis sobitusrühma ja üks liitrühm.
Lasteaias on 45 töökohta. Töötajate üldarv on 49, kellest pedagoogilist personali on 28 (sh neli õpetajat
lapsehoolduspuhkusel). 28-st pedagoogist 26 vastab kvalifikatsiooninõuetele. Tartu Ülikooli
tasemeõppes omandab kvalifikatsioonile vastavat haridust kaks õpetajat.
Olulisemad tegevused
2016-2017. õa õppe-kasvatustööd läbivaks projektiks oli „Tunnen, mõtlen, teen – hakkama saab
Õnneseen!“. Õppeaasta jooksul õppisid lapsed sobival viisil kirjeldama ja väljendama oma emotsioone.
2017-2018. õa projekti nimi on „Õnneseene Vabariik“. Projekti nimi on inspireeritud EV 100.
sünnipäevast ja projekti sisu on lapsest lähtuv kasvatus. Suuremad lastevanematele ja töötajatele
mõeldud ühiskoolitused olid „Suhtlemine lapsevanemaga“, „Interaktiivne tahvel õppetöös“, „Vaba
kasvatus ja kasvatamatus". Lasteaiaõpetajate parima praktika tutvustamiseks hakati korraldama
majasiseseid pedagoogilisi kogemusseminare. Arendusmeeskondade töö tulemusena uuendati ja
kaasajastati lasteaia õppekava. Uuendusena viidi 2017. aastal lastevanemate ja õpetajate
rahuloluküsitlus läbi koostöös SA-ga Innove. 2017. aasta arenguvestlused toimusid
rühmameeskondadega.
Euroopa 112 päeva raames korraldas Häirekeskus Õnneseene õuealal töötubadega sündmuse, mille
käigus õpetati lastele 112-le helistamist ning iseenda ja teiste aitamist. Töötubasid korraldasid kiirabi,
päästeamet, politsei, jahindusklubi, kaitseliit ja häirekeskus. Väikelaste vigastuste ennetamisele
tähelepanu juhtimiseks kutsusime külla Teatri Sõber etendusega „Aga mina“. Südamekuul toimus
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tervisemeeskonna eestvedamisel lastele ja lastevanematele mõeldud Jäneste terviseraja läbimine ning
parima tervisliku smuuti valimine. 2016-2017. õa lõppes vabaõhu peresündmusega „Pipiga Õnneseene
lõbustuspargis“ ning personali rattamatka ja mõttekojaga uue õppeaasta projekti teemadel.
2017. aastal atesteerus vanemõpetajaks kolm rühmaõpetajat: Mare Linnamägi, Anu Juhanson ja Eve
Tiirik. Elva Kultuurikeskuses toimunud XI Mitteteatrite Festivalil esinenud Naerupõnnide ja Õunajusside
rühmad teenisid žüriilt 10 kiidukirja. Lasteaia personali tunnustussüsteemist lähtuvalt esitati
kandidaadid vabariiklikele tänuüritustele „Tartumaa aasta õpetaja“ ja „Eestimaa õpib ja tänab“. Aasta
Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa piirkondlik komisjon otsustas nomineerida
vabariiklikule konkursile ja nimetada „Tartumaa aasta õpetaja 2017“ aunimetuse saajaks Elva Lasteaed
Õnneseen liikumisõpetaja Veiko Haani ning “Tartumaa aasta õppeasutuse juht 2017” aunimetuse
saajaks Elva Lasteaed Õnneseen direktori Kersti Mihailovi.
Laste huvitegevuse võimaluste avardamiseks tegutsevad lasteaias järgmised huviringid: jalgpall,
iluvõimlemine, võistlustantsu eelkursused ning teadusteater „Kolm põrsakest“.
Investeeringud
2017. aasta suuremateks investeeringuteks oli Elva maja õueala uue piirdeaia paigaldamine ja maja
lamekatuse renoveerimine.
Elva Lasteaed Õnneseenes alustas 2017. aasta sügisel toitlustamist P. Dussmann Eesti OÜ.
Nii Elva majas kui ka Peedu majades remonditi rühmaruume. Elva majas remonditi ja värskendati
rühmaruumide köögi- ja garderoobimööblit. Kabinettidesse paigaldati mürasummutid ja tihendati
ventilatsiooni läbiviikusid. Maja sooja veega varustamise parandamiseks remonditi torustikku ja
vahetati kuuma tarbevee soojusvaheti. Majale on renditud kasutatud A3 värviline multifunktsionaalne
seade, millel on standardis kahepoolne dokumendisöötja, kopeerimine, printimine ja
võrguskänneerimine. Personali puhketuppa soetati köögimööbel.
Tähetäpside rühma seati üles interaktiivne tahvel ning uued laste lauad ja toolid. Õunajusside ja
Tervisejutside rühma paigaldati interaktiivne projektor. Nendesse rühmadesse osteti ka uued
arvutikomplektid. Samuti muudeti kvaliteetsemaks ja laiendati kogu maja wifi leviala. Peedu majade
kaks rühma said endale printer-skänner-koopiamasinad. Tehnoloogiaharidusega seotud tegevuste
läbiviimiseks võeti kasutusele tahvelarvutid.
Projektid
Elva Lasteaed Õnneseen esitas taotluse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ProgeTiigri seadmete
soetamise taotlusvooru 85%-lise soodustusega ühe Blue-bot-i, kahe Bee-bot-i robotite komplekti ning
kahe Dash ja Dot-i robotite soetamiseks. Taotlus rahuldati ja HITSA kaasfinantseeris eelpool nimetatud
sihtotstarbeliste vahendite soetamist 1658 euro ulatuses. Roboteid kasutatakse õppekava
tehnoloogiaharidusega seotud tegevuste läbiviimisel.
2017. aastal taotleti KIK-ilt toetust projektile „Elva Lasteaed Õnneseen loodusõppeprogrammide
läbiviimine 2017-2018 õppeaastal“. Taotlus rahuldati ja projekti toetatakse KIK-i poolt 2695 euroga.
Projekti eesmärgiks on toetada Elva Lasteaed Õnneseen lastel keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste
kujundamist ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist.
Elva Lasteaed Õnneseene arendusprojekti "Õnneseened digiajastul" eestvedajate eesmärgiks oli
motiveerida õpetajaid põrandaroboteid kasutama ja seeläbi suurendada põrandarobotite kasutamist
kõikide vanuserühmade õppe- ja kasvatustöös.
ELVA LASTEAED MURUMUNA
1. Lasteaia laste nimestikuline arv on vähenenud seoses erivajadustega laste arvu tõusu ja
sobitusrühmade tekkimisega.
Elva Lasteaias Murumuna toimub õppe – ja kasvatustöö 1 hoones, aadressil Kesk 29.
Seisuga 31.05 2017 a. oli lasteaia nimekirjas 170 last, seisuga 31.detsember 2017a. 165 last. Lasteaias
oli komplekteeritud 8 rühma: 2 sobitus, 1 liit- , 4 3 – 6 aastaste ja 1 6 – 7 aastaste laste rühm.
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2. Lasteaia personali iseloomustab kompetentsi ja haridustaseme tõus aasta – aastalt.
Lasteaeda juhib direktor, laiendatud juhtkonda kuuluvad õppealajuhataja, majandusalajuhataja. Kõik
juhtkonna liikmed on kõrgharidusega, direktoril ja õppealajuhatajal on magistrikraad ja
majandusalajuhataja õpib magistriõppes.
Lasteaia 36- st töötajast 58% moodustavad pedagoogid s.o 21 töötajat. Pedagoogidest on 81%
kõrgharidusega, 19 % keskeri haridusega. Töötajate keskmine vanus on 45 aastat. Pedagoogilisest
personalist 10% tegeleb tasemeõppes haridustaseme tõstmisega.
Õpetaja – abidena oleme võimalusel eelistanud tööle võtta inimesi, kel on läbitud lapsehoidjakoolitus
või kellel on lisa kompetentsid.
3. 2017a. majandusaastat iseloomustab taas suur tööjõu liikuvus.
Tööleping lõppes 2017 aastal 9 inimesega, kellest 2 koondati seoses toitlustusteenusele üleminekuga P.
Dussmann OÜ-le. 5 lahkusid omal soovil ja 1 pedagoog siirdus pensionile, 1 töötaja lahkus tööandja
algatusel. Tervishoiutöötaja jäi lapsehoolduspuhkusele. Tööjõu liikuvus (põhiline põhjus on
mittemotiveeriv töötasu ja suur vastutus) tekitab ebastabiilsust lastevanemates ja personalitöös.
4. 2017 a. on loodud eripedagoogi ja tugiõpetaja ametikoht, raskusi on spetsialistide ametikohtade
täitmisega.
Alates juulist 2017a. on meie koosseisus tugiõpetaja ametikoht (sisuliselt tugiisik erivajadusega lapsele),
kelle palgakulud saavad osaliselt kaetud lepingust Sverreson OÜ ga). Paindlik süsteem võimaldab
töötajat rakendada tööle tugistruktuurina olukordades kui tugiisikut vajav laps puudub.
Eripedagoogi ametikoht püsis täitmata terve 2017. aasta. Eripedagoogi ametikoha täitmiseks on
eelläbirääkimised peetud, loodame saada kooseisu eripedagoogi hiljemalt sügisel 2018a.
Logopeedi ametikoht on alates september 2017 a. täietud 0,25 ulatuses. Logopeedi ametikoha täitmise
järele on lasteaial väga suur vajadus, kuna 30% lastest vajaks kõneravi. Oleme pidevalt korraldanud uusi
konkursse, kahjuks ei ole ametikohtadele kandideerijaid. Oleme pöördunud ka Tartu Ülikooli ja Tallina
Ülikooli kui Haridus – ja Teaduministeeriumi poole abi saamiseks.
5. Personalikuludes oleme olnud kokkuhoidlikud.
Personali võimalikud asendused oleme kompenseerinud abiõpetajate tööga, püüdes vältida sagedast
ületunnitöö tasustamist, töötajate vahetudes vältinud olukordi, et uut inimest tööle võtta
puhkusekuudel. Õppepuhkuste asendamine, lisaks paljud hoolduslehed, on olnud meile tõsiseks
väljakutseks. Inimeste asendamiste korraldamine on väga raske, kuna tööjõuturul ei leidu pidevalt vabu
pädevaid inimesi 2017a. jaanuaris tõusis kogu personali palk 4%, septembris tõusis täiendavalt
õpetajate ja abiõpetajate palk.
2017. a eelarvesse planeeritud personalikulud jäid täiel määral kasutamata, kuna suvel lahkunud
töötajate asemele võtsime uued inimesed tööle alles augustikuus ning mitmed konkursid luhtusid ja
ametikohad olid täitmata. 10 000 eurot personali kuludest suunasime 2017a. lõpus majanduskulude
katteks.
6. 2017a. eelarves oli ette nähtud vahendid 4% palgatõusuks.
Oluline on olnud alushariduse valdkonnas töötavate inimestele töö väärtustamine ning motiveeriva
töötasu tagamine.
Jaanuarist 2017a. tõusis kogu lasteaia personali palk 4%, täiendavalt toimus palgatõus septembris 2017a
lasteaia õpetajatele (774 - 877 eurolt 900 euroni) ja abiõpetajatele (660 nelt 700 euroni).
7. 2017 a. pidasime oluliseks töötajate tunnustamist.
Lasteaia tunnustamise statuudile vastavalt said tunnustust sisehindamise tulemusel töötajate poolt
väljatoodud nominendid ning Tartu Maakonna Aasta õpetajaks valitud pedagoog, keda premeeriti
oktoobris 2017, õpetajate päeval. Kõikidele töötajatele maksti detsembrikuus tulemustasu. Lisaks
maksti detsembrikuus aastalõpu tulemustasu parimatele töötajatele suurema panuse eest Elva
Lasteaed Murumuna arengusse 2017a. (osavõtt töögruppidest, lasteaia esindamine konkurssidel ja
võistlustel, näitemängupäevadel jne).
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8. Oluliseks peame töötajate pidevat enesetäiendust.
2016/2017 õppeaasta lasteaia moto oli „Murumuna õpib looduses“ siis ühiskoolitusena organiseerisime
õppekäigu 01. juunil 2017a. Sagadi mõisasse ja looduskooli.
2017/2018 õppeaasta moto on „Eesti armsas männilinnas kasvada on hea, mida teha, kuhu minna,
Murumuna teab“. Põhieesmärgiks on rahvuskultuuri tundmine ja edasiandmine. Personali pärismuusika
koolitus toimus novembris 2017a. Varbuse Muusikamõisas ning detsembris 2017a. toimus ekskursioon
ERM – i.
Selleks et tõsta pedagoogide kompetentsi erivajadustega lastega toimetulekul osalesid 3 pedagoogi 360
-tunnisel eripedagoogika täiendõppe koolitusel Tallinnas.
Oleme väga aktiivselt otsinud võimalusi tasuta koolitustel osalemiseks (HITSA poolt pakutavad tasuta
koolitused, ainesektsioonide koolitused), läbi viinud asutusesiseseid koolitusi kolleegilt – kolleegile. See
võimaldab õpetajaid koolitada õppeaasta eesmärgist lähtuvalt ning toime tulla ressurssidega, mis on
eraldatud koolituste läbiviimiseks.
9. 2017a. aastast alates on remonttööde prioriteet lasteaias laste turvalisus.
Turvalisuse tagamiseks teostati 2017a. suvel remonditöid õuealal: turvamattide paigaldamine
atraktsioonide alla (8294 eurot), kõnnitee ehitamine mänguväljakule 1023 eurot.
2017a. juulis remonditi koostöös Elva Linnavalituse majandusosakonnaga lasteaia hoone ära vajunud
galeriiosa (investeeringud summas 9870 eurot), soojustatud majasokkel, valatud uus trepp
peasissekäigu ees ja uuesti paigaldati ära vajunud tänavasillutis (summa 13 854 eurot).
2015a. alustasime vana majaosa radiaatorite väljavahetust. 2017a. toimus vana maja 2 korruse ruumide
amortiseerunud radiaatorite ja boilerite vahetus summas 3562 eurot. Järgnevatel aastatel tuleb
planeerida eelarvesse radiaatorite väljavahetus vana majaosa esimesel korrusel, et vältida veeavariisid.
Seoses köögi üleminekuga P.Dussmann Oü-le teostasime ventilatsioonitorustiku puhastuse
(tervisekaitse nõu) ja elektrimõõdiku paigalduse 1578 eurot. Ventilatsioonisüsteemis tekkis elektriline
probleem (läbipõlemine), mille tagajärjel olime sunnitud ostma uued mäluplaadid (koos seadistamise ja
paigaldamisega 1944 eurot)
Et tagada täielik ventilatsioon ja vajalik õhu juurdevool ruumidesse vanas majaosas on edaspidi kindlasti
vaja panna jahutussüsteem sissepuhetele. See aga nõuab vana majaosale uut ventilatsiooniprojekti ja
suuremaid investeeringuid, mis on planeeritud uue arengukava lõpuperioodi.
10. Meile on oluline olemasoleva vara pidev hooldus ja seisukorra säilitamine.
Selleks oleme igal aastal vähemalt 1 kord aastas sisse ostnud teenuse lasteaia kõigi põrandate süvapesu
koos vahatamisega. 2017.aastal teostas töid Deterchem summas 1673 eurot.
Inventari soetamisel oleme lähtunud tervisekaitse ettepanekutest ning juurde soetanud laste kasvule
vastavad toole: Jetstrading OÜ laste toolid 24-lapsele 576 eurot; samuti said mängunurkadesse ja rühma
ruumidesse soetati pehmet mööblit 2000 eurot.
Uuenduskuuri läbisid ka osaliselt voodipesu ja patjade väljavahetamine rühmades 1515 eurot.
Seoses lasteaia juubeliürituste, rahvusliku aasta tähistamisega ja EV100 juubeli sündmustega ostsime
uusi etno stiilis esinemisriideid lastele: poistele (28 T – särki) ja tüdrukutele 28 (seelikut) kogusummas
1132 eurot.
Välja on vahetatud katkised saali kõlarid ja lisaks ostetud 1 aktiivkõlar väli ürituste korraldamisteks
(summa 1184 eurot).
11. 2017a. oli lasteaiale 45. juubeliaasta tähistamine rahvuslikus stiilis.
Administreerimise kuludes olid 2017a. suuremad väljaminekud seotud lasteaia 45 juubeliaastaga
erinevate meenete (pastakad, võtmehoidjad, tassid, dokumendikaaned, helkurid, T-särgid, jne)
soetamisega (Litmark OÜ 1800 eurot).
Novembri korraldasime lasteaia 45. juubeli puhul kogukonnale lahtiste uste päeva. Avatud olid 7
erinevat töötuba, oodatud olid eri vanuses külastajad.
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Lastele korraldasime juubelisünnipäeval Tartu Metsapere mängumaa külastuse. Mängumaad külastasid
kõik 8 rühma, kes viidi kohale bussidega.
12. 2017. a paistab majanduskuludes silma kui digitaliseerimisaasta.
Püsikuludeks on ELIISI kasutusrent 540 eurot aastas.
Suuremate ostudena 2017a. soetasime 4 arvutikomplekti, Office tarkvaraga, 2 sülearvutit (Ordi OÜ 5700
eurot) , 4 tahvelarvutit (summas 1332 eurot).
13. 2017a. väärtustasime töötaja tervist ja töökoha turvalisust.
Esmakordselt kasutasime suurema hulga töötajate töötervishoiu arstile suunamist. Töötervishoiuarsti
külastas 28 töötajat (Elva Haigla 980 eurot). Tänaseks on läbinud töötervishoiuarsti kõik Murumuna
töötajad.
14. Lasteaia eripäraks on loodussuunitlus ja tervise edendus.
Olulisteks märksõnadeks õppekasvatutöö läbiviimisel on lapse eripäraga arvestamine, lapsest lähtuv
õpikäsitlus ning innovaatilisus.
Lasteaia loodussuunitluse elluviimise eesmärgil oleme aktiivselt kasutanud võimalust saada
projektitoetust KIK poolt õppekäikude korraldamiseks ja aktiivõppeprogrammides osalemiseks loodusvõi keskkonnahariduskeskuses. 2016/2017 aastal saime projektitoetust 4154 eurot, omaosalus 50
eurot. 2017/18 õppeaastaks sai iga lasteaiarühm toetust vaid üheks õppekäiguks. Sel aastal oli projekt
toetus summas 2087 eurot.
„Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ viitab sellele, et õpetaja peaks kasutama igapäevases õppetöös
digiseadmeid ning igal õpetajal peaksid olema digipädevused ehk valmisolek kasutada digitehnoloogiat.
Hariduslikud robotid olid vahenditeks saavutamaks ühisõppe eesmärke. Robootika võimaldab kasutada
avastusõppe - , probleem – ja projektiõppe võimalusi. Teatud määral ka võistluspõhist ja uurimuslikku
õpet. Lapsed õpivad kõige paremini, kui nad on aktiivsed tegutsejad ja loojad.
Robootika on üks võimalusi, kuidas suunata lapsi tehnoloogiat rohkem sihipäraselt kasutama.
Osalesime projektis „ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2017“. Soetasime
robootikaseadmed: Edisoni robot (8 tk), Edisonisuur matt laimneeritud (2 tk), Edisaoni vaike sumomatt
(2 tk), Dash ja Dor Wonder robootikakomplekt (2tk), Mesimummu läbipaistev matt (6 tk), Ozobot Bit,
2,0 kristallvalge (2 tk) Ozobot Bit, 2,0 titaaniummust (2 tk); Makey Makey Classic (2 tk); Lego Education
We do 2,0 põhikomplekt (6 tk), Blu_ Bot 6 mesimummu ja matid (1 tk).
Seadmete maksumus kokku: 2767. Sellest omaosalus (15%): 415 eurot. HITSA kaasfinantseering
(85%): 2352 eurot.
Laste turvalisusele mõeldes soetati rattakiivreid liikumistundide läbiviimiseks. Samuti aasta lõpus
investeerisime laste jooksurataste ja õuemänguasjadesse kokku 2200 eurot.
Erivajadustega lastele mõeldes oleme planeerimas lasteaeda tunnetustuba. 2017a. soetasime
tunnetustoa vahendid 700 euro väärtuses.
15. Lasteaia tulud.
Kaupade müük: 2017a. lõpus müüsime kasutult seisnud puidutöölauad Peedu Erakoolile summas 350
eurot. Üüri ja renditulu varadelt: lasteaia ruume kasutati nädalavahetustel sünnipäevade jaoks, millelt
teeniti tulu 670 eurot.
16. Koostöö laste arengu toetamiseks.
Elva Lasteaed Murumuna toetab huvitegevust Elva linnas ja lasteaia ruumid on tasuta kasutamiseks
antud erinevatele huviringile:
1) Jalgpall, mida viivad läbi FC Elva treenerid. See on jalgpalli eeltreening 5 – 7 aastatele lastele.
Võimaluse korral toimuvad treeningud õues, vajadusel lasteaia saalis. Toimumisajad: esmaspäeviti,
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.30 – 18.15. Kasutatakse saali.
2) MTÜ Muusikastuudio “Laululust“. Lauluring 3 – 7 aastasele mudilastele. Toimumisajad: teisipäevast
neljapäevani kell 16.30 – 17.30. Kasutatakse õpipesa.
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3) Teadusring „Kolm põrsakest“. Ring tegutseb igal kolmapäeval kell 16.30 – 17.15 Kasutatakse
loovuspesa.
4) JUDO treeningud. Treening toimub igal kolmapäeval saalis kell 17.00 – 18.00.
2017a. on olnud lasteaiale edukas, lapsevanemad on jäänud meie tööga rahule, oleme muutnud lasteaia
turvalisemaks ja innovaatilisemaks.
2018.a olulised eesmärgid:
1. Tööjõu liikuvuse vähendamine konkurentsivõimelise palga tagamisega.
2. Erialaspetsialistide leidmine, ametikohtade täitmine.
3. Personali järjepidevuse tagamine tasemeõppe, täiend - ja ümberõppe võimaldamisega.
4. Asjaajamise korra- ja sisehindamise süsteemi kaasajastamine.
5. Erivajadustega laste kaasamine: koostöö erivajaduste märkamisel ja vanemate nõustamisel KOV
tasandil, tunnetustoa edasiarendamine.
6. Lastele turvalise ja arendava mängukeskkonna tagamine: turvamattide paigaldus, toidujagamise
ruumi mööbli ja garderoobikappide osaline väljavahetus, rühma valgustite osaline väljavahetus.
ELVA HUVIALA- JA KOOLITUSKESKUS
Elva Huviala-ja Koolituskeskuse õpilaste arv 1.01.2017 seisuga oli 290, huviringe 16. Jaanuarist oli
võimalus liituda uue huviringiga-klaveriõpetus Suzuki meetodil. Mitmetes huviringides toimus töö
rühmades (RNstuudio, laulustuudio, animatsiooniring, kunstiring, kodundusring, keraamikaring,
kandleõppes), individuaalõpe toimus laulustuudios, kitarriringis, tummiringis, klaveriõppes). Kõige
rohkem osalejaid oli RNstuudios, animatsiooni- ja kunstiringis ning keraamikaringis. Huviringid
tegutsesid Elva Huviala-ja Koolituskeskuses, Elva Gümnaasiumis (kandleõpe), Elva LendTeatris
(näitering) ja Elva Kultuurikeskuses (trummiringi, kitarriõpetus). Huviringe juhendasid 10 töölepinguga
ja 4 käsunduslepinguga õpetajat. Täiskasvanute keraamikaringis osales 12 huvilist. Lisaks toimusid
täiskasvanutele keraamikakursused „Tass“ ja vitraaźikursus.
2017.a suvel korraldasime õpilastele vaba aja veetmiseks ja huviringide tutvustamise eesmärgil
järgmised huvilaagrid:
• 5.-9.juunil kell 10-13 „LOODUSE VÕLUMAAILM“
• 7.-9. juunil kell 10-15 „PÄRIMUSEGA KÄSIKÄES“
• 12.-14.juunil kell 10-15 „MAITSVAD MUSTRID“
• 14.-16.augustil kell 11-15 „MUUSIKA-JA LOOVUSLAAGER“
• 15.-17.augustil kell 11-15 „DIGIKUNST JA ANIMATSIOON“
• 21.-24.augustil kell 11-16 teatrilaager „LAVATÄHED “
Laagrites kokku osales 75 õpilast, planeeritud oli 70.
Kevadel saime ENTK projekti „Varaait vol 13“ raames toetust 9999 eurot projektile „Tähelepanu, valmis
olla, digikunst“. Uuendusliku projekti raames töötasime välja uue kaasaegse ja mitmekesise digikunsti
huviringi ning selle ainekava koostöös Tartu Kunstikooli ja Kroonid Konsult OÜga. Digikunsti huviringis
lõimitakse kunst ja loovus infotehnoloogiliste lahendustega. Kogu projekti eelarve oli 12 849 eurot.
Huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks omavalitsustele eraldatud toetusest soetasime
keraamikaringile Ekstruuder KITTEC koos põrandajala ja śabloonide komplektiga, rullpressi ning
potikedra Shimpo Whisper . Samuti saime soetada tehnilisi vahendeid digikunstiringile.
1. septembrist 2017 seisuga alustas lastele 17 huviringi (uue ringina digikunstiring) ning täiskasvanute
keraamikaring.
21.dets.2017 seisuga oli õpilaste arv huvikoolis 329, lisaks 17 täiskasvanut keraamikaringis. Planeeritud
õpilaste arvuks aastal 2017 oli 300.
Personali koosseisu kuulus 11 põhikohaga ja 5 käsunduslepinguga õpetajat, 3 noorsootöötajat, koristaja
ja direktor.
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Huviringid toimusid Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, Elva Gümnaasiumis (kandlering, RNstuudio
rühmatrennid),
Elva
Kultuurikeskuses
(näitering,
trummi-ja
kitarriring).
Edukalt esinesid laulustuudio ja RN-stuudio õpilased erinevatel laulukonkurssidel ja tantsuvõistlustel.
Arengukavast lähtudes oleme püstitanud alaeesmärkideks nõuetele vastava õpikeskkonna loomise ja
õppehoone kaasajastamist toetavate investeeringute tegemise. Selle täitmiseks renoveerisime maja I
korruse endise fotograafi ruumi õppeklassiks. Töid teostas OÜ FenoAlfa, projekti kogumaksumus oli 14
646 eurot. Teostatud sai veel teise õppeklassi põranda ja vahekoridori remont, mida teostas OÜ Raian,
maksumusega 3891 eurot. Investeeringute teostamise tulemusel saavutasime õpikeskkonna
paranemise ja liikumise majasiseselt.
Kommunikatsiooni teadlikumaks planeerimiseks oleme loonud 2017.aastal järgmist:
• Keskuse töötajatel on e-päevik;
• Noortekeskuses logiraamatu kasutamine;
• Mainet kujundavate ja populaarsust tõstvate tegevuste elluviimine (logoga meened, T-särgid
esinemistel, keraamilised esemed kinkimiseks), keskuse voldik ja noortekeskuse infokandja.
• Pidev info FB-s, ANK projekti raames kalendri ilmumine.
• Kodulehekülje loomine.
Tulemusena hinnatakse meie keskust kõrgelt, kommunikatsioon õppurite, lastevanematega ja
töötajatega on tõhusam. Suurenenud on koostöö valla teiste asutustega (lasteaiad, koolid,
noortekeskused).
Avatud Noortekeskus
Avatud ruum
Noortekeskuse üks peamisi funktsioone on avatud ruumi tagamine. Noortekeskus oli 2017. aastal
avatud 221 korral (kokku 1022 tundi). Peamised külastajad olid vanuses 7-11 eluaastat (1295 külastust)
ja 12-16 eluaastat (848 külastust). Unikaalseid külastajaid kogu aasta vältel oli 337, kellest poisse 185 ja
tüdrukuid 152. Andmed põhinevad logiraamatu statistikal. Logiraamat on veebipõhine lahendus
noortekeskuse külastajate registreerimiseks ning selle on välja töötanud MTÜ Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.
Projektitegevused
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt, mille kogutoetus 4350 eurot tuli SA Archimedeselt. Projekti
raames viibis Elvas kuus kuud välisvabatahtlik Portugalist. Peamised tegevused olid: kultuuriõhtud,
keeleõpe, avatud noorsootöö, kakskeelne laager.
Elva Südaööjooksu korraldamine koostöös Elva Jooksusarja korraldajatega. Initsiatiiv tuli kahelt noorelt
neiult, Laura Maria Matsilt ja Klea Marie Laarilt. Noored said südaööjooksu korraldamiseks toetust
Noorte piirkondlikute omaalgatuste fondist "Nopi Üles" kogusummas 1851 eurot. Südaööjooks oli
heategevuslik, kogutulu 2045 eurot annetati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile kampaania
Üleannetus toetuseks.
Avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017. aasta raames sai Elva noortekeskus Eesti Noorsootöö
Keskuselt toetust 1240 eurot projektile „Tunne Tartumaad – mõttespordiga Elvast edasi“. Projektil oli
kaks peamist eesmärki: 1) arendada kabetegevust Elvas ning 2) teha koostööd Tartumaa teiste
noortekeskustega läbi ühenduse MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse. Projekti tegevustesse oli
kaasatud 11 Tartumaa noortekeskust, valmis 2018. aasta ühine seinakalender. Kabetegevuse raames
toimus kaks Elva valla noorteturniiri, 2016. aastal kabest valminud fotodest valmis Tasku keskusesse
kolmeks nädalaks näitus, toimsuid regulaarsed kabetreeningud ning noored osalesid Eesti
Meistrivõistlustel Tallinnas. Projekti tegevuses osales 105 unikaalset osalejat.
Läänemere Linnade Liidu noortekomisjon
Elva linn kuulub Läänemere Linnade Liitu ning noortekomisjonis esindab Elva linna noorsootöötaja Mirja
Jõgi, kes osales 2017. aastal koos 4 Elva noorega Läänemere Linnade Liidu noortekonverentsil Rootsis
Växjös (21.-28. oktoober 2017). Projekti rahastas Taani Erasmus+ riiklik büroo.
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Muud tegevused
• Elva noortekeskus oli oluline kontakt elamustuurile Laste Vabariik, mis jõudis Elvasse 13. juulil 2017.
• Elva noortekeskus oli koostööpartneriks Elva Gümnaasiumile õppeaines „Kodanik ja ühiskond“, kus
grupitöö tulemusena toimus 1. detsembril Elva Gümnaasiumis osaluskohvik.
• Elva noortekeskuse eestvedamisel viidi läbi noorsootöö kvaliteedi hindamine Elvas, mis oli aluseks
riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saamisele ning Eesti Noorsootöö Keskuse
koostöögrupi tegevuskava koostamisele.
2018.aasta olulisemad eesmärgid:
1. Noortekeskuse laiendamine I korrusel asuva endise kohviku ruumidesse;
2. Maja ventilatsiooni ehitus;
3. Beebikärudele varjualuse ehitamine (pidi teostuma aastal 2017);
4. Pööningule abiruumi ehitamine;
5. Huvilaagrite jätkuv korraldamine, huvihariduse mitmekesistamise jätkamine.
6. Eesmärgipõhiste projektide kirjutamine;
7. Professionaalsete õpetajate motiveerimine konkurentsivõimelise palgaga.
8. Huvihariduse ja huvitegevusele planeeritud toetus kulutada eesmärgipäraselt mõttespordi,
kunstiringide ja muusikaõppe arendamiseks.
Eesmärkide teostumisel saaks keskuses:
• Tagatud tervise,-ning tuleohutusnõuete täitmine (koridorides ja trepikodades on vabad
väljapääsud, igapäevaselt mittevajavad keskuse toimimiseks vajalikud vahendid on paigutatud
abiruumi.
• Lastel ja noortel on rohkem valikuid vabaaja sisustamiseks;
• Positiivsed projektid aitavad eesmärke saavutada ja keskuse tegevusi toetada;
• Professionaalsete õpetajate olemasolu tagab keskuses stabiilse töökorralduse ja toimimise.
ELVA MUUSIKAKOOL
Elva Muusikakool asutati 1960 aastal. Muusikakool kuulub Eesti Muusikakoolide Liidu koosseisu ja
töötab liidu ainekomisjonide poolt heaks kiidetud õppekavade alusel. Koolis õpib 154 õpilast ja õpetusi
jagab 22 õpetajat. Õpetatavaid erialasid on 14: klaver, akordion, viiul, klarnet, saksofon, plokkflööt,
flööt, trompet, metsasarv, eufoonium, kitarr, bass-kitarr, trummid, pop-laul. Muusikakoolis on kasutusel
kaks erinevat õppekava:
• Põhiõppe õppekava – 7-me aastane õppetsükkel, kus tsükli lõpus on lõpueksamid solfedžos ja
põhipillis. Eksamite eduka soorituse järel väljastab kool lõputunnistuse, mis annab õiguse
soovi korral edasi õppida muusikaga seonduval erialal.
• Vabaõppe õppekava – õpiaeg määratlemata. Õppuril on vaba valik õppeainete ja õpiaja
pikkuse osas. Vabaõppe õppekava väga populaarne täiskasvanute hulgas.
Elva Muusikakoolis on erilise tähelepanu all ansamblimängu oskuse kujundamine ja igakülgne
arendamine. Alguse saab see juba esimestes tundides, kui koos musitseerivad õpilane ja õpetaja.
Mänguoskuste kasvades musitseerivad juba koos õpilased omavahel (teretulnud on ka õpetaja
kaasamine ansamblisse). Tänu sellisele lähenemisele muusikaõppes on Elva Muusikakoolis arvukalt
eriilmelisi ansambleid. Kooli kontsertkavades on kanda kinnitanud viiuliansambel, akordioniansambel,
klarnetiansambel, ansambel „Saksofoonium“ jne. Koolis jagub ruumi ka rütmimuusika sõpradele.
Rütmikutele jagavad teadmisi oma ala väljapaistvad pedagoogid-instrumentalistid. Tuntumad neist
Evald Raidma (klahvpillid, vokaal), Karel Kasak (kitarrid) Priit Jääger (kitarrid), Guido Pütsepp
(multiinstrumentalist), Ilmar Varjun (löökpillid).
Ülevaate saamiseks koolides tehtavast tööst ja tasemest on Eesti Muusikakoolide Liidul traditsioonilised
üleriigilised konkursid. Kuna tegu on enam kui 100 kooliga, toimuvad voorud piirkondade kaupa. 2017
aastal toimunud konkurssidel osales edukalt terve rida Elva Muusikakooli õpilasi.
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D.O.Wirkhausi nim. konkursil olid edukad:
Ervin Albert Saumets I koht (trompet)
Artur Jonatan Saumets I koht (eufoonium)
Paul Kaspar Saumets I koht (saksofon)
Beniamin Rusu
II koht (trompet)
Eleonor Laas
II koht (flööt)
Kärt Hanni
diplom (flööt)
Ago Russaku nim. Noorte Pianistide Konkursil paistsid silma:
Kaia Põldma
diplom (klaver)
Taavi Suurtee
diplom (klaver)
Pidevalt on meie kooli õpetajad seotud Eesti Muusikakoolide Liidu poolt pakutavate erialaste
koolitustega. 2017. aastal oli valikutes 32 koolitust kodumaal ja 3 võõrsil. Elva Muusikakooli õpetajad
osalesid kokku 14 koolitusel (6 neist jätkukoolitused). Kontserttegevuses jätkasime 2017 aastal
põhimõtte järgi: kui kutsutakse ja aeg on vastuvõetav, siis ära ei ütle! Kokku sai esinemisi 39
kontsertprogrammis ja muusikaprojektis. Välja on kujunenud iga-aastased traditsioonilised esinemised
kodulinna lasteaedades, mõlemas gümnaasiumi majas, kontserdid lastevanematele, aruandekontserdid
linnarahvale, kodulinna sünnipäeval jne. Meeldiva jätku sai eelmisel aastal alguse saanud „Rütmimaagia
Elva“ Kultuurikeskuses. Sellest tõotab tulla muusikakooli rütmimuusikute aasta kõige kaalukam
ülesastumine. Plaanis on laiendada üritust ja hakata kutsuma ka külalisesinejaid.
Panime aluse uuele muusikakooli poolt korraldatavale muusikaüritusele – aprillikuu viimasel nädalal sai
teoks karakterpalade festival „Arbi klaver“. Kuna festival õnnestus ja võitis kuulajaskonna poolehoiu,
teeme sellel aastal pisut suuremalt ja kutsume osavõtjaid ka sõsarkoolidest.
2017 aasta juulikuu teisel nädalal toimus ka meie seni suurim koolitus- üritus „Klarnetisuvi – Elva“.
Muusikakoolide liidu palvel olid sedapuhku osavõtjate seas ka oboemängijad ja fagotimängijad
koduvabariigist ja naabrite juurest. Kuna mängijate ja koolitajate nägudelt peegeldus rahulolu ja rõõm,
siis otsustasime, et nii jääb ka lähiaastatel (kui just takistuseks ei osutu rahastamispool).
Kui 2016 aastasse jäi muusikarahva suur rõõmupäev seoses muusikakoolile üle antud kaunite
siseruumidega, siis 2017 aastal RÕÕMUPIDU jätkus – Elva Muusikakool sai uue tiibklaveri „Estonia“ ja
kool lülitati kaugkütte võrku.
2018 aasta olulisemad eesmärgid:
1. Muusikaõppe kättesaadavus laiadele hulkadele, nii noortele kui täiskasvanutele
2. Professionaalsele muusikategevusele jätkusuutlikkuse tagamine
3. Muusikalise maitse parandamine
4. Akordionimuusika madalseisust sihikindel väljaaitamine
5. Bigbandimuusikale roheline tee
6. Rõhuasetus ansamblilisusele õppetöös
7. Rütmimuusika osakaalu säilitamine koolis
8. Löökpillieriala laiendamine ksülofoni ja vibrafoni võrra
9. Väärt õpetajatele väärt töötasu

1.4.4 Kultuur, vaba aeg ja sport
Soovitud seisund aastal 2020: Elva on laialdaste ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega linn.
Erinevad sündmused ja teenused on kaasaegseid kanaleid kasutades tulemuslikult turundatud.
Inimesed osalevad aktiivselt kultuuri- ja spordiüritustel.
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2017. aastaks olid püstitatud järgmised eelarveaasta eesmärgid:
1.
Kultuurikeskuse aktiivne kasutus, kultuurielu mitmekesisus
2.
Spordihalli ja ujula ehitus
3.
Kultuurikollektiivide ja spordiklubide tegevuse toetamine
4.
Aktiivne raamatukogu külastuse ja laenutuste arv
5.
Kultuuri- ja spordiürituste efektiivsem kajastamine
Kultuur
Kogu Elva linna kultuuritegevusega tegeleb 2016. aastal moodustatud sihtasutus Elva Kultuur, mille
eesmärgiks on kultuuri- ja turismivaldkonna arendamine. 2017. aasta esimesel poolel valmis ka
renoveeritud kultuurikeskus.
Aktiivselt on tegutsenud eakate kultuurilised seltskonnad päevakeskuses ja Elva Aianduse ja Mesinduse
Seltsis. Suure panuse Elva ajaloo meenutamiseks, uurimiseks, tutvustamiseks on andnud Elva
Muuseumisõprade Klubi ja muusikaliselt on rikastanud Elva kultuuripilti Elva Muusikakooli Sõprade
Klubi. Elva linnas tegutses 2017. aastal 13 kultuurikollektiivi. Kokku oli aktiivselt tegevusse haaratud ca
250 inimest.
Sport
Elva linn on spordilinn. Elva linn toetab noortesporti läbi erinevate toetusmeetmete. Elva linn toetab
jalgrattasporti, kergejõustikku, võrkpalli, laskesuusatamist, judot, kahevõistlust, jalgpalli, korvpalli,
laskmist, tennist, võistlustantsu ja iluvõimlemist. Elva linn toetas lisaks erinevaid spordiprojekte. Elva
linnalt saab toetust Elva Spordiliit. Spordiliidu eesmärk on Elva spordielu edendamine erinevate
spordiklubide koostöö arendamise kaudu. Spordiliit haldab linnale kuuluvaid spordibaase (staadion,
Gümnaasiumi spordibaas, jõusaal, jalgpalliväljak). Spordiliit korraldab ülelinnalisi spordivõistlusi ja
üritusi.
2016. aastal eraldati sihtotstarbeline toetus FC Elva Spordiklubile kunstmuruväljaku rajamiseks, mis
valmis 2017. aastal. Kaasava eelarve raames rajati Elvasse disc-golfi väljak.
Elvas toimus suur hulk üleriigilise tähtsusega võistlusi: jalgratturite talikrossi ja kriteeriumisõidu Eesti
meistrivõistlused, Eesti murdmaajooksu meistrivõistlused, vabariikliku avaveeujumise seeriavõistluse
etapp, Eesti triatlonide karikavõistluse etapp.
Suurematest spordisündmustest toimusid veel laskmisvõistlus, Elva Rattapäev, Elva Rattamaraton. FC
Elva eestvedamisel toimus hulgaliselt jalgpalliturniire ja jalgpallifest. 2017. aastal korraldati Elva
Spordiliidu poolt arvukalt rahvaspordi üritusi: Elva Spordimängud, Jüriöö jooks, vastlapäev, Meejooks
jm.
ELVA LINNARAAMATUKOGU
Raamatukogu põhitööks on lugejate teenindamine: kirjanduse laenutamine, infoteeninduse tagamine,
mitmesuguste ürituste korraldamine ja elukestva õppe toetamine.
Arvulised näitajad 2017
2016
2017
Elanike arv teeninduspiirkonnas
5 735
5 743
Lugejate arv
2 389
2 400
Külastuste arv
43 958
46 856
Arvutikasutajate arv
6 511
5 592
Laenutuste (koos kohalkasutustega) arv
65 785
66 786
E-teavikute laenutuste arv
57 991
0
Teavikute arv
57 991
58 587
Raamatuürituste arv kokku
89
108
Üritustel osalenute arv
640
1 022
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Aasta jooksul oli raamatukogu kasutajatele avatud 291 päeva. Lugejaid oli 2017. aastal Elva
Linnaraamatukogus 2400, lapsi 806, külastusi aasta jooksul 52 448, laenutusi aasta jooksul 66 309 sh.
Internetipunkti kasutajad 5592 inimest. Lapsi oli lugejatest 33,6%, laste laenutused moodustasid 18,4%
ja laste külastused moodustasid 50% kogu külastuste arvust. Hõlve, lugejate % teeninduspiirkonna
elanike arvust oli 41,8%. Külastusi elaniku kohta 9,1 ja laenutusi elaniku kohta 11,6. Lugejate arv
võrreldes möödunud aastaga kasvas 0,46%, laenutuste arv 1,4% ja külastuste arv 5,8%. Tõus pole küll
suur, aga rõõmustab ikka.
Kogude komplekteerimisel lähtume jätkuvalt oma lugejatest, raamatukogu võimalustest ja sellest, et
raamatufond kajastaks võimalikult paljusid teemasid ja võimalikult paljud lugejad leiaksid endale sobiva.
Aasta jooksul saabus raamatukokku 2062 teavikut sh. 2009 raamatut , 53 auvist. Annetuste osakaal
kogude juurdekasvust oli 3%. Jätkasime kogude korrastamist – aegunud, määrdunud ja lagunenud
teavikud kustutati kokku 1553.
Tegelesime uute kirjete lisamisega koduloo andmebaasi www.kodulugu.ee. Aasta jooksul lisandus 120
Elva teemalist kirjet.
Registreeritud infopäringuid oli kokku 507. Enamasti puudutasid need õppetööd nii lastele kui
täiskasvanutele. Mõned näited: renessansi kunst ja skulptuur Eestis ja maailmas, materjali
kogemusnõustamise kohta, Pärnumaa üldiselt + Vändra ja Vändra vald, Eesti kõrtsid, motorollerid ja
nende ajalugu jpt. Oli ka selliseid : Mis on Toomas Urbi poja nimi, Nikolai II naise neiupõlve nimi, kust
saab osta linast voodipesu, kaabeltelevisiooni pakkuvate firmade telefoni numbreid, kuldvits/kuldjuur,
mis on nende erinevused jpt. Lastel: kiusamine, onni ehitamine, käitumine õnnetusjuhtumi korral,
merekoletised jpt.
Individuaalkoolitusi (kestusega üle 15 minuti) oli 12. Individuaalkoolituste soovijaiks olid enamasti
vanemaealised. Peamised teemad: ID-kaardi kasutamine, Smart- ID tegemine ja kasutamine, FB
konto tegemine, tahvelarvuti kasutamine jm. Toimus rühmakoolitus õpetajatele „Kes otsib see leiab“,
kus tutvustasime vaba ligipääsuga andmebaase. Raamatukogutunde lastele oli 16, milles osales kokku
265 last. Peamine sihtrühm 1-6. klass ja lasteaialapsed. Teemadeks : raamatukogu tutvustamine,
kasutamise reeglid, laenutamine, fondi koostis ja paigutus, teatmeteosed ja nende kasutamine, erineva
žanriga raamatute otsimine, loodusraamatute tutvustamine.
RVL-i (raamatukogude vaheline laenutus) - kaudu tellisime raamatuid 34 korral (Tartu
Linnaraamatukogu, TTÜ, Rõngu, Lohkva ). RVL-i kaudu telliti meilt 202 ( Puhja, Valguta, Rõngu, Alatskivi,
Lohkva jt).
Kõik töötajad läbisid töötervishoiu arsti kontrolli.
Aasta jooksul oli kohtumisi ja loenguid erinevatel teemadel kokku 38, näitusi ja väljapanekuid 70. Külas
käisid kirjanikud Justin Petrone, Aidi Vallik, kunstnik Ott Vallik ja Heiki Vilep. Märtsis esitles oma
raamatut „Eesti klaver“ muusikapedagoog ja pianist Alo Põldmäe. Novembris meenutasime Elvast pärit
värsiteadlast Jaak Põldmäed tema 75. sünniaastapäeval. Temast rääkisid vend Alo Põldmäe, abikaasa
Asta Põldmäe ning nende pojad. Oli hariv ja väga südamlik õhtupoolik. „Tule vaata sinna kuhu igapäev
ei näe“ - raamatukogupäevade ajal pakkusime oma lugejatele võimalust laenutada raamatuid otse
hoidlast. Jätkates traditsiooni toimus raamatulaat „Raamat teisele ringile“. Aasta jooksul toimus ka
mitmeid foto-, käsitöö- ja kunstinäitusi. Põnevamad olid Rein Kuresoo fotonäitus „Muutuv Võrtsjärv“arhiivipildid kõrvutatuna tänapäevaste piltidega. Näituse „Kultuurilugu kivis“ läbi said meie inimesed
tutvuda eesti kirjandus- ja kultuuripärandiga. Elle Mets ja Endel Annuk kaardistasid ja pildistasid üles
2013. - 2014. aastal 14 Eesti tuntud kirjandusklassikuga seotud olulisemat mälestusmärki, skulptuuri ja
kultuuriloolist objekti. Ema ja tütre, Anni Irsi ja Lagle Nõu ehetenäitus „ Midagi haldjatele“ . Näitus on
sündinud kaunist Lõuna – Eesti loodusest. Näitusel olid kristallvaigust ehted, mille sisse talletatud
samblad, lilleõied ja lehekesed on leitud Elva ümbruse metsadest ja aedadest.
2018. aasta oli noorte ja kultuuriaasta ning rohkem tegevusi oli suunatud noortele ja noortega koos
tegemisele. Osalesime projektis EV100 „Laste Vabariik“. Meie korraldada oli üks töötubadest. Lapsed
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said etteantud vahenditest meisterdada lasteraamatute tegelaste piltidega järjehoidjaid. See tegevus
andis võimaluse käsitöö kõrvale ka raamatutegelastest juttu rääkida. Algatuse „Eesti Vabariik 100 - kunst
raamatukokku” raames tegime aasta alguses üleskutse Elva Gümnaasiumi õpetajatele tuua laste
kunstitöid meie seinu kaunistama. Selle tulemusena korraldasime järgmised näitused: 10.-11. kl õpilaste
plakatinäitus, algklassi õpilaste kevadpiltide näitus, lugemispesa laste tööd, 4.-9. kl õpilaste karikatuurid.
Lisaks koostasime näituse Astrid Lindgreni teemalise joonistusvõistluse töödest. Sügisel andsime lastele
võimaluse väljendada paberil piirideta ja vabalt sügise värve. Sellest sündis omanäoline loovtööde
näitus. Pakkusime 7 korral lastele võimalust kohtuda lugemiskoer Leeroga (kokku 51 last). Osaleda said
nii lugemisraskustega õpilased kui ka kõik need, kes lihtsalt soovisid koerale ette lugemas käia. Lapsed
olid elevil ja lubasid ka kodus oma koertele-kassidele ette lugeda. Kohtumised koeraga toimusid nii
lastegruppidele kui ka individuaalselt ja paaris. Kõik lapsed jäid kohtumisega rahule ning saime
positiivset tagasisidet lapsevanematelt ja koera omanikult. Mõned lapsed käisid koerale ette lugemas
mitu korda ja koera omanik märkas nende laste lugemisoskuse soravamaks muutumist. Võib öelda, et
need kohtumised innustasid lapsi. Lastele meeldis väga paberlennukite voltimine ja lennutamisvõistlus.
Korraldasime selle seoses rahvusvahelise üritusega „Astu raamidest välja!”. Sellega tahtsime näidata, et
raamatukogus võib ka lihtsalt lõbus olla. Tegevus oli eriline magnet just poistele. Lisaks tähistasime
ettelugemispäeva, tegime sügisel loovtöid ja jõulude ajal kaunistasime koos lastega raamatukogu. Oli
veel teisigi toredaid kohtumisi ja ettevõtmisi nii lastele kui täiskasvanutele, sest traditsioonid ja
järjepidevus on olulised meie lugejate hoidmiseks ja uute leidmiseks.
Aasta loetuim raamat täiskasvanutele oli Stedman, M.L. „Valgus ookeanide vahel“, laste lemmikuks oli
M. Keraneni raamat „Varastatud oranž jalgratas“
2017. aasta on olnud töine ja sündmusterohke . Loodetavasti on meie töö rikastanud ka kohalikku
kultuurielu. Raamatukogule on andnud näo ka samas majas asuvad Elva Gümnaasiumi lapsed, sest suur
osa tööst on seotud nendega ja seda mitte ainult raamatukogutöö seisukohast. 2018. aasta on
raamatukogule 95. tegevusaasta. Arvan et see saab olema ka natuke teistsugune kui tavaliselt.
Kohtumisrõõme peaks jätkuma nii lastele kui ka täiskasvanutele.

1.4.5 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Soovitud seisund aastal 2020: Sotsiaalvaldkonna areng on tagatud koostöös avaliku, era- ja kolmanda
sektoriga nii linnasiseselt kui ka piirkondlikult. Elva linna elanikele on tagatud esmatasandi arstiabi
kättesaadavus. Pakutakse kvaliteetseid sotsiaalteenuseid erinevatele sihtgruppidele. Elvas on
piirkondlik ja ajakohane ravi, rehabilitatsiooni, taastusravi, õenduse ja hooldusteenuseid pakkuv
kompleks.
2017. aastaks olid püstitatud järgmised eelarveaasta eesmärgid:
1.
Sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine
2.
Eakate väärtustamine (eakate päevakeskuse toetamine, kuldpulma ürituse läbiviimine,
õnnitluskaardid juubelite puhul jt)
3.
Sünni- ja ranitsatoetuste maksmise jätkamine
4.
Lasterikaste perede toetamine
5.
Koduteenuste kättesaadavuse tagamine abivajajatele
Linna eelarvest toetati erinevate sotsiaal- ja tervistedendavate projektide läbiviimist Elvas.
Jätkusid tegevused eakate päevakeskuses, linna eelarvest finantseeriti hoone ülalpidamiskulud.
Projektipõhiselt toetati eakate ringide tegevust, toimusid kohtumised linna juhtidega või erinevate
kutsutud külalistega. Populaarne oli linnaelanike hulgas eakatele ja puuetega inimestele
ujumisvõimaluse pakkumine Pühajärve SPA-s, samuti oli populaarne päevakeskuse külastajate seas
käsitööring ja lauluring.
Toetati abivajavaid peresid lasteaias käivatele lastele toidupäeva maksumuse soodustuse andmisega ja
jätkus koostöö Toidupangaga, tänu millele said abi vähekindlustatud lastega pered. Aasta jooksul jagati
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Sotsiaalministeeriumis koostatud nimekirja alusel abivajavatele inimestele ja peredele Euroopa abifondi
toiduabi.
Johannes Mihkelsoni Keskusega jätkusid koostööprojektid pikaajaliste töötute ja noorte emade
tööturule toomiseks.
Tegelesime kohtu poolt Elva linna eestkostele määratud inimeste probleemide lahendamisega ja nende
elu korraldamisega.
Elva linn toetas õendusabi teenuse osutamist Elva linna elanikele abivahendite ja hooldusvahendite
soetamise näol perearstide esitatud vajaduse järgi. Abistati vähekindlustatud eakaid ja puudega
inimeste hooldusravi organiseerimisel, aidati koostöös perearstide ja teenuse pakkujatega leida
võimalusi kiireks teenuse saamiseks. Samuti aidati leida ööpäevaringset hooldusteenust vajavatele
inimestele hoolekandeasutust, kust abivajavad vajalikku teenust saaksid.
Toetati psüühilise erivajadusega inimeste päevakeskuse tegevust Elva linnas ruumide rendi osalise
finantseerimisega ja transpordikulude hüvitamisega ühisürituste läbiviimisel.

1.4.6 Juhtimine ja kodanikuliikumine
Soovitud seisund aastal 2020: Elva linn on tasakaalustatult arenev ja haldussuutlik. Linna juhtimine on
efektiivne ja avatud, kaasatud on motiveeritud ning aktiivsed kodanikuühendused. Elva on tugev
piirkonnakeskus.
2017. aastaks olid püstitatud järgmised eelarveaasta eesmärgid:
1.

Efektiivne ja avatud linnajuhtimine (finantsvaldkonna arendamine: e-arved, tekkepõhine
eelarve; koostööpartnerite ringi laiendamine)
2.
Ekspertide ja linnaelanike kaasamine
3.
Linna veebilehe ja FB konto arendamine, info efektiivne jagamine
4.
Elva Linnavalitsuse infolehe väljaandmine
5.
Aktiivse kogukonna toetamine (projektitoetused)
6.
Kaasava eelarve rakendamine
7.
Omavalitsuste ühinemisega kaasnevate üleminekutegevuste elluviimine
2017. aastal viidi lõpule ettevalmistused valdade ja linna ühinemiseks. Toimusid arvukad koosolekud
erinevate valdkondade regulatsioonides ühtse visiooni saavutamiseks.
Elva linn viis neljandat korda 2016. aastal läbi kaasava eelarve protsessi, mille tulemusel rahastati 2017.
aasta eelarvest 10 000 euro ulatuses disc-golfi väljaku rajamist Mahlamäele. 2017. aastal korraldatud
ideekonkursil võitis rahva poolehoiu rattahoidlate rajamine Elva koolihoonete juurde 2018. aastal.
Elva linn on Läänemere Linnade Liidu, Eesti Kultuurilinnade Võrgustiku, Eesti Tervislike Linnade
Võrgustiku, Eesti Linnade Liidu ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu liige. Kultuurilinnade võrgustikuga
aktiivne koostöö trükiste koostamisel ja ühistel nõupidamistel osalemisel. Jaanuarikuus võõrustas Elva
kõiki kultuurilinnade võrgustiku liikmeid.

Konsolideeritud üksused
Elva Varahalduse OÜ asutati 2007. aastal ja ta kuulub 100% Elva linnale. Ettevõtte põhitegevuseks on
kinnisvara haldus- ja hooldusteenuse osutamine erasektori ja avaliku sektori korterelamutele. Ettevõte
haldab 44 korterelamut, millest kolmandik on korteriühistud. Ettevõtte tegevus põhineb kinnisvara
korrashoiu standardil EVS 807:2010. Ettevõttes töötab kaks kutsetunnistusega kinnisvarahaldurit. Teine
peamine tegevusala on hoonete ja maastiku hooldusteenuse osutamine avalikule sektorile ja
erasektorile. Ettevõte pakub hooldusteenust ligi 80 ha nii era- kui ka munitsipaalomandis olevatel
kinnistutel.
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Ettevõtte eesmärkideks kinnisvara korrashoiu valdkonnas on kliendisuhete hoidmine, uute klientide
leidmine, võlgnevuste vähendamine, teenuse läbipaistvuse suurendamine ja teeninduspiirkonna
laiendamine, samuti teenuste osutamine uues Elva vallas.
OÜ Elva Soojus asutati 03.01.2007. Põhitegevuseks on soojusenergia tootmine ja müümine ning
soojussõlmede haldamine. Elva Soojuse opereerida on kolm katlamaja Elva linnas, milleks on
Supelranna katlamaja, Kirde katlamaja ja Keskkatlamaja Nooruse tänaval. 2017. aastal liideti
tsentraalkütte võrguga munitsipaalmaja Pikk tn 26 ja Elva muusikakooli hoone Kalda tänaval. Selleks
saadi KiK-ilt 59 070 eurot. Projekti kogumaksumus oli 118 140 eurot. Omaosalus kaeti Elva Soojuse
omavahenditest. Enne aasta lõppu kuulutati välja riigihanke ehitaja leidmiseks.
SA Elva Laste- ja Perekeskus asutati 27.08.2012 Elva Linnavolikogu otsusega nr 27. Sihtasutuse
põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Elva linnas,
sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks
peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine
ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Sihtasutuse täiendavaks
eesmärgiks on koolieast noorematele lastele kooliks ettevalmistumise ja alushariduse teenuse
osutamine ja sotsiaalvaldkonnaalane koolitustegevus täiskasvanutele.
Asenduskoduteenuse osutamiseks on sihtasutusele Tartu Maavalitsuse poolt on väljastatud
tegevusluba 32 lapsele. Rehabilitatsiooniteenuse osutamisega alustati 2013. aastal. Sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenust osutatakse kuni 18-aastastele lastele.
Elva Perekodu on Järve Eralasteaia pidaja. Lasteaiale lisandus 2017. aastal renoveerituna üks rühm, mis
tõstis rühmade arvu lasteaias kolmeni.
SA Elva Kultuur on asutatud 20. juunil 2016. Sihtasutuse eesmärgiks on Elva linnas kultuuri- ja
turismivaldkonna arendamine ning selleks vajalike tingimuste loomine, sealhulgas: piirkonna
kultuurivaldkonna edendamine, kultuurilise teenuse osutamine kõikide kunstiliikide kaudu;
olemasolevate kultuuri ja turismiehitiste majandamine, haldamine ja arendamine; uute kultuuri- ja
turismiehitiste rajamine; elanikkonna kultuuri ja vabaaja veetmise korraldamine; turismialase
arendustöö edendamine; piirkonna marketingi ning turismitoodete arendamine; piirkonna kultuuri- ja
turismialase maine kujundamine.
Hoonestusõigus on seatud 10 aastaks tasuta sihtasutuse kasuks kultuurikeskuse kinnistule Kesk 30 Elva
ja lauluväljaku kinnistule Tartu mnt 11A.
Elva Linnavalitsus andis sihtasutuse kasutusse Matkakeskuse hooned aadressiga Elva, Pargi 2 ja 2a
tähtajatult, millest pool hoonet ehk 84 m2 rentis endale SA Elva Kultuuri käest OÜ Restoran Waksal.
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2 Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
Konsolideeritud bilanss
Eurodes
Lisa

31.12.2017

31.12.2016

2
3A
4A
5

28 628 245
2 151 236
1 474 762
385 299
227 545
63 630

19 797 289
2 092 401
1 302 762
392 943
294 403
102 293

7
6
8
9

26 477 009
14 838 620
1 758
279 259
11 357 372

17 704 888
0
7 689 389
337 003
9 678 496

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

10
12

28 628 245
5 683 371
2 008 044
181 803
537 968
630 734
657 539

19 797 289
3 854 620
1 465 692
152 020
467 243
410 958
435 471

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised

12

3 675 327
3 675 327

2 388 928
2 388 928

22 944 874
5 000
23 227 786
-287 912

15 942 669
5 000
15 990 976
-53 307

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

Netovara
Kassareserv
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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Konsolideeritud tulemiaruanne
Eurodes
Lisa

2017

2016

3B
14
13
15

9 896 214
3 962 888
2 515 717
3 398 321
19 288

8 820 079
3 725 607
2 292 371
2 791 280
10 821

16
17
18
8,9

-10 051 356
-842 083
-4 981 421
-3 356 918
-870 934

-8 627 511
-547 505
-4 383 791
-2 787 215
-909 000

Tegevustulem

-155 142

192 568

Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud- ja kulud

-132 770
-25 738
-107 182
118
32

-245 875
-12 178
0
-233 886
189

-287 912

-53 307

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

Aruandeaasta tulem
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Eurodes
Lisa

2017

2016

-155 142

192 568

870 934
407 840
-183 278
25 000

909 000
170 909
-309 677
79 616

- 20 000

-20 000

-9 964
0
935 390
109 467
256 798
1 301 655

968
-1
1 023 383
-131 721
184 000
1 075 662

9,18

-2 829 471

-2 078 063

8,9
4A,13
16
4A
2,4A

36 042
182 197
-5 000
3 700
151
-2 612 380

6 313
305 493
-58 616
5 055
259
-1 819 559

12
12
10,12

1 943 940
-435 473
-25 742
1 482 725

1 642 860
-314 551
-12 178
1 316 131

172 000

572 234

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
Muu korrigeerimine
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
Tagasi makstud laenud
Laekunud intressid ja muud finantstulud
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laene
Tasutud intressid ja muud finantskulud
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

8,9
18
13
16

15

4A,5

Rahavood kokku
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul

2

1 302 762

730 528

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

2

1 474 762
172 000

1 302 762
572 234
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
Eurodes

Lisa
Saldo 31.12.2015
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2016
Põhivara ümberhindlus
Arvestuspõhimõtete muutus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2017
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9
6

KassaAkumuleeritud
reserv
tulem
5 000
15 869 972
0
121 004
0
-53 307
5 000
15 937 669
0
31 946
0
7 258 171
0
-287 912
5 000
22 939 874

Kokku
15 874 972
121 004
-53 307
15 942 669
31 946
7 258 171
-287 912
22 944 874
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Eelarve täitmise aruanne 2017

Põhitegevuse tulud
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud
Üldised valitsussektori teenused
Antavad toetused
sh reservfondi vahendite arvelt
Muud tegevuskulud
sh reservfondi vahendite arvelt
Avalik kord ja julgeolek
Antavad toetused
Majandus
Antavad toetused
sh reservfondi vahendite arvelt
Muud tegevuskulud
Keskkonnakaitse
Muud tegevuskulud
Elamu- ja kommunaalmajandus
Antavad toetused
Muud tegevuskulud
Tervishoid
Muud tegevuskulud
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Antavad toetused
Muud tegevuskulud
sh reservfondi vahendite arvelt
Haridus
Antavad toetused
Muud tegevuskulud
sh reservfondi vahendite arvelt
Sotsiaalne kaitse
Antavad toetused
Muud tegevuskulud
Põhitegevuse tulem
Investeerimistegevus
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine
(+)
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Eelarve

Lõplik
eelarve

Täitmine

7 511 373
3 835 836
1 274 751
2 394 786
6 000
7 044 544
482 430
16 620
0
465 810
0
4 500
4 500
424 505
30 450
0
394 055
210 500
210 500
197 387
7 500
189 887
7 500
7 500
1 198 631
333 796
864 835
0
4 078 173
6 665
4 071 508
0
440 918
226 310
214 608

8 287 158
3 875 836
1 322 128
3 077 673
11 521
7 890 118
973 853
164 620
148 000
809 233
49 714
4 500
4 500
270 558
25 585
135
244 973
350 825
350 825
175 823
2 350
173 473
7 500
7 500
622 730
352 596
270 134
2 436
5 002 185
9 885
4 992 300
1 650
482 144
249 962
232 182

8 468 772
3 962 888
1 309 075
3 187 486
9 323
7 466 764
867 531
376 432
148 000
491 099
49 714
4 500
4 500
238 058
24 650
135
213 408
285 628
285 628
143 708
1 410
142 298
5 224
5 224
603 657
345 400
258 257
2 436
4 953 937
8 832
4 945 105
1 650
364 521
190 916
173 605

466 829

397 040

1 002 008

-2 812 060
0
-2 784 000

-3 744 930
34 000
-3 544 589

-2 739 402
34 000
-2 329 812

219 000

200 151

133 840
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Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine
(-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
Eelarve tulem
Finantseerimistegevus
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
Likviidsete varade muutus
Nõuete ja kohustuste saldo muutus

-205 000
50
-42 110

-405 966
50
-28 576

-562 020
68
-15 478

-2 345 231

-3 347 890

-1 737 394

2 142 843
2 420 000
-277 157

2 453 360
2 722 140
-268 780

1 313 160
1 581 940
-268 780

-202 388
0

-894 530
0

100 507
524 741

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Konsolideeritud
arvestuspõhimõtted

raamatupidamise

aastaaruande

koostamisel

kasutatud

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.

Arvestuspõhimõtete muutus
2017.aastal on muutunud osaluse protsent AS-is Emajõe Veevärk. Osaluse muutmise mõju on
kajastatud arvestuspõhimõtete muutmise tulemusena summas 7 258 171 euro netovara
muutuse aruandes. Täpsem info on esitatud lisades 6 ja 7.
Aruandeaastal korrigeeriti 31.12.2016.a konsolideerimata aruandeid, korrigeerimise põhjus on
kirjeldatud lk-l 63, avastatud viga ei osutu mõju konsolideeritud aruannete finantsnäitajatele.
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.
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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.
Varud
Varudena on kajastatud tütarettevõtte OÜ Elva Soojus soojatootmiseks vajaliku kütuse jäägid ning
remondimaterjalid. Samuti kajastatakse müügiks ostetud Elva Linna 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
Konsolideerimisgrupi bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutuses,
äriühingutes, mille üle Elva Linnavalitsusel on valitsev mõju. 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 Linnavalitsusele 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
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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.
2017.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad lisas 7 toodud tütarettevõtete
finantsnäitajad.
Tütarettevõtted
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Elva Linnavalitsusel 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 Linnavalitsus või tema tütarettevõte omab olulist mõju, kuid
mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui Elva Linnavalitsusel või tema
tütarettevõte omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.
Kui Elva Linnavalitsus 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.
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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.
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 ja rajatised 2,5-16,7 %
• 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
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arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda. Turuhinna puudumise korral on teistelt avaliku sektori
üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta arvele ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses.
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
tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
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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 Linna volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud
õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja äriühingute
juhatuste ja nõukogu liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete pereliikmed,
kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps. Samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all
olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud koos pereliikmetega..
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 linna 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.

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
Eurodes
Sularaha kassas
Arvelduskontod pankades
Raha ja selle ekvivalendid kokku

Rahalt ja selle ekvivalentidelt teenitud intressitulu
Intressitulud kokku
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31.12.2017
6 137
1 468 625
1 474 762

31.12.2016
6 502
1 296 260
1 302 762

2017
118
118

2016
71
71
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Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
Eurodes

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Lühiajalised nõuded
31.12.17
382 082
1 230
201
-201
1 987
385 299

Maksud brutosummas Lisa
Tulumaks
Maamaks
Muud kohalikud maksud
Ebatõenäoliselt laekuvad muud maksud 4C, 18
Muud riiklikud maksud (loodusressursside kasutamisest)
Kokku maksu- ja lõivunõuded

31.12.16
389 176
886
1 029
-431
2 283
392 943

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Lisa
Maksud
Tulumaks
Maamaks
Kohalikud maksud
Lõivud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Tasud vee erikasutusest
Kokku maksu- ja lõivutulud

14
15

2017
3 962 888
3 897 801
58 522
6 565
3 920
8 018
8 018
3 974 826

2016
3 725 607
3 659 967
57 381
8 259
3 301
8 964
8 964
3 737 872

C. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Maksud brutosummas
Kinnipeetud tulumaks
Tulumaks erisoodustustelt
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Loodusressursside ja saastetasude
kohustis
Ettemaksukonto jäägid
Kokku

Ettemaksed
Võlad
Ettemaksed
31.12.2017 31.12.2017
31.12.2016
0
66 221
0
0
543
0
0
17 220
0
0
133 674
0
0
8 620
0
0
7 140
0
0
5 364
5 364

1 376
0
234 794

0
46 581
46 581

Võlad
31.12.2016
64 079
169
13 868
127 827
8 306
6 707
1 603
0
222 559

Maksude ettemaksete osas vaata ka lisa 4 ning maksuvõlgade osas lisa 10.
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Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
Eurodes
A. Muud nõuded ja ettemaksed
Lisa
Nõuded ostjate vastu
Brutosummas
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Saamata tegevuskulude sihtfinantseerimine
Muud nõuded
sh. intressinõuded
Antud lühiajalised laenud
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud sihtfinantseerimised
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

4B
13

3C

31.12.2017
190 600
198 522
-7 922
23 176
1 228
3
0
5 364
340
6 837
227 545

B. Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu
Lisa
Jääk aasta algul
Allahinnatud nõuded
18
Laekunud varem allahinnatud nõuded
18
Jääk aasta lõpul
4A

31.12.2016
199 987
205 796
-5 809
32 075
1 205
1
3 700
46 581
564
10 291
294 403

2017
-5 809
-6 627
4 514
-7 922

2016
-6 932
-2 248
3 371
-5 809

C. Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded
Lisa
Jääk aasta algul
Allahinnatud nõuded
Laekunud varem allahinnatud nõuded
Jääk aasta lõpul

3A,18
18

2017
-431
0
230
-201

2016
0
-431
0
-431

Lisa 5 Varud
Eurodes
Tooraine ja materjal
Ostetud kaubad müügiks
Varud kokku

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem

31.12.2017
62 408
1 222
63 630

31.12.2016
99 512
2 781
102 293
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Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
AS Eesti Veevärk (soetusmaksumuses)
AS Eesti Veevärk aktsiatest kuulus konsolideerimisgrupile nii 31.12.2016.a kui 31.12.2017.a seisuga
1,2921% (23 aktsiat) bilansilises väärtuses 1 758 eurot.
AS Emajõe Veevärk (kapitaliosaluse meetodil)
AS Emajõe Veevärk aktsiatest kuulus konsolideerimisgrupile 31.12.2016.a seisuga 17,4599% (6 607
aktsiat). Vastava osa bilansiline väärtus AS Emajõe Veevärk omakapitalis oli seisuga 31.12.2016.a
7 687 631 eurot tulenevalt põhivara sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muudatustest. 2016. aasta
tulu osalusest arvestatuna kapitaliosaluse meetodil oli -233 957 eurot, mis on kajastatud tulemiaruande
real „Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt“.
2017 aastal viidi läbi fondiemissioon ja võõrandati tasuta 13 187 aktsiat. Seisuga 31.12.2017 kuulub
konsolideerimisgrupile 19 794 aktsiat, mis moodustab 33,0931% AS Emajõe Veevärk aktsiatest.
Osaluste muutmise mõju on kajastatud netovara muutmise aruandes arvestuspõhimõtete muutusena.
20-50% osalust äriühingu omakapitalis loetakse olulise mõju all olevaks äriühinguks ja seetõttu
kajastatakse seisuga 31.12.2017 AS Emajõe Veevärk osalust sidusettevõtjate grupis. Andmed on
avalikustatud lisas nr. 7.

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
Bilansi näitajad aasta
lõpu seisuga
Nimetus, aasta
Osaluse
Tegevus- Tegevusmäär (%)
tulud
kulud
Tulem
Varad
Netovarad
OÜ Elva Soojus
2017
100%
660 298 -591 488
67 857
939 585
855 455
2016
100%
646 531 -609 340
35 798
931 168
787 598
Elva Varahalduse OÜ
2017
100%
388 090 -378 857
9 255
269 415
80 935
2016
100%
411 977 -406 165
6 009
214 981
71 680
SA Elva Laste- ja
Perekeskus
2017
100%
903 257 -847 856
55 412 1 493 368 1 359 624
2016
100%
640 441 -646 859
-6 407 1 369 857 1 304 212
SA Elva Kultuur
2017
100%
618 881 -404 469
205 154 2 627 426 1 314 608
2016
100%
1 189 750 -79 677 1 109 454 2 170 425 1 109 454
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B. Sidusettevõtjad
Tulemiaruande näitajad
Nimetus, aasta
AS Emajõe Veevärk
2017
2016

Tegevuskulud

Bilansi näitajad aasta
lõpu seisuga

Osaluse
määr (%)

Tegevustulud

33,0931%
17,4599%

3 485 003 -3 808 517
-323 880 45 320 340 44 838 964
2 306 460 -3 646 307 -1 339 967 44 472 904 44 030 223

Tulem

Varad

Netovarad

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
rajatised on kasutusele võetud. Kõnesoleva veevärgiga seotud liitumistasud kogus Elva Linn kuni
30.juuni 2011. Arvestuspõhimõtete muudatus on selgitatud lisas 6.

Osaluste bilansiline väärtus ja liikumised
Jääk
Ümberklassiseisuga
fitseerimine
31.12.2016
AS Emajõe Veevärk
0
7 687 631
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Arvestuspõhimõtete
muutus
7 258 171

Kasum/ -kahjum
kapitaliosalusest
-107 182

Jääk
seisuga
31.12.2017
14 838 620
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Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud
Eurodes

Soetusmaksumus 31.12.2015
Akumuleeritud kulum 31.12.2015
Jääkväärtus 31.12.2015

Maa
24 901
0
24 901

Hooned ja
rajatised
1 819 907
-1 449 524
370 383

Amortisatsioon ja allahindlus
Maha kantud kinnisvarainvesteeringud
Mitterahaline toetus
Müüdud kinnisvarainvesteeringud
Üle viidud materiaalse põhivara gruppi
Soetusmaksumus 31.12.2016
Akumuleeritud kulum 31.12.2016
Jääkväärtus 31.12.2016
Amortisatsioon ja allahindlus
Müüdud kinnisvarainvesteeringud
Soetusmaksumus 31.12.2017
Akumuleeritud kulum 31.12.2017
Jääkväärtus 31.12.2017

0
0
380
-380
0
24 901
0
24 901
0
-998
23 903
0
23 903

-47 506
-3 131
6 000
-5 751
-7 893
1 769 342
-1 457 240
312 102
-31 666
-25 080
1 718 823
-1 463 467
255 356

Lisa

15
13
15
9

15

Kokku
1 844 808
-1 449 524
395 284
-47 506
-3 131
6 380
-6 131
-7 893
1 794 243
-1 457 240
337 003
-31 666
-26 078
1 742 726
-1 463 467
279 259

Kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringud

Hooned ja rajatised
Jääkväärtus 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud

28 168
102 707
-74 539
27 274
98 676
-71 402

Lisa
14
18

2017
28 528
-9 683

2016
28 343
-8 596

Rendilepingud saab lõpetada teatades ette 1- 3 kuud, millele vastav renditulu moodustaks 1 509 eurot
(31.12.2016 seisuga 1 386 eurot).
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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

2017
20 000

2016
20 000

160 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
60 000

180 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
80 000

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.
Mahakantud kinnisvarainvesteeringud
Maha on kantud 2016. aastal alla 5 000 eurose soetusmaksumusega vara soetusmaksumuses 22 297
eurot.
Mitterahaline toetus
2016. aastal tuli pärimise teel linnale korter Valga mnt 8-1 koos juurdekuuluva maaga väärtuses 6 380
eurot (vt. lisa 13).
Müüdud kinnisvarainvesteeringud
Aruandeaastal müüdi pärimise teel tulnud kinnistu Saare 1 jääkväärtusega 25 080 koos juurdekuuluva
maaga 679 eurot ning linnale kuulunud korter Järve 7-7 jääkväärtusega 0 ja juurdekuuluva maaga 319
eurot. Kinnistud müüdi hinnaga 34 100 eurot ja peale müügiga seotud kulude mahaarvamist kujunes
müügi kasumiks 7 922 eurot. (2016.aastal müüdi korter jääkväärtusega 5 751 eurot koos juurde kuuluva
maaga 380 eurot. Kinnistu müüdi hinnaga 6 000 eurot. Peale müügiga seotud kulude maha arvamist
kujunes müügi kahjumiks 902 eurot). (Vt ka lisa 15).
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Lisa 9 Materiaalne põhivara
Eurodes

Lisa
Soetusmaksumus 31.12.2015
Akumuleeritud kulum 31.12.2015
Jääkväärtus 31.12.2015
Soetused
Amortisatsioon ja allahindlus
Mahakandmine
Ümberklassifitseerimine
Ümberhindlus
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest
Müüdud põhivara
Soetusmaksumus 31.12.2016
Akumuleeritud kulum 31.12.2016
Jääkväärtus 31.12.2016
Soetused
Amortisatsioon ja allahindlus
Mahakandmine
Ümberklassifitseerimine
Ümberhindlus
Varade tasuta saamine
Soetusmaksumus 31.12.2017
Akumuleeritud kulum 31.12.2017

8
15

13

Jääkväärtus 31.12.2017

Maa
869 246
0
869 246

Hooned ja
rajatised
17 730 945
-10 680 896
7 050 049

0
0
0
0
121 004
0
0
990 250
0
990 250
0
0
0
50 000
31 946
1 081
1 073 277
0

90 732
-612 689
-67 856
243 740
0
7 893
0
17 630 479
-10 918 610
6 711 869
378 604
-710 484
-16 604
3 195 150
0
0
20 923 715
-11 365 180

1 073 277 9 558 535

Lõpetamata tööd
Masinad ja
Muu
ja etteseadmed põhivara
maksed
Kokku
1 232 542
352 616
36 760 20 222 109
-806 841
-239 975
0 -11 727 712
425 701
112 641
36 760 8 494 397
10 431
-81 524
-19 797
0
0
0
-1 149
1 151 673
-818 011
333 662
9 446
-62 969
0
0
0
0
1 141 182
-861 043
280 139

15 413 1 798 138 1 914 714
-25 717
0
-719 930
-51 879
-1 099
-138 433
0
-243 740
0
0
0
121 004
0
0
7 893
0
0
-1 149
177 262 1 592 257 21 541 921
-126 804
0 -11 863 425
50 458 1 592 257 9 678 496
181 426 1 915 641 2 485 117
-32 676
0
-806 129
-1 405
-15 130
-33 139
0 -3 245 150
0
0
0
31 946
0
0
1 081
333 691
247 618 23 719 483
-135 888
0 -12 362 111
197 803

247 618 11 357 372

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

2017
-2 333 619
-7 560
27 636
-400 604
-2 714 147

2016
-1 914 714
0
7 560
-170 909
-2 078 063

Soetused, parendatud ja ehitatud materiaalsed põhivarad
Aruandeaastal renoveeriti hooneid ja rajatisi 1 826 009 euro väärtuses (2016.a 1 339 887 eurot), osteti
korter maksumusega 36 600 eurot, ehitati ja parendati linna tänavaid ning teid summas 264 431 eurot
(2016.a 498 983 eurot) ja jätkati mitme planeeritud objekti projekteerimist 167 205 euro väärtuses.
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Masinaid ja seadmeid ja muud põhivara soetati 190 872 euro väärtuses (2016. a 25 844 eurot) ja 2016
aastal teostati põhivara ettemakse maa ostuks 50 000 eurot. 2017 aastal võeti maa ostuhinnaga arvele.
Mahakantud materiaalsed põhivarad
Parendamise käigus asendatud varana on maha kantud hoonete, teede- tänavate, trasside ja
tänavavalgustuse osi jääkväärtuses 16 604 eurot (2016.aastal 18 214 eurot).
Kasutuskõlbmatuks muutunud vara on maha kantud jääkväärtuses 1 405 eurot ning raudteejaama ringi
ehituse käigus inventari 15 130 eurot.
Tulenevalt muudatusest riigi raamatupidamise üldeeskirjas loetakse alates 31.12.2016 põhivarade
arvelevõtmise alampiiriks 5 000 eurot (varem 2 000 eurot).
Seoses piirmäära tõstmisega kanti 2016 aastal sellest väiksema soetusmaksumusega varaobjektid
31.12.2016 seisuga bilansist välja, kajastades bilansilise jääkmaksumusega 120 219 eurot.
Varaobjektide bilansist välja kandmine on kajastatud tulemiaruandes real „Põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus“.
Müüdud põhivarad
Elva Varahalduse OÜ müüs sõiduki Ford Transit soetusmaksumusega 7 456 eurot, mille jääkväärtus oli
0 eurot. Sõiduk müüdi hinnaga 2 042 eurot ja müügikasumiks kujunes 2 042 eurot. (2016.aastal müüdi
murutraktor soetusmaksumusega 3 747 eurot, mille jääkväärtus müügi hetkel oli 1 149 eurot. Traktor
müüdi hinnaga 1 083 eurot, müügikahjum 66 eurot).
Tasuta üle antud põhivarad
2017. aastal anti P. Dussmann Eesti OÜ-le üle inventar toitlustusteenuse osutamiseks Elva lasteaedades
ja gümnaasiumis soetusmaksumusega 20 097 eurot, jääkväärtusega 0 eurot.
Materiaalse põhivara ümberhindlused
Aruandeaastal võeti ümberhindlusena arvele varem maakatastrisse kandmata maad summas 31 946
eurot (2016.a 121 004 eurot), mis hinnati maa maksustamishinnas.
Ümberhindlused on teostatud linnavalitsuse spetsialistide poolt.
Lõpetamata tööd ja ettemaksed
Olulisemad lõpetamata tööde ja ehitiste kirjel kajastuvad objektid:
1. 2011.aastal valmis Kesk tänava ja Arbi järve ümbruse vee- ja kanalisatsiooniprojekt. Seisuga
31.12.2017 on tööde maksumus 12 463 eurot (31.12.2016.a 12 463 eurot).
2. Elva keskuse projekteerimistööd maksumusega 109 850 eurot. (31.12.2016.a 62 200 eurot).
3. Elva linna aia- ja haljastusjäätmete kompostimisplatsi I etapi projekt maksumusega 1 520 eurot.
2017. aasta veebruaris esitati KIK-le projekti „Elva jäätmejaama kompostimisväljaku rajamise I
etapp“ finantseerimise taotlus. Projekti eeldatav maksumus on 89 880 eurot. (2016.a 1 100
eurot).
4. Elva spordihoone projekteerimise eest seisuga 31.12.2018 on tasutud 120 405 eurot
(31.12.2016 .a 4 650 eurot).
5. Huviala- ja koolituskeskuse ventilatsiooniprojekt 3 380 eurot.
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Kasutusrendile antud materiaalne põhivara
Hooned ja rajatised

6 908

Jääkväärtus 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Kasutusrenditulud
materiaalselt põhivaralt

27 044
-20 136

10 364
27 044
-16 680

Lisa

2017

2016

14

55 272

40 790

Kasutusrendile on antud hoonete ebaolulisi osi. Rendilepingud on katkestatavad etteteatamisega 2
kuud, millele vastav renditulu moodustaks 1 509 eurot (31.12.2016.a 245 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 38 301 eurot (2016.aastal
30 671 eurot) ja rendikulud 15 909 eurot (2016. aastal 15 699 eurot).
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Lisa 10 Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Eurodes

Maksukohustised
Toetuse andmise kohustised
Muud kohustised
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed
Saadud ettemaksed toodete ja teenuste eest
Muud kohustised ja saadud ettemaksed kokku

Lisa
3C
16
13

Lühiajaline osa
31.12.2017
234 794
212 665
1 426
26 452
155 397
630 734

31.12.2016
222 559
600
23 651
54 084
110 064
410 958

Saadud ettemaksetena toodete ja teenuste eest kajastuvad peamiselt linnale kuuluvate
eluruumide kogutud ja kasutamata remondifondi summad.

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad
Eurodes
Tingimuslikud kohustised
Toetuse andmise kohustis
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Tingimuslikud kohustised kokku
Tingimuslikud varad
Toetuste saamise nõuded
Saadud garantiid
Tingimuslikud varad kokku

31.12.2017

31.12.2016

160 000
185 402
345 402

180 000
169 980
349 980

1 062 975
97 985
1 160 960

89 189
55 000
144 189

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 31.12.2017 seisuga 160 000 eurot
(31.12.2016 180 000 eurot) vt ka lisa 8.

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel äriühingutel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kokku 927
010 euro väärtuses (võrreldava perioodi lõpuks 849 898 eurot) vt ka lisa 7, millelt arvestatud
potentsiaalne tulumaks 185 402 eurot (2016 aastal 169 980 eurot) on esitatud tingimusliku
kohustusena.

Toetuse saamise nõuded
Aruandeaasta lõpu seisuga on nõue SA-le Innove Elva lasteaiakohtade loomise projekti toetuseks
saadaolev summa 41 038 eurot (seisuga 31.12.2016 82 079 eurot).
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EAS-lt avalike teenuste kvaliteedi hindamise kulude katmiseks 11 936 eurot ja Elva linnasüdame
kaasajastamiseks 1 010 001 eurot.
Seisuga 31.12.2016 nõue Archimedes SA-le õppeprojektide läbiviimiseks 7 110 eurot.

Saadud garantiid
Teostatud töödele kehtivad garantiid:
OÜ Energia ja Ehitus on andnud garantii Elva Gümnaasiumi I etapi rekonstrueerimistöödele 23 307 eurot
kehtivusega kuni 27.02.2019.
P. Dussmann Eesti OÜ poolt on antud garantii toitlustusteenuse osutamiseks Elva linna haridusasutustes
summas 15 000 eurot kehtivusega kuni 30.06.2022.a.
RoadWest OÜ poolt on antud garantii summas 4 678 eurot Elva raudteejaama esise väljaku
rekonstrueerimistöödele kehtivusega kuni 01.05.2022.a.

Teenuste osas kehtivad alljärgnevad garantiid:
AS Eesti Keskkonnateenused garantii Elva linna teede ja tänavate hooldustööde teostamise eest 20182022 summas 25 000 eurot kehtivusega kuni 31.08.2022.a.
AS Eesti Keskkonnateenused garantii jäätmeveo teenuste osutamiseks 30 000 eurot kehtivusega kuni
31.03.2018.a.

Lisa 12 Laenukohustised
Eurodes
Järelejäänud tähtaja järgi
Kuni 1 a
1–2a
Jääk seisuga
31.12.2016
Pangalaenud

435 471
435 471

Jääk seisuga
31.12.2017
Pangalaenud

657 539
657 539

2–3a

3–4a

4–5a

Üle 5 a

Kokku

388 657
388 657

358 878
358 878

358 878
358 878

358 878
358 878

923 637
923 637

2 824 399
2 824 399

627 762
627 762

627 762
627 762

627 762
627 762

563 141
563 141

1 228 900
1 228 900

4 332 866
4 332 866

Informatsioon laenulepingute kaupa
Laenu andja
SEB Pank
SEB Pank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Pangalaenud kokku
KIK
Muud laenud kokku
Kokku

Lõpptähtaeg

Intressimäär
31.12.2017 0,875%
08.06.2018 1,45%
20.02.2017
20.12.2022 0,679%
25.01.2024 0,740%
25.03.2024
0,7%
25.02.2025 0,740%
22.12.2026 0,820%

Alusvaluuta

2016

EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Jääk
31.12.2017

Jääk
31.12.2016

4 704
25 073
0
108 389
814 600
1 283 000
817 300
1 279 800
4 332 866
0
0
4 332 866

61 170
74 766
17 836
130 067
604 860
1 038 000
897 700
0
2 824 399
0
0
2 824 399

Intressikulu 2017
-328
-640
-6
-862
-5 069
-9 263
-6 458
-2 755
-25 381
0
0
-25 411

Intressikulu 2016
-1 003
- 1 399
-316
-1 228
-1 008
-622
-6 594
0
-12 170
-2 010
-2 010
-14 180
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Aruandeaastal võeti laenu 1 943 940 eurot (2016. aastal 1 642 860 eurot). Aruandeaastal tagastati laenu
435 473 eurot (2016. aastal 314 551 eurot).
Aruandeaastal kapitalirendi tingimustel vara ei soetatud. Kapitalirenditingimustel renditud põhivarade
kohta on esitatud informatsioon lisas 9. Laenukohustiste tagatiseks on linna eelarvelised vahendid.
Linn seadis märtsis 2011 tütarettevõtte kasuks 7-aastase tähtajaga hoonestusõiguse kinnistule Nooruse
8. Tütarettevõtte Elva Soojus OÜ poolt võetud laenu (SEB 08.06.2018) tagatiseks on seatud hüpoteek
nimetatud hoonestusõiguse alale summas 415 500 eurot.

Lisa 13 Saadud toetused
Tegevuskuludeks
2017
Riigieelarvest toetus- ja tasandusfondi
HTM – erakoolide toetuseks
HITSA– IKT vahendite soetamiseks
KM- kultuuriüritusteks
KM – Pargi 4 varikatuse projekteerimiseks
RM – õppelaenudeks
RM – valdade ühinemistoetus
SM- perekodule koolituseks
Kaitsemin. – kodanikukaitse õppeks
MKM- jalgrattasõidu koolitus
Tartu MV – lapsehoiuteenuseks jm
SA Archimedes- projektide toetus
EAS – Käo kergliiklustee ehitamiseks
EAS- rahulolu hindamine
EAS- Lääne-Tartumaa KOV
ühinemisprotsessi kuludeks
KIK – õppeprojektideks
KIK – parkide hoolduskava koostamiseks
KIK- soojatrassi ehituseks
KIK – raudteejaama ringi
rekonstrueerimiseks
Eesti Kultuurkapital – kultuuriüritusteks
PRIA – koolipiima-ja puuvilja ostuks
MTÜ Eesti Kooriühing- kooridele
TOL- Elva Kultuur SA-le toolide ostuks
Muudelt residentidelt kultuuri- ja
spordiüritusteks
Eesti Muusikakoolide Liit pillide ostuks
Perekodule sponsoritelt inventari ja
õppevahendite soetamiseks
Muudelt residentidelt saadud vahendid
SA Innove- uute lasteaiakohtade loomiseks
Avatud Noortekeskus- projektideks
Eesti Noorsootöö keskus- projektidele
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0
8 959
25 763
900
6 600
2 337
530 675
2 700
1 262
600
2 475
34 320
0
7 958

Põhivara
soetamiseks
2017

Muud
toetused
2017

0 2 374 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 233
0
0
0

Nõuded
31.12.2017

Saadud
ettemaksed
31.12.2017
(lisa 10)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 994
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33 958
22 832
21 725
0

0
0
0
48 356

0
0
0
0

13 388
0
0
0

0
4 952
0
0

0
5 250
12 634
1500
2 500

61 867
0
0
0
0

0
0
0
0
2 000

0
0
0
0
0

0
600
0
1 500
0

7 630
1 920

0
0

0
0

0
0

0
0

1 650
1 100
45 528
30 866
9 999

0
1 741
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
3 794
0
0

0
19 100
0
0
0
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Eesti Rahvatantsu- ja Kultuurikeskuskooridele toetuseks
Rahalised toetused kokku
Tartu Vallavalitsus – raamatud
Annetatud raamatud
Emajõe Veevärk AS maa
Mitterahalised toetused kokku

3 251
826 892
10 437
769
0
11 206

0
0
182 197 2 376 945
0
0
0
0
1 081
0
1 081
0

0
23 176
0
0
0
0

300
26 452
0
0
0
0

Saadud toetused kokku 3 398 321

838 098

183 278 2 376 945

23 176

26 452

Tegevuskuludeks
2016
Riigieelarvest toetus- ja tasandusfondi
HTM – erakoolide toetuseks
HTM– projektitoetused
KM- kultuuriüritusteks
KM – Pargi 4 varikatuse projekteerimiseks
RM – õppelaenudeks
RM – mänguväljakute rajamiseks
SM- perekodule koolituseks
Kaitsemin. – kodanikukaitse õppeks
Tartu MV – lapsehoiuteenuseks jm
SA Archimedes- projektide toetus
EAS – Käo kergliiklustee ehitamiseks
EAS- Lääne-Tartumaa KOV
ühinemisprotsessi kuludeks
KIK – õppeprojektideks
KIK – parkide hoolduskava koostamiseks
KIK – raudteejaama ringi
rekonstrueerimiseks
Eesti Kultuurkapital – kultuuriüritusteks
PRIA – koolipiima-ja puuvilja ostuks
MTÜ Eesti Kooriühing- kooridele
Muudelt residentidelt kultuuri- ja
spordiüritusteks
Eesti Muusikakoolide Liidult Muusikakoolile
pillide ostuks
Perekodule sponsoritelt inventari ja
õppevahendite soetamiseks
Muudelt residentidelt saadud vahendid
SA Innove- uute lasteaiakohtade loomiseks
Avatud Noortekeskus- projektideks
Rahvakultuurikeskus- lapsed teatrisse
Eesti Rahvatantsu- ja Kultuurikeskuskooridele toetuseks
Rahalised toetused kokku
/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem

0
63 868
2 804
2 400
400
3 972
6 750
3 369
66
12 126
0
0

Põhivara
soetamiseks
2016

Muud
toetused
2016

0 2 228 716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156 308
0

Nõuded
31.12.2016

Saadud
ettemaksed
31.12.2016
(lisa 10)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
471
0
0
28 440
0

7 069
19 657
46 038

0
0
0

0
0
0

0
0
32 075

0
8 092
10 165

0
4 260
11 093
1 600

136 503
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
400
0
320

4 300

0

0

0

0

1 440

0

0

0

0

2 314
3 242
41 040
2 560
970

0
2 236
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
5 175
0

0
0
302 297 2 228 716

0
32 075

900
54 084

320
242 058
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Tartu Vallavalitsus – raamatud
Annetatud raamatud
Pärimise teel saadud korter
Muusikakooli klaveri soetamiseks
Mitterahalised toetused kokku

10 035
794
0
0
10 829

Saadud toetused kokku 2 791 280

252 887

0
0
6 380
1 000
7 380

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

309 677 2 228 716

32 075

54 084

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

Hariduskulude katmiseks
Üldisesse fondi
Kohalike teede hoiuks
Koolilõuna toetuseks
Toimetulekutoetusteks
Puuetega laste hooldajatoetus
Vajaduspõhine peretoetus
Täiendavateks sotsiaaltoetusteks
Sotsiaalteenusteks
Toimetulekutoetuse korraldamise toetus
Vajaduspõhine peretoetuse korraldamise toetus
Koolieelse lasteasutuse toetus
Huvitegevuse toetus
Jäätmehoolduse arendamise toetus
Puudega laste hoiu teenuse toetus
Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus
Kokku

2017
1 341 345
577 638
237 413
105 788
51 649
0
13 973
12 081
0
1 204
230
13 776
9 321
8 309
1 932
286
2 374 945

2016
1 191 703
621 823
240 464
102 648
53 314
5 952
10 354
0
1 178
837
171
0
0
0
0
272
2 228 716

Kasutatud lühendid:
MKM- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
KM- Kultuuriministeerium
EAS- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
RM- Rahandusministeerium
Tartu MV- Tartu Maavalitsus
TOL- Tartumaa Omavalitsuste Liit
PRIA- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
HTM- Haridus- ja Teadusministeerium
KIK- Keskkonnainvesteeringute Keskus
SM- Sotsiaalministeerium
HAKK- Huvikeskuste Juhtide Kogu
HITSA- Hariduse Infotehnoloogia SA

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem
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Lisa 14 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Eurodes
2017
166 116
24 813
1 171 258
379 841
40 662
80 145
3 715
55 272
31 033
1 421
3 920
20 000
10 102
611 219
2 515 717

Lisa
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
sh kinnisvarainvesteeringute üür ja rent
Tulud hariduse tegevusvaldkonnast
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
Riigilõivud
Tulud hoonestusõiguse tasudest
Tulu muudelt majandusaladelt
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku

8

8
9

3B
8

2016
205 687
24 058
915 931
383 208
44 844
60 079
4 285
40 790
121 238
39 184
3 301
20 000
9 078
489 821
2 292 371

Lisa 15 Muud tegevustulud ja -kulud
Eurodes
Lisa
Saadud tasud detailplaneeringu koostamiseks
Tasu vee erikasutusest
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist
Kasum/kahjum põhivara müügist
sh masinate ja seadmete müügist
Muud tulud
Kasum/kahjum varude müügist
Muud tegevustulud ja -kulud kokku

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem

3B
8
9

2017
101
8 018
7 922
2 042
2 042
309
896
19 288

2016
3 092
8 964
-902
-66
-66
0
-267
10 821
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Lisa 16 Antud toetused
Eurodes
Lisa
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
Toetused töötutele
Muud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuri- ja spordiüritusteks
Kommunaalmajandusele
Korrakaitsele
Haridusele
Ühinemistoetused
Muud
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku
Mitterahaline sihtfinantseerimine
SA Elva Haigla TM – haigla ehituseks- ja renoveerimiseks
Muusikakooli klaveri soetuseks
Rahaline sihtfinantseerimine
Elva Elama MTÜJalgpalliklubi FC Elva – jalgpalliväljaku rajamiseks
Korteriühistutele parklate ehituseks
Liikmemaksud
Kohalikele omavalitsusliitudele
Muud liikmemaksud
Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine
Spordiklubidele
SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Kultuurikollektiividele
Muud
Antud toetused kokku

8,11

2017
-202 007
-54 559
-54 310
-49 976
-16 694
-18 624
-5 764
-330
-1 750
-427 477
-37 077
0
-4 500
-2 045
-360 655
-23 200
-25 000
-20 000
-20 000
0
-5 000
-5 000
0
0
-16 504
-11 624
-4 880
-171 095
-137 305
-19 000
-14 290
-500
-842 083

2016
-229 047
-52 913
-61 450
-52 269
-13 442
-23 556
-8 017
-150
-17 250
-65 990
-27 997
-2 740
-4 500
0
0
-30 753
-79 616
-21 000
-20 000
-1 000
-58 616
0
-50 000
-8 616
-16 015
-15 157
-858
-146 837
-135 667
-8 000
-13 170
0
-547505

2017.aastal kanti Elva Linnavalitsusele ühinemistoetust 530 675 eurot, mis sisaldas ka ühinevate
valdade toetuse osa, summas 360 655 eurot. Elva Linnavalitsus kandis valdadele ühinemiskulude
katteks toetust üle 148 00 eurot ja kasutamata vahendite jääk on kajastatud bilansis toetuste andmise
kohustisena summas 212 655 eurot, vt. lisa 10.

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem
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Lisa 17 Tööjõukulud
Eurodes
Tegevusvaldkond
Haridus
Vaba aeg, kultuur
Majandus
Linnavalitsus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalne kaitse
Keskkonnakaitse
Volikogu
Töötjate arv ja töötasukulud
kokku

Töötajate arv
2017
226,45
12,00
20,60
13,65
8,58
23,22
6,40
0,00

Töötasukulu Töötajate arv
2017
2016
-2 593 847
189,41
-115 925
45,14
-235 854
21,00
-240 563
13,31
-76 365
8,60
-344 371
27,12
-85 503
6,40
-26 158
0,00

310,90

-3 718 586

310,98

Töötasukulu
2016
-2 007 280
-429 973
-219 795
-195 657
-75 505
-269 458
-68 241
-8 700
-3 274 609

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Töövõtulepingute korral
ei ole töötajate arvu leitud. Töövõtulepingute alusel arvestatud töötasukulud moodustasid
aruandeperioodil 151 458 eurot, võrreldaval perioodil 44 926 eurot ja sisalduvad töötasukuludes.

Töötasukulud
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed
Tööjõukulude kapitaliseerimine
Erisoodustused
Töötajate õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Tööjõukulud kokku

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem

2017

2016

-3 718 586
-1 255 506
984
-8 313
-1 738
-6 575
-4 981 421

-3 274 609
-1 103 388
0
-5 794
-2 393
-3 401
-4 383 791
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Lisa 18 Muud tegevuskulud
Eurodes
Lisa
Rajatiste majandamiskulud
Tootmiskulud
Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide
majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Inventari majandamiskulud
Sotsiaalteenused
Administreerimiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Kultuuri- ja vaba aja sisustamine
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatelt
Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Koolituskulud
Uurimis- ja arendustööd
Mitmesugused majanduskulud
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud
Teavikud
Eri- ja vormiriietus
Meditsiini- ja hügieenikulud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Riigilõivud
Muud majandamiskulud
Lähetuskulud, v.a koolituslähetus
Muu erivarustus ja materjalid
Muud kulud
Muud tegevuskulud kokku

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem

9

4B
4C

8

2017
-359 729
-239 921
-345 962
-407 840
-409 142
-333 552

2016
-391 886
-238 613
-324 381
-170 909
-388 548
-309 853

35 282
-286 769
-255 225
-96 971
-119 105
-122 603
-90 501
-2 113
0
-139 594
-60 475
-14 575
-18 294
-9 683
-29 085
-21 462
-20 576
-4 230
-546
-2 014
-1 502
-279
-453
-3 356 918

9 904
-215 901
-144 588
-94 807
-103 771
-121 271
-62 992
1 123
-431
-87 930
-40 214
-6 918
-17 163
-8 596
-28 572
-17 126
-13 480
-4 027
16
-4 087
-1 876
-59
-259
-2 787 215

55

Elva linna
2017.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

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:
2017
2016
Sõidukid
-70 026
-68 484
IT seadmed
-7 229
-5 980
Inventar
-20 502
-3 607
Ruumid
-3 039
-777
Kinnistud
-4 426
-58
Töömasinad
-42
-47
Rendikulu kasutusrendilepingutelt
-105 264
-78 953
Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel
perioodidel
Järgmisel majandusaastal
1 - 2 aastal
2 - 3 aastal
3 - 4 aastal
4 - 5 aastal

38 301
16 093
10 748
4 911
4 911
1 638

10 182
6 691
3 491
0
0
0

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 toetus (Kulu) :
Üksus, aasta
Crause Tantsukool MTÜ
Elva Elama MTÜ
Elva Haigla TM SA
Elva Kultuuriselts MTÜ
Peedu Kooli Selts
Peedu Korraldusselts
Elva Spordiliit MTÜ
Spordiklubi Altia
Jalgpalliklubi FC Elva
Elva Meeskoor MTÜ
Tehingud kokku

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem

2017
7 256
5 509
2 420
3 472
367
0
54 323
2 505
22 955
0
98 807

2016
0
0
0
3 631
537
100
51 221
18 851
19 682
1 370
95 392
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B. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused

Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Asutuste juhid
Juhatuste liikmed
KOKKU

Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine arv
(taandatuna täistööajale)
2017
2016
18,81
17,00
3,79
3,89
6,00
6,00
4,00
3,50
32,60
30,39

Tasude kogusumma (tuhandetes
eurodes)
2016
26 158
107 446
95 791
72 401
301 796

2016
8 700
77 923
96 274
65 558
248 905

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
Elva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24.10.2017 moodustus
haldusterritoriaalse muutuse tulemusel Elva vald, mis on kõigi ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
Ühinesid Elva linn, Konguta vald, Palupera vald, Puhja vald, Rannu vald ja Rõngu vald.
Vastavalt „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ sätetele koostatakse ühinemise aasta
majandusaasta aruanne vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 29 iga
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta eraldi. 2018.majandusaasta aruannet koostab
ühinemise teel moodustunud uus Elva vald.
Elva valla esimeses majandusaasta aruandes esitatakse sellele eelnenud majandusaasta võrreldavad
arvnäitajad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste eelmise majandusaasta vastavate arvnäitajate
liitmise teel, jättes välja ühinenud omavalitsusüksuste omavahelisi tehinguid kajastavad arvnäitajad.
Sõlmitud hankelepingud
10.01.2018 sõlmiti leping E.R.T.Elekter OÜ-ga Elva tänavavalgustuse liitumispunktidele kontrollerite
paigaldamiseks maksumusega 2 369 eurot koos käibemaksuga.
09.01.2018 sõlmiti leping Eesti Energia AS-ga elektrienergia ostmiseks 01.01.2018-31.12.2018 aastaks
baastarne hinnaga 44,26 EUR/MWh koos käibemaksuga.
02.02.2018 sõlmiti leping Eelarvestusgrupp OÜ-ga spordihoone ehitamise ehitusmaksumus hinnangu
koostamiseks, maksumusega 2 220 eurot koos käibemaksuga.
21.03.2018 sõlmiti leping Rehe Ehitus OÜ-ga Rõngu alevikus, Valga mnt 9/1 asuva hoone siseruumide
ehitustöödeks maksumusega koos käibemaksuga 4 236 eurot.
23.03.2018 sõlmiti leping Leonhard Weiss Energy AS-ga Elva Vaikne 23a juurdepääsutee valgustuse
ehituseks maksumusega 10 098 eurot koos käibemaksuga.

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem
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Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
Eurodes
31.12.2017

31.12.2016
korrigeeritud

Varad

10 545 996

9 220 761

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

1 487 788
1 000 037
385 299
101 814
638

1 413 484
899 530
392 943
114 190
6 821

Põhivara
Osalus tütar- ja sidusettevõtjates
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara

9 058 208
689 768
1 758
279 259
8 087 423

7 807 277
56 372
635 154
337 003
6 778 748

10 545 996

9 220 761

Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised

5 360 597
1 685 270
143 873
446 113
618 818
476 466

3 548 899
1 185 046
149 413
394 605
372 248
268 780

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Muud kohustised ja saadud ettemaksed

3 675 327
2 548 327
1 127 000

2 363 853
1 442 853
921 000

Netovara
Kassareserv
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Põhivara ümberhindlus
Aruandeperioodi tulem

5 185 399
5 000
5 666 862
31 946
-518 409

5 671 862
5 000
6 510 062
121 004
-964 204

Kohustised ja netovara

/allkirjastatud digitaalselt/
Toomas Järveoja
vallavanem
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Konsolideerimata tulemiaruanne
Eurodes

2017

2016
korrigeeritud

Tegevustulud

8 611 616

7 705 275

3 962 888
1 309 075
3 322 408
17 245

3 725 607
1 184 272
2 784 197
11 199

-9 114 615

-8 659 365

-1 513 794
-3 992 118
-2 909 674
-699 029

-1 736 831
-3 585 473
-2 557 911
-779 150

-502 999

-954 090

Finantstulud ja -kulud

-15 410

-10 114

Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt

-15 482
72

-10 150
36

-518 409

-964 204

Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadud toetused
Muud tegevustulud

Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Tegevustulem

Aruandeaasta tulem
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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

2017

2016
korrigeeritud
-502 999
-954 090
699 029
386 802
-134 922
582 020

779 150
169 331
-309 677
1 188 446

-20 000
-7 922
982 008
26 203
268 742

-20 000
902
854 062
-71 873
160 333

1 276 953

942 522

-2 306 016

-1 063 585

34 000
133 840
-356 020
72

5 229
302 297
-65 866
36

-2 474 124

-821 889

1 581 940
-268 780
-15 482

604 860
-265 557
-10 150

1 297 678

329 153

100 507

449 786

899 530
1 000 037
100 507

449 744
899 530
449 786

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja
materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Laekunud intresse ja muid finantstulusid

Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud saadud laene
Tagasi makstud saadud laene
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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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Eurodes

Saldo 31.12.2015
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2016 korrigeeritud
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2017

Kassareserv

Akumuleeritud
tulem

5 000
0
0
5 000
0
0
5 000

6 510 062
121 004
-964 204
5 666 862
31 946
-518 409
5 180 399

Kokku
6 615 062
121 004
-964 204
5 671 862

31 946
-518 409
5 185 399

Korrigeerimise mõju
Aruandeaastal avastati, et linnavalitsus oli 2016.aastal kajastamata jätnud sihtfinantseerimise kohustisi,
milliseid oleks pidanud kajastama vastavalt üldeeskirja § 27 lg 5. Elva Linnavolikogu otsuse nr 1-3/63
31.08.2016 alusel sõlmis Elva Linnavalitsus 12.09.2016 aastal Danske Bank AS-ga käenduslepingu,
millega Elva linn kohustub vastutama SA Elva Kultuur poolt võetava finantseerimislaenu summas
1 400 000 eurot nõuetekohase täitmise eest. 2016 aastal võttis SA Elva Kultuur laenu 1 038 000 eurot,
millise summa võrra on korrigeeritud 2016 aasta aruandeid. Viga parandati tagasiulatuvalt. Selle
tulemusena vähenes seisuga 31.12.2016 konsolideerimata netovara ja konsolideerimata aruandeperioodi
tulem 1 038 000 euro võrra ning suurenesid konsolideerimata sihtfinantseerimise kohustised 1 038 000
euro võrra. Mainitud tehingud on konsolideeritud aruannetes elimineeritud.
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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 ja varade liikumise mitterahalised tehingud, 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. Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada
põhitegevusi ja investeerimistegevusi. Eelnimetatud jaotuses on aruandes esitatud andmed esialgse
eelarve, lõpliku eelarve ja eelarve täitmise kohta.
Esialgse ja lõpliku eelarve olulised vahed.
Esialgne eelarve on Elva Linnavolikogu poolt 12. detsembri 2016. aasta määrusega nr 23 kinnitatud Elva
linna 2017. aasta eelarve kogumahus 10 352 811 eurot. Põhitegevuse tulude eelarveosa mahuks oli
7 511 373 eurot, põhitegevuse kulude eelarveosa mahuks oli 7 044 544 eurot, investeerimistegevuse
eelarveosa mahuks oli 2 812 060 eurot, finantseerimistegevuse eelarveosa mahuks oli 2 142 843 eurot
ja likviidseid varasid oli plaanis kasutusele võtta 202 388 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 466 829 eurot. Lõplik eelarve on eelarveaasta jooksul linnavolikogu
ja linnavalitsuse õigusaktidega tehtud muudatustega korrigeeritud esialgne eelarve. Esialgse ja lõpliku
eelarve erinevused tulenevad eelarveaasta vältel tehtud linna tuluprognooside ja kuluvajaduste
täpsustamisest ning kulutustes tehtud ümberpaigutustest. Eelarveaastal võttis linnavolikogu vastu neli
lisaeelarvet.
I lisaeelarve kinnitati Elva Linnavolikogu 27. märtsi 2017 määrusega nr 1 kogumahus 893 088 eurot.
Lisaeelarve koostati lähtudes vajadusest täpsustada tulu kaupade ja teenuste müügist, tasandus- ja
toetusfondi eraldist ning võtta eelarvesse sihtotstarbelised eraldised. Muudeti eelarves kasutatavaid
tegevusalade koode. Põhitegevuse tulude eelarveosa suurenes õppemaksu, tegevuskulude katteks
saadud sihtotstarbeliste toetuste ja tasandus- ja toetusfondi eraldise täpsustumise võrra. Saadud
eraldiste mahus suurendati ka põhitegevuse kulude eelarveosa. Investeerimistegevuse eelarve
kuludesse lisandusid 2016. aastast üle toodud investeerimisobjektid, täpsustati planeeritud
investeeringute maksumusi. Finantseerimistegevuse eelarves suurendati võetava laenu summat 2016.
aastal kasutusse võtmata jäänud laenu summas. Täpsustati eelarvesse suunatud vabad vahendid.
II lisaeelarve kinnitati Elva Linnavolikogu 19. juuni 2017 määrusega nr 3 kogumahus 342 180 eurot.
Lisaeelarve koostamise tingis vajadus võtta eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ning täpsustada
eelarvet tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Põhitegevuse tulude eelarvet suurendati erinevate
sihtotstarbeliste eraldiste summa võrra. Põhitegevuse kulude eelarvet vähendati investeerimistegevuse
eelarvesse suunatud vahendite võrra. Investeerimistegevuse kulude eelarves korrigeeriti
investeerimisobjektide nimekirja ja täpsustati maksumusi.
III lisaeelarve kinnitati Elva Linnavolikogu 25. septembri 2017 määrusega nr 4 kogumahus 106 977 eurot.
Põhitegevuse tulude eelarvesse lisandusid sihtotstarbelised eraldised, saadud eraldiste mahus
suurendati ka põhitegevuse kulude eelarveosa. Üksikisiku tulumaksu prognoosi suurendati laekumise
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alusel 40 000 euro võrra, vahendid suunati tänavate korrashoiu kulude katteks. Lähtudes haldusreformi
seadusest suunati põhitegevuse kulude eelarvesse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu esimehele ja
linnapeale nende volituste tähtajalisel lõppemisel makstav ühekordne hüvitis. Vahendid planeeriti
ühinemistoetuse arvelt. Investeerimistegevuse tulude eelarve vähenes saadava toetuse suuruse
selgumisega seoses. Investeerimistegevuse kulude eelarves korrigeeriti objektide maksumusi. Seoses
vajadusega kasutada ühinemistoetuse esimese osa vahendeid ühinemisega seotud kulude katteks ning
planeeritud tegevuste viibimisega oli võimalik vähendada spordihalli ja ujula ehitamise 2017. aasta
eelarvet. Eelarvesse suunati täiendavalt vabu vahendeid.
IV lisaeelarve kinnitati Elva Linnavolikogu 18. detsembri 2017 määrusega nr 9 kogumahus 442 972 eurot.
Lisaeelarve koostamise tingis vajadus võtta eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ning täpsustada
eelarvet tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Eelarvesse lisati Rahandusministeeriumilt laekunud
ühinenud valdade ühinemistoetuse osa. Toetuse arvelt suurendati reservfondi, kasutusotstarve
ühinemisega seotud kulude katteks. Investeerimistegevuse eelarves täpsustati objekte ja maksumusi.
Linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve ja lisaeelarvete alusel kinnitas linnavalitsus detailsema
linnavalitsuse tasandi eelarve. Linnavalitsuse tasandi eelarvet muudeti aasta jooksul kahel korral, et
täpsustada eelarvet tegevusalade ja kulu liikide lõikes. Koos aasta jooksul vastu võetud kolme
lisaeelarvega kujunes eelarve lõplikuks mahuks 12 138 029 eurot. Põhitegevuse tulude eelarveosa
mahuks oli 8 287 158 eurot, põhitegevuse kulude eelarveosa mahuks oli 7 890 118 eurot,
investeerimistegevuse eelarveosa mahuks oli 3 744 930 eurot, finantseerimistegevuse eelarveosa
mahuks oli 2 453 360 eurot ja likviidseid varasid oli plaanis kasutusele võtta 894 530 eurot.
Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahed.
Põhitegevuse tulude eelarve täideti 102,2 %, tulusid arvestati 181 614 eurot rohkem. Suurimaks
tuluallikaks oli üksikisiku tulumaks, mida kajastati 102,4 % ehk 92 465 eurot enam eelarves planeeritust.
Kaupade ja teenuste müügi tulu eelarve täitus 99,0 %. Planeeritust vähem arvestati haridusteenuse
osutamisest teistele omavalitsustele ning lasteaia kohatasu ja toiduraha, põhjuseks laste arvu
muutused. Tegevuskuludena kajastatatud toetuste eelarve täideti 103,6 %, muude tegevustulude
eelarve täideti 80,9 %, planeeritust rohkem kajastati tasu vee erikasutuse eest.
Põhitegevuse kulude eelarve täideti 94,6 %, kulusid tehti 423 354 euro võrra vähem eelarvesse
planeeritust. Põhitegevuseks ettenähtud eelarvevahendeid kasutati kokkuhoidlikult. Sihtotstarbelisena
läksid järgmise aasta eelarvesse üle sotsiaalvaldkonna toetusteks riigi poolt eraldatud vahendite jäägid.
Põhitegevuse tulem eelarve täitmise alusel oli 1 002 008 eurot, suurenedes põhitegevuse tulude
eelarveosa täitmise ülelaekumise ja põhitegevuse kulude eelarveosa täitmise kokkuhoiu arvelt.
Investeerimistegevuse eelarveosa lõplikuks mahuks kujunes 2 739 402 eurot. Investeerimistegevuse
tulude poolelt arvestati sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks planeeritust vähem, eelarve täitmine
66,9 %. Spordihoone ja ujula projekteerimise ja ehitamise toetuseks planeeritud ühinemistoetuse osa
on kajastatud põhitegevuse tulude eelarves. Investeerimistegevuse kulude eelarvest põhivara
soetamiseks kavandatud kulude eelarve täideti 65,7 %, põhivara soetamiseks antava sihtfinantseerimise
eelarve täideti 138,4 %, kokku jäi investeerimistegevuse kulude eelarve täitmata 1 058 723 euro võrra.
Järgmisse perioodi lükkuvad spordihoone ja ujula projekteerimine ja ehitus ning Elva jäätmejaama
komposteerimisväljaku rajamine. Tegevuste viibimise tõttu jäid välja andmata sihtfinantseerimise
toetused põhivara soetamiseks, tenniseväljakute rekonstrueerimise ja kunstmuruväljaku valgustuse
rajamisega jätkatakse järgmisel aastal. Arvestuspõhimõtete muutuse tõttu kajastub põhivara soetuseks
antava sihtfinantseerimise eelarve täitmises toetus SA Elva Kultuur investeerimislaenu põhiosa
tagasimaksmiseks 2018. aastal, suurendades aasta lõpul ka nõuete ja kohustuste saldode muutust.
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2017. aastal valminud objektidest olid suuremad Käo tee ja Kärneri tänava profileerimine, Kirde tänava
katendi vahetus koos sademeveesüsteemi osalise renoveerimisega, erinevate linna tänavate
pindamine, Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone remont ning Elva Lasteaia Õnneseen
remonditööd. Lõpetati raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine. Sihtfinantseeriti tualeti rajamist
lauluväljakule ning Järve Lasteaia katuse ja rühmaruumi remonti. Investeerimistegevuse kulude
eelarvest läheb uue aasta eelarvesse üle järgmiste suuremate projektide teostamine: Elva kesktänava
ja linnaruumi ehitusprojekti koostamine, spordihoone ja ujula projekteerimine ja ehitus. Finantstulusid
teeniti eelarves planeeritust rohkem 18 euro võrra, finantskulusid kulus vähem 13 098 euro võrra.
Finantseerimistegevuse eelarveosas võeti laenu 2017. aasta investeerimistegevuse kulude katteks 1 140
200 eurot vähem eelarves planeeritust. Varem võetud investeerimislaenusid maksti tagasi 268 780
eurot. Investeerimistegevuse graafik ja vabade vahendite olemasolu võimaldas laenu võtta aasta lõpus.
Likviidsete varade muutuse kujunemist eelarves planeeritust 995 037 euro võrra suuremaks mõjutasid
eelarves kavandatust 181 614 euro võrra suuremad põhitegevuse tulud, 423 354 euro võrra väiksemad
põhitegevuse kulud, 66 311 euro võrra väiksemad investeerimistegevuse tulud, 1 058 723 euro võrra
väiksemad investeerimistegevuse kulud, 18 euro võrra suuremad finantstulud ja 13 098 euro võrra
väiksemad finantskulud, 1 140 200 euro võrra vähem kohustuste võtmine ning nõuete-kohustuste saldo
muutus 524 741 euro võrra suuremaks.
Reservfondi suuruseks oli esialgses eelarves kinnitatud 50 000 eurot linna eelarve vahendeid.
Reservfondist eraldati aasta jooksul erakorraliste kulude katteks neljal korral, kokku 5425 eurot. Elva
Linnavalitsuse 24. oktoobri 2017. aasta korraldusega nr 301 eraldati põhitegevuse kulude eelarvesse
135 eurot Elva Puuetega Inimeste Ühingu avaliku tutvustava koosoleku ruumide rendi kulu katteks. Elva
Linnavalitsuse 7. novembri 2017. aasta korraldusega nr 317 eraldati põhitegevuse kulude eelarvesse
1650 eurot Elva Lasteaia Õnneseen plaanivälise remondi kulu katteks ja korraldusega nr 318
põhitegevuse kulude eelarvesse 2436 eurot purskkaevule katte rajamise kulu katteks. Elva Vallavalitsuse
28. detsembri 2017. aasta korraldusega nr 254 eraldati põhitegevuse kulude eelarvesse 1204 eurot
koordinaatori lepingu lõpetamise kulu katteks.
Täiendavalt suunati aasta jooksul reservfondi riigilt saadud ühinemistoetuse 2017. aasta vahendeid
järgmiselt: Elva linn 50 000 eurot, Konguta vald 75 000 eurot, Palupera vald 75 000 eurot, Puhja vald
75 000 eurot, Rannu vald 75 000 eurot, Rõngu vald 75 000 eurot ja Puka vald 12 150 eurot. Elva
Vallavalitsuse 28. detsembri 2017. aasta korraldusega nr 254 eraldati põhitegevuse kulude eelarvesse
teenistujate koondamisega seotud kulude katteks valdade taotluste alusel 33 000 eurot Konguta valla
ühinemistoetuse vahendeid, 40 000 eurot Palupera valla ühinemistoetuse vahendeid ja 75 000 eurot
Puhja valla ühinemistoetuse vahendeid. Elva linna ühinemistoetuse vahendeid eraldati Elva valla
volikogu ja vallavalitsuse personalikulude katteks 38 535 eurot, vallavolikogu istungite läbiviimise
kulude katteks 2000 eurot ning uue valla eelarve koostamise ja finantsstruktuuri töö koordineerimise
kulude katteks 7975 eurot. Reservfondi jäi aasta lõpu seisuga 285 215 eurot, sh Elva linna eelarve
vahendeid 44 575 eurot ja ühinemistoetuse vahendeid järgmiselt: Elva linna osa 1490 eurot, Konguta
valla osa 42 000 eurot, Palupera valla osa 35 000 eurot, Rannu valla osa 75 000 eurot, Rõngu valla osa
75 000 eurot, Puka valla osa 12 150 eurot. Kuna ühinenud valdade lõplikud 2017. aastal ühinemisega
seotud kulud selgusid peale eelarveaasta lõppu, on ühinemistoetuse vahendid reservfondist
põhitegevuse kulude eelarvesse kulude katteks eraldamata.
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3 Majandusaasta aruande allkirjad

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Elva Linnavalitsus.
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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