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TEGEVUSARUANNE
Vallavanema pöördumine
Jõelähtme valla suuruseks on 211 km2 ning see asub Põhja-Eestis Harjumaal. Jõelähtme vald on
muistse Rävala (Revala) maakonna süda. Tänane Jõelähtme vald kujunes ajalooliselt kuue väikese
mõisavalla – Jõelähtme, Jägala, Ülgase, Kostivere, Rummu ja Kodasoo ühinemisel. Valla pindala
on 210,8 km2. Vald piirneb põhjast Muuga, Ihasalu, Kaberneeme ja Kolga lahega; idast Kuusalu
ja Anija vallaga; lõunast Raasiku ja Rae vallaga; läänest Tallinna ja Maardu linna ning Rae ja
Viimsi vallaga. Valla koosseisus on 9 väikesaart. Läbi valla kulgevad Tallinn-Narva maantee ja
raudtee, alguse saab Jägala - Käravete maantee. Suurimaks jõeks on Jägala jõgi, mis ühinedes
Jõelähtme jõega suubub Ihasalu lahte. Jõelähtme vallas on 33 küla ja 2 alevikku. Seisuga 1. jaanuar
2016. a. elas Jõelähtme vallas 6216 registreeritud elanikku.
Jõelähtme vald kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
põhiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla põhimäärusest ja muudest
kohaliku tasandi seadustatud õigusaktidest. Valla ülesandeks on omavalitsusorganite, volikogu ja
vallavalitsuse, kaudu juhtida ja korraldada kohaliku elu küsimusi ja nende lahendamist Jõelähtme
valla territooriumil. Valla territooriumil on kolm kooli: Loo Keskkool, Kostivere Kool ja Neeme
Kool; kolm lasteaeda: Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed ja Lasteaed Neeme Mudila;
Jõelähtme valla keskraamatukogu viie laenutuspunktiga: Loo Raamatukogu, Kostivere
Raamatukogu, Kaberneeme Raamatukogu, Jõelähtme Raamatukogu ja Neeme Raamatukogu;
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, Jõelähtme Valla Kultuurikeskus nelja tegevuskohaga: Loo
kultuurikeskus, Jõelähtme rahvamaja, Neeme rahvamaja, Kostivere Kultuurimõis, OÜ Loo
Tervisekeskuse kaks perearstikeskust Loo ja Kostivere alevikes ja OÜ Loo TK perearstikeskus
Loo alevikus, spordihoone Loo alevikus ning eakate- ja noortekeskused Loo ja Kostivere alevikes.
Suuremateks tööandjateks on vald oma allasutustega, AS Tallegg, Kaitsevägi, Lunden Food OÜ,
OÜ Lindström, Politsei- ja Piirivalveamet, AS Eesti Post, OÜ Nelico, AS Aatmaa, OÜ Loo Vesi,
jt.
2016. aasta olulisemaks tegevuseks hariduse valdkonnas oli Neeme kooli juurdeehituse
projekteerimise ja Loo lasteaia nn vana osa renoveerimise projekteerimise alustamine.
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Kultuuriobjektidest jätkusid rekonstrueerimistööd Kostivere mõisas, mille tulemusel ehitati
mõisale uus katus. Noorsootöö valdkonna investeeringuks oli Loo Noortekeskuse rajamine. Teede
ehituses oli olulisemateks projektideks Loo alevikus Saha tee sõidutee rekonstrueerimise ja Loo
aleviku ning Saha küla vahelise kergliiklustee ehitus. Lisaks said pinnatud katte Manniva tee ja
Hõbemäe tee.
Valla olulisemaks tuluallikaks on jätkuvalt üksikisiku tulumaksu laekumine, 2016. aastal ületas
tulumaksu laekumine 2015. aasta laekumist ca 8,2 %-ga, mis on samas suurusjärgus varasemate
aastate tulumaksu laekumise kasvuga kalendriaastas.
2016. aastal langetati otsus omavalitsuste haldusreformi küsimuses. Kuivõrd haldusreformi
seaduse kohaselt on kavandatud omavalitsuste miinimumsuuruseks 5000 elanikku ja Jõelähtme
vallas elab 01.01.2017 seisuga 6341 elanikku, ning volikogu ega ka vallavalitsus pole pidanud
vajalikuks ise algatada ega võtta vastu teiste omavalitsuste ettepanekuid haldusreformi
läbiviimiseks, siis haldusreform Jõelähtme valda otseselt ei puuduta. Küll võib riigihalduse
reformi tulemusel lisanduda omavalitsustele täiendavaid õigusi ja kohustusi ning võib muutuda ka
rahastamise süsteem, selles osas peaks selgus saabuma 2017 aasta jooksul.
Jõelähtme vald suudab oma tulude ja kulude tasemega täita talle käesoleval ajal seadustega pandud
ülesandeid.

Andrus Umboja
Vallavanem
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Konsolideerimisgrupi struktuur
Jõelähtme valla 2016. aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni valla ametiasutuste,
hallatavate asutuste ja valla valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse
tulemuste kohta.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud rida-realt konsolideerituna koos
valitseva mõju all oleva üksusega (vt lisa 6).
Konsolideerimata aruanded on valla ametiasutuste ja tema hallatavate asutuste koondaruanded (vt
lisa 21).
Käesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga.
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatule, esitatakse valla
majandusaasta aruande koosseisus ka eelarve täitmise aruanne ja lisades eelarve täitmise aruande
selgitused (vt lisa 22).
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad
järgmised üksused:
Konsolideeriv üksus on Jõelähtme Vallavalitsus:
Töötajate keskmine arv
Allüksuse nimetus

majandusaastal

Töötasukulude
kogusumma

(taandatuna

majandusaastal

täistööajale)
Jõelähtme Vallavalitsus

33

738 975

Jõelähtme Vallavolikogu

0

34 779

Loo Keskkool

59

981 590

Kostivere Kool

32

488 759

7

123 696

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

18

254 574

Jõelähtme valla lasteaiad (3)

94

1 159 725

Neeme Kool
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Jõelähtme valla keskraamatukogu

7

84 711

21

275 792

Elamumajandus - kalmistud

1

10 388

Sotsiaalne kaitse

1

25 634

Muu toetavad tegevused

0

1 976

273

4 180 599

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

KOKKU

Konsolideeriva üksuse keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 273 ning neile arvestati koos
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksega töötasu 4 180 599 eurot.
B. Konsolideeritud üksused (vt lisa 6):
Töötajate keskmine arv
Üksuse nimetus

Jõelähtme

valla majandusaastal

osaluse määr (%)

kogusumma

(taandatuna

majandusaastal

täistööajale)
Loo Vesi OÜ

Töötasukulude

100

14

285 677

Jõelähtme Varahaldus OÜ 100

2

11 574

15

297 251

KOKKU

x

Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja aruandeaastal
arvestatud tasud:
Töötasukulude

Konsolideerimisgrupi
tegev-

ja

kõrgema kogusumma

juhtkonna keskmine arv
Volikogu liikmed

majandusaastal

17

30 372

Vallavalitsuse liikmed

7

131 933

Nõukogude ja juhatuse liikmed

8

74 144

29

236 449

KOKKU

Ülaltoodud tasud on arvestatud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega ning nende
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole
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tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.
Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest
Konsolideerimisgrupi tähtsamatest finantsnäitajatest ülevaate saamiseks esitatakse võrreldavad
konsolideeritud andmed viie aasta kohta:
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
(eurodes)

2016

2015

2014

2013

2012

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus

21 243 477 21 407 876 21 179 706 21 200 158 19 663 046
3 111 181

3 436 819

3 616 466

4 289 497

3 953 641

18 132 296 17 971 057 17 563 240 16 910 661 15 709 405

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud

9 694 341

9 345 980

9 082 952

9 769 218

8 980 815

-9 625 531 -8 945 509 -8 522 830 -8 549 907 -7 231 058
68 810

400 471

560 122

1 219 311

1 749 757

Maksevalmidus* (kordades)

0,83

0,89

0,82

0,44

0,63

Likviidsuskordaja ** (kordades)

1,43

1,33

1,63

0,97

1,24

Kohustuste osakaal varadest (%)

14,6

16,1

17,1

20,2

20,1

Laenude osakaal varadest (%)
Piirmäärade täitmine
arvestusüksuse konsolideeritud
näitajate alusel

9,2

11,6

12,1

14,3

14,1

Põhitegevuse tulem***

1 278 708

1 021 558

1 139 744

1 383 376

1 124 165

Netovõlakoormus****

1 475 258

1 156 501

1 351 212

2 306 804

1847358

Põhitegevuse tulem***

1 102 881

796 477

993 767

1 044 484

861 185

Netovõlakoormus****

2 148 853

1 647 121

1 668 159

2 541 496

1 841 124

Tegevustulem
Muud näitajad

Piirmäärade täitmine
konsolideerimata näitajate alusel

* Maksevalmidus = raha + väärtpaberid – varud / lühiajalised kohustused - Maksevalmiduse
kordaja näitab, kui suure osa lühiajalistest kohustustest on asutus konkreetsel ajahetkel suuteline
kohe tasuma.
7

Jõelähtme vald 2016 konsolideeritud majandusaasta aruanne
** Likviidsuskordaja = käibevara – varud / lühiajalised kohustused - Likviidsuskordaja määrab
asutuse võime tasuda lühiajalisi kohustusi, kasutades likviidseid vahendeid.
*** Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on
kehtestud vastavalt KOFS § 32 lg 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS §
33 null (ei tohi olla negatiivne).
**** Netovõlakoormus – vastavalt KOFS sätestatule arvestatud kohustuste, likviidsete varade
vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lg 4 rahandusministri
määrusega; piirmäär 2016. aastal 60% põhitegevuse tuludest.
Kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakoormus aruande alguse
seisuga on üle 60% põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016. aasta lõpuni netovõlakoormust
suurendada (KOFS § 59 lg 7).
Kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakoormus on aruande alguse
seisuga väiksem, kui 60% põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016. aasta lõpuni võlakohustuste
võtmisega seda määra ületada (KOFS § 59 lg 7).
Kui kohaliku omavalitsuse üksus või arvestusüksus rikuvad seadusega kehtestatud piiranguid,
algatab rahandusministeerium tulumaksu või tasandusfondi vahendite kinnipidamise (KOFS § 55
lg 5).
Bilansimaht
Grupi bilansimaht seisuga 31.12.2016 oli 21 243 477 eurot, suurenedes aastaga 0,77%.
Bilansimahust moodustasid põhivarad 91,32% ja käibevarad 8,68%.
Põhivarad
Põhivara oli aasta lõpu seisuga 19 400 394 eurot, vähenedes aastaga 19 479 euro võrra ehk 0,10%.
Materiaalse põhivara osakaal kogu põhivaradest oli 98,52 %.
Netovara ja kohustused
Grupi kohustused vähenesid aruandeperioodil 325 638 euro võrra ehk 9,47%. 31.12.2016 seisuga
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oli grupi netovara 18 132 296 eurot, kasvades aastaga 161 239 euro võrra ja moodustades
bilansimahust 85,35%.
Tegevustulud, -kulud ja tulem
Grupi 2016. aasta tegevustulud kokku olid 9 694 341 eurot ja tegevuskulud 9 625 531 eurot. 2015.
aastaga võrreldes tegevustulud suurenesid 348 361 eurot ja tegevuskulud suurenesid 480 022
eurot. Grupp lõpetas 2016. majandusaasta 46 350 eurose positiivse tulemiga.
2016. aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 67% (2015. aastal 65%), müüdud tooted ja
teenused 16% (2015. aastal 15%), toetused 15% (2015. aastal 17%) ja muud tulud 2% (2015.
aastal 3%).
Grupi 2016. aasta tegevuskuludest moodustavad antud toetused 7% (2015. aastal 8%), tööjõukulud
47% (2015. aastal 46%), muud tegevus- ja majandamiskulud 34% (2015. aastal 36%) ja põhivara
amortisatsioon 12% (2015. aastal 10%).
Maksevõime ja likviidsus
2016. aasta lõpus olid grupi maksevalmiduse ja likviidsuskordaja näitajad samal tasemel, mis ka
2015. aastal. Üldiste hindamiskriteeriumite järgi võib näitajaid pidada jätkuvalt heaks.
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Ülevaade majanduskeskkonnast
Statistikaameti andmetel iseloomustab Eesti majandust 2016. aastal aeglane, kuid stabiilne kasv.
Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes 1,6%. IV
kvartalis kasvas majandus 2015. aasta sama ajaga võrreldes 2,7%.
Eesti majanduse kasvu vedasid 2016. aasta erinevates kvartalites nii kaubandus, info ja side kui ka
transpordi tegevusala. Transpordi tegevusala lisandväärtus, mis oli eelmisel kolmel aastal
reaalarvestuses majanduse üks suurimaid pidurdajaid, jätkas langust veel ka 2016. aasta I kvartalis,
kuid alates II kvartalist panustas SKP kasvu positiivselt. Enam kui pooled tegevusaladest
mõjutasid 2016. aastal majandust positiivselt. Tugevalt panustas majanduse kasvu info ja side
tegevusala lisandväärtuse suurenemine tänu tarkvara arendusteenuste jõudsale edenemisele.
Kaubanduse tegevusala lisandväärtuse kasv oli viimase nelja aasta võrdluses suurim ning seda
peamiselt jae- ja hulgikaubanduse stabiilse kasvu toel.
Tarbijahinnaindeks tõusis 2016. aastal 2015. aasta keskmisega võrreldes 0,1%, aastamuutuse
suurimaks mõjutajaks olid alkohoolsed joogid ja tubakas. Suuremat mõju muutusele avaldasid
veel elekter, soojusenergia ja küte. Hoolimata aastalõpu hinnatõusust jäi mootorikütus aasta
keskmisi võrreldes 4% odavamaks kui 2015. aastal.
Statistikaameti teatel oli töötuse määr 2016. aastal 6,8%, tööhõive määr 65,6% ja tööjõus
osalemise määr 70,4%. Aastaga lisandus tööturule 8300 inimest, milles mängis suurt rolli
mitteaktiivsete arvu vähenemine. Võrreldes 2015. aastaga oli tööturul mitteaktiivsete arv
kahanenud 9700 inimese võrra. 2016. aastal oli Eesti tööturul hinnanguliselt 691 400
majanduslikult aktiivset inimest, kellest 644 600 olid hõivatud ning 46 700 töötud. Töötuse määr
kasvas 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 0,6 protsendipunkti. Töötute arv on alates 2011. aastast
kahanenud, kuid kasvas 2016. aastal eelmise aastaga võrreldes 4400 inimese võrra. Töötute arv
kasvas mitteaktiivsete inimest arvu vähenemise tõttu, milles osaliselt mängib rolli
töövõimereform.
Tööjõus osalemise määr ehk tööjõu osatähtsus 15-74-aastases rahvastikus kasvas 2016. aastal
võrreldes eelmise aastaga ühe protsendipunkti. Kuigi 2016. aastal ei toimunud hõivemäära kasvus
suurt muutust, kasvas see siiski nii meeste kui ka naiste seas, vähendades hõivelõhet 0,4
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protsendipunkti ning jõudes 7,6 protsendipunktini.
Statistikaameti andmetel oli Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 2016. aasta IV
kvartalis ligi 9000 vaba ametikohta. Võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga suurenes vabade
ametikohtade arv 37%.
Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2016.
aasta IV kvartalis 1,7%, mis oli 0,3 protsendipunkti väiksem kui eelmises kvartalis ja 0,4
protsendipunkti suurem kui 2015. aasta IV kvartalis. Kõrgeim vabade ametikohtade määr esines
IV kvartalis muudes teenindavates tegevustes (4,0%), majutuses ja toitlustuses (3,7%), info ja side
tegevusalal (3,3%) ning haldus- ja abitegevuses (3,0%). Kõige madalam vabade ametikohtades
määr esines mäetööstuses (0,4%), ehituses (0,5%) ning põllumajanduse, metsamajanduse ja
kalapüügi tegevusalal (0,7%). Enamik vabadest ametikohtadest asusid jätkuvalt Harjumaal (72%),
sh Tallinnas (63%), millele järgneb Tartu (8%) ja Ida-Virumaa (5%). Vabade ametikohtade määr
oli kõrgeim Harju maakonnas ning kõige madalam Saare, Lääne-Viru ja Viljandi maakonnas.
Kolmveerand vabadest ametikohtadest ehk 75% asusid erasektoris ning iga neljas vaba ametikoht
asus avalikus sektoris. Vabade ametikohtades määr oli madalaim kohalike omavalitsustele
kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (1,0%).
Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2016. aastal 1146 eurot, 2015. aastaga
võrreldes tõusis brutokuupalk 7,6%. Aasta keskmine brutokuupalk kasvas kõikidel tegevusaladel.
Kui 2014. ja 2015. aastal püsis brutokuupalga aastakasv 6% piires, siis 2016. aastal kasv kiirenes.
Reaalpalk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, tõusis 2015. aastaga
võrreldes tarbijahindade stabiilsuse tõttu peaaegu sama palju kui keskmine brutokuupalk – 7,5%.
Brutokuupalga aastakasv oli kõige kiirem Eesti eraõiguslike isikutele kuuluvates ettevõtetes
(8,9%) ja kõige aeglasem riigile kuuluvates asutustes (5,2%). Maakonniti oli 2016. aastal
keskmine brutokuupalk jätkuvalt kõrgeim Harju (1271 eurot) ja Tartu (1149 eurot) maakonnas
ning madalaim Põlva (864 eurot), Saare (880 eurot) ja Jõgeva (884 eurot) maakonnas.

11

Jõelähtme vald 2016 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Üldine ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest
Jõelähtme vald asub Harjumaa idaosas. Idas piirneb Jõelähtme vald 18 km ulatuses Kuusalu
vallaga ja 8 km ulatuses Anija vallaga; lõunas 20 km ulatuses Raasiku vallaga; lõunas ja läänes 8
km ulatuses Rae vallaga; läänes 3 km ulatuses Tallinna linnaga, 1 km ulatuses Viimsi vallaga ja
22 km ulatuses Maardu linnaga. Piirkond on rikas mitmesuguste arheoloogiliste ja ajalooliste
kinnismuististe

ning

kaitstavate

loodusobjektide

poolest.

Jõelähtme

valla

muistsel

kultuurmaastikul on moodustatud Rebala muinsuskaitseala. Muinsuskaitseala infopunktmuuseum asub Jõelähtme külas Tallinna–Narva maantee ääres. Ühtekokku on Jõelähtme vallas
muinsuskaitse alla võetud 347 arheoloogia-, 34 arhitektuuri-, 22 kunsti- ja 5 ajaloomälestist.
Looduse kaitsealadest asuvad vallas Kostivere ja Ubari maastikukaitseala, suurem osa Kolga lahe
ja väike osa Pirita jõeoru maastikukaitsealast ning Ülgase-Saviranna hoiuala. Jõelähtme vald
taasasustati 16. jaanuaril 1992. a.
Jõelähtme vald kohaliku omavalitsusorganina korraldab talle seadusega pandud kohaliku elu
küsimuste lahendamist Jõelähtme valla territooriumil. Selleks on Jõelähtme valla ülalpidamisel 3
kooli, 1 huvikool (filiaalidega Lool, Kostiveres ja Neemes), 3 lasteaeda, 1 kultuurikeskus
(filiaalidega Lool, Kostiveres, Jõelähtmes ja Neemes), 1 raamatukogu (filiaalidega Lool,
Kostiveres, Jõelähtmes, Neemes ja Kaberneemes), 3 kalmistut. Vallas on ka 2 ambulatooriumi ja
1 spordihoone koos ujulaga. Jõelähtme valla ainuomandis on kaks ettevõtet: OÜ Loo Vesi ja OÜ
Jõelähtme Varahaldus (likvideerimisel).
Jõelähtme vallas on jätkuvalt kõrge sündivuse tase (2016. aastal registreeriti 87 sündi ja 52 surma).
Harjumaal tervikuna on iive olnud positiivne (andmed ilma Tallinna linnata) ja ka Jõelähtme vallas
on iive pidevalt positiivne. Ka rändeiive oli positiivne (2016. aastal registreerus elanikuks 416
inimest ja lahkus elanike registrist 318 inimest). Võrreldes 2016. aasta algusega (6216 inimest) on
01.01.2017 seisuga (6341 inimest) vallas elanike registris 125 inimest enam.
Selle taustal on maapiirkonna kohaliku omavalitsuse peamiseks ülesandeks tagada kohalike
elanike jäämine piirkonda ning luua atraktiivsed tingimused tööealise ja töövõimelise elanikkonna
sisserändeks peamiselt linnastunud aladelt. Oluline on pakkuda töövõimelisele elanikkonnale
töökohti oma vallas.
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Atraktiivse elukeskkonna loomiseks Jõelähtme vallas on vajalik:


kvaliteetsete ja atraktiivsete haridusvõimaluste väljaarendamine;



mitmekesiste rekreatsioonivõimaluste väljaarendamine;



kvaliteetsete sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste väljaarendamine;



kaasaaegse tehnilise infrastruktuuri (teed-tänavad, ühisveevärk- ja kanalisatsioon,
elektrivarustus, kommunikatsioonivõimalused, ühistransport, sillad) väljaarendamine;



valla üldise miljööväärtuse parandamine ja elukeskkonna turvalisuse tagamine.

OÜ Geomeedia poolt koostatavate kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi aruannete kohaselt
on Jõelähtme valla võimekus olnud pidevalt tõusuteel. 2014. aastal avaldatud aruandes, mis
iseloomustas KOV indeksi väärtusi perioodi 2010-2013 kohta, oli Jõelähtme vald 2013. aasta
tulemuste põhjal 3. kohal (2010. a – 10. koht, 2011. a – 7. koht ja 2012. a – 6. koht). Allikas:
http://geomedia.ee/tehtud-tood/

Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate iseseisvate juriidiliste isikute kohta
Jõelähtme vald omab 100% osalust tütarettevõtetes Loo Vesi OÜ, mis tegeleb elanikkonna vee,
kanalisatsiooni ja keskkütte varustamisega, prügimajanduse ja elamute korrashoiuga. Samuti
omab Jõelähtme vald 100% osalust Jõelähtme Varahaldus OÜ-s (likvideerimisel), mis tegeleb
kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide haldamise ning nende üürile ja kasutusse
andmisega, lisaks kinnis- ja vallavara arendus, ost, müük ja vahendus.
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Ülevaade arengukava täitmisest
Arengukava tegevuskavas Jõelähtme valla

Arengukava tegevuskavas Jõelähtme

poolt kavandatud tegevuste täitmine 2016.

vallale kavandatud tegevused

aastal
Erma tee lõigu tolmuvabaks muutmine pindamise
teel; Hõbemäe tee, Manniva tee ja osaline
Mäealuse tee tolmuvabaks muutmine pindamise

Valla teede ja parklate rekonstrueerimine ja
tolmuvabaks muutmine

teel;

vajalikud

teehoiu

tööd

kogu

valla

territooriumil; Loo aleviku kooli ja poe esise
parklaala projekteerimine; Saha tee ehitusprojekti
koostamine ja ehituse algus (lõpp 2017). Pärnamäe
tee ja Narva mnt ristmiku projekteerimine Iru
külas.
Projekteeriti Loo Saha kergliiklustee ja Koogi-

Kergliiklusteede võrgustiku edasiarendus

Jägala joa kergliiklustee (mõlemad valmivad 2017.
aasta lõpuks). Kostivere Aali ja Liukivi vahelise
jalgtee asfalteerimine.
Haljava külas tänavavalgustuse paigaldamine,

Välisvalgustuse arendamine

Ihasalu küla välisvalgustuse jätkamine, Saviranna
küla välisvalgustuse renoveerimine. Neeme küla
Metsamarja tänava valgustuse projekteerimine.
Projektitoetusena

Turvakaamerate paigaldamine

soetati

5

turvakaamerat

Kaberneeme küla jälgimiseks (paigaldus 2017
kevadel).

Loo

alevikus

paigaldatakse

uus

turvakaamerate võrgustik 2017. aasta lõpuks.
Loo lasteaia rühmaruumide

2016. aastal alustati projekteerimist, ehitus toimub

rekonstrueerimine

etapiliselt 2018-2020.

Loo keskkooli spordihoone rajamine

Planeeritud 2017. aastal projekteerimine ja 2018.
aastal ehitus
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Renoveeriti

täielikult

mõisa

katus,

mõisa

pööningule paigaldati puistevilla katuslagede
Kostivere mõisa ja mõisa pargi

soojustamiseks. Esitati projekt ja saadi positiivne

renoveerimine

otsus Kostivere mõisa kammersaali ja alumise
korruse WC-de väljaehitamiseks (ehitus 2017
suvel).

Kostivere staadioni ja terviseraja

2015. aastal valmis Kostivere staadioni 1. etapp,

väljaarendamine

2.etapp vajab projektipõhist lisarahastust.

Valla haldushoonete rekonstrueerimine

Osaliselt teostatud. Ehituse teostumine vajab
projektipõhist lisarahastust.
Koostatakse

Jägala-Joa

puhkeala

(algatatud

Jägala joa puhke- ja spordikeskuse rajamine 28.11.2014) ja Jägala joa lõunakalda (algatatud
29.05.2014) detailplaneeringut.
Loo Keskkooli spordihoone rajamine
Jõelähtme Rahvamaja rekonstrueerimine

Kolmanda sektori arenduste toetamine
Päevakeskuse rajamine Kostiverre

Teostamata.

Ehituse

teostumine

vajab

teostumine

vajab

projektipõhist lisarahastust.
Teostamata.

Ehituse

projektipõhist lisarahastust.
Pidev toetus kolmanda sektori omaosaluste
katteks.
Teostamata.

Ehituse

teostumine

vajab

projektipõhist lisarahastust.
Koostatakse Koertekooli kinnistu ja lähiala

Neeme lasteaed-põhikooli projekteerimine

detailplaneeringut (algatatud 25.09.2014). 2017.
aastal projekteeritakse ja ehitatakse Neeme kooli
laiendus.

Neeme lasteaed-põhikooli ehitus (koos
spordisaaliga)

Teostamata.

Ehituse

teostumine

vajab

projektipõhist lisarahastust ja toimub piirkonna
õpilaste arvu olulisel suurenemisel.
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Lasteaia ventilatsiooni süsteem remonditi ja
soojustati,

koolis

Neeme olemasoleva koolimaja ja lasteaia pesemisruumid.
energiatõhususe suurendamine

ehitati

Täielik

ja

soojustati

teostumine

vajab

projektipõhist

lisarahastust.

2017.

aastal

projekteeritakse

ja

Neeme

kooli

ehitatakse

laiendus.

Maakorraldus- ja planeerimistegevus
2016. aastal jätkusid maade erastamine, vallale vajalike maade munitsipaliseerimine ning maade
riigi omandisse vormistamise. 2016. aastal algatati 15, otsustati jätkata 3. detailplaneeringu
koostamist, menetlus lõpetati 10-e detailplaneeringu puhul, tunnistati kas osaliselt või täies
ulatuses kehtetuks 6 ning kehtestati 9 detailplaneeringut ja 1 teemaplaneering („Veeldatud
loodusliku maagaasi terminali asukoha valimine“). Aruandeaastal toimus 2012. aastal algatatud
üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine.
Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse korraldamisel vallas lähtuti terviklikkuse põhimõttest nii looduskomponentide
(maa, vesi, õhk, elustik)

kui ka tegevusvaldkondade lõikes. Terviklikku lähenemist

keskkonnakasutusse, sealhulgas keskkonnakaitse korraldamisesse, tingib Jõelähtme vallas toimuv
intensiivne inimtegevus, kus olulisel kohal on arendustegevus. Jäätmemajanduse valdkonna
eesmärgiks oli valla korraldatud jäätmeveo rakendamise parendamine, kevadiste jäätmekogumise
ringide läbiviimine (ohtlikud jäätmed, elektroonika), liigiti kogutud jäätmete süsteemi
parendamine, metsa alla viidud prügistajate väljaselgitamine ning ennetavate meetmete kasutusele
võtmine, külades ja alevikes läbiviidavate koristustalgute toetamine ja elanike jäätmekäitluse alase
teadlikkuse tõstmine. Jätkuvalt on päevakorras Jägala Linnamäe paisjärve säilimise küsimus.
Ühisveevärk ja - kanalisatsioon
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine on toimunud valla ainuomandis oleva vee-ettevõtja
OÜ Loo Vesi poolt. 2016. aasta suurimateks ehitustöödeks olid vee- ja kanalisatsioonitorustike
rajamine Neeme külas Sadama teel ja Kostivere alevikus endises farmide piirkonnas.
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Teed ja tänavavalgustus
Valla teedest toimus Erma tee lõigu tolmuvabaks muutmine pindamise teel, Hõbemäe tee,
Manniva tee ja osaline Mäealuse tee tolmuvabaks muutmine pindamise teel, vajalikud teehoiu tööd
kogu valla territooriumil, Loo aleviku kooli ja poe esise parklaala projekteerimine, Saha tee
ehitusprojekti koostamine ja ehituse algus (lõpp 2017). Lisaks projekteeriti Pärnamäe tee ja Narva
mnt ristmik Iru külas.
Kergliiklusteedest projekteeriti Loo-Saha kergliiklustee ja Koogi-Jägala joa kergliiklustee
(mõlemad valmivad 2017. aasta lõpuks). Kostiveres asfalteeriti Aali ja Liukivi vaheline jalgtee.
Uus välisvalgustus rajati Haljava külas, Ihasalu külas, täiendati Saviranna küla välisvalgustust,
renoveeriti Vana-Muuga tee välisvalgustust. Toimus ka Neeme küla Metsamarja tänava valgustuse
projekteerimine.
Ühistransport
2016. aastal jätkus koostöö Harjumaa Ühistranspordikeskusega valla siseliinide töö korraldamise
osas. Siseliine teenindab AS Harjumaa Liinid.
Lasteaiateenus ja alusharidus
Koolieelsete lasteasutuste arengus on prioriteediks arendada ning hoida neid tasemel, mis tagaks
kaasaegsed ja mitmekülgsed tingimused laste individuaalseks arenguks ning kvaliteetse
alushariduse omandamiseks.
Valla kolmes lasteaias on parendatud õppimis- ja olmetingimusi ning asutustes on koostatud
arengukavad, mis lähtuvad sisehindamisaruandest ning toovad välja lasteasutuste tegevuse
tugevused ja parendusvaldkonnad. Töötajate kvalifikatsiooni parandamine toimub koolitusplaani
kohaselt täiendkoolituse kaudu. Lasteaedades on hästi toimivad hoolekogud.
Loo Lasteaias Pääsupesa on 11 rühma – 2 sõime-, 4 vanuse- ja 4 liitrühma ning 1 tasandusrühm.
Kokku on lasteaias 208 last, töötajaid 49, neist pedagooge 24. 2016. aasta kevadel lõpetas 32
koolieelikut, lasteaia koha sai 37 last. Lasteaia järjekorda jäi sügisel 21 last, kelle elukoht koos
vanema(te)ga on Jõelähtme valla territooriumil. Erilise tähelepanu all on erivajadusega lapsed,
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nende varajane märkamine ning toetamine. Koostöös lapsevanem, õpetaja, logopeed, psühholoog,
tugiõpetaja kaardistati erivajadusega lapsi. Lasteaed osales Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA)
ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus 2016, kust saadi positiivne vastus ja lasteaed sai erinevaid
Lego komplekte ja robootilisi seadmeid. Projekti eesmärk oli muuta laste õppimist läbi mängu
põnevamaks ja mitmekesisemaks ning pakkuda õpetajatele erilist kogemust – rikastada
õppekasvatustööd Lego klotside süsteemi ning digitaalsete komponentidega. Koolitusi toimus nii
personalile („Väärtuskasvatus“, „Laps ja pere“, alushariduse motivatsioonikoolitus „Õnne
psühholoogia igapäevatöös“, HITSA koolitus „Lego WeDo 2.0 robootika ja Lego Education
hrivad klotsid“) kui lapsevanematele („Väärtuskasvatus“). Lasteaia õuealale ehitati varjualune,
millega loodi lastele paremad võimalused iga ilmaga õues olemiseks.
Kostivere lasteaias on 8 rühma – 2 sõime-, 1 liit- ja 5 vanuserühma. Kokku on lasteaias 132 last
ja töötajaid 35, neist pedagooge 22. 2016. aasta kevadel lõpetas 26 koolieelikut, lasteaiakoha said
kõik soovijad - 26 last. 2016. aasta läbivaks teemaks oli „Suur maalritöö“, mille raames pööras
lasteaed erilist tähelepanu kunstiõpetusele. Lasteaed kirjutas KIK’i projekti „Mida puud meile
räägivad“, mille eesmärgiks oli pakkuda lastele võimalust osaleda erinevate looduskeskuste
õppeprogrammides majast väljas – RMK Sagadi looduskooli programm „Sõber puu“, RMK
Aegviidu looduskeskuse programm „Tuli metsas“ ja Eesti Loodusmuuseumi muuseumitund
„Mida puu meile jutustab“. Personalile korraldati keskkonnateemaline väljasõit/koolitus Jääaja
Keskusesse ja Elistvere loomaparki. Suuremateks investeeringuteks oli lasteaia küttesüsteemi
remont ja saali inventari täiendamine.
Lasteaed Neeme Mudilas on 3 liitrühma. Lapsi oli lasteaias kokku 46 ja personali oli 16, neist 8
on pedagoogid. 2016. aasta kevadel lõpetas 8 koolieelikut, lasteaia koha sai sügisel 4 last. Kõik
soovijad said lasteaeda ja rühmadesse tekkis üle pika aja vabu kohti. 2016. aastal oli rõhk õues- ja
avastusõppel, koostati uus keskkonna puhtuse ja turvalise hindamise riskianalüüs ning
töökeskkonna riskianalüüsi ohutegurite kõrvaldamise tegevuskava. Lasteaed liitus Tervist
Edendavate lasteaedade võrgustikuga. Personal osales mitmetel HITSA poolt pakutavatel
digipädevust arendavatel koolitustel, käis õppereisil Hiiumaa lasteaedades. Kogu maja personal
läbis koolituse „Rasked kõnelused lapsevanematega“. Suuremad investeeringud olid varikatus
õuealale ja muruniiduk. Majas sees teostati ventilatsioonitöid ja parendati põrandakütet.
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Üldharidus
Prioriteediks on olemasoleva haridusasutuste võrgustiku säilitamine. Eesmärgiks on hariduse
kvaliteedi tõstmine sooviga saada võimalikult palju oma valla lapsi valla koolidesse ning pakkuda
haridusteenust ka vallast väljapoole.
Jõelähtme vallas on 3 kooli:


Loo Keskkool on põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena;



Kostivere Kool on põhikool;



Neeme Kool on põhikool, kus õpe toimub I ja II kooliastmes.

Loo Keskkooli õppis 2016. aastal 457 õpilast – gümnaasiumis 69 noort ja põhikoolis 388 õpilast.
Esimesse klassi tuli 49 ja 10. klassi 25 õpilast. Kevadel lõpetas 9. klassi 27 ja gümnaasiumi 14
õpilast. Loo Keskkoolis oli aruandeaastal 69 töötajat, neist pedagooge 44. Personalile toimus
mitmeid ühiskoolitusi (tuletõrje koolitus, motivatsioonikoolitus, õppetunni tõhustamise koolitus
„Kuidas haarata ja hoida tähelepanu“). Loo Keskkool kuulutati projekti „Turvaline kool 2016“
Harjumaa eeskujulikumaks kooliks ning Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt tunnistati kool „Hea
kooli rajaleidjaks“. Suurim ühekordne investeering oli sööklasse uus katel ja tahvelarvutite klass
koos tugijaamaga.
Kostivere Koolis alustas septembrist kooliteed 129 õpilast. Kostivere Koolis on töötajaid 38, neist
pedagooge 16. Kevadel lõpetas 9. klassi 7 õpilast, kooliteed alustas I klassis 17 õpilast. 2016.
aasta prioriteet – andekate õpilaste märkamine ja toetamine (käivitusid inglise keele ja
matemaatika huviringid). 2016. aasta märksõnadeks oli uue kodulehe arendamine, kooli
sümboolika kaasajastamine ning kooli maine parandamine. Personalile toimus mitmeid erinevaid
ühiskoolitusi, alustati lastevanematele suunatud loengusarjaga „Kuidas last kooliteel toetada?“.
2016. aasta sees uuendati köögitehnikat ja tööinventari, osteti juurde saalitoole, jätkati kooli
sisekujunduse arendamisega.
Neeme Kool on valla kõige väiksem kool, kus õpilasi kokku alates 2016. aasta sügisest 37 ning
õppetöö toimub 4-s klassikomplektis. Kevadel lõpetas 6. klassi 1 õpilane, 1. klassi kooliteed
alustas 8 õpilast. Töötajaid on koolis 12, neist õpetajaid 9. Kooli eesmärkideks oli jätkata suunaga,
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et kujundav hindamine on kui õpilaste motivatsiooni tõstmise abivahend, tõhustada õpetajate
omavahelist koostööd aine õpitulemuste ja õppekava toetavate tegevuste paremaks sidumiseks,
arendada õpilaste oskusi, loovust ning ettevõtlikkust läbi klassi- ja koolivälise tegevuse. Õppetöös
oli märksõnadeks kaasaegsete, õppijakesksete õpetamismeetodite ja virtuaalse õpikeskkonna
rakendamine. Koolitusi toimus nii personalile („Nutiseadmete kasutamine õppetöös“) kui ka
õpilastele ja lapsevanematele („Veeohutuskoolitus“). Suurimaks investeeringuks olid sülearvutid
8 õpilasele koos laadimiskapiga ning interaktiivne tahvel. Õpilaste arvu kasvust tulenevalt anti
vallavalitsusele sisend kooli juurdeehituse jaoks.
Huviharidus
Huvihariduse valdkonnas pakutakse muusika- ja kunstiharidust 2010. aastal asutatud Jõelähtme
Muusika- ja Kunstikoolis, mille keskus paikneb Lool ning filiaalid Kostiveres ja Neemes,
kunstiosakond Lool ja Kostiveres. Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja
huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava. Õpe toimub tunniplaani alusel
individuaalselt ja õpperühmades, kasutades erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas
õppetunde, esinemisi, kontserte ja konkursse. Muusika- ja kunstiosakond jagunevad eelkooliks ja
põhikooliks. Kooli muusikaosakonnas saab õppida kaheksat pilli: klaverit, viiulit, akordionit,
flööti, plokkflööti, trompetit, kitarri ja 2016. aastast avati ka kandleeriala. Kooli kunstiosakonnas
õpetatakse järgmisi õppeaineid: joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus ja
kunstiajalugu. Projektikonkursi „Igal lapsel oma pill“ raames soetati pianiino ja flööt ning
projektikonkursi „Varaait“ raames (koostööprojekt Loo Keskkooliga) soetati kunstiosakonna
õppetööks keraamikaahi. 2016. aastal võtsid konkurssidest osa rohkem õpilasi ja saavutati ka häid
tulemusi. Esimest korda saavutasid Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpilased vabariiklikus
voorus auhinnalisi kohti. Toimus ka muusika- ja kunstilaager.
Koolis õpib kokku 186 õpilast: muusika põhikoolis 124 õpilast, muusika eelkoolis 16 õpilast,
muusikaosakonnas kokku 140 ja kunstiosakonnas 50 õpilast. Õpetajaid töötab koolis 28, lisaks 2
koristajat ja sekretär.
Kultuur
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse ülesandeks on pärimuskultuuri ja traditsioonide hoidmine. 2016.
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aastal töötas keskuses töölepingu alusel kokku 25 töötajat ja käsunduslepinguga 27 töötajat.
Aruandeaastal keskenduti oskuste ja teadmiste täiendamisele ning pöörati tähelepanu
töökeskkonna parandamisele ja tervishoiu nõuete täitmisele. Kõik töötajad käisid kohustuslikus
tervisekontrollis.
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse all töötas 24 erinevat ringi: 3 koori, 4 ansamblit, 4
rahvatantsurühma, 5 näiteringi, 1 bändiring, 1 lauluring, 1 dekoraatorite ring, 1 beebikool, 2 eakate
lauluringi, 1 kalligraafiaring.
2016. aastal korraldas Jõelähtme Valla Kultuurikeskus ligi 250 üritust ja lisaks 211 rendiüritust.
Väga tähtsal kohal olid lastele ja noortele suunatud üritused ja huvitegevus. Jõelähtme Rahvamajas
jätkab oma traditsioone mälumänguturniir, lasteteatrite festival, aastalõpupidu, filmi- ja
lastelaagrid. Selle aasta üks menukamaid üritusi oli Neeme Nogia 15. sünnipäevapidu ning
Jõelähtme õuel ühisüritus „Jõelähtme lätted“. Üle 10 aasta tegutsenud Loo Kultuurikeskuse
väljapaistvamateks sündmusteks on kujunenud pereüritused: Loo päev, Loo lõbus perepäev,
Talvine perepäev ja jaanituli. Neemes on üks vanimaid traditsioone kalurite päeva tähistamine,
suurejoonelisemalt tähistatakse emadepäeva, toimus sügislaat ja muinastulede öö. 5ndat aastat
tegutsevas Kostivere Kultuurimõisas on Jõelähtme valla parimate tingimustega saal ning
kõrvalruumid ürituste korraldamiseks. Kultuurimõisa eesvedamisel toimusid mõisapäevad,
heategevusüritused, tihedas koostöös aleviku haridusasutustega valmis suurvorm – muusikal
„Merineitsi“ ja teised suurüritused. 1998. aastast tegutsevas Kostivere eakate tegelustoa algatusel
on vallas mitmeid projekte, näiteks suvesimmanid, Eestimaa suveekskursioonid, projektid
„Tervislikud jalutuskäigud“, „Tervisliku toitumise loengutsükkel“, „Vanaema annab nõu“ ja
arvutiõpe. Eakatel on võimalik kasutada järgmisi teenuseid: pesumajateenus, saunateenus,
sotsiaaltransporditeenus, klientide nõustamine ja huvitegevuse võimaldamine.
2016. aastal algatati järgmised uued üritused/sarjad: Loo Kultuurikeskuses mudilashommikute
sari, Neeme Rahvamajas lastele teatri- või muu üritus. Jõelähtme Rahvamaja algatas laste disko ja
korraldas mitmepäevalise Jõelähtme Jõulumaa. Neeme Rahvamaja ja Jõelähtme Rahvamaja
koostöös toimuvad laste teatri- ja filmilaagrid.
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse ülesandeks on olnud ka ülevallaliste ürituste korraldamine:
kollektiivide uusaastapidu, Vabariigi aastapäeva kontsert, 2015/2016 hooaja lõpetamine,
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„Jõelähtme lätted“ ja õpetajate päev.
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitalile ja Harjumaa ekspertgrupile kirjutati 3 taotlust Robert
Jürjendali, Vaiglate, Hortus Musicuse ja „I hein musik“ kontserdite läbiviimiseks. Koostöös
Kostivere Seltsiga saadi KOPi projektist toetust Kostivere mõisapäeva läbiviimiseks.
Suurematest investeeringutest paigaldati Jõelähtme Rahvamaja saali ja fuajeesse kokku 4
õhksoojuspumpa, vahetati 4 akent ja tehti korda üks osa maja välisfassaadist. 2016. aastal lõppesid
renoveerimistööd Kostivere mõisa I korruse parempoolses tiivas ja teostati katuse remont.
Sport
Jõelähtme Vallavalitsus on sporti toetanud alates 2006. aastast, mil töötati välja sporditegevuse
toetamise kord ning millega eraldati toetust spordiorganisatsioonidele. Alates 2009. aasta lõpust,
kui muudeti Vallavolikogu määrust, hakati toetust eraldama lapsepõhiselt. Aastast 2014 lisandus
sporditegevuse toetusele ka huvitegevus ning alates 2015. aastast toetab vald lapsi ka laagri
toetusega. 2016. aastal toetas vallavalitsus huvi- ja sporditegevuse, sh laagri toetusega I voorus
265 ja II voorus 280 Jõelähtme valla last ja noort.
2016. aastal tähistati teist korda üle-euroopalist spordinädalat. Jõelähtme vallas on septembrikuu
kuulutatud ülevallaliseks spordikuuks, mille eesmärgiks on pöörata rohkem tähelepanu
liikumisharrastujatele, tõsta kehaliselt aktiivsete inimeste arvu ning kaasata võimalikult palju
erinevas vanuses osalejaid. Spordikuukalender sisaldab erinevaid

ülevallalisi üritusi:

traditsiooniline ekstreemspordivõistlus noortele Loo Skatepargis, paarismängu tenniseturniir Iru
küla tenniseplatsil, jalgrattamatk, avatud treeningud, Neeme sügisjooks, Loo perespordipäev,
populaarne Kostivere sildade jooks, lisaks üritused nii koolides kui ka lasteaedades.
Noortevolikogu eestvedamisel tehti Loo alevikku rannavõrkpalliväljak. Lisaks toetatakse
„Kultuuri, haridus- ja spordiprojektide“ toetustega erinevaid spordiüritusi ja sportlaste võistluste
osavõtutasusid. Populaarseks kujunes ürituste sari „La Femme“, mille fookuses oli Jõelähtme valla
naiste tervis ja heaolu.
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Noorsootöö
Jõelähtme vallas on mitmekülgsed huvitegevuse võimalused – huviringid nii spordi, muusika,
teaduse, tehnika kui ka kunsti alal, millest enamus on noortele tasuta. Huviringid toimuvad nii
üldhariduskoolides, kultuurikeskustes, rahvamajades kui ka noortekeskustes.
Jõelähtme vallas tegutsevad kaks noortekeskust: Loo Noortekeskus ja Kostivere Noortekeskus.
Noortekeskustes toimus 2016. aastal kokku 16 suuremat üritust. Igapäevategevuste kõrval toimus
igakuiselt teadusring, bändiring ning ANK’i projekti vahendusel tutvustati tänavakultuuri eri
tahke: tänavatants (käidi ka tänavatantsu festivalil), graffiti ning rütmi ja räpikultuur. Uue
algatusena alustati Kostivere Kultuurimõisaga ühisprojekti – kontsert „Rockime uude
õppeaastasse“.
EAS Regionaalsete investeeringutoetuste programmist saadud toetuse abiga valmis 2016. aastal
uued Loo noortekeskuse ruumid.
Valla toetusel toimus viiendat korda Jõelähtme valla töömalev Lool, Kostiveres, Neemes ja
Kaberneemes, kus osales 36 noort. Noored töötasid juhendajatega valla allasutustes ning valla
haljastusobjektidel. Vald toetas mittetulundustegevuse toetuse kaudu vallas toimuvaid noorte
laagreid: teatri- ja filmilaagrit Neemes, seiklus-, robootika- ja muusikalaager Viljandimaal.
2016. aastal asutati Jõelähtme Valla Noortevolikogu ning kinnitati põhimäärus Jõelähtme
Vallavolikogus.

Aasta

lõpus

viidi

läbi

noorsootöö

rahulolu-uuring

ja

alustati

kvaliteedihindamisega. Jõelähtme Vallavolikogus võeti vastu otsus astuda Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse liikmeks.
Noorsootööd

koordineerib

valla

noorsootöö-

ja

spordispetsialist,

huviringijuhte

üldhariduskoolides oli kokku 28, 28 huvihariduse õpetajat huvikoolis, 2 avatud noortekeskuste
noorsootöötajat, 2 huvijuhti, 4 maleva rühmajuhti.
Sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenused
Sotsiaalkaitse eesmärk on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset
kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada
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töö- ja pereelu ühitamist. Sotsiaalhoolekande sihtrühmadeks on lapsed, lastega pered,
toimetulekuraskustega täiskasvanud (sh töötud), erivajadustega inimesed ning eakad.
Toimetulekuprobleemide ennetamiseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks on läbi viidud nii
psühholoogilise kui ka sotsiaalseid nõustamisi. Valla elanike toimetulekut on toetatud ühekordsete
ja regulaarsete rahaliste toetustega ning erinevate teenuste osutamisega – koduteenus,
transporditeenus, isikliku abistaja teenus ja tugiisiku teenus, toiduabi jagamine koostöös
Toidupanga ja Eesti Punase Risti ühinguga. Samuti on pakutud eluasemeteenust isikutele, kes seda
vajavad oma elukorraldusest või toimetulematusest tulenevalt.
Partnerina võeti osa projektist „Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste
arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas“, mille tulemusel on võimalik
tugiisikute ja isiklike abistajatena tööd pakkuda kuni 5 tugiisikule. Projekt kestab 2 aastat ning
selle kaudu aidatakse tööle naasta või tööl püsida 20-30 inimesel.
Lastekaitse
2016. a aastal jätkus lastekaitse töö perede toetamisega läbi koolituste, kunstiteraapia,
pereteraapia, perelepituse ning ka vajaduspõhiste teenuste arendamise jätkamise. Erilise
tähelepanu all olid endiselt erivajadustega lapsed nii lasteaedades kui koolides ja jätkus nende
pereliikmete vajaduste kaardistamine ning tugispetsialistide süsteemne infovahetus. Pakuti
tugiisikuteenust lastele lasteaedades ja koolides, toimusid lapsevanemate nõustamised
probleemide korral.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Finantsinvesteeringud
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

Lisa

31.12.2016

31.12.2015

2
7
3
4

1 067 100
320
601 365
174 298
1 843 083

1 334 643
0
494 933
158 427
1 988 003

7
4
8
9

320
208 724
78 923
19 112 427
19 400 394
21 243 477

640
208 724
84 055
19 126 454
19 419 873
21 407 876

374
322 098
503 314
276 897
0
184 418
1 287 101

22 816
179 499
473 516
210 993
9 650
599 041
1 495 515

53 300
0
1 770 780
1 824 080
3 111 181

0
58 370
1 882 934
1 941 304
3 436 819

1 280
18 084 666
46 350
18 132 296
21 243 477

1 280
17 658 225
311 552
17 971 057
21 407 876

10
10
11
12

10
12

Netovara
Aruandja omanikele kuuluv netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku
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Konsolideeritud tulemiaruanne
(eurodes)

Lisa

2016

2015

Tegevustulud
Maksutulud
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevustulud kokku

3
14
13
15

6 467 441
1 531 650
1 502 846
192 404
9 694 341

6 024 897
1 424 533
1 592 438
304 112
9 345 980

Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku

16
17
18
18
8,9

-670 888
-4 530 130
-2 806 695
-520 447
-1 097 371
-9 625 531

-692 412
-4 091 885
-2 813 330
-469 213
-878 669
-8 945 509

68 810

400 471

-24 095
1 635
0
-22 460

-32 111
1 632
-58 440
-88 919

46 350
46 350

311 552
311 552

Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud ja -kulud
Finantstulud ja -kulud kokku

12
2,7

Aruandeperioodi tulem
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

Lisa
Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Muud korrigeerimised
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Laekunud dividendid
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Makstud intresse ja muid finantskulusid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

400 471

8,9
18
13
8,9
16

1 097 371
154 241
-40 702
-1 013
0
0
1 278 707
-122 303
25 961
1 182 365

878 669
226 855
-397 191
-122 335
35 089
-58 449
963 109
-13 255
-96 631
853 223

9
9

-911 241
1 113
10 000
0
1 492
143
-898 493

-1 081 079
91 518
396 945
-29 699
1 474
168
-620 673

756 000
-1 282 777
-24 638
-551 415

0
-75 569
-32 698
-108 267

-267 543
1 334 643
1 067 100

124 283
1 210 360
1 334 643

-267 543

124 283

16
7

2
2
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2015

68 810

12
12

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Lisa

Saldo seisuga 31.12.2014
2015. aasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Saldo seisuga 31.12.2015
2016. aasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Saldo seisuga 31.12.2016

Kassareserv

1 280
0
0
1 280
0
0
1 280

8, 9

8, 9
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Akumuleeritud
tulem

17 561 960
311 552
96 265
17 969 777
46 350
114 889
18 131 016

Kokku

17 563 240
311 552
96 265
17 971 057
46 350
114 889
18 132 296
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Eelarve täitmise aruanne (konsolideerimata)
(eurodes)

Eelarveklassifikaatori
tunnus
Eelarveklassifikaatori nimetus
Põhitegevuse tulud
30
Maksud
3000
Füüsilise isiku tulumaks
3030
Maamaks
3044
Reklaamimaks
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Toetused tegevuskuludeks
352
Toetusfond
3500
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
38
Muud tegevustulud
382
Tulu varadelt
388
Muud tulud
3
Põhitegevuse tulud kokku
Põhitegevuse kulud
4
Antud toetused tegevuskuludeks
413

Sotsiaaltoetused ja
füüsilistele isikutele

muud

Lõplik
eelarve

Eelarve
täitmine

6 320 860
5 344 860
970 000
6 000
598 816
1 416 588
1 341 902
74 686
140 750
124 950
15 800
8 477 014

6 410 360
5 434 360
970 000
6 000
620 225
1 444 458
1 341 902
102 556
189 486
126 992
62 494
8 664 529

6 415 942
5 461 325
947 565
7 052
588 426
1 450 899
1 341 902
108 997
114 354
59 742
54 612
8 569 621

100,1%
100,5%
97,7%
117,5%
94,9%
100,4%
100,0%
106,3%
60,3%
47,0%
87,4%
98,9%

-729 294

-732 999

-671 760

91,6%

-169 111

-193 687

-154 660

79,9%

-532 591
-27 592
-7 099 606
-4 214 115
-2 749 891
-135 600
-112 150
-7 828 900

-511 620
-27 692
-7 215 300
-4 254 778
-2 917 215
-43 307
-19 857
-7 948 299

-489 550
-27 550
-6 855 103
-4 188 407
-2 660 475
-6 221
0
-7 526 863

95,7%
99,5%
95,0%
98,4%
91,2%
14,4%
0,0%
94,7%

0
-2 119 619

246
-2 592 792

942
-818 131

382,9%
31,6%

637 000
85
-23 506
-1 506 040
-857 926

851 414
85
-20 906
-1 761 953
-1 045 723

22 950
57
-20 270
-814 452
228 306

2,7%
67,1%
97,0%
46,2%

Esialgne
eelarve

Eelarve
täitmise %

toetused

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks
kuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
60
Muud kulud
sh reservfond
Põhitegevuse kulud kokku
Investeerimistegevus
381
Põhivara müük
15
Põhivara soetus
4500
452

Põhivara
soetuseks
saadav
3502
sihtfinantseerimine
382
Finantstulud
65
Finantskulud
Investeerimistegevus kokku
Eelarve tulem (ülejääk (+) puudujääk (-))
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Finantseerimistegevus
20.5
Kohustuste võtmine
20.6
Kohustuste tasumine
Finantseerimistegevus kokku
Likviidsete varade muutus
1001
Likviidsete varade muutus
Likviidsete varade muutus kokku

935 000
-570 443
364 557

2 540 000
-1 987 646
552 354

756 000
-1 254 178
-498 178

-493 369
-493 369

-493 369
-493 369

-269 872
-269 872

63,1%

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole võrreldav
konsolideerimata finantsaruannetega (vt ka lisa 1). Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 22.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
arvestuspõhimõtetele

Hea

raamatupidamistava

(Euroopa

Liidu

tugineb

raamatupidamise

rahvusvaheliselt
direktiivid,

tunnustatud

rahvusvahelised

finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning
selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ning riigi raamatupidamise
üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a.
arvelduskrediit) ning lühiajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha liikumine.
Pangadeposiitidelt bilansipäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumisena.
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse
lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võttes arvesse teadaolevat informatsiooni iga
kliendi maksevõime kohta, hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi.
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Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.
Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi
ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul
puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava
üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, mille
nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20 kuni 50% hääleõigusest.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes,
mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju.
Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all
olevates

äriühingutes

(sidusettevõtjad).

Alla

50%-lisi

osalusi

sihtasutustes

ja

mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud kuluna.
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus
kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus.
Tuletatud

soetusmaksumus

aruandekohustuslasele

kuuluv

hinnatakse
osa

alla,

(valitseva

kui
mõju

osaluse
all

objekti
olevate

omakapitalist
sihtasutuste

ja

mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse
bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte
kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.
Osalused tütarettevõtetes
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50%
tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja
tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu
liikmetest.
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Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt
meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud,
kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes
kapitaliosaluse meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja rajatised),
mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida konsolideerimisgrupp
ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid
kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud

kulum

ja

võimalikud

allahindlused)

analoogselt

materiaalse

põhivara

kajastamisele.
Materiaalne põhivara
Alates 31.12.2016 loetakse materiaalseks põhivaraks varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle
ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost (varasemalt soetatud varade korral alates
2 000 eurost). Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse
kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara
kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.
Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara

järelejäänud kasulikku eluiga ja

vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.
Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset,
kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.
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Põhivarasid 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 tööeast. 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

2,5-20

masinad, seadmed ja transpordivahendid

10-33

infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

20-25

muu inventar, tööriistad ja sisseseade

20-33.

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Ümberhindlus
Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005 aastat, võttes
arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse
ümberhindlusena arvele peremehetuks tunnistatud vara, mis on saadus seoses omanike või pärijate
puudumisega.
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit.
Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Turuhinna
puudumisel on teise avaliku sektori üksuselt saadud põhivara lubatud erandjuhul arvele võtta ka
üleandja bilansilises jääkmaksumuses.
Immateriaalne põhivara
Uurimis- ja arenguväljaminekud kajastatakse tekkimisel kuluna.
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Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
(a) Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena 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 tööea 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 kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, 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 kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid
mille kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.
Finantskohustused
Lühiajalised finantskohused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis
maksmisele kuuluvas summas.
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Pikaajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine
toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Olulised tehingukulutused võetakse efektiivse intressimäära arvutamisel arvesse ja kantakse
kohustuse eluea jooksul intressikulusse.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi,
mille korral kasutatakse neid ainult teatud kulutuste katteks või teatud tingimuste tagatiseks.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse kuludes siis, kui sihtfinantseerimine muutub
sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud
sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse
bilansis kohustustena. Tegevuskulude katteks saadud ja antud sihtfinantseerimist võib kajastada
arvestuse lihtsustamise eesmärgil laekumisel koheselt tuluna ja ülekandmisel koheselt kuluna, kui
lepingujärgne

summa

on

väiksem

põhivara

kapitaliseerimise

alampiirist.

Vara

sihtfinantseerimiseks saadud toetusi kajastatakse kogusummas, st soetusmaksumuses, tasuta
saadud vara puhul tema õiglases väärtuses.
Sihtfinantseerimist

kajastavad

raamatupidamisaruandeid

need

lähtudes

avaliku
Eesti

heast

sektori

üksused,

kes

koostavad

raamatupidamistavast,

järgmiselt:

sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil,
kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk;
kui eksisteerib sisuline tagasinõue või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine
tuluna vastava riski kadumisel.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada
vallavalitsuse 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.
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Tulude arvestus
Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist
tulenevat 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 arvestatakse
tekkepõhiselt. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel.
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.
Maksude arvestus
Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid üle
kandmata maksutulu on bilansis kajastatud tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud
teatisele. Tähtajaks tasumata maksuvõlgadelt arvestab Maksu- ja Tolliamet intresse ning kannab
üle kohalikule omavalitsusele.
Tulu loodusressursside kasutamisest kogub ja kannab edasi Keskkonnaministeerium. Tekkepõhist
nõuet korrigeeritakse vastavalt Keskkonnaministeeriumilt saadud teatisele.
Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks,
juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid
ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel on
korrigeeritud aruandeperioodi tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja
põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Rahavood
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investeerimis- ja finantseerimistegevusest on kajastatud otsemeetodil.
Tehingud seotud osapooltega
Seotud osapoolteks loetakse Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste
juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool
loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti nende valitseva ja
olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste
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 kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid
mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
Jõelähtme Vallavolikogu 11. augusti 2016 otsusega nr 369 otsustati lõpetada OÜ Jõelähtme
Varahaldus alates 1. oktoobrist 2016. a.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt,
mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (vt lisa
21) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on
selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
1. põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara
müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud
mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
2. kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
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sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste
ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real ”Muud
tegevuskulud”).
Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

2 226

2 310

Raha arvelduskontodel pangas

1 064 874

1 332 333

Raha ja selle ekvivalendid kokku

1 067 100

1 334 643

143

159

Sularaha kassas

Intressitulud deposiitidelt (vt lisa 15)

Aruandeperioodil on arvestatud arvelduskontodelt ja üleöödeposiitidelt 143 eurot intressitulu ning
2015. aastal on arvelduskontodelt ja üleöödeposiitidelt arvestatud intressitulu 159 eurot.
Intressinõue aruandeperioodi lõpu seisuga on 0 eurot.
Lisa 3 Maksud, lõivud ja trahvid
(eurodes)

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused
Lühiajalised nõuded
31.12.2016 31.12.2015
Maksud brutosummas
Isiku tulumaks
Maamaks
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Erisoodustuste tulumaks
Kokku maksud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Kokku maksud, lõivud ja trahvid
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Lühiajalised
kohustused (vt lisa 10)
31.12.2016 31.12.2015

517 800
0
0
0
0
0
0
517 800

488 563
0
0
0
0
0
0
488 563

51 285
0
9 038
104 203
6 555
4 946
1 405
177 432

46 508
7 315
6 823
94 168
5 911
4 521
775
166 021

83 565

6 370

9 187

9 821

601 365

494 933

186 619

175 842
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B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Tulud
2016
Maksud
Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Kokku maksud
Lõivud (vt lisa 14)
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud (vt lisa 15) sh
tasud vee erikasutusest
saastetasud
kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu
Trahvid (vt lisa 15)
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

2015

5 490 562
970 007
6 872
6 467 441
41 902

5 080 365
938 643
5 889
6 024 897
39 968

136 936
25 641
799
110 496
7 258
6 653 537

125 868
25 858
393
99 617
15 821
6 206 554

Tulu- ja maamaksu kogub ja kannab KOV-le Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks
deklareeritud, kuid KOV-le üle kandmata maksutulu kajastatakse aruandeperioodi tuludes
vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatisele. Tulud loodusressursside kasutamisest arvestab
ja kogub Keskkonnaamet, maksu vahendab Maksu- ja Tolliamet.

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Ebatõenäolise laekuvaks hinnatud nõuded
Nõuded põhivara müügist
Viitlaekumised
Nõuded toetuste ja sihtfinantseerimiste eest
(vt lisa 13)
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded
Kokku muud nõuded ja ettemaksed

Lühiajalised nõuded
Pikaajalised nõuded
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2014
150 312
138 248
0
0
-2 708
-5 985
0
0
10 443
10 443
208 724
208 724

8 296
5 263
2 668
24
174 298

5 591
8 003
2 068
59
158 427

0
0
0
0
208 724

0
0
0
0
208 724

Lühiajaliste nõuete osas on kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste ning lasteaia toidukulu koha
esitatakse arved perioodi (kuu) kohta perioodi (kuu) lõpul, seetõttu on aruandeperioodi lõppu jääv
tasumata arvete saldo suur.
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Nõuded põhivara müügist osas on kajastatud Jõelähtme Arendusgrupp OÜ vastu olev nõue
Laheranna kinnistute müügist. Lepingus fikseeritu kohaselt peab Jõelähtme Arendusgrupp OÜ
kohustuse täitma vastavalt maa-alale kehtestatavas detailplaneeringus näidatud mahus ja tähtajal.
Detailplaneeringu menetlus on pooleli ning selle kehtestamise aeg ei ole teada. Seetõttu pole ka
teada kohustuse täitmise eeldatav aeg. Nõude tagatiseks on valla kasuks seatud hüpoteek
alljärgnevalt:


esimese järjekohta hüpoteek Laheranna 1, summas 219 167 eurot.

Lisa 5 Osalused mittetulundusühingutes
Jõelähtme vald osaleb järgmistes omavalitsuse olulise mõju all olevates kohaliku omavalitsuse
liitudes ja mittetulundusühingutes:


MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit

Põhitegevusala – KOV-te ühendamine ja kaasaaitamine nende üldisele arengule;


MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Põhitegevusala – Logistika ja transpordikorraldus;


MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit

Põhitegevusala – KOV-te ühendamine, nende huvide kaitsmine ja koostöö edendamine;


MTÜ Põhja- Harju Koostöökogu

Põhitegevusala – kohaliku elu arendamine ja toetamine, piirkonna strateegia koostamine ja
elluviimine tuginedes kolme erineva sektori partnerlusele;


SA Rebala Fond

Põhitegevusala – Rebala kaitseala arendamine;


MTÜ Koljunuki

Põhitegevusala – Koljunuki sadama arendamine ja projektide kirjutamine;


MTÜ Harjumaa Ühisteenuste keskus

Põhitegevusala – Harjumaal jäätmehoolduse ja jäätmehoolduse arendamise kavandamine ja
korraldamine.
Andmed makstud liikmemaksude kohta on esitatud lisas nr 16.
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Lisa 6 Osalused tütarettevõtetes
(eurodes)

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju
all olevad äriühingud:
Nimetus,

Osaluse

aasta

määr %

Tulemiaruande näitajad

Bilansi näitajad aasta lõpus

Tegevustulud Tegevuskulud

Tulem

Varad

Netovarad

OÜ Loo Vesi
2016

100

962 148

1 042 688

-80 540

5 949 363

5 519 684

2015

100

1 001 568

966 446

35 122

6 075 749

5 600 004

OÜ Jõelähtme Varahaldus
2016

100

87 675

68 227

19 448

538 186

472 056

2015

100

99 451

88 679

10 772

518 328

452 609

Lisa 7 Finantsinvesteeringud
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Osaluse määr
Osaluse jääk

(%)
Loo Laenu- ja hoiuühistu

Osaluse määr

0,1

320

Osaluse jääk

(%)
0,2

640

Kokku

320

640

sh kajastatud soetusmaksumuses

320

640

Kuna ettevõtjate aktsiad ei ole börsil noteeritud, siis ei ole neid õiglasesse väärtusesse ümber
hinnatud. Loo Laenu- ja hoiuühistu osadelt teeniti aruandeperioodil dividenditulu 1 492 eurot,
võrreldaval perioodil teeniti Loo Laenu- ja hoiuühistu osadelt dividenditulu 1474 eurot.
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Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
Müügid müügihinnas
Amortisatsioon ja allahindlused
Kokku liikumised
Saldod
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus

128 428
-44 373
84 055
0
-5 132
-5 132

43 336
-39 241
4 095
72 000
79 960
79 960

128 428
-49 505
78 923

128 428
-44 373
84 055

31.12.2016
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 14)

31.12.2015

31.12.2015

1 283

3 230

39 954
37 690
32 331
31 791
31 791
540 069
713 626

32 638
31 894
29 948
25 130
25 098
475 203
619 911

Renditulud katkestamatutelt rendilepingutelt tulevastel
perioodidel
Järgmisel majandusaastal
1. kuni 2. aastal
2. kuni 3. aastal
3. kuni 4. aastal
4. kuni 5. aastal
Peale 5. aastat
Kokku
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Lisa 9 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Masinad,
seadmed ja
transpordivahe
ndid

Muu põhivara

23 969 213

341 165

173 994

Hooned ja
rajatised

Maa

Lõpetamata
ehitised ja
ettemaksed
materiaalse
põhivara
eest

Kokku

Saldo seisuga 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

1 030 340

75 086 25 589 798

0

-6 061 836

-268 230

-133 278

-6 463 344

1 030 340

17 907 377

72 935

40 716

75 086 19 126 454

53 609

7 063

12 074

5 641

854 334

932 721

Müüdud varad müügihinnas

696

0

417

0

0

1 113

Kasum/kahjum varade müügist
(vt lisa 15)

596

0

417

0

0

1 013

Amortisatsioon ja allahindlused

0

-948 311

-21 973

-12 927

0

-983 211

-100

0

0

0

0

-100

0

-84 972

-13 349

-10 707

0

-109 028

Põhivara jääkväärtus
2016. aastal toimunud muutused
Soetused ja parendused

Müüdud põhivara mahakandmine
Muu mahakandmine
jääkväärtuses
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine

Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine (vt lisa 13)
Kokku liikumised

114 889

0

0

0

0

114 889

0

471 967

7 679

0

-479 646

0

30 702

0

0

0

0

30 702

199 100

-554 253

-15 569

-17 993

374 688

-14 027

1 229 440

24 303 267

283 130

82 166

0

-6 950 143

-225 764

-59 443

1 229 440

17 353 124

57 366

22 723

Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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449 774 26 347 777
0

-7 235 350

449 774 19 112 427
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Hooned ja
rajatised

Maa

Masinad,
seadmed ja
transpordivahe
ndid

Muu põhivara

Lõpetamata
ehitised ja
ettemaksed
materiaalse
põhivara
eest

Kokku

Saldo seisuga 31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus

949 877

22 802 265

333 384

178 729

69 361

24 333 616

0

-5 180 560

-229 954

-146 390

0

-5 556 904

949 877

17 621 705

103 430

32 339

69 361

18 776 712

132

353 614

12 302

19 006

852 379

1 237 433

68 518

0

2 000

57 728

-8 072

679

0

0

50 335

-904 115

-43 885

-10 629

0

-958 629

-8 072

-1 321

0

0

-20 183

2015. aastal toimunud muutused
Soetused ja parendused
Müüdud varad müügihinnas

70 518

Kasum/kahjum varade müügist
(vt lisa 15)

Amortisatsioon ja allahindlused
Müüdud põhivara mahakandmine
Ümberhindlused

-10 790
96 265

Ümberklassifitseerimine

96 265
844 245

2 409

-846 654

0

246

0

0

0

0

246

lisa 16)

-5 390

0

0

0

0

-5 390

Kokku liikumised

80 463

285 672

-30 495

8 377

5 725

349 742

1 030 340

23 969 213

341 165

173 994

75 086

25 589 798

0

-6 061 836

-268 230

-133 278

0

-6 463 344

1 030 340

17 907 377

72 935

40 716

75 086

19 126 454

Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine (vt lisa 13)
Üle antud sihtfinantseerimine (vt

Saldo seisuga 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 10 Võlad töövõtjatele ning muud kohustused ja saadud ettemaksed
(eurodes)

A. Võlad töövõtjatele
31.12.2016

31.12.2015

Võlad töövõtjatele
Puhkusetasu kohustus

133 375

117 117

Töötasu võlgnevus

217 777

210 025

Arvestatud ja kinnipeetud maksud, mille deklareerimiskohustus
pole veel saabunud

142 109

137 329

9 696

8 644

357

401

503 314

473 516

Võlad majanduskulude eest
Muud võlad töövõtjatele
Kokku võlad töövõtjatele

B. Muud kohustused ja saadud ettemaksed
31.12.2016

Maksukohustused (vt lisa 3)
Intressikohustus
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed (vt
lisa 13)

Lühiajaline
osa
186 619
1 610

Pikaajaline
osa
0
0

Lühiajaline
osa
175 842
2 154

10 285
77 711
672

0
0
0

9 169
23 054
774

0
58 370
0

276 897

0

210 993

58 370

Saadud ettemaksed
Muud kohustused
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
kokku

31.12.2015
Pikaajaline
osa
0
0

Lisa 11 Eraldised ja tingimuslikud kohustused
(eurodes)

Eraldised

Jääk seisuga
31.12.2015

Lisandunud /
tühistatud

Jääk seisuga
31.12.2016

Kohtuprotsesside suhtes
Lühiajalised

9650

-9 650

0

2016. a jõustus kohtuotsus haldusasjas nr 3-11-2784, millega jäeti täies ulatuses rahuldamata OÜ
Jägala Energy hüvitusnõue Jõelähtme valla vastu. Kõnealuse kohtuotsuse jõustumise tulemusena
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puudub Jõelähtme vallal kohustus kahju hüvitamiseks OÜ-le Jägala Energy.
Seisuga 31.12.2015 kajastus lühiajalise eraldisena summa 9 650 eurot haldusasjast nr 3-15-2459,
milles on esitatud nõude tunnistada õigusvastaseks teenistusest vabastamine. 19.10.2016
kohtumäärusega haldusasjas nr 3-15-2549 kinnitati Jõelähtme valla ja kaebaja vahel kohtulik
kompromiss, millega lõpetati haldusasja menetlus. Kompromissi alusel tehti väljamakse summas
6039,30 eurot, millega loetakse kõik pooltevahelised kohustused täidetuks.
Lisas ei ole avaldatud selliseid tingimuslikke kohustusi, mille realiseerimine on äärmiselt
ebatõenäoline.
Lisa 12 Laenukohustused
(eurodes)

Laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Kuni 1 a

1-2 a

2-3 a

3-4 a

Tähtajaga
üle 5 aasta Kokku

4-5 a

Jääk seisuga 31.12.2016
Pangalaenud

184 418 238 180 238 676 239 165 239 678

815 081

1 955 198

599 041 598 123 417 274 165 371 165 371

536 795

2 481 975

Jääk seisuga 31.12.2015
Pangalaenud

Laenu andja

Lõpptähtaeg

SEB Pank AS arvelduslaenuleping

Etteteatamise
tähtajaga 1
kuu

Intressimäär

Jääk
Alusvaluuta 31.12.2016 31.12.2015

Intressikulu
2016
2015

1 kuu
EURIBOR
+ 1,2 % Euro

0

0

264

257

SEB Pank AS - Loo
Keskkool

20.07.2018

6 kuu
EURIBOR
+ 0,95% Euro

0

1 115 568

7 185

12 137

Nordea Bank Finland
Plc Eesti filiaal

6 kuu
EURIBOR+
20.09.2022
1,369% Euro

733 468

861 028

10 640

12 786

Danske Bank A/S Eesti
filiaal

6 kuu
EURIBOR+
20.10.2027
0,67% Euro

756 000

0

704

0
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SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Harju Maavalitsus
Kokku

27.08.2029

6 kuu
EURIBOR
+ 1,0% Euro

27.08.2028

6 kuu
EURIBOR
+ 1,299% Euro

10.01.2017

10% Euro

x

x

x

143 675

154 725

1 319

1 794

321 136
919
1 955 198

347 898
2 756
2 481 975

3 799
184
24 095

4 953
184
32 111

Jõelähtme Vallavalitsusel on sõlmitud arvelduslaenu leping. Laenulepingu limiit on 127 823 eurot,
limiiditasu on 0,2%.
Aruandeperioodil maksti tagasi laenu 1 280 940 eurot ning tasuti maa järelmaksu 1 837 eurot.
Jõelähtme Vallavalitsuse pangalaenude tagatiseks on valla eelarve.
Loo Vesi OÜ poolt on seatud hüpoteegid alljärgnevalt :
Loo, Saha tee 17C maa, seatud hüpoteek summas 23 890 eurot;
Loo Vesi OÜ pikaajaline laen Keskkonnainvesteeringute Keskuselt – tagatiseks seatud I järjekoha
kommertspant summas 297 509 eurot. Pandi esemeks on kogu Pantija (Loo Vesi OÜ) vallasvara,
mis kuulub Pantijale pandikande tegemise ajal või mille Pantija omandab pärast pandikande
tegemist. Tagatiseks seatud hüpoteek summas 276 000 eurot. Lepingu esemeks kinnistud Loo’l
Lõuna tee 51, Saha tee 18P ja Saha tee 17C.
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Lisa 13 Saadud toetused
(eurodes)

Rahalised finantseerimised
Riigieelarvest toetusfond

Tulud 2016
Saadud
Saadud
tegevusmittesihtkulude
otstarbeline
sihtfinantseefinantseerimine
rimine
1 341 902
120 242
1 341 902
0

Rahandusministeerium - Kostivere mõisa
rekonstrueerimine
Keskkonnaministeerium - kinnistud

0

0

0

Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara
soetuseks
40 702
0

Jääk 31.12.2016
Laekunud
Nõuded
ettemaksed
toetuste
eest (vt
lühiajaline
lisa 4)
(vt lisa 10)
8 296
10 285
0
0

10 000

0

0

30 702

0

0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Loo
aleviku soojamajanduse arengukava koostamine

0

4 158

0

0

0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Kostivere
aleviku soojamajanduse arengukava koostamine

0

3 456

0

0

0

Kaitseressursside Amet - riigikaitseõpetuse
õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud
toetus

0

9 870

0

0

0

Haridus- ja Teadusministeerium - erakoolide
tegevuskulude katmises osalemise hüvitis
Rahandusministeerium - toetus vastavalt
Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 572
(18.12.2014)
PRIA - koolipiim ja puuvili

0

12 351

0

0

0

0

7 983

0

0

0

0

18 763

0

0

0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Haljava
lauda lammutamine

0

7 836

0

7 836

0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Kostivere
Lasteaia projektid
Eesti Noorsootöö Keskus projektikonkurss"Varaait vol 12", keraamikaahju
soetamine

0

1 030

0

0

0

0

1 400

0

0

0

0

3 790

0

0

0

0

5 650

0

0

0

0

1 650

0

0

1 421

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts - lauluja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide
kulude katmiseks

0

600

0

0

0

Harju Maavalitsus - puuetega laste
lapsehoiuteenuseks

0

11 658

0

0

0

0

2 001

0

0

0

0
0
0
0
1 341 902

10 432

0
0
0
0
40 702

0
460
0
0
8 296

8 864
0
0
0
10 285

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, EV100 "Igal
lapsel oma pill", pianiino ja flööde soetamine
Hariduse Infotehnoloogia SA - HITSA toetus,
robootikakomplekti soetamine
Eesti Kultuurkapital

Harju Maavalitsus - avatud noortekeskuste
projektikonkurss
Harju Maavalitsus - hajaasustuse veeprogramm
Sotsiaalkindlustusamet
Keila Linnavalitsus - raamatud, ajakirjad
Muud
Kokku saadud toetused
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Jääk 31.12.2015

Tulud 2015
Saadud
tegevuskulude
sihtfinantseerimine

Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara
soetuseks

1 101 188
1 101 188

94 059
0

397 191
0

5 591
0

9 169
0

EAS - Käpa ja Erma tee jalg- ja jalgrattatee
ehitamine

0

0

115 646

0

0

EAS - Loo-Lagedi kergliiklustee ehitamine
(Jõelähtme ja Rae valla ühisprojekt)

0

0

73 406

0

0

EAS - Liivakandi tee kergliiklustee ehitamine
(Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine)

0

0

41 081

0

0

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Saha tee rekonstrueerimine
PRIA - Kostivere mõisa fuajee remontimine

0

0

100 000

0

0

0

0

19 863

0

0

AS Tallinna Sadam - Uusküla külaplatsi
ehitusprojekt

0

0

10 000

0

0

Kultuuriministeerium - Kostivere mõisa
renoveerimine

0

0

25 000

0

0

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teemaad

0

0

246

0

0

Haridus- ja Teadusministeerium - erakoolide
tegevuskulude katmises osalemise hüvitis
Rahandusministeerium - toetus vastavalt
Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 572
(18.12.2014)
PRIA - koolipiim ja puuvili

0

14 646

0

4 068

0

0

10 368

0

0

0

0

21 043

0

1 353

0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Maardu
küttehoidla lammutamine

0

4 560

0

0

0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Kostivere
Lasteaia projektid

0

630

0

0

0

Muinsuskaitseamet - eritingimuste koostamine
valla üldplaneeringu tarbeks

0

4 000

0

0

0

0

406

0

0

0

0
0

3 450
2 205

0
0

0
0

0
0

0

640

0

0

0

0

2 736

0

0

0

0
0
0
0
1 101 188

478
250
7 960
20 687
94 059

0
0
0
11 949
397 191

0
170
0
0
5 591

9 169
0
0
0
9 169

Saadud
mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Rahalised finantseerimised
Riigieelarvest toetusfond

Muinsuskaitseamet - toetus mälestisi tutvustava
infostendi vineerile ja dekoratiivkilele
trükkimiseks ja stendi metallposti jaoks
Eesti Kultuurkapital
Eesti Kooriühing MTÜ
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts - lauluja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide
kulude katmiseks
Harju Maavalitsus - avatud noortekeskuste
projektikonkurss
Harju Maavalitsus - hajaasustuse veeprogramm
Sotsiaalkindlustusamet
Keila Linnavalitsus - raamatud
Muud
Kokku saadud toetused

Laekunud
ettemaksed
lühiajaline
(vt lisa 10)

Nõuded
toetuste
eest (vt
lisa 4)

Vastavalt iga-aastasele riigieelarve seadusele, kantakse riigieelarvest kohalikele omavalitsustele
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tasandusfondi hariduskuludeks, toimetulekutoetusteks, koolilõunaks, sotsiaaltoetuste ning
teenuste korraldamiseks ja arendamiseks. Vastavalt üldeeskirjas sätestatule liigitatakse nimetatud
toetus mittesihtotstarbeliseks ning kajastatakse kassapõhise tuluna.
Lisa 14 Tulud kaupade ja teenuste müügist
(eurodes)

2 016

2 015

41 902

39 968

384 968

339 927

60 853

53 655

593

842

911 673

871 773

1 283

3 230

Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest

12 211

5 297

Muu vara üür ja rent

51 328

45 278

Õiguste müük

66 589

64 443

250

120

Kokku tulud majandustegevusest

1 489 748

1 384 565

Kokku kaupade ja teenuste müük

1 531 650

1 424 533

2 016

2 015

1 013

122 335

0

620

136 137

125 475

799

393

7 258

15 821

47 197

39 468

192 404

304 112

143

159

192 547

304 271

Riigilõivud (Lisa 3B)
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 8)

Muu toodete- ja teenuste müük

Lisa 15 Muud tegevustulud ja finantstulud
(eurodes)

Kasum/kahjum põhivara müügist (vt lisa 8, 9)
Muud viivisintressitulud
Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3B)
Saastetasud (vt lisa 3B)
Trahvid (vt lisa 3B)
Muud tulud
Kokku muud tulud
Intressitulud deposiitidelt (vt lisa 2) ja muudelt nõuetelt
Kokku muud tulud ning intressitulud hoiustelt ja muudelt
nõuetelt
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Lisa 16 Antud toetused
(eurodes)

2016

2015

-55 612
-29 614
-11 483
-3 043
-12 227
-41 808
-153 787

-42 533
-37 770
-22 367
-7 849
-13 014
-41 740
-165 273

-187 822
-95 000
-19 200
-13 000
-9 762
-7 775
-6 500
-6 000
-5 493
-5 181
-5 050
-4 500
0

-178 200
-95 000
-19 200
0
0
-3 595
-3 500
-6 160
0
-192
-4 383
-4 500
-39 150

-124 268
-489 551

-111 296
-465 176

0
0

-5 390
-29 699

0

-35 089

-10 690
-6 113

-10 618
-5 557

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Peretoetused sh sünnitoetus, koolitoetus, muud peretoetused
Toimetulekutoetus
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Hooldajatoetuse sotsiaalmaks
Õppetoetused
Muud sotsiaalabitoetused

Kokku sotsiaaltoetused
Antud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
sh MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (vt lisa 5)
sh Jõelähtme Spordiklubi MTÜ
sh Jägala- Linnamäe MTÜ
sh Jõelähtme Noored MTÜ
sh Jõelähtme Rahvarõivaste Selts MTÜ
sh EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja Kogudus MTÜ
sh Iru Ämma Klubi MTÜ
sh Kaberneeme Klubi MTÜ
sh Kostivere Huvikeskus MTÜ
sh Kostivere Küla Selts MTÜ
sh Kodu ja Kooli Koostöökoda MTÜ
sh Jõelähtme Tehnikaspordiklubi MTÜ
sh Põhja-Harju Koostöökogu MTÜ (vt lisa 5)
sh Kultuuri-, spordi- ja projektitoetused juriidilistele- ja
füüsilistele isikutele

Kokku kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks

Kokku mittesihtotstarbeline finantseerimine
Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine
MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit - liikmemaks (vt lisa 5)
MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit - liikmemaks (vt lisa 5)
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MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - liikmemaks (vt lisa 5)
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus - liikmemaks (vt lisa 5)
MTÜ-d ja juriidilised isikud

Kokku mittesihtotstarbeline finantseerimine
Antud toetused kokku

-6 711
-3 605
-431
-27 550

-6 711
-3 565
-423
-26 874

-670 888

-692 412

Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

Tegevusvaldkond

Haridus

Töötajate
arv

2 016
Tööjõukulud

2 015
Töötajate arv Tööjõukulud

191

-2 753 770

187

-2 454 365

Vallavalitsus

33

-738 975

32

-694 770

Vaba aeg, kultuur, raamatukogud

46

-617 053

44

-544 582

Elamu- ja kommunaalmajandus

18

-307 639

16

-295 603

Sotsiaalne kaitse

1

-25 634

1

-32 681

Volikogu

0

-34 779

0

-30 444

289

-4 477 850

280

-4 052 445

Kokku töötajate arv ja töötasukulud

2016

2015

Töötasukulud

-3 347 891

-3 029 865

Sotsiaal-, töötuskindlustusmaks

-1 129 959

-1 022 580

Erisoodustused

-55 945

-45 623

sh erisoodustuse tulu- ja sotsiaalmaks

-22 511

-18 705

sh töötajate õppelaenude kustutamine

-1 270

-2 347

-32 164

-24 571

3 665

6 183

-4 530 130

-4 091 885

sh muud erisoodustused
Kapitaliseeritud tööjõukulud
Kokku tööjõukulud

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute
korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud koos
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksetega moodustasid aruandeperioodil 61 528 eurot ja võrreldaval
perioodil 93 752 eurot.
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Lisa 18 Muud tegevuskulud
(eurodes)

2016
-477 765

Käibemaksukulu
sh käibemaksukulu põhivara soetuselt

2015
-560 051

-154 240

-226 855

-40 339

-47 979

-6 644

-10 495

4 301

149 312

Kokku muud kulud
Administreerimiskulud

-520 447
-183 433

-469 213
-168 892

Uurimis- ja arendustööd

-31 974

-35 954

Lähetuskulud

-3 982

-3 064

Koolituskulud

-37 323

-31 461

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

-491 837

-460 393

Rajatiste majandamiskulud

-524 898

-611 422

Sõidukite majandamiskulud

-126 821

-125 945

-92 997

-76 085

-136 949

-160 806

-17 127

-8 581

-144 763

-137 486

-6 091

-8 923

Teavikute ja kunstiesemete kulud

-27 595

-26 101

Õppevahendite ja koolituse kulud

-537 130

-543 622

Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

-89 391

-77 915

Sotsiaalteenused

-61 397

-69 150

-282 416

-253 489

Eri- ja vormiriietus

-1 675

-1 557

Muud mitmesugused majandamiskulud

-8 896

-12 484

Kokku majandamiskulud

-2 806 695

-2 813 330

Kokku muud- ja majandamiskulud

-3 327 142

-3 282 543

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Muud maksu, lõivu- ja trahvikulud
Muud tegevuskulud

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulu
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiini- ja hügieenikulud

Tootmiskulud
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Lisa 19 Kasutusrent
(eurodes)

Järgmiste perioodide mittekatkestatavates rendilepingutest
tulenev kulu

Hooned ja rajatised
Inventar- ja sisseseade

Tähtajaga üle 5
2021 aasta
Kokku

2017

2018

2019

2020

-9 382

-9 382

-9 382

-9 382

-9 382

-340 888 -387 798

-39 960

-39 960

-39960

-15897

0

0 -135 777

Kasutusrendile on võetud Kostivere Kooli ning raamatukogu mööbli ja inventar.
Hoonete ja rajatiste kasutusrendilepinguna on sõlmitud Neeme Koertekooli hoonestusõiguse
leping Siseministeeriumiga.
Lisa 20 Seotud osapooled
(eurodes)

Konsolideerimisgrupp loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise
osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse
volikogu ja valitsuse liikmeid ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid
sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute juhatuse ja nõukogude liikmed, kõigi
eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende
valitseva või olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Aruandes avalikustatakse tehinguid teinud seotud osapoolte nimekiri, toimunud tehingud ning
konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasude ja soodustuste
kogusumma eurodes alljärgnevates tabelites.
Nimi
Art Kuum - volikogu
esimees
Arno Kannike - volikogu
aseesimees

Seotus
Iru Ämma Klubi MTÜ
Irulane MTÜ
Iru Ämma Klubi MTÜ

Tehingu sisu
Sihtfinantseering
Sihtfinantseering
Sihtfinantseering

Põhja-Harju Koostöökogu MTÜ

Liikmemaks, teenuse ost ja müük
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Väino Haab - volikogu liige Jõelähtme Tehnikaspordiklubi MTÜ
Loo MTÜ
Wiik ja Haab OÜ
Terje Lindau - volikogu
liige
Gastronaut OÜ

Sihtfinantseering, teenuste ost
Sihtfinantseering
Teenuste ost
Teenuste müük

Jüri Paavel - volikogu liige
Jõelähtme Spordiklubi MTÜ

Sihtfinantseering, teenuste müük

Neeme Rannavalve Selts MTÜ

Sihtfinantseering

Sirje Põllu - volikogu liige
Mati Pärnamägi - volikogu
liige
Iru Külaselts
Marko Raudlam - volikogu Kostivere Noortekeskus MTÜ
liige
Kostivere Küla Selts MTÜ
Andres Sepp - volikogu
liige
Loo MTÜ
Tiia Välk - volikogu liige
Merike Metstak vallavalitsuse liige
Priit Põldma vallavalitsuse liige

Sihtfinantseering
Sihtfinantseering
Sihtfinantseering

Rebala Kultuuriruum MTÜ

Sihtfinantseering
Sihtfinantseering

Saviranna Külaselts MTÜ
Eesti Harrastusteatrite Liit

Sihtfinantseering
Teenuste ost

Jõelähtme Spordiklubi MTÜ

Sihtfinantseering, teenuste müük

Riimas Ukanis vallavalitsuse liige
Rimtom OÜ
Vello Voog - vallavalitsuse
liige
AV Rae Liikluskoolituse OÜ
Andrus Umboja Loo MTÜ
vallavanem
Harjumaa Ühistranspordikeskus MTÜ
Harjumaa Ühisteenuste Keskus MTÜ

Kaup, teenuse ost
Teenuse ost ja müük
Sihtfinantseering
Sihtfinantseering, liikmemaks
Liikmemaks

Nõuded
Kohustused
31.12.2016

Tulud

Kulud
2016

Volikogu - ja vallavalitsuse liikmetega
seotud ettevõtted/asutused

264

68

3 755

340 951

Tegev- ja kõrgema juhtkonna
liikmetega seotud ettevõtted

285

0

1 093

596
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Nõuded
Kohustused
31.12.2015
Volikogu - ja vallavalitsuse liikmetega
seotud ettevõtted/asutused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
liikmetega seotud ettevõtted

Tulud

Kulud
2015

293

99

2 632

382 458

86

0

1 000

415

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Konsolideerimisgrupi
tegev- ja
kõrgema
juhtkonna
keskmine
arv

Konsolideerimisgrupi
tegev- ja
kõrgema
juhtkonna
keskmine
arv

Saadud
tasud
volikogu/
vallavalitsuse või
nõukogu
liikmetena

Saadud
tasud
volikogu/
vallavalitsuse või
nõukogu
liikmetena

Saadud
tasud
töölepinguga või
teenistusse
nimetamisega

Saadud
tasud
töölepinguga või
teenistusse
nimetamiega

17

17

22 836

19 665

56 747

54 626

Vallavalitsuse
liikmed

7

7

72 598

66 204

26 294

33 632

Nõukogude ja
juhatuse liikmed

8

8

0

6 281

55 747

61 430

Volikogu liikmed

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka
on arvestatud kõik töötasud (k.a hallatavate asutuste poolt makstud tasud) ja hüvitised, muid olulisi
soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.

57

Lisa 21 Jõelähtme Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
(eurodes)

31.12.2016
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku

31.12.2015

223 379
601 365
43 558
868 302

493 369
494 934
48 308
1 036 611

673 965
208 724
24 367
13 950 703
14 857 759
15 726 061

673 965
208 724
26 524
13 849 662
14 758 875
15 795 486

Kohustused
Lühiajalised kohustused
Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

374
275 191
478 579
186 329
0
156 738
1 097 211

22 816
121 706
445 271
174 376
9 650
570 443
1 344 262

Pikaajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

53 300
1 476 405
1 529 705
2 626 916

0
1 560 879
1 560 879
2 905 141

1 280
13 003 734
94 131
13 099 145
15 726 061

1 280
12 798 283
90 782
12 890 345
15 795 486

Põhivara
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku

Netovara
Aruandja omanikele kuuluv netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)
Aruandeperioodi tulem
Aruandja omanikele kuuluv netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku

Konsolideerimata tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Tegevustulud
Maksud

6 467 441

6 024 897

593 207

522 468

1 502 846

1 592 438

189 349

211 110

8 752 843

8 350 913

Tööjõukulud

-4 234 673

-3 811 390

Majandamiskulud

-2 388 329

-2 425 645

Antud toetused

-670 888

-741 032

Muud kulud

-474 370

-411 168

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

-870 398

-785 558

-8 638 658

-8 174 793

114 185

176 120

-20 111

-26 975
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Muud finantstulud ja -kulud

0

-58 449

Finantstulud ja -kulud kokku

-20 054

-85 338

Aruandeperioodi tulem

94 131

90 782

sh aruandekohustuslase omanike osa tulemist

94 131

90 782

Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevustulud kokku

Tegevuskulud

Tegevuskulud kokku

Tegevustulem

Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Korrigeeritud tegevustulem

114 185

176 120

870 398
154 240
-40 702
0
4 759
1 102 880

785 558
226 855
-397 192
35 089
-29 954
796 476

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku

-101 682
44 392
1 045 590

-49 840
-119 813
626 823

-808 131
942
10 000
0
57
-797 132

-988 889
48 057
396 945
-29 699
86
-573 500

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

756 000
-1 254 178
-20 270
-518 448

0
-46 970
-27 145
-74 115

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

-269 990
493 369
223 379
-269 990

-20 792
514 161
493 369
-20 792

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara eest
Põhivara müügist saadud tulu
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Akumuleeritud
tulem

Kassareserv

Saldo seisuga 31.12.2014

Kokku

1 280

12 702 018

12 703 298

2015. aasta tulem

0

90 782

90 782

Põhivara ümberhindlus

0

96 265

96 265

1 280

12 889 065

12 890 345

2016. aasta tulem

0

94 131

94 131

Põhivara ümberhindlus

0

114 669

114 669

1 280

13 097 865

13 099 145

Saldo seisuga 31.12.2015

Saldo seisuga 31.12.2016
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Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
(eurodes)

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 21). Kuna see on koostatud kassapõhisel
printsiibil ja sisaldab teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid (nt käibemaksu kajastamine), ei
ole see konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav (vt ka lisa 1).
Eelarve on jaotatud viieks osaks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus,
finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest,
tuludest kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ning muud tegevustulud. Põhitegevuse
kulud liigendatakse majandusliku sisu järgi antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks.
Investeerimistegevuse eelarve osas jaotatakse põhivara soetuseks, põhivara müügiks, põhivara
soetuseks saadav sihtfinantseerimine, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud
ning finantstulud. Finantseerimistegevuse eelarve osas kajastatakse laenude võtmine ja laenude
tagasimaksed. Likviidsete varade muutuste eelarve osas kajastatakse raha ja pangakontode saldode
muutuseid.
Eelarve täitmise aruandes ei esitata eelmise perioodi võrdlusandmeid, vaid võrreldakse eelarvet
selle tegeliku täitmisega.
Jõelähtme valla 2016. aasta eelarve võeti vastu Jõelähtme Vallavolikogu poolt 11.02.2016
määrusega nr 64. 2016. a põhitegevuse tulude kogumaht eelarves oli 8 477 014 eurot, põhitegevuse
kulude kogumaht 7 828 900 eurot, investeerimistegevus -1 506 040 eurot ja finantseerimistegevus
364 557 eurot. Lisaks võeti aruandeaastal vastu neli positiivset lisaeelarvet.
Eelarve koostamisel on aluseks valla arengukava ning üldine majandusolukord Eestis. Eelarve
tulude plaani koostamisel lähtuti asjaolust, et tulude plaan oleks võimalikult reaalne ja ei muutuks
probleemseks lähtudes majanduse olukorrast. Kulude planeerimisel arvestati, et oleks võimalik
jätkata normaalsel viisil majandustegevust.
Avalik-õiguslik isikuna peab kohalik omavalitsus pädevuse piires oma territooriumil asuvatele
elanikele osutama avalikke teenuseid. Teenuste osutamiseks vajalike vahendite olemasolu
tagatakse omavalitsuse elanike poolt makstud maksudega ja tasuliste teenuste osutamisega ning
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eesmärgistatud eraldistega riigieelarvest.
Põhitegevuse tulude maht 2016. aasta Jõelähtme valla eelarves oli 8 477 014 eurot, lisaeelarvetega
suurenes tulude maht 8 664 529 euroni. Tulumaksu laekumist suurendati lisaeelarvetega 89 500
eurot ning lõplikuks summaks eelarves oli 5 461 325 eurot.
Jõelähtme valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulude laekumist võib lugeda plaanipäraseks,
tulusid laekus 98,9% eelarvesse kavandatust.
Põhitegevuse kulude maht 2016. a eelarves oli 7 828 900 eurot. Kulude mahtu suurendati
lisaeelarvetega 119 399 euro võrra, lõplikus eelarves oli kulude maht 7 948 299 eurot.
Põhitegevuse kulusid tehti 94,7% eelarvesse kavandatust.
Investeerimistegevus eelarves oli negatiivse tulemiga 1 761 953 eurot.
Põhivara müüki planeeriti summas 246 eurot, eelarve täideti 382,9%.
Põhivara soetuseks planeeriti 2 592 792 eurot, tegelik kulu oli 818 131 eurot. Soetuseks tehtav
kulu oli 31,6% eelarvesse kavandatust.
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimist planeeriti 851 414 eurot, kokku saadi tulu 22 950
eurot. Põhivara soetuseks saadavate toetuste eelarve täitus 2,7%.
Finantstulusid planeeriti 85 eurot, täitmine 67,1%. Finantskulusid planeeriti 20 906 eurot, tegelik
kulu 20 270 eurot, so 97,0%.
Finantseerimistegevuse all kajastatakse pangalaenude võtmist ja laenude tagasimakseid. 2016.
aasta eelarves kavandati laenu võtmist summas 2 540 000 eurot, kuid võeti laenu summas 756 000
eurot. Olemasolevate laenude tagasimakseid planeeriti eelarvesse 1 987 646 eurot, tegelik kulu
oli 1 254 178 eurot.
2016. aasta alguses oli likviidseid varasid 493 369 eurot, mis suunati 2016. aasta eelarves kulude
katteks. 2016. aasta lõpus oli vabade vahendite jääk 223 380 eurot, likviidsete varade muutus
eelarves oli -269 872 eurot.
Jõelähtme valla 2016. aasta eelarves oli reservfondi eraldatud 112 150 eurot. Reservfondi
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vähendati 2. lisaeelarvega summas 37 880 eurot ning 3. lisaeelarvega summas 21 130 eurot. 2016.
aasta jooksul eraldati reservfondist vahendeid neli korda. Vahendeid eraldati huvi- ja
sporditegevusega seotud kulude katteks kokku summas 4 700 eurot, Loo Noortekeskuse
laiendamisega seotud investeeringute katteks summas 15 000 eurot ja Kostivere-Parasmäe kergtee
projekteerimisega seotud investeeringute katteks summas 13 583 eurot. Reservfondi kasutamata
jääk aasta lõpul oli 19 857 eurot.
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Majandusaasta aruande allkiri
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Jõelähtme Vallavalitsus.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne
ning Jõelähtme Vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

Andrus Umboja

vallavanem
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Jõelähtme Vallavolikogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Jõelähtme valla konsolideerimisgrupi (grupi) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab
konsolideeritud bilanssi seisuga 31.12.2016 ning konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud rahavoogude
aruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet ja eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval
lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt grupi finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja
rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses
raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt
eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja
asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma
raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta
mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt
auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud
sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine kohustused seoses konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et
võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande
koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi suutlikkust jätkata
jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja
kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas grupi
likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve
teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus,
Tel +372 66 30 825 I Fax +372 66 30 826
E-mail pkf@pkf.ee, www.pkf.ee
PKF Estonia OÜ I Pärnu mnt 141 I 11314 I Tallinn I Eesti
PKF International on juriidiliselt sõltumatute firmade ühendus.

PKF Estonia OÜ
Audit ja
konsultatsioonid

kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise
standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad
tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad
üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel
teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise
väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning hangime
piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise
väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib
tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses
avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta
ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste
suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui
me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes
tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on
ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani
saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud
informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi
viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
- hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali, et
avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame grupiauditi juhtimise,
järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse
ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete
puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/allkirjastatud digitaalselt/
Rein Ruusalu
Vandeaudiitori number 261
PKF Estonia OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 12
Pärnu mnt 141, Tallinn 11314
26.04.2017

Tel +372 66 30 825 I Fax +372 66 30 826
E-mail pkf@pkf.ee, www.pkf.ee
PKF Estonia OÜ I Pärnu mnt 141 I 11314 I Tallinn I Eesti
PKF International on juriidiliselt sõltumatute firmade ühendus.

