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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. 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 2018. a. elas Jõelähtme
vallas 6426 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.
2018. aasta olulisemaks tegevuseks hariduse valdkonnas oli Neeme kooli juurdeehituse rajamine
ja Loo lasteaia nn vana osa I etapi renoveerimine ning Loo kooli laienduse projekteerimine.
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Kultuuriobjektidest jätkusid rekonstrueerimistööd Jõelähtme rahvamajas. Teede ehituses olid
olulisemateks projektideks Kostivere aleviku piirkonna kergliiklusteede ehitus ning teekatete
rekonstrueerimine Jõelähtme, Võerdla, Rebala, Loo, Haljava ja Neeme külades.
Valla olulisemaks tuluallikaks on jätkuvalt üksikisiku tulumaksu laekumine, 2018. aastal ületas
tulumaksu laekumine 2017. aasta laekumist ca 11,1 %-ga, mis on samas suurusjärgus varasemate
aastate tulumaksu laekumise kasvuga kalendriaastas.
2018. aastal jätkas Jõelähtme vald Maardu linnaga läbirääkimisi haldusterritooriumi piiride
korrigeerimise osas, mis ei jõudnud osapooli rahuldava tulemusi ja läbirääkimised jätkuvad ka
2019. aastal. 2018. aastal võttis Jõelähtme vallavolikogu vastu uue üldplaneeringu ja suunas selle
avalikule väljapanekule ning menetlusega jätkatakse 2019. aastal eesmärgiga planeering
kehtestada võimaluse korral veel sel aastal. 2018. aastal ei lisandunud Jõelähtme vallale uusi
ülesandeid.
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 2018. aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni valla ametiasutuste,
hallatavate asutuste ja valla valitseva mõju all oleva juriidilise isiku 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 20).
Käesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standarditega ja avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhenditega.
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatule, esitatakse valla
majandusaasta aruande koosseisus ka eelarve täitmise aruanne ja lisades eelarve täitmise aruande
selgitused (vt lisa 21).
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad
järgmised üksused:
Konsolideeriv üksus on Jõelähtme Vallavalitsus:
Töötajate keskmine arv
majandusaastal

Allüksuse nimetus

Töötasukulude
kogusumma

(taandatuna

majandusaastal

täistööajale)
Jõelähtme Vallavalitsus

35

997 400

Jõelähtme Vallavolikogu

0

40 618

Loo Keskkool

63

1 336 522

Kostivere Kool

34

689 993

9

194 992

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

22

387 292

Jõelähtme valla lasteaiad (3)

96

1 453 984

Neeme Kool
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Jõelähtme valla keskraamatukogu

8

117 644

19

316 813

Noorsootöö ja noortekeskused (2)

3

44 427

Elamumajandus - kalmistud

1

11 269

Sotsiaalne kaitse

1

37 083

Muu toetavad tegevused

0

1 735

291

5 629 772

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

KOKKU

Konsolideeriva üksuse keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 291 ning neile arvestati koos
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksega töötasu 5 631 274 eurot.
B. Konsolideeritud üksus (vt lisa 6):
Töötajate keskmine arv
Üksuse nimetus

Jõelähtme

valla majandusaastal

osaluse määr (%)

Töötasukulude
kogusumma

(taandatuna

majandusaastal

täistööajale)
Loo Vesi OÜ

100

12

272 810

KOKKU

x

12

272 810

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

Konsolideerimisgrupi
tegev-

ja

kõrgema kogusumma

juhtkonna keskmine arv
Volikogu liikmed

majandusaastal

17

132 503

Vallavalitsuse liikmed

6

163 832

Nõukogude ja juhatuse liikmed

7

79 426

30

375 761

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)

2018

2017

2016

2015

2014

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus

24 816 803

24 017 342 21 243 477 21 407 876 21 179 706

4 798 370

4 395 968

3 111 181

3 436 819

3 616 466

20 018 433

19 621 374 18 132 296 17 971 057 17 563 240

12 978 153

11 871 587

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud

9 694 341

9 345 980

9 082 952

-12 565 705 -10 412 552 -9 625 531 -8 945 509 -8 522 830
412 448

1 459 035

68 810

400 471

560 122

0,26

1,13

0,83

0,89

0,82

Likviidsuskordaja ** (kordades)

0,9

1,86

1,43

1,33

1,63

Kohustuste osakaal varadest (%)

19,3

18,3

14,6

16,1

17,1

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

11,6

12,1

9,2

11,6

12,1

844 623

1 325 955

1 278 708

1 021 558

1 139 744

2 895 548

1 532 558

1 475 258

1 156 501

1 351 212

651 216

1 165 879

1 102 881

796 477

993 767

3 187 862

2 063 511

2 148 853

1 647 121

1 668 159

Tegevustulem
Muud näitajad
Maksevalmidus* (kordades)

Netovõlakoormus****
Piirmäärade täitmine
konsolideerimata näitajate alusel
Põhitegevuse tulem***
Netovõlakoormus****

* Maksevalmidus = raha + väärtpaberid – varud / lühiajalised kohustused - Maksevalmiduse
kordaja näitab, kui suure osa lühiajalistest kohustustest on asutus konkreetsel ajahetkel suuteline
kohe tasuma.
** Likviidsuskordaja = käibevara – varud / lühiajalised kohustused - Likviidsuskordaja määrab
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asutuse võimet 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 – KOFS § 34 alusel arvutatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel
arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32
lõikele 4 rahandusministri määrusega.
Bilansimaht
Grupi bilansimaht seisuga 31.12.2018 oli 24 816 803 eurot, suurenedes aastaga 3,33%.
Bilansimahust moodustasid põhivarad 91,38% ja käibevarad 8,62%.
Põhivarad
Põhivara oli aasta lõpu seisuga 22 677 437 eurot, suurenedes aastaga 1 780 919 euro võrra ehk
8,52%. Materiaalse põhivara osakaal kogu põhivaradest oli 98,88 %.
Netovara ja kohustused
Grupi kohustused suurenesid aruandeperioodil 402 402 euro võrra ehk 9,15%. 31.12.2018 seisuga
oli grupi netovara 20 018 433 eurot, kasvades aastaga 397 059 euro võrra ja moodustades
bilansimahust 80,66%.
Tegevustulud, -kulud ja tulem
Grupi 2018. aasta tegevustulud kokku olid 12 978 153 eurot ja tegevuskulud 12 565 705 eurot.
2017. aastaga võrreldes tegevustulud suurenesid 1 106 566 eurot ja tegevuskulud suurenesid
2 153 153 eurot. Grupp lõpetas 2018. majandusaasta 393 711 eurose positiivse tulemiga.
2018. aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 58% (2017. aastal 59%), müüdud tooted ja
teenused 13% (2017. aastal 13%), toetused 28% (2017. aastal 25%) ja muud tulud 1% (2017.
aastal 3%).
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Grupi 2018. aasta tegevuskuludest moodustavad antud toetused 7% (2017. aastal 6%), tööjõukulud
48% (2017. aastal 49%), muud tegevus- ja majandamiskulud 36% (2017. aastal 38%) ja põhivara
amortisatsioon 9% (2017. aastal 7%).
Maksevõime ja likviidsus
2018. aasta lõpu seisuga on grupi maksevalmiduse ja likviidsuskordaja näitajad võrreldes
varasemate aastatega langenud. Näitajate taseme muutuse on tinginud see, et planeeritud laenu ei
võetud ning investeeringud sai tehtud olemasolevate vahenditega.
Grupi maksevalmiduse kordaja on aruandeaasta lõpu seisuga 0,26 ning näitaja täidab teoreetikute
pakutud 0,2-0,4 punkti soovitused. Kuna varasematel aastatel on kordaja olnud suurem, siis tuleks
jälgida, et rahast jätkuks lühiajaliste kohustuste täitmiseks.
Aruandeaastale eelnenutel aastatel on grupi likviidsuskordaja olnud hea, kuid 2018. a lõpu seisuga
on näitaja 0,9. Likviidsus on hea, kui kordaja on ˃0,9 ja nõrk kui ˂0,3 – seega tuleb grupi
likviidsust järgneval majandusaastal parandada.
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Ülevaade majanduskeskkonnast
Statistikaameti andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2018. aastal 2017.
aastaga võrreldes 3,9%. Kolmandat aastat järjest püsis Eesti majanduskasv üle 3%. Enamikku
valdkondi haaravat kasvu mõjutas kõige rohkem ehituse, töötleva tööstuse ning kutse-, teadus- ja
tehnikaalane tegevus. Märkimisväärse osa andsid majanduskasvu veel veonduse ja laonduse ning
info ja side tegevusalad. Kõikidel nimetatud tegevusaladel olid 2018. aastal head tulemused. Aasta
kokkuvõttes pidurdas majanduskasvu märgatavalt vaid põllumajandus, metsandus ja kalandus.
Eelkõige oli selle põhjus tegevusala näitajate tagasiminek aasta teisel poolel.
Tarbijahinnaindeks tõusis Statistikaameti teatel 2018. aastal 2017. aasta keskmisega võrreldes
3,4%. Näitaja aastamuutuse suurimaks mõjutajaks oli eluase, mis andis kogutõusust veerandi.
Suurima panuse sellesse andsid 10,9% kallinenud kodudesse jõudnud elekter, 15,3% kallinenud
tahkekütused ja 7% kallinenud üürid. Mootorikütus ning toit ja mittealkohoolsed joogid andsid
kogutõusust kumbki viiendiku. Sealjuures kallines bensiin 12,3% ja diislikütus 11,4%.
Viimase kuue aasta parim oli ka sisemajanduse nõudlus, mis suurenes 5,3%. Kõige enam mõjutas
seda eratarbimine, mis suurenes 2018. aastal 4,6%. Viimati suurenes eratarbimine nii kiiresti
majandusbuumi tipus 2007. aastal. Aasta esimesel poolel languses olnud investeeringud hakkasid
aasta teisel poolel taas tõusma. Aasta kokkuvõttes suurenesid investeeringud 3%, mis on viimaste
aastate võrdluses siiski väga hea tulemus. Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused suurenesid
2018. aastal 0,3%.
SKP kasv ületas ka 2018. aastal hõivatute arvu suurenemist. Sellest tulenevalt suurenes tootlikkus
hõivatu kohta 2,6%. Töötatud tundide arv 2018. aastal vähenes, mistõttu suurenes tootlikkus
töötatud tunni kohta 5,3%. Palgasurve püsis ka 2018. aastal ja seetõttu suurenes kiiresti tööjõu
ühikukulu, mis 6% juures ületas ka tootlikkuse kasvu töötatud tunni kohta.
Statistikaameti andmetel oli 2018. aastal tööjõus osalemise määr 71,9%, tööhõive määr 68,1% ja
töötuse määr 5,4%. Pikaajaliste töötute arv oli viimase 20 aasta väikseim. Töötus vähenes kõikides
vanuserühmades. Parimas tööeas ehk 25-49-aastaste töötuse määr oli 4,5% ning vanemaealistel
ehk 50-74-aastastel 5,2%. „Eesti 2020“ konkurentsikava üks eesmärk on noorte (15-24-aastased)
töötuse määra vähendamine 10%-ni. 2018. aastal eesmärki veel ei täidetud, kuid noorte töötuse
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määr langes 2017. aastaga võrreldes ning oli 11,8%. Euroopa Liidu keskmine töötuse määr püsis
2018. aasta I-III kvartalis 7% piires, mis näitab, et Eesti kuulub pigem madalama tööpuudusega
riikide hulka.
2018. aasta IV kvartalis oli Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides ligi 10 500 vaba
ametikohta. Selline trend on Statistikaameti andmetel püsinud 2017. aasta I kvartalist. Vabade
ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2018. aasta
IV kvartalis 1,8%, mis oli 0,1 protsendipunkti võrra väiksem kui 2017. aasta IV kvartalis. Avaliku
sektori vabad ametikohad moodustasid IV kvartalis kõikidest ametikohtadest 29%. Vabade
ametikohtade määr oli kõrgeim välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (2,2%)
ning kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (2,1%). Riigile kuuluvates
asutustes ja ettevõtetes oli vabade ametikohtade määr 1,8% ning Eesti eraõiguslikele isikutele
kuuluvates ettevõtetes 1,5%.
Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2018. aastal Eesti ettevõtetes, asutustes ja
organisatsioonides 1310 eurot. 2017. aastaga võrreldes tõusis brutokuupalk 7,3%. Keskmine
brutokuupalk suurenes kõikidel tegevusaladel. Kui 2017. aastal oli brutokuupalga aastakasv 6,5%,
siis 2018. aastal kasv kiirenes, olles samal tasemel 2016. aasta kasvuga. Reaalpalk, milles on
arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, tõusis 2017. aastaga võrreldes tarbijahindade
tõusu tõttu aeglasemalt kui brutokuupalk. Reaalpalk tõusis eelmise aastaga võrreldes 3,7%.
Võrreldes 2017. aastaga oli 2018. aastal reaalpalga kasv 0,7 protsendipunkti suurem.
Avalikus sektoris, ehk riigile ja kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes, oli
brutokuupalk 1393 eurot ja aastakasv 10,1%. Erasektoris, ehk nii Eesti kui ka välismaa
eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõttetes, oli brutokuupalk 1283 eurot ja aastakasv 6,4%.
2018. aastal oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 1756 eurot ja tunnis 11,61
eurot. Keskmine kuutööjõukulu palgatöötaja kohta tõusis 2017. aastaga võrreldes 6,6%.
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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
taasasutati 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 oli OÜ Loo Vesi.
Jõelähtme vallas on jätkuvalt kõrge sündivuse tase (2018. aastal registreeriti 90 sündi ja 49 surma).
Harjumaal tervikuna on iive olnud positiivne (ilma Tallinna linnata) ja ka Jõelähtme vallas on iive
juba aastaid positiivne. Ka rändeiive oli positiivne (2018. aastal registreerus elanikuks 489 inimest
ja lahkus elanike registrist 339 inimest). Võrreldes 2018. aasta algusega (6426 inimest) on
01.01.2019 seisuga (6505 inimest) vallas elanike registris 79 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/. Viimastel aastatel ei ole vastavat uuringut tehtud.

Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevate iseseisvate juriidiliste isikute kohta
Jõelähtme vald omab 100% osalust tütarettevõttes Loo Vesi OÜ, mis tegeleb elanikkonna vee,
kanalisatsiooni ja keskkütte varustamisega, prügimajanduse ja elamute korrashoiuga.

Jõelähtme vald 2018 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Ülevaade arengukava täitmisest
Arengukava tegevuskavas
Jõelähtme vallale

Arengukava tegevuskavas Jõelähtme valla poolt
kavandatud tegevuste täitmine 2018. aastal

kavandatud tegevused

Suurima

maksumusega

tee-ehituseks

oli

Maardu

tee

rekonstrueerimine projektitoetuse kaasabil.
Valla teede ja parklate

Pindamise teel muudeti tolmuvabaks Aruaru tee, Loo küla tee,

rekonstrueerimine ja

Veski tee ja Veski põik. Uue ülepindamise said Rebala-

tolmuvabaks muutmine

Võerdla tee, Rebalast Jõelähtme kirikuni tee ja Saviranna tee
lõpp koos busside lõpp-peatuse väljaehitamisega.
Killustikutäidet ja freesimist vajasid mitmed väiksemad teed.
Alustati Kostivere alevik-Narva mnt kergliiklustee ehitamist ja

Kergliiklusteede võrgustiku

Kostivere tee ristmik-Maardu mõisa tee ristmik ehitamist.

edasiarendus

Jätkati

Parasmäe-Kostivere-Narva

mnt

kergliiklustee

projekteerimist ja ehitushanke ettevalmistamist.
Välisvalgustuse arendamine

Turvakaamerate paigaldamine

Uue välisvalgustuse said Rebala küla, Untaugu tee Neemes ja
lõpetati ka Maardu küla valgustuse väljaehitamine.
Paigaldati 4 turvakaamerat Jõelähtme rahvamaja ruumide ja
ümbruse jälgimiseks.
Ehitus toimub etapiliselt 2018-2019. aastal. 2018. aastal

Loo lasteaia rühmaruumide
rekonstrueerimine

renoveeriti kahekorruseline lasteaia vana osa, kus on kolm
lasteaiarühma

ja

köök.

ventilatsioonisüsteemi

Põrandate

väljaehitamine

soojustamine
toimus

ja
KIK

saastekvoodi müügi toetuse abil.
Kostivere mõisa ja pargi

Mõisa saali remont (seinte ja lagede värvimine, põrandate

renoveerimine

lihvimine-õlitamine, külgkardinate paigaldamine)

Loo keskkooli laiendamine ja

Planeeritud projekteerimine 2017-2019. aastal ja 2019-2020.

spordihoone rajamine

aastal I etapi- koolihoone laienduse ehitus.

Valla haldushoonete
rekonstrueerimine

Jätkati postijaama hoone uue katuse projekteerimist.
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Koostatakse Jägala-Joa puhkeala (algatatud 28.11.2014) ja

Jägala joa puhke- ja
spordikeskuse rajamine

Jägala

joa

lõunakalda

(algatatud

29.05.2014)

detailplaneeringut.

Jõelähtme Rahvamaja

Soojustati ja renoveeriti rahvamaja veranda maja lõunaküljel,

rekonstrueerimine

rekonstrueerimine jätkub etapiviisiliselt.

Kolmanda sektori arenduste
toetamine
Päevakeskuse rajamine
Kostiverre
Neeme lasteaed-põhikooli
projekteerimine

Pidev toetus kolmanda sektori omaosaluste katteks.
Valmis päevakeskuse renoveerimisprojekt.

2018. aastal valmis Neeme kooli laiendus.
Vahetati Saha kabeli stendide sisud ja asendati stendide

Saha kabel ja surnuaed

klaasid. Muinsuskaitseametile esitatud toetuse taotlust ei
rahuldatud ja kabeli korrastamine viibib.

Neeme lasteaed-põhikooli
ehitus (koos spordisaaliga)

Teostamata.

Ehituse

teostumine

vajab

projektipõhist

lisarahastust ja toimub piirkonna õpilaste arvu olulisel
suurenemisel.

Neeme olemasoleva koolimaja
ja lasteaia energiatõhususe

Täielik teostumine vajab projektipõhist lisarahastust.

suurendamine

Maakorraldus- ja planeerimistegevus
2018. aastal jätkusid maade erastamine, vallale vajalike maade munitsipaliseerimine ning maade
riigi omandisse vormistamine. 2018. aastal algatati 19 ning otsustati jätkata 10. detailplaneeringu
koostamist. Menetlus lõpetati 51-e detailplaneeringu puhul ja tunnistati kas osaliselt või täies
ulatuses kehtetuks 12 ning kehtestati 15 detailplaneeringut.
Keskkonnakaitse
Jõelähtme vald on saanud panustada keskkonnakaitselistesse küsimustesse ja säästva arengu
edendamisse

läbi

erinevate

keskkonnalubade
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keskkonnakompleksload, geoloogilised uurimistöö load, kaevandamisload), mille menetlemine on
ühel või teisel viisil kohaliku omavalitsuse ülesandeks.
Jäätmemajanduse valdkonna eesmärgiks oli valla korraldatud jäätmeveo rakendamise
parendamine, liigiti kogutud jäätmete süsteemi parendamine, külades ja alevikes läbiviidavate
koristustalgute toetamine ja elanike jäätmekäitluse alase teadlikkuse tõstmine. Kevadel ning
sügisel korraldati ohtlike jäätmete kogumisringe, samuti toimus eterniidi kogumisring.
Jooksvalt toimub erakorraliste vabastuste taotluste menetlemine. Kuna Jõelähtme vallas on palju
rannaäärset ala, kus asuvaid suvitushooneid kasutatakse vaid hooajaliselt, siis ka üsna suur osa
selle piirkonna kinnistusomanikest soovib teatud osale aastast ka korraldatud jäätmeveost
vabastust.
2018. aastal valmistati ette ning korraldati hange teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatud
jäätmeveoks Jõelähtme ning Raasiku vallas. Väga oluline on, et uue lepinguga said valla elanikud
võimaluse lisaks aia- ning haljastusjäätmetele, paberile ja papile, suurjäätmetele ning
biolagunevatele köögi- ja sööklajäätmetele anda oma kinnistutelt üle ka pakendijäätmeid ning tänu
sellele panustada jäätmete liigiti kogumisele ning vähendada jäätmeveo teenustasu.
Keskkonnakaitse osas on pidevalt tulnud tegeleda nii hulkuvate loomade kui ka planeerimis- ja
ehitusvaldkonda puudutavate võimalike keskkonnamõjude küsimustega. Planeeringute- ja
ehitusvaldkonnaga seonduvalt osaletakse planeeringute ja ehitusalaste lubade menetluses
võimalike keskkonnamõjude väljaselgitamise ja ka võimalike keskkonnamõjude hindamise
küsimustes.
Keskkonnakaitse korraldamisel on oluline osa kohalike loodusväärtuste kaitse korraldamisel.
Jätkuvalt on päevakorras Jägala Linnamäe paisjärve säilimisega seonduvad küsimused.
2018. aastal esitati Keskkonnaametile 9 taotlust geoloogiliste uuringute läbiviimiseks Jõelähtme
valla territooriumil. Koos 2017. a esitatud taotlustega on Jõelähtme Vallavolikogu andnud 7
negatiivset seisukohta uuringulubade väljastamiseks.
Jätkus ka hajaasustuse programmi raames maapiirkondades elavate perede toetamine,
võimaldades nende heitveelahendused viia vastavusse keskkonnanõuetele või parandada joogivee
16

Jõelähtme vald 2018 konsolideeritud majandusaasta aruanne
kättesaadavust. 2018. aastal sai toetust 8 projekti.
2018. aastal kinnitati Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis varasemalt puudus.
Ühisveevärk ja - kanalisatsioon
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine on toimunud valla ainuomandis oleva vee-ettevõtja
OÜ Loo Vesi poolt, kes 2018. aastal teostas investeeringuid materiaalsesse põhivarasse summas
663 424 eurot (sh KIK-ist saadud toetusena 310 300 eurot). Suuremad investeeringud olid
suunatud Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisse (461 580 eurot) ja
Neeme veetöötlusjaama laiendusse (154 414 eurot).
2019. aastaks on kavandatud vee-ettevõtja poolt alustada Uusküla küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega, mille käigus teostatakse investeeringuid summas
2 801 038 eurot, millest KIK-i poolse toetusena investeeritakse ligikaudu 1 754 921 eurot. Samuti
on 2019. aastal planeeritud esitada KIK-i veemajandusprogrammi taotlused Kostivere aleviku veeja kanalisatsioonitorustike ehituse- ja rekonstrueerimise II etapi töödeks ning Haljava
reoveepuhasti rekonstrueerimisteks.
Teed ja tänavavalgustus
Teedeehituse valdkonnas oli

üks

olulisemaid

tegevusi

Uusküla

külas Maardu tee

rekonstrueerimine.
Lisaks teostati erinevates külades sõiduteede erinevaid pindamistöid, millest suuremad olid Rebala
küla Rebala tee, Võerdla küla Võerdla tee, Maardu küla Veski tee, Loo küla Looküla tee ja Aruaru
küla Aruaru tee pindamistööd.
Sõiduteede hooldusetööde käigus greiderdati olemasolevaid kruusateid ja orienteeruvalt 10 km
ulatuses kaeti olemasolevaid kruusateid ka uue killustikkattega.
Uut välisvalgustust ehitati välja Rebala külas. Uut välisvalgustust projekteeriti Loo-Loovälja
kergteele (Nehatu-Loo-Loovälja ringist kuni Erma teeni), Loo aleviku ja Lagedi mõisa
kergliiklusteele, millede väljaehitamine on kavandatud 2019. aastasse. 2019. aastal on kavandatud
lõpule viia ka Vanasauna tee valgustuse rekonstrueerimine.
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Ühistransport
2018. aastal jätkus Jõelähtme valla siseliinide töö korraldamine tihedas koostöös MTÜ-ga PõhjaEesti Ühistranspordikeskus. Jõelähtme valla siseliine teenindab jätkuvalt autobussiettevõte ATKO
Liinid OÜ.
Lasteaiateenus ja alusharidus
Koolieelsete lasteasutuste arengus on prioriteediks arendada ning hoida neid tasemel, mis tagaks
kaasaegsed ja mitmekülgsed tingimused laste igakülgseks arenguks ning kvaliteetse alushariduse
omandamiseks arvestades lapse individuaalseid, ealisi ja soolisi vajadusi, hoides ja tugevdades
eelkooliealise lapse tervist ning soodustades emotsionaalset, sotsiaalset, kõlbelist, vaimset ja
kehalist arengut.
Valla kolmes lasteaias on parendatud õppimis- ja olmetingimusi ning asutustes on koostatud
arengukavad, mis lähtuvad sisehindamisaruandest ja toovad välja lasteasutuste tegevuse tugevused
ning parendusvaldkonnad. Töötajate kvalifikatsiooni parandamine toimub koolitusplaani kohaselt
täiendkoolituse kaudu. Lasteaedades on hästi toimivad hoolekogud.

Valla lasteaiad teevad

omavahel tihedat koostööd erinevate projektide ja hea praktika näidete jagamiste kaudu.
Loo Lasteaias Pääsupesa on 11 rühma: 2 sõime-, 7 vanuse- ja 1 liitrühma ning 1 tasandusrühm.
Kokku on lasteaias 204 last, töötajaid 49, neist pedagooge 24. 2018. aasta kevadel lõpetas 39
koolieelikut, koolipikenduse sai 2 last, lasteaia koha sai 46 uut last. Lasteaia järjekorda jäi sügisel
18 last, kelle elukoht koos vanema(te)ga on Jõelähtme valla territooriumil. Toimus vana
lasteaiaosa renoveerimine (3rühma, 3 kabinetti).
2018. aastal korraldati personalile evakuatsiooniõppus ja esmaabikoolitus. Õpetajate päeval
toimus koolitus „ Mina kui lapse toetaja. Mina kui õpetaja“.
Erilise tähelepanu all on endiselt erivajadusega lapsed, nende varajane märkamine ning toetamine.
Koostöös lapsevanem, õpetaja, logopeed, psühholoog, tugiõpetaja kaardistati erivajadusega lapsi.
Tööle asus eripedagoog, kes kaardistas laste vajadused ning toetas nii laste õpioskusi kui õpetajaid.
2017. aastal sai alguse 5-7. aastaste muukeelsete laste toetamine läbi eesti keele kui teise keele
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tugiõppega üks kod nädalas, mida jätkati ka 2018. aastal.
2018/2019 õppeaasta eesmärk on „ Sõida tasa üle silla“. Ülesandeks on eesti keele arendamine ja
rikastamine läbi rahvamängude, liisusalmide, vanasõnade ja muistendite. Eesmärgiks on ka lego
lõimimine kõikide vanusrühmade õppekasvatustöösse.
Õuesõppe ilmestamiseks sai lasteaed projektiga „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“
kasvuhoone, kus rühmad said kasvatada köögivilju. Lisaks toimusid ekskursioonid Esko tallu (ligi
100 last) ning eksootiliste puuviljade ja Eestis kasvatatud marjade degusteerimised.
Kostivere lasteaias on 8 rühma: 3 sõime- ja 5 vanuserühma. Lapsi lasteaias 120, töötajaid 35,
neist pedagooge 22. 2018. aasta kevadel lõpetas 33 koolieelikut, aasta jooksul võeti vastu 39 uut
last. Jõuti lõpule õuesõppe teemalise projektiga „Kostivere Lasteaia areng pidades silmas
uuenenud õpikäsitlust ja õuesõpet digiajastul“. Augustis korraldati Kostivere Kultuurimõisas selle
teemaline konverents ning toimus töötajate koolitussõit Läänemaale.
Õppekava arendusena valmis õuesõppe ja ujumisõpetuse ainekava. Lastevanematele korraldati
koolitus „Lapse enesehinnang ja distsipliin“.
Kevadel toimus lasteaia territooriumil aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassi renoveerimine ning
lasteaia esise tee remont. Suuremateks investeeringuteks oli saali ja koridori sanitaarremont, IT
vahendite uuendamine ja rühmade inventari täiendamine.
Tööle asus sekretär koormusega 0.25 ametikohta.
Lasteaed Neeme Mudilas on 3 liitrühma. Lapsi on lasteaias kokku 36, personali 16, neist 8 on
pedagoogid. 2018. aasta kevadel lõpetas 11 koolieelikut, lasteaia koha sai sügisel 8 last. Kõik
soovijad said lasteaeda ja rühmadesse jäi vabu kohti.
Struktuuris sai täidetud majahoidja 1,0 koormusega ametikoht.
2018. aastal oli rõhk digipädevuste arendamisel ja Rohelise Kooli programmiga liitumisel.
Digipädevuste täiendamiseks läbis kogu maja õpetajaskond ja 2 soovi avaldanud õpetaja abi
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) poolt tasuta 4. päeval majasisese koolituse
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„Digialgus: loovuse toetamine tehnoloogia abil“. Jooksvalt käidi ka HARED ja AHA Keskuse
koolitustel.
Direktor läbis 2 Innove poolt haridusjuhtidele suunatud juhtimisalast koolitust: Muutuste ja
muudatuste juhtimise meistriklassi ja meistriklassi jätkukursuse.
Liituti Rohelise Kooli programmiga ning selle raames sai kogu maja personal tutvuda Eesti
mõisakultuuri ja – ajalooga suvisel väljasõidul Sagadi, Palmse ja Vihula mõisates. Osaleti
mitmetel RK seminaridel ja koolitustel, külastati teisi lasteaedasid.
Koostöös lapsevanematega said uuenduskuuri väärtuste- ja õpperaja infotahvlid, õuealale
meisterdati lastevanemate poolt lastele muda ja liivaga mängimiseks köök.
Lasteaia lapsed osalesid projektides „Lumest lumele 112“ (mille eest saadi tunnustus ja
kingituseks põrandamäng „Aga mina“), „Targalt internetis“, „Tulest targem!“, „Kurgisõbrad“
(mille raames saavutati loovjutukese eest vabariiklikult 2. koha). Suurkooli projekt „Hambad
puhtaks“ kestab veel 2019.a aprilli lõpuni. Lapsed osalesid väljasõitudega haridusprojektides:
Tallinna Loomaaias „Mida sööb jääkaru?“, Estonia Talveaias „Punamütsike ja 7 pöialpoissi“,
õppekäigul Pandipakendikeskusesse (koos Neeme Kooli 1 klassiga), Tallinna Loomaaias
„Eksootilised lemmikloomad“ jne.
Suuremad investeeringud hõlmasid IT-vahendite täiendamisega seotud kulutusi (igas rühmas uued
sülearvutid, Blue-Bot, Bee-Bot, kõlarid). Juurde sai muretsetud liikumist soodustavaid vahendeid,
hooldatud sai välilava, põrandaküttesüsteem ja ventilatsioon, põrandapinnad. Õuealale valiti
väikeste laste jaoks atraktsioonid, mis paigaldatakse 2019. a kevadel.
Üldharidus
Prioriteediks on olemasoleva haridusasutuste võrgustiku säilitamine ning kvaliteetse hariduse
andmine. Eesmärgiks on õpilaste arvu suurenemisega kaasneva ruumipuuduse probleemi
lahendamine, professionaalse pedagoogilise kaadri osakaalu suurendamine, muutuva õpikäsituse
juurutamine (sh haridustehnoloogi ametikoha täitmine) sooviga saada võimalikult palju oma valla
lapsi valla koolidesse ning pakkuda haridusteenust ka vallast väljapoole.
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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 Keskkoolis õppis 2018. aasta 1. septembri seisuga 543 õpilast – gümnaasiumis 77 ja
põhikoolis 466 õpilast. Esimesse klassi tuli 2018.a. 1. septembril 63 ja 10. klassi 30 õpilast.
Kevadel lõpetas 9. klassi 36 ja gümnaasiumi 18 õpilast. Loo Keskkoolis on 80 töötajat, neist
pedagooge 57 (koos ajutiselt äraolevatega). Pedagoogide kuue ametikoha täitmine õnnestus hästi,
tugipersonaliga liitus sotsiaalpedagoog . 2018. aastal viidi koolis läbi valla teenistuslik järelevalve,
mille tulemusena likvideeriti esinenud puudused ning kaasajastati kooli dokumentatsioon.
Prioriteet – erivajaduste varajane märkamine - püsis kooli fookuses ning võimalused selleks
tugipersonali palkamisega (abiõpetaja, sotsiaalpedagoog) paranesid. Suurim väljakutse oli
erivajadustega õpilaste arvu ning keerukuse suurenemine. Palju ressurssi ja tähelepanu nõudis teise
emakeelega õpilaste arvu kasv ning nendele vajaliku toe osutamine. Kool osales koolikultuuri
toetavates ja parandavates projektides: „KIVA“, „VEPA“, „Vaikuseminutid“, „Hea kooli“
konkursid. Loo kool saavutas teist aastat järjest vabariikliku „Hea kooli edendaja“ tiitli. Õpilased
saavutasid vabariiklikel ja maakondlikel konkurssidel häid tulemusi. Loo Keskkool võttis oma
rühmadega osa 2018. aasta maakondlikust laulu- ja tantsupeost.
Investeeringutest olid suuremad arvutiklassi arvutite väljavahetamine ja koridori mööbli täiendav
soetamine, mis mõlemad tehti välisrahastuse toel.
Koolituskava realiseeriti täielikult ning pedagoogide kvalifikatsiooni toetati kaasaegsel tasemel.
Väljakutseks osutus kõrge kvalifikatsiooniga õpetajatele erialase arengu võimalusi pakkuvate
koolituste leidmine. Kõige mahukam ühiskoolitustest oli projekti „Vaikuseminutid“ koolitus ning
koolitus „Teadliku õpetaja kursus“.
Loo kooli suurim väljakutse 2018. aastal oli olemasolevatesse ruumidesse mahtumine ning
vajamineva kvalifikatsiooninõuetele vastava tugipersonali ja õpetajate leidmine.
Kostivere Koolis alustas septembrist kooliteed 149 õpilast. Kostivere Koolis on töötajaid 41, neist
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pedagooge 26. Kevadel lõpetas 9. klassi 13 õpilast, kooliteed alustas esimeses klassis 20 õpilast.
2018. aasta prioriteet oli jätkuvalt rahvakultuuri populariseerimine mudilaskoori tegevuse
arendamise ning rahvatantsu õpetamise taaselustamise kaudu.
2018. aasta märksõnadeks oli rahvusvaheliste koostöösuhete loomine ja arendamine (alustati
välispartnerite otsimist, õpilaste omavahelist kirjavahetust ja projektide kirjutamist).
Jätkati lastevanematele suunatud loengusarjaga „Kuidas last kooliteel toetada?“, loodi
Lastevanemate Kool (koolitajateks olid Pille Kriisa, Tuuli Vellama ja Ville Jehe).
2018. aastal jätkati kooli sisekujunduse arendamisega ning valmisid sotsiaalpedagoogi ja
abiõpetaja ruumid. 2018. aastal sai kinnitatud Kostivere Kooli arengukava 2018-2022. LoTe ja
Robootika huviringid said hea varustuse.
Suurt tähelepanu pöörati õpetajate ja koolitöötajate vahelisele konstruktiivsele koostööle.
Koolitöötajate ühisüritused toimusid 2 korda - suvevaheajal toimus kahepäevane õppereis IdaVirumaale, mille eesmärgiks oli tutvumine Ida-Virumaa kultuuri- ja haridusmaastikuga;
detsembrikuus käidi tutvumas Nikolai von Glehni kultuuripärandiga. 2018. aastal korraldati
konkurss haridustehnoloogi ametikohale (alates jaanuarist 2019.a on ametikoht täidetud).
Lastekaitsepäev „Sajaga tulevikku“ valmis koostöös erinevate valla asutustega Kostivere Kooli
eestvedamisel.
Neeme Kool on jätkuvalt valla kõige väiksem kool. 2018. aasta kevadel läks suvevaheajale 49
õpilast. VI klassi lõpetas 9 õpilast, kellest 4 jätkasid haridusteed Kostivere Koolis, 3 õpilast läks
Kuusalu Keskkooli ja 2 õpilast Tallinna koolidesse - Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi
Gümnaasium. Sügisel alustas kooliteed I klassis 12 õpilast, kooli laste arv kokku oli 53. Õppetöö
toimus 5-s klassikomplektis. Liitklassis õpib 5.-6. klass. Töötajaid on koolis 12, neist õpetajaid 10.
Tugimeeskonda kuulusid abiõpetaja, psühholoog, eripedagoog ja alates oktoobrist ka logopeed.
Kooli võeti tööle haridustehnoloog.
Aruandeaastal soetati projektide raames 3 robootika komplekti ja 12 Vernieri sensorit. Rajati külla
jalgpalliväljak ja soetati varustus: 2 väravat, nurgalipud, eraldussärgid, joonemasin, väravavahi
varustus.
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2018. aastal jätkus projekt „Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis“. Valmis õpetajatega
koostöös 2 õpistsenaariumit, mis on kõigile kättesaadavad eKoolikoti keskkonnas. Selle projekti
käigus on tõusnud märgatavalt õpetajate digipädevus ja koostöö oskused. Märkimist väärib
koolikorralduslik muudatus tundide aegades. Et võimaldada õpetajatel paremini läbi viia
aineülesannete projekte, siis 1. ainetunni pikkuseks on 1,5 tundi. See lihtne muudatus võimaldab
päeva keskel 40 minutilist söögivahetundi, mis on nii lastele kui ka õpetajatele kosutavaks
hingetõmbeks.
2018, aasta on märgiline aasta Neeme Kooli ajaloos. 2018 aasta 8. novembril toimus Neeme külas
koolimaja juurdeehituse avamine. Nii nagu plaan ette nägi, on nüüd koolil avar ja valgusküllane
söögisaal – galerii, garderoob nii õpetajatele kui ka õpilastele; 3 uut avarat klassiruumi; õpetajate
tuba ja direktori kabinet; poiste ja tüdrukute riietusruumid.
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. Koolis õpib kokku 203 õpilast, muusikaosakonnas 160 õpilast
(140 muusika põhikoolis ja 20 eelkoolis) ja kunstiosakonnas 50 õpilast. Õpetajaid töötab koolis
30. Lisaks on koolil 0,5 ametikohaga sekretär ja 3 koristajat.
Kooli muusikaosakonnas saab õppida kaheksat pilli: klaverit, viiulit, akordionit, flööti,
plokkflööti, trompetit, kitarri ja kromaatilist kannelt. 2017. aastal avati riigipoolse toetusega
huvikoolis uus eriala, milleks on pop-jazz laulu eriala.
Kooli kunstiosakonnas õpetatakse järgmisi õppeaineid: joonistamine, maalimine, kompositsioon,
vormiõpetus ja kunstiajalugu. Seoses uue keraamikaahju soetamisega 2016. aastal saavad õpilased
tegeleda ka rohkem keraamikaga ning tänu uuele trükipressile saavad õpilased alates septembrist
2018 põhjalikumalt tegeleda graafika eri liikidega.
Projektikonkursi „Igal lapsel oma pill“ raames soetati 2018. aastal koolile akordion Dino Baffetti
ja trompet Yamaha ning projektikonkursi „Varaait“ raames trükipress. Projektiga Hooandjas
soetati kromaatiline kannel.
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2018. aastal võttis konkurssidest osa rohkem õpilasi ja saavutati ka häid tulemusi nii muusika- kui
kunstiosakonnas: Loode-Eesti regiooni pillikonkurssidel saavutati 2 II kohta ja 1 III koht.
Vabariiklikel pillikonkurssidel saavutati 2 III kohta. Kunstis I koht RMK Eesti koolilaste
metsapostkaardi joonistuskonkursil. Toimus kunstilaager Kostivere mõisas.
2018. aasta kevadel lõpetas Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 14 õpilast (8 muusika- ja 6
kunstiosakonna).
Septembris 2018 võeti Jõelähtme MKK grupitundides kasutusele stuudium.
Kultuur
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse ülesandeks on pärimuskultuuri ja traditsioonide hoidmine. 2018.
aastal töötas keskuses töölepingu alusel kokku 25 töötajat ja käsunduslepinguga 16 töötajat.
Aruandeaastal keskenduti traditsiooniliste projektide ja sündmuste järjepidevuse hoidmisele.
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse all töötas 20 erinevat ringi: 7 muusikaringi, 4 tantsurühma, 4
näiteringi, spordiring, dekoraatorite ring, beebikool, kalligraafiaring ning filmi- ja meediaring.
2018. aastal korraldas Jõelähtme Valla Kultuurikeskus 244 sündmust, millele lisandusid
rendiüritused.
Jõelähtme rahvamaja harrastusteatrite head tööd tunnustati Harjumaa Harrastusteatrite Festivalil
2018. Lisaks laureaadi tiitlile tunnustati näitlejaid, kompositsiooni ja ära märkimist sai ka lavaline
liikumine. Jätkuvalt on koolide seas populaarne Jõulumaa külastus. Neljal päeval külastas
jõulumaad lisaks Jõelähtme valla koolinoortele ka palju gruppe nii Tallinnast kui naabervaldadest.
Jätkuvalt on populaarne Jõelähtme mälumäng, eakate klubi „Senioorid ja Senioritad“ ning
külalisetendused.
Loo kultuurikeskuse silmapaistvamad sündmused on jätkuvalt Loo päev, naistepäev ja jaanituli.
Eakate klubi Pihlakobara sisukatest sündmustest võtavad aktiivselt osa eakad kogu vallast.
Neemes rahvamaja üritustest on üks vanimaid traditsioone kalurite päeva tähistamine,
suurejoonelisemalt tähistatakse emadepäeva, toimus sügislaat ja muinastulede öö.
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Kostivere Kultuurimõisa eestvedamisel toimusid ülevallalised sündmused Jõelähtme Laululaps
2018, Jõelähtme valla lusikapidu, Kostivere Mõisapäev „Kontsert-piknik“, Jõelähtme valla eakate
tänupäev, Kostivere Kultuurimõisa meeskond korraldas ka edukalt kontserte Maardu Mõisas.
Edukalt jätkavad tegevust filmiklubi nii täiskasvanutele kui lastele, seltskonnatantsu kursused,
loengusari „Mõisaakadeemia“.
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse ülesandeks on ülevallaliste ürituste korraldamine: Vabariigi
aastapäeva kontsert, õpetajate ja kultuuritöötajate tänuüritus, Lusikapidu, Eakate tänuüritus.
Suurimateks investeeringuteks oli 2018. aastal Jõelähtme rahvamaja fassaadi remont, elektri- ja
turvasüsteemi kaasajastamine.
Sport
Sporditegevuse prioriteediks on võimaldada Jõelähtme vallas elavatel lastel, noortel ja
täiskasvanutel tegeleda meelepärase sporditegevusega koduvallas. Sporditegevuseks on Jõelähtme
vallas 25 erinevat spordiobjekti, mis on kantud ka Eesti spordiregistrisse. 2018. aastal ühtegi
spordiobjekti juurde ei lisandunud.
Jõelähtme Vallavalitsuses on sporti toetatud alates 2006. aastast, mil töötati välja sporditegevuse
toetamise kord ning mille alusel eraldati toetust spordiorganisatsioonidele. Alates 2009. aasta
lõpust hakati toetust eraldama lapsepõhiselt. Aastast 2014 lisandus sporditegevuse toetusele ka
huvitegevuse toetus ning alates 2015. aastast toetab vald lapsi ja noori ka laagri toetusega.
2018. aastal eraldas vallavalitsus huvi- ja sporditegevuse (sh laagri) toetust I voorus 367-le ja II
voorus 383-le Jõelähtme valla 4.-20. aastasele lapsele ja noorele.
Mittetulundustegevuse toetuse abil korraldati traditsioonilisi jooksu- ja rattavõistlusi, noorte
korvpallilaagrit ning toetati tehnikaspordi huviringi tegevust. Lisaks toetatakse „Kultuuri, haridusja spordiprojektide“ toetustega erinevaid spordiüritusi ja sportlaste võistluste osavõtutasusid.
2018. aastal toetati teiste projektide hulgas Jõelähtme valla motokrossi noorsportlase osalemist
maailmameistrivõistlustel,

koolidevahelist

noorte

saalihokiturniiri,

jalgpallivõistluste osalustasusid ning valla meistrivõistlusi ujumises.
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Jõelähtme vald tähistas 2018. aasta septembris traditsioonilist spordinädalat, mille raames
toimusid kõikides valla koolides erinevad sportlikud tegevused ja matkad. Jätkati traditsiooniliste
spordiüritustega nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele: Jägala-Joa 3 tammi jooks,
ekstreemspordivõistlus noortele Loo Skatepargis, Jõelähtme XII rattamaraton, VIII Kostivere
sildade jooks jne. Jõelähtme 2018. aasta sporditegu laureaadiks valiti Neeme kogukonnaprojekt
„Sportlik suhtlus ehk No Limits“ ning Jõelähtme noortetegu 2018 laureaadi tiitli pälvis noorte
omaalgatuslik projekt „Neeme on sportimiseks parim paik“.
Noorsootöö
Noorsootööd on Jõelähtme vallas tehtud pikka aega. 2008. aasta lõpus asutati esimene
noortekeskus Kostiveres ja aasta hiljem avati ka noortetuba Lool, mis 2016. aastal sai uued ja
suuremad ruumid. 2018. aastal tähistas Kostivere noortekeskus oma 10. sünnipäeva.
2017. aasta 1. jaanuari seisuga oli Jõelähtme vallas 91 erinevat noorsootöös osalemise võimalust.
Riigipoolse lisatoetusega, mille suurus oli 2018. aastal kokku 85 947 eurot, loodi juurde lisaks
2017. aastal algatatud 11-le huviringile ja tegevusele veel 5 uut võimalust. Huvitegevuse
kättesaadavuse suurendamiseks alustas lisarahastuse toel 1. veebruarist 2018. aastal siseliin J16.
Kõik riigipoolse täiendava toetusega käivitatud huviringid on noortele tasuta.
Jõelähtme valla õpilasmalev JÕM toimus 2018. aasta suvel seitsmendat korda. Malevas osales
kokku 68 noort vanuses 13-18 eluaastat ja maleva rühmad tegutsesid Lool, Kostiveres, Neemes ja
Kaberneemes. Esimest korda toimus noorte ettevõtluskonverents, kuhu olid kaasatud ka maleva
partnerid ja kohalikud tööandjad, kes malevanoortele tööd pakkusid.
Esimene Jõelähtme Valla Noortevolikogu koosseis valiti 2016. aastal, kuhu kuuluvad noored
erinevatest vanuserühmadest ja kantidest. 2018. aasta 15. oktoobril toimus huvilistele noortele
noorteaktiivi koolitus, kus noored õppisid läbi visuaalse lihtsustamise meetodi kogukonna
probleemidele tähelepanu pöörama. 2018. aasta 9. novembril toimusid Jõelähtme Valla
Noortevolikogu II koosseisu valimised. Noortevolikogu jätkas tegevust 5- liikmelisena.
Teine Jõelähtme valla noortele suunatud huvitegevuse infomess toimus 13. septembril 2018. Messi
eesmärk on koondada ja pakkuda noortele ülevallalist informatsiooni oma vaba aja planeerimiseks
huviringide, noorteorganisatsioonide, vaba aja veetmise ja palju muu kohta. Infomess pakkus
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tegevusi Loo Keskkooli territooriumil kokku kolmel erineval alal: välialal kooli ümbruses, messi
alal kooli aulas ja esinejate programmi laval. Infomessile järgnes noortepidu, kus õhtu lõpetas
ansambel Põhja-Tallinn.
Jõelähtme vald toetab 4-20. aastaste valla laste ja noorte huvi- ning sporditegevust, sealhulgas ka
laste- ja noortelaagrites osalemist. Samuti on vallas kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide
toetamise kord, mille eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase (sh noorsootöö) tegevuse
mitmekesistamine ja arendamine. Noorsootöö projektidest toetas vald 2018. aastal näiteks Neeme
kooli noorte merekooli huviringi, Mini lastelaagrit ehk 4 tundi toimetamist, noore viiulikursuse
osalemist Soomes, tänavatantsu „Camp of Hi-Hop 2018 Championshipsi“ ja Jõelähtme
Jõulumaad. Mittetulundustegevuse toetuse kaudu toetati ka vallas toimuvaid noortele suunatud
laagreid, filmilaagrit Neemes, korvpallilaagrit Kostiveres ning seiklus-, robootika- ja
muusikalaagrit Viljandimaal.
Toetust taotleti ka väljaspool valda korraldatud projektidest ning erinevatelt sponsoritelt ja
ettevõtetelt. Näiteks korraldas Loo Noortekeskus valla noortele väljasõidu üle-eestiliseks
noortekeskuste külastamiseks ning Kostivere noored õppisid ameteid kohaliku kogukonna ametite
näidetel.
Regulaarselt jätkusid noorsootöötajate ja noortega töötavate spetsialistide võrgustiku kohtumised
olulistel teemadel arutamiseks ning informatsiooni jagamiseks. Jõelähtme valla noortele suunatud
info on koondatud infoportaali noored.joelahtme.ee, kust leiab täpsema info noortekeskuste ja
sealsete sündmuste, huvihariduse ja huvitegevuse ning erinevate noori puudutavate teemade kohta.
Noorteportaali info uueneb pidevalt.
Jõelähtme valla noorsootöö sai 2018. aastal tunnustatud ka riiklikul tasandil. Jõelähtme valla
õpilasmalev JÕM 2018 esitati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatavale
noortevaldkonna tunnustussündmusele ning noorsootöö- ja spordispetsialist valiti 2018. aastal
„Aasta noorsootöötaja“ kategoorias nominendiks.
Sotsiaalhoolekanne
Jõelähtme Vallavalitsuses oli 2018. aastal sotsiaalhoolekande valdkonnas projektiderohke. Jätkus
projekti „Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja
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osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas“ tegevus. Teenuse osutajaks ja partneriks projekti
läbiviimisel oli MTÜ Kuusalu Hoolela. Lisandusid ühisprojekt Päästeametiga „500 kodu korda“,
mille eesmärk on lahendada toimetulekuraskustes leibkondade kriitilised tuleohutusalased
probleemid ja Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“.
2018. aastal jätkus sotsiaalhoolekande seadusega kohalikele omavalitsustele ülesandeks pandud
sotsiaalteenuste osutamine, teenuste kättesaadavuse parandamine ja teavitustöö.
Lastekaitse
Lastekaitsetöö prioriteetideks 2018. aastal oli valdkondade ülese koostöö arendamine ja
tõhustamine tervishoius, hariduses, õiguskorras kui ka sotsiaalkaitses, abivajava
võimalikult

varane

märkamine

lapse

ning puuetega lastele vajalike teenuste kättesaadavuse

parandamine.
Jätkati peredele vajaduspõhise pereteraapia, perelepituse ja loovteraapiateenuse osutamisega.
Teenuste pakkumiseks sõlmiti koostöölepingud kahe teenusepakkujaga. Kõrgendatud tähelepanu
oli lähisuhtevägivalla all kannatavatel perekondadel. Nende toetamiseks tehti koostööd
piirkondlike politseitöötajatega ja Ohvriabi spetsialistidega. 2018. aastal rakendus MARAC
koostööviis, mille abil erineva valdkonna spetsialistid aitavad tõsist vägivalda kogevatel
täiskasvanutel ja nende alaealistel lastel katkestada lähisuhtevägivalla ringi. Suunasime teenusele
esimesed perekonnad.
2018. aastal pöörasime enam tähelepanu ennetustegevusele, mille eesmärgiks oli ennetada
narkootikumide tarbimist noorte seas. Tegime koostööd politseiga programmi „Puhas tulevik“
raames, mille eesmärgiks on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-aastaste
isikute hulgas. Viisime läbi koolides teavitust ja vestlusringe teemal „Kanep ja vaimne tervis“.
Erilise tähelepanu all olid endiselt erivajadustega lapsed nii lasteaedades kui ka koolides ja jätkus
nende

pereliikmete

vajaduste

kaardistamine,

vajaduspõhise

abi

pakkumine

ning

koostöövõrgustiku tugevdamine. Pakuti tugiisikuteenust lastele lasteaias ja koolis, toimusid
lapsevanemate nõustamised probleemide korral.
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Koostöös MTÜ-ga Lastekaitse Liit ja MTÜ-ga Jõelähtme valla Lastekaitse Selts on toetatud laste
osalemist puhkuse-ja seikluslaagrites. Koostöös Laste ja Noorte Kriisiprogrammiga oleme
toetanud lapsi leinatoetuslaagri kaudu.
Jätkus lapsest lähtuvate väärtuste esiletõstmine, seda nii haridusasutuste kui ka perekondade
tasandil. Oluline on jätkuvalt teavitustöö tegemine abivajava lapse märkamiseks ja abivajadusse
sekkumiseks. Abivajavast lapsest teada andmise kohustus lasub meil kõigil.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

Varad
Käibevara
Raha
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
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

Lisa

31.12.2018

31.12.2017

2
3
4

623 989
647 863
867 514
2 139 366

1 899 958
639 640
581 226
3 120 824

7
4
8
9

2 320
1 246
250 963
22 422 908
22 677 437
24 816 803

2 320
2 446
263 811
20 627 941
20 896 518
24 017 342

692 122
680 931
457 176
534 057
2 364 286

571 268
590 611
232 830
282 433
1 677 142

38 053
56 468
2 339 563
2 434 084
4 798 370

38 053
57 114
2 623 659
2 718 826
4 395 968

1 280
19 623 442
393 711
20 018 433
24 816 803

1 280
18 176 668
1 443 426
19 621 374
24 017 342

10
10
11

Pikaajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

10
11

Netovara
Kassareserv
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku
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Konsolideeritud tulemiaruanne
(eurodes)

Lisa

2018

2017

Maksutulud

3

7 590 493

6 959 201

Kaupade ja teenuste müük

13

1 690 577

1 580 003

Saadud toetused

12

3 584 634

2 925 893

Muud tulud

14

112 449

406 490

12 978 153

11 871 587

Tegevustulud

Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused

15

-947 382

-681 416

Tööjõukulud

16

-5 986 805

-5 051 687

Majandamiskulud

17

-3 503 561

-3 085 940

Muud kulud

17

-964 649

-833 591

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

8,9

-1 163 308

-759 918

-12 565 705

-10 412 552

412 448

1 459 035

Tegevuskulud kokku
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu

11

-20 046

-18 557

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt

2,7

1 309

2 948

Finantstulud ja -kulud kokku

-18 737

-15 609

Aruandeperioodi tulem

393 711

1 443 426

Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku

393 711

1 443 426
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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
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel
Laekunud finantsinvesteeringute müügist
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

1 459 035

8,9
17
12
9
15

1 163 308
395 851
-1 184 506
-30 941
88 462
0
844 622
16 567
343 802
1 204 991

759 918
411 665
-950 162
-197 452
388
-157 437
1 325 955
-91 930
128 462
1 362 487

9
9

-3 012 561
34 951
636 436
-88 462
0
0
1 118
192
-2 428 326

-2 626 102
220 352
942 771
0
-2 000
320
1 115
1 832
-1 461 712

249 960
-282 432
-20 162
-52 634

1 784 000
-833 106
-18 811
932 083

-1 275 969
1 899 958
623 989

832 858
1 067 100
1 899 958

-1 275 969

832 858

7

2
2
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2017

412 448

11
11

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

2018
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Lisa

Saldo seisuga 31.12.2016
2017. aasta tulem
Põhivara ümberhindlus

8, 9

Saldo seisuga 31.12.2017
2018. aasta tulem
Põhivara ümberhindlus

Akumuleeritud
tulem

Kassareserv

8, 9

Saldo seisuga 31.12.2018
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Kokku

1 280
0

18 131 016
1 443 426

18 132 296

0

45 652

45 652

1 280
0

19 620 094
393 711

19 621 374

0

3 348

3 348

1 280

20 017 153

20 018 433

1 443 426

393 711
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Eelarve täitmise aruanne (konsolideerimata)
(eurodes)

Eelarveklassifikaatori
tunnus

Eelarveklassifikaatori nimetus

Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Eelarve
täitmine

Eelarve
täitmise %

Põhitegevuse tulud
30

Maksud

7 343 624

7 583 322

7 592 767

100,1%

3000

Füüsilise isiku tulumaks

6 384 624

6 610 624

6 616 690

100,1%

3030

Maamaks

950 000

963 698

967 561

100,4%

3044

Reklaamimaks

9 000

9 000

8 516

94,6%

32

Kaupade ja teenuste müük

621 000

684 230

750 078

109,6%

35

Toetused tegevuskuludeks

2 303 661

2 337 833

2 337 595

100,0%

352

Tasandusfond

151 912

151 912

151 912

100,0%

352

2 039 903

2 046 820

2 046 820

100,0%

3500

Toetusfond
Muud saadud toetused
tegevuskuludeks

111 846

139 101

138 863

99,8%

38

Muud tegevustulud

117 050

157 456

85 857

54,5%

382

Tulu varadelt

108 050

108 050

35 545

32,9%

388

Muud tulud

9 000

49 406

50 312

101,8%

3

Põhitegevuse tulud kokku

10 385 335

10 762 841

10 766 297

100,0%

Põhitegevuse kulud
4

Antud toetused tegevuskuludeks

-865 327

-925 885

-841 350

90,9%

413

Sotsiaaltoetused ja muud toetused
füüsilistele isikutele

-233 268

-233 850

-213 336

91,2%

4500

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks
kuludeks

-603 025

-662 982

-603 750

91,1%

452

Mittesihtotstarbelised toetused

-29 034

-29 053

-24 264

83,5%

Muud tegevuskulud

-9 033 209

-9 454 862

-8 996 613

95,2%

50

Personalikulud

-5 706 668

-5 733 083

-5 590 076

97,5%

55

Majandamiskulud

-3 255 541

-3 651 329

-3 387 369

92,8%

60

Muud kulud

-71 000

-70 450

-19 168

27,2%

sh reservfond

-65 000

-49 500

0

0,0%

-9 898 536 -10 380 747

-9 837 963

94,8%

Põhitegevuse kulud kokku
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Investeerimistegevus
381
Põhivara müük

20 000

34 950

35 156

100,6%

15

Põhivara soetus

-4 302 680

-3 221 080

-2 430 164

75,4%

3502

Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine

981 922

1 160 377

478 999

41,3%

382

Finantstulud

30

30

125

416,7%

65

Finantskulud

-16 079

-16 379

-17 309

105,7%

-3 316 807

-2 042 102

-1 933 193

94,7%

-2 830 008

-1 660 008

-1 004 859

Investeerimistegevus kokku
Eelarve tulem (ülejääk (+) puudujääk (-))
Finantseerimistegevus
20.5

Kohustuste võtmine

2 000 000

830 000

249 960

30,1%

20.6

Kohustuste tasumine

-244 623

-244 623

-255 671

104,5%

Finantseerimistegevus kokku
Likviidsete varade muutus

1 755 377

585 377

-5 711

Likviidsete varade muutus

-1 074 631

-1 074 631

-1 010 570

Likviidsete varade muutus kokku

-1 074 631

-1 074 631

-1 010 570

1001

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole võrreldav
konsolideerimata finantsaruannetega (vt ka lisa 1). Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 21.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga ja avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhendiga.
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.
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.
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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.
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
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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.
Kinnisvarainvesteeringute kulumi normid aastas on 3-5.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta või
soetusmaksumusega alates 5000 eurot. 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.
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
38

Jõelähtme vald 2018 konsolideeritud majandusaasta aruanne
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.
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
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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.
Finantskohustused
Lühiajalised finantskohused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis
maksmisele kuuluvas summas.
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
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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

Eesti

avaliku

sektori

üksused,

finantsaruandluse

kes

koostavad

standarditega,

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.
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.
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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
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.
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Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid
mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise
aastaaruande lisades.
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
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste
ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real ”Muud
tegevuskulud”).
Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

2 018

1 098

Raha arvelduskontodel pangas

621 971

1 898 860

Raha ja selle ekvivalendid kokku

623 989

1 899 958

191

153

Sularaha kassas

Intressitulud deposiitidelt (vt lisa 14)

Aruandeperioodil on arvestatud arvelduskontodelt ja üleöödeposiitidelt 191 eurot intressitulu ning
2017. aastal on arvelduskontodelt ja üleöödeposiitidelt arvestatud intressitulu 153 eurot.
Intressinõue aruandeperioodi lõpu seisuga on 0 eurot.
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Lisa 3 Maksud, lõivud ja trahvid
(eurodes)

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused
Lühiajalised
Lühiajalised nõuded
kohustused (vt lisa 10)
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Maksud brutosummas
Isiku tulumaks
Maamaks
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Erisoodustuste tulumaks
Kokku maksud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

619 964
6 889
0
0
0
0
0
626 853

578 475
51 109
0
0
0
0
0
629 584

66 313
0
8 271
139 322
8 828
6 129
2 308
231 171

58 491
0
0
117 063
7 391
5 518
1 255
189 718

21 010

10 056

9 944

10 002

647 863

639 640

241 115

199 720

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Tulud
2018
Maksud
Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Kokku maksud
Lõivud (vt lisa 13)
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud (vt lisa
14) sh
tasud vee erikasutusest
kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu
Trahvid (vt lisa 14)
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

2017

6 658 179
923 341
8 973
7 590 493
44 711

6 016 199
933 859
9 143
6 959 201
36 728

46 499
21 188

143 531
25 770

25 311

117 761

7 486
7 689 189

4 149
7 143 609

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.
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Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu

Lühiajalised nõuded
Pikaajalised nõuded
31.12.2018
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
164 190
160 712
0
0

Ebatõenäolise laekuvaks hinnatud nõuded
Nõuded põhivara müügist
Viitlaekumised
Nõuded toetuste ja sihtfinantseerimiste eest
(vt lisa 12)
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded
Kokku muud nõuded ja ettemaksed

-6 229
208 724

-2 255
208 724

0
0

0
0

495 395
448
1 392
3 594
867 514

159 327
51 575
1 913
1 230
581 226

0
0
0
1 246
1 246

0
0
0
2 446
2 446

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.
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, Jõesuu küla; summas 219 167 eurot.
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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 Põhja-Eesti 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 Jäätmehalduskeskus

Põhitegevusala – Harjumaal jäätmehoolduse ja jäätmehoolduse arendamise kavandamine ja
korraldamine.
Andmed makstud liikmemaksude kohta on esitatud lisas nr 15.
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Lisa 6 Osalused tütarettevõtetes
(eurodes)

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud valitseva mõju all olev
äriühing:

Nimetus,
aasta
Osaluse määr %

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud

Tegevuskulud

Tulem

Varad

Netovarad

OÜ Loo Vesi
2018

100

1 330 839

1 004 128

326 711

6 376 624

5 999 733

2017

100

1 131 998

978 700

153 298

6 368 741

5 672 982

Lisa 7 Finantsinvesteeringud
(eurodes)

31.12.2018
Osaluse määr
(%)
Loo Laenu- ja hoiuühistu

0,1

31.12.2017

Osaluse jääk
2 320

Osaluse
määr (%)

Osaluse jääk

0,1

2 320

Kokku

2 320

2 320

sh kajastatud soetusmaksumuses

2 320

2 320

Kuna ettevõtjate aktsiad ei ole börsil noteeritud, siis ei ole neid õiglasesse väärtusesse ümber
hinnatud. Loo Laenu- ja hoiuühistu osadelt teeniti aruandeperioodil dividenditulu 1 118 eurot,
võrreldaval perioodil teeniti Loo Laenu- ja hoiuühistu osadelt dividenditulu 1 115 eurot.
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Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Soetusmaksumus

304 911

128 428

Akumuleeritud kulum

-41 100

-49 505

Kinnisvara jääkväärtus
Müüdud vara mahakandmine
Amortisatsioon ja allahindlused

263 811
0
-6 999

78 923
-1 416
-5 279

-5 849

191 583

-12 848

184 888

Soetusmaksumus

299 062

304 911

Akumuleeritud kulum

-48 099

-41 100

Kinnisvara jääkväärtus

250 963

263 811

Muu liikumine
Kokku liikumised
Saldod

31.12.2018
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa
13)

31.12.2017
3 660

2 940

Järgmisel majandusaastal
1. kuni 2. aastal
2. kuni 3. aastal
3. kuni 4. aastal
4. kuni 5. aastal
Peale 5. aastat

14 285
14 285
14 285
14 285
14 285
549 372

14 285
14 285
14 285
14 285
14 285
549 372

Kokku

620 797

620 797

Renditulud katkestamatutelt
rendilepingutelt tulevastel perioodidel
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Lisa 9 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Hooned ja
rajatised

Maa

Masinad,
seadmed ja
transpordivahe
ndid

Muu põhivara

Lõpetamata
ehitised ja
ettemaksed
materiaalse
põhivara
eest

Kokku

Saldo seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus

1 275 913

26 692 218

347 549

82 166

471 780

28 869 626

0

-7 935 972

-237 958

-67 755

0

-8 241 685

1 275 913

18 756 246

109 591

14 411

471 780

20 627 941

Soetused ja parendused

0

98 594

0

0

2 854 652

2 953 246

Amortisatsioon ja allahindlused

0

-1 099 494

-32 588

-7 205

-17 022

-1 156 309

Müüdud põhivara
mahakandmine

-4 010

0

0

0

0

-4 010

Ümberhindlused

9 158

886 279

0

0

-886 279

9 158

0

1 739 973

0

0

-1 739 973

0

40

0

0

0

-7 158

-7 118

5 188

1 625 352

-32 588

-7 205

204 220

1 794 967

1 281 101

29 417 064

347 549

82 166

676 000

31 803 880

0

-9 035 466

-270 546

-74 960

0

-9 380 972

1 281 101

20 381 598

77 003

7 206

676 000

22 422 908

Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
2018. aastal toimunud muutused

Ümberklassifitseerimine
Muu liikumine
Kokku liikumised
Saldo seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

2018. aastal müüdi materiaalset põhivara müügihinnas kokku 34 951 eurot. Müüdud põhivara
jääkväärtus oli 4 010 eurot.
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Hooned ja
rajatised

Maa

Masinad,
seadmed ja
transpordivahendid

Muu põhivara

Lõpetamata
ehitised ja
ettemaksed
materiaalse
põhivara
eest

Kokku

Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
2017. aastal toimunud muutused
Soetused ja parendused
Amortisatsioon ja allahindlused
Müüdud põhivara
mahakandmine
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Üle antud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine (vt lisa 12)
Muu liikumine
Kokku liikumised
Saldo seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

1 229 440 24 303 267
0 -6 950 143
1 229 440 17 353 124

283 130
-225 764
57 366

82 166
-59 443
22 723

449 774 26 347 777
-7 235 350
449 774 19 112 427

2

106 161

0

0

2 324 401

2 430 565

0

-1 010 091

-20 416

-8 312

0

-1 038 819

-21 484
45 652
0

0
0
2 227 367

0
0
75 028

0
0
0

0
0
-2 302 395

-21 484
45 651
0

-338

-50

0

0

0

-388

7 141
15 500
46 474

251
79 484
1 403 121

0
-2 387
52 225

0
0
-8 312

0
0
22 006

7 392
92 597
1 515 514

1 275 913 26 692 218
0 -7 935 972
1 275 913 18 756 246

347 549
-237 958
109 591

82 166
-67 755
14 411

471 780 28 869 626
0 -8 241 685
471 780 20 627 941

Real ”Muu liikumine” kajastub tütarettevõtte likvideerimise mõju.
2017. aastal müüdi materiaalset põhivara müügihinnas kokku 184 332 eurot. Müüdud põhivara
jääkväärtus oli 21 484 eurot.
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Lisa 10 Võlad töövõtjatele ning muud kohustused ja saadud ettemaksed
(eurodes)

A. Võlad töövõtjatele
31.12.2018

31.12.2017

Võlad töövõtjatele
Puhkusetasu kohustus
Töötasu võlgnevus

191 688
291 396

154 209
262 601

Arvestatud ja kinnipeetud maksud, mille deklareerimiskohustus
pole veel saabunud
Võlad majanduskulude eest
Muud võlad töövõtjatele
Kokku võlad töövõtjatele

185 496
11 773
578
680 931

162 488
10 899
414
590 611

B. Muud kohustused ja saadud ettemaksed
31.12.2018

Maksukohustused (vt lisa 3)
Intressivõlad
Toetuste andmise kohustused
Muud kohustused
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed (vt
lisa 12)
Muud saadud ettemaksed
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
kokku

Lühiajaline
osa
241 115
1 241
88 676
205

31.12.2017

Pikaajaline Lühiajaline
osa
osa
0
199 720
0
1 357
0
0
0
0

Pikaajaline
osa
0
0
0
0

94 296
31 643

0
56 468

14 138
17 615

0
57 114

457 176

56 468

232 830

57 114

Lisa 11 Laenukohustused
(eurodes)

Laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Kuni 1 a

1-2 a

2-3 a

3-4 a

4-5 a

Tähtajaga
üle 5 aasta Kokku

Jääk seisuga 31.12.2018
Pangalaenud

534 057 285 709 287 496 289 167 290 881

1 186 310

2 873 620

282 433 284 100 285 742 287 468 289 169

1 477 180

2 906 092

Jääk seisuga 31.12.2017
Pangalaenud
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Laenu andja

Lõpptähtaeg

SEB Pank AS arvelduslaenuleping

Etteteatamise
tähtajaga 1
kuu

Jääk
Alusvaluuta 31.12.2018 31.12.2017

Intressimäär

Intressikulu
2018
2017

1 kuu
EURIBOR
+ 1,2 % Euro

249 960

0

269

268

Nordea Bank Finland
Plc Eesti filiaal

6 kuu
EURIBOR+
20.09.2022
1,369% Euro

0

0

0

3 302

Danske Bank A/S
Eesti filiaal

6 kuu
EURIBOR+
20.10.2027
0,67% Euro

2 234 471

2 479 092

16 080

10 720

27.08.2029

6 kuu
EURIBOR
+ 1,0% Euro

121 575

132 625

932

1 055

27.08.2028

6 kuu
EURIBOR
+ 1,299% Euro

10.01.2017

10% Euro

267 614
0
2 873 620

294 375
0
2 906 092

2 765
0
20 046

3 120
92
18 557

SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Harju Maavalitsus
Kokku

x

x

x

Jõelähtme Vallavalitsusel on sõlmitud arvelduslaenu leping. Laenulepingu limiit on 300 000 eurot,
marginaal 1,1% ja kohustistasu 0,2% aastas.
Aruandeperioodil maksti tagasi laenu 282 432 eurot.
Jõelähtme Vallavalitsuse pangalaenude tagatiseks on valla eelarve.
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 18a ja Saha tee 17C. Kinnistutel asuva vara bilansiline jääkväärtus seisuga
31.12.2018 on 281 005 eurot.
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Lisa 12 Saadud toetused
(eurodes)

Jääk 31.12.2018

Tulud 2018
Saadud
mittesihtotstarbeline
finantseerimine

Saadud
tegevuskulude
sihtfinantseeri
mine

Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara
soetuseks

Nõuded
toetuste
eest (vt
lisa 4)

Laekunud
ettemaksed
lühiajaline
(vt lisa 10)

Rahalised finantseerimised
Kohaliku omavalitsuse toetusfond
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond

2 198 732
2 046 820
151 912

201 396
0
0

1 184 506
0
0

495 395
0
0

94 296
0
0

Ettevõtluse Arendamise SA, Saha tee
kergliiklustee ehitamine

0

0

2 242

0

0

Ettevõtluse Arendamise SA, Kostivere
kergliiklustee ehitamine

0

0

467 316

467 316

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet, Kostivere mõisa teatri- ja muusikasalongi
rekonstrueerimine

0

0

67 849

0

0

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, projekt
"Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine, I etapp"

0

0

310 300

0

0

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Maardu tee rekonstrueerimine

0

0

277 890

0

72 110

Keskkonnainvesteeringute Keskus AS, Loo
Lasteaia renoveerimine

0

0

57 338

0

0

Innove SA - Neeme Kooli projekt "Õppeaineid
lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis"

0

56 148

0

25 284

0

0

35 494

0

0

0

0

12 857

0

0

16 281

0

7 700

0

0

0

0

4 414

0

0

0

0

4 449

0

2 206

0

0

4 710

0

0

4 766

0

1 108

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

Riigieelarveline toetus Neeme ristmiku
teeninduskeskuse planeeringu koostamiseks

0

3 000

0

0

0

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik MTÜ, toetus
projektile "Raske ja sügava puudega lastele
tugiteenuste osutamine"

0

4 306

0

0

0

Haridus- ja Teadusministeerium - tasuta
sülearvutid, lauaarvutid ja monitorid
Rahandusministeerium - hajaasustuse
veeprogramm
Innove SA - projekt "Kostivere Lasteaia areng
pidades silmas uuenenud õpikäsitlust ja õuesõpet
digiajastul"
Kaitseressursside Amet - riigikaitseõpetuse
õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud
toetus
Rahandusministeerium - toetus vastavalt
Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 572
(18.12.2014)
Päästeamet, projekt "500 kodu korda"
Haridus- ja Teadusministeerium - riigieelarveline
toetus 3.-7. aastastele lastele eesti keele õppe
korraldamikseks
Riigieelarveline toetus Loo Keskkooli õpilaste
puhkekohtade inventari soetamiseks
Riigieelarveline toetus multifunktsionaale Maardu
külaplatsi rajamise ettevalmistöödeks
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Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, toetus projektile
"Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste
osutamine"
Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, EV100
ühiskingituse "Igal lapsel oma pill" raames
akordioni, trompeti, 51-keelse kandle ja
džembede soetamine
PRIA - koolipiima ja puuvilja ostmiseks

0

2 966

0

0

0

0

2 175

0

0

0

0

24 486

0

0

0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Kostivere
Lasteaia ja Kostivere Kooli projektid

0

3 323

0

0

0

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ,
projektikonkurss "Nopi Üles" raames projekti
"Neeme jalgpall" toetus

0

2 000

0

0

0

Eesti Noorsootöö Keskus, noortekeskuste
projektide "Noorterännak" toetused ja Varaait vol
14 projekti "Loomisrõõmu graafikast - trükipressi
soetamine" toetused

0

2 794

0

0

1 139

0

1 540

0

0

0

0

600

0

0

0

0

8 889

0

0

0

0
0
2 198 732

0
12 437
201 396

0
1 571
1 184 506

589
0
495 395

0
0
94 296

1 706 233
1 706 233

Tulud 2017
Saadud
tegevuskulude
sihtfinantseerimine
112 061
0

Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara
soetuseks
1 107 599
0

Jääk 31.12.2017
Laekunud
Nõuded
ettemaksed
toetuste
eest (vt
lühiajaline
lisa 4)
(vt lisa 10)
159 327
14 138
0
0

Ettevõtluse Arendamise SA, Saha tee
kergliiklustee ehitamine

0

0

739 739

0

0

Ettevõtluse Arendamise SA, Jägala-Joa
kergliiklustee ehitamine

0

0

212 987

0

0

Ettevõtluse Arendamise SA, Loo aleviku
noortekeskuse laiendamine

0

0

32 000

0

0

0

0

11 169

0

0

0

0

7 091

0

0

Keskkonnaministeerium, transpordimaade
Kullamäe tee lõik 4 (Kullamäe küla), Ihasalu tee
lõik 43 (Neeme küla) ja Kostivere kergtee lõik 1
(Vandjala küla) tasuta võõrandamine

0

0

50

0

0

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, projekt
"Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine, I etapp"

0

0

157 437

157 437

0

PRIA - Neeme kalasadama uuendamise toetuse
osaline tagastamine

0

0

-53 125

0

0

Eesti Kooriühing MTÜ, laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevate kollektiivide otsetoetused
Archimedes SA, Erasmus+ programm
Harju Maakonnaraamatukogu - raamatud,
ajakirjad
Sotsiaalkindlustusamet
Muud
Kokku saadud toetused

Saadud
mittesihtotstarb
eline
finantseerimine
Rahalised finantseerimised
Riigieelarvest toetusfond

Muinsuskaitseamet, Saha kabeli vööndkaare
konserveerimine
Rahandusministeerium, transpordimaa Rebase tee
lõik 1 ja Nõmme tee (Uusküla) tasuta
võõrandamine
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Hariduse Infotehnoloogia SA - põhikoolide
digitaristu täiendamine

0

18 155

0

0

0

Kaitseressursside Amet - riigikaitseõpetuse
õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud
toetus

0

10 857

0

0

0

Rahandusministeerium - toetus vastavalt Vabariigi
Valitsuse korraldusele nr 572 (18.12.2014)

0

7 761

0

1 482

0

Favor AS, toetus Liivamäe küla laste
mänguväljaku ehitamiseks

0

6 860

0

0

0

Haridus- ja Teadusministeerium - erakoolide
tegevuskulude katmises osalemise hüvitis

0

4 233

0

0

0

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, toetus projektile
"Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste
osutamine"

0

4 413

0

0

0

0

548

0

0

0

0

17 982

0

0

0

0

6 961

0

0

0

Eesti Noorsootöö Keskus, projektikonkurss
"Varaait vol 13", 46 keelne kromaatiline kannel

0

1 430

0

0

0

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Jõelähtme
vallas ohtlike jäätmete kogumisring

0

1 781

0

0

0

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, EV100
ühiskingituse "Igal lapsel oma pill" raames
akordioni, digiklaveri ja korneti ostmine

0

2 050

0

0

0

Eesti Noorsootöö Keskus, Lo noortekeskuse
projekt "Sektorirännak"

0

2 699

0

0

0

Eesti Kooriühing MTÜ, laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevate kollektiivide otsetoetused

0

1 500

0

0

0

0

300

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 561

0

0

0

0
0
0
0
1 706 233

5 981
8 627
0
7 362
112 061

0
0
0
251
1 107 599

0
0
408
0
159 327

14 138
0
0
0
14 138

Eesti Noorteühenduste Liit, "Jõelähtme noorte
osaluskohvik 2017"
PRIA - koolipiim ja puuvili
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Kostivere
Lasteaia, Kostivere Kooli ja Loo Keskkooli
projektid

Eesti Kultuurkapital, kontserdisearja "Muusika
Eestimaale" toetus
Harju Maavlitsus, alaealiste komisjonile
riigieelarvest eraldatud toetus
Harju Maavalitsus, toetus ujumise algõpetuse
läbiviimiseks
Harju Maavalitsus - hajaasustuse veeprogramm
Keila Linnavalitsus - raamatud, ajakirjad
Sotsiaalkindlustusamet
Muud
Kokku saadud toetused

Vastavalt iga-aastasele riigieelarve seadusele, kantakse riigieelarvest kohalikele omavalitsustele
toetusfondi hariduskuludeks, koolilõunaks, jäätmehoolduse arendamiseks, kohalike teede hoiuks,
toimetulekutoetusteks, sotsiaaltoetuste ning teenuste korraldamiseks ja arendamiseks. Vastavalt
üldeeskirjas sätestatule liigitatakse nimetatud toetus mittesihtotstarbeliseks ning kajastatakse
kassapõhise tuluna.
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Lisa 13 Tulud kaupade ja teenuste müügist
(eurodes)

2 018
44 711
477 479
32 665
322
1 464
1 007 682
4 990
3 660
47 872
69 457
275
1 645 866
1 690 577

Riigilõivud (Lisa 3B)
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 8)
Muu vara üür ja rent
Õiguste müük
Muu toodete- ja teenuste müük
Kokku tulud majandustegevusest
Kokku kaupade ja teenuste müük

2 017
36 728
446 570
27 651
834
990
935 660
6 120
2 940
54 047
67 359
1 104
1 543 275
1 580 003

Lisa 14 Muud tegevustulud ja finantstulud
(eurodes)

Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist (vt lisa 8)
Kasum/kahjum põhivara müügist (vt lisa 9)
Muud viivisintressitulud
Tulud loodusressursside kasutamisest (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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2 018
0
30 941
0
46 499
7 486
27 523
112 449
191

2 017
34 604
162 848
104
143 531
4 149
61 254
406 490
153

112 640

406 643
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Lisa 15 Antud toetused
(eurodes)

2018

2017

-118 060
-16 892
-14 094
-12 579
-1 861
-50 156
-213 642

-44 504
-15 660
-9 043
-9 730
-1 703
-34 880
-115 520

-240 493
-95 000
-19 200
-15 500
-10 000
-719
-5 004
-30 000
-1 193
0
-11 268
-1 261
-15 678
-4 200
-4 780
-2 000

-193 954
-95 000
-19 200
-15 480
-12 975
-10 330
-7 500
-7 200
-6 860
-5 150
-4 500
-650
-4 500
-4 200
-4 230
-2 000

-164 728
-621 024

-143 135
-536 864

-88 462

-388

-88 462

-388

-13 066
0
-6 711
-3 726
-751
-24 254

-10 815
-6 724
-6 710
-3 678
-717
-28 644

-947 382

-681 416

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

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

Kokku kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

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

Kokku mittesihtotstarbeline finantseerimine
Antud toetused kokku
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Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

Tegevusvaldkond
Haridus
Vallavalitsus
Vaba aeg, kultuur, raamatukogud
Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalne kaitse
Volikogu
Kokku töötajate arv ja töötasukulud

Töötajate
arv
224
34
30
14
1
0
303

2 018
Tööjõukulud

2 017
Töötajate arv Tööjõukulud

-4 062 783
-997 400
-480 619
-284 079
-37 083
-40 618
-5 902 582
2018
-4 415 094
-1 487 488
-84 223
-38 221
-370
-45 632
0
-5 986 805

Töötasukulud
Sotsiaal-, töötuskindlustusmaks
Erisoodustused
sh erisoodustuse tulu- ja sotsiaalmaks
sh töötajate õppelaenude kustutamine
sh muud erisoodustused
Kapitaliseeritud tööjõukulud
Kokku tööjõukulud

214
34
29
18
1
0
296

-3 355 283
-830 469
-398 578
-321 440
-42 587
-45 072
-4 993 429
2017
-3 734 290
-1 259 139
-61 774
-24 880
-1 106
-35 788
3 516
-5 051 687

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 109 174 eurot ja võrreldaval
perioodil 113 628 eurot.
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Lisa 17 Muud tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

Käibemaksukulu

-888 873

-775 898

sh käibemaksukulu põhivara soetuselt

-395 851

-411 665

-47 658

-44 789

-7 386

-9 343

Muud tegevuskulud

-20 732

-3 561

Kokku muud kulud

-964 649

-833 591

Administreerimiskulud

-182 840

-180 363

Uurimis- ja arendustööd

-30 951

-20 960

Lähetuskulud

-2 086

-3 183

Koolituskulud

-53 166

-39 439

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

-750 966

-637 791

Rajatiste majandamiskulud

-601 849

-475 698

Sõidukite majandamiskulud

-147 278

-140 331

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-104 154

-127 235

Inventari majandamiskulud

-250 593

-195 592

-21 642

-15 059

-174 275

-163 454

-8 950

-6 879

Teavikute ja kunstiesemete kulud

-30 076

-27 936

Õppevahendite ja koolituse kulud

-641 225

-591 764

Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

-130 054

-107 206

-65 851

-52 997

-270 964

-272 392

-1 964

-3 600

-34 677

-24 061

Kokku majandamiskulud

-3 503 561

-3 085 940

Kokku muud- ja majandamiskulud

-4 468 210

-3 919 531

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Muud maksu, lõivu- ja trahvikulud

Töömasinate ja seadmete majandamiskulu
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiini- ja hügieenikulud

Sotsiaalteenused
Tootmiskulud
Eri- ja vormiriietus
Muud mitmesugused majandamiskulud
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Lisa 18 Kasutusrent
(eurodes)

Järgmiste perioodide mittekatkestatavates
rendilepingutest tulenev kulu

Hooned ja rajatised
Inventar- ja sisseseade

Tähtajaga
2022 üle 5 aasta Kokku

2018

2019

2020

2021

-9 382

-9 382

-9 382

-9 382

-9 382

-322 124

-369 034

-39 960

-15 898

0

0

0

0

-55 858

Kasutusrendile on võetud Kostivere Kooli ning raamatukogu mööbli ja inventar.
Hoonete ja rajatiste kasutusrendilepinguna on sõlmitud Neeme Koertekooli hoonestusõiguse
leping Siseministeeriumiga.
Lisa 19 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.
Turuhinnast erinevaid tehinguid tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele ja nende lähedaste
pereliikmetele seotud mittetulundusühingute ja äriühingutega ei ole.
Aruandes avalikustatakse tehinguid teinud seotud osapoolte nimekiri, toimunud tehingud ning
konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasude ja soodustuste
kogusumma eurodes alljärgnevates tabelites.
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Nimi
Andrus Umboja vallavanem

Priit Põldma vallavalitsuse liige
Art Kuum - vallavalitsuse
liige
Riimas Ukanis vallavalitsuse liige

Seotus

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ
Jäätmehalduskeskus MTÜ

Tehingu sisu
Sihtfinantseering
Sihtfinantseering, liikmemaks,
teenuse müük
Liikmemaks, teenuse ost

Jõelähtme Spordiklubi MTÜ

Sihtfinantseering, teenuste müük

Eesti Harrastusteatrite Liit

Liikmemaks

Irulane MTÜ

Sihtfinantseering

Rimtom OÜ

Kinnistu müük, kaupade ja
teenuste ost

Loo MTÜ

Jüri Paavel - vallavalitsuse
liige
Jõelähtme Spordiklubi MTÜ
Harjumaa Spordiliit MTÜ
Väino Haab - volikogu
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi MTÜ
esimees
Loo MTÜ
Arno Kannike - volikogu
Iru Ämma Klubi MTÜ
aseesimees
Põhja-Harju Koostöökogu MTÜ
Andrus Sepp - volikogu
liige
Loo MTÜ
Ester Sassi - volikogu liige
Loo Tervisekeskus OÜ
Mati Pärnamägi - volikogu
liige
Iru Ämma Klubi MTÜ

Sihtfinantseering, teenuste müük
Teenuse ost
Sihtfinantseering
Sihtfinantseering
Sihtfinantseering, riigilõiv
Liikmemaks, teenuse müük
Sihtfinantseering
Teenuse ost, teenuse müük
Sihtfinantseering, riigilõiv

Iru Külaselts MTÜ

Sihtfinantseering

Parasmäe Külaselts MTÜ
Aatma OÜ
Kikas OÜ

Sihtfinantseering
riigilõiv
Kaup

Saviranna Külaselts MTÜ
Rebala Kultuuriruum MTÜ

Sihtfinantseering
Sihtfinantseering

Kostivere Küla Selts MTÜ
Reduut OÜ
Uusküla külaselts MTÜ
Janeselke OÜ

Sihtfinantseering
Teenuse ost
Sihtfinantseering
Kaup

Jüri Palts - volikogu liige
Ardo Lass - volikogu liige
Merike Metstak - volikogu
liige
Tiia Välk - volikogu liige
Toomas Laanejõe volikogu liige
Tõnis Tuuder - volikogu
liige
Tõnu Vaher - volikogu
liige

Neeme Rannavalve Selts MTÜ
Ranele Raudsoo -volikogu
liige
Kostivere Huvikeskus MTÜ
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Nõuded
Kohustused
31.12.2018
Volikogu - ja vallavalitsuse liikmetega
seotud ettevõtted/asutused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
liikmetega seotud ettevõtted

Tulud
2018

1 073

19 928

30 641

397 339

121

11 742

915

9 996

Nõuded
Kohustused
31.12.2017
Volikogu - ja vallavalitsuse liikmetega
seotud ettevõtted/asutused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
liikmetega seotud ettevõtted

Volikogu
liikmed

Kulud

Tulud

Kulud
2017

1 643

142

8 385

377 812

58

0

1 047

1 005

2018

2017

2018

2017

2018

2017

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
nimetamisega

17

17

26 070

22 536

73 703

60 216

Vallavalitsuse
liikmed

6

7

127 487

110 457

0

15 078

Nõukogude ja
juhatuse
liikmed

7

7

0

0

59 761

56 900

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.
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Lisa 20 Jõelähtme Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
(eurodes)

31.12.2018
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku

31.12.2017

64 061
647 863
765 682
1 477 606

1 074 631
639 640
265 147
1 979 418

305 043
1 246
250 963
16 713 485
17 270 737
18 748 343

305 043
2 446
263 811
15 406 566
15 977 866
17 957 284

Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

643 095
657 264
429 069
507 296
2 236 724

224 713
567 490
210 117
255 672
1 257 992

Pikaajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

38 053
56 468
2 098 711
2 193 232
4 429 956

38 053
57 114
2 356 045
2 451 212
3 709 204

1 280
14 250 107
67 000
14 318 387
18 748 343

1 280
13 143 517
1 103 283
14 248 080
17 957 284

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
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Konsolideerimata tulemiaruanne
(eurodes)

Tegevustulud
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem
sh aruandekohustuslase omanike osa tulemist
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2018

2017

7 590 493
754 058
3 274 334
114 017
11 732 902

6 959 201
650 319
2 768 456
408 587
10 786 563

-5 713 995
-3 092 079
-947 382
-907 397
-987 892
-11 648 745

-4 744 483
-2 676 743
-681 416
-782 375
-879 518
-9 764 535

84 157

1 022 028

-17 282
0
125
-17 157
67 000
67 000

-15 344
96 535
64
81 255
1 103 283
1 103 283
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

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

84 156

1 022 028

987 892
395 851
-874 205
88 462
-30 941
0
651 215

879 518
411 665
-950 162
388
-197 452
-55 849
1 110 136

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku

-40 242
343 940
954 913

-64 029
189 459
1 235 566

-2 368 077
34 951
478 999
-88 462
0
125
-1 942 464

-2 554 798
220 352
942 770
0
44 138
64
-1 347 474

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

249 960
0
-255 670
-17 309
-23 019

0
1 784 000
-805 426
-15 414
963 160

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

-1 010 570
1 074 631
64 061
-1 010 570

851 252
223 379
1 074 631
851 252

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

Akumuleeritud
tulem

Kassareserv

Saldo seisuga 31.12.2016
2017. aasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Saldo seisuga 31.12.2017
2018. aasta tulem
Põhivara ümberhindlus
Saldo seisuga 31.12.2018
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Kokku

1 280
0

13 097 865
1 103 283

13 099 145

0

45 652

45 652

1 280
0

14 246 800
67 000

14 248 080

0

3 307

3 307

1 280

14 317 107

14 318 387

1 103 283

67 000
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Lisa 21 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
(eurodes)

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 20). 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 2018. aasta eelarve võeti vastu Jõelähtme Vallavolikogu poolt 15.02.2018
määrusega nr 12. 2018. a põhitegevuse tulude kogumaht eelarves oli 10 385 335 eurot,
põhitegevuse kulude kogumaht 9 898 536 eurot, investeerimistegevus -3 316 807 eurot ja
finantseerimistegevus 1 755 377 eurot. Lisaks võeti aruandeaastal vastu kolm 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
67

Jõelähtme vald 2018 konsolideeritud majandusaasta aruanne

tagatakse omavalitsuse elanike poolt makstud maksudega ja tasuliste teenuste osutamisega ning
eesmärgistatud eraldistega riigieelarvest.
Põhitegevuse tulude maht 2018. aasta Jõelähtme valla eelarves oli 10 385 335 eurot,
lisaeelarvetega suurenes tulude maht 10 762 841 euroni.
Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulude laekumist võib lugeda plaanipäraseks,
tulusid laekus 100,0% eelarvesse kavandatust.
Põhitegevuse kulude maht 2018. a eelarves oli 9 898 536 eurot. Kulude mahtu suurendati
lisaeelarvetega 482 211 euro võrra, lõplikus eelarves oli kulude maht 10 380 747 eurot.
Põhitegevuse kulusid tehti 94,8% eelarvesse kavandatust.
Investeerimistegevus eelarves oli negatiivse tulemiga 3 316 807 eurot, lisaeelarvetega vähendati
tulemit 1 274 705 euro võrra.
Põhivara müüki planeeriti summas 34 950 eurot, eelarve täideti 100,6%.
Põhivara soetuseks planeeriti 4 302 680 eurot, tegelik kulu oli 2 430 164 eurot. Soetuseks tehtav
kulu oli 75,4% eelarvesse kavandatust.
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimist planeeriti 1 160 377 eurot, kokku saadi tulu 478 999
eurot. Põhivara soetuseks saadavate toetuste eelarve täitus 41,3%, kuna kergliiklusteede toetused
laekusid alles 2019. aastal.
Finantstulusid planeeriti 30 eurot, täitmine 416,7%. Finantskulusid planeeriti 16 079 eurot, tegelik
kulu 17 309 eurot, so 105,7% kavandatust.
Finantseerimistegevuse all kajastatakse pangalaenude võtmist ja laenude tagasimakseid. 2018.
aasta eelarves kavandati investeeringuteks võtta laenu 2 000 000 eurot. Lisaeelarvetega vähendati
kohustuste võtmist 830 000 euroni. Kavandatud laen jäeti võtmata, kuid aruandeaasta lõpu seisuga
kasutati arvelduskrediiti summas 249 960 eurot. Olemasolevate laenude tagasimakseid planeeriti
eelarvesse 244 623 eurot, tegelik kulu oli 255 671 eurot.
2018. aasta alguses oli likviidseid varasid 1 074 631 eurot, mis suunati 2018. aasta eelarves kulude
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katteks. 2018. aasta lõpus oli vabade vahendite jääk 64 061 eurot, likviidsete varade muutus
eelarves oli 1 010 570 eurot.
Jõelähtme valla 2018. aasta eelarves oli reservfondi eraldatud 65 000 eurot. Reservfondi vähendati
3. lisaeelarvega summas 12 000 eurot. 2018. aasta jooksul eraldati reservfondist vahendeid üks
kord. Vahendeid eraldati huvi- ja sporditegevusega seotud kulude katteks kokku summas 3 500
eurot. Reservfondi kasutamata jääk aasta lõpul oli 49 500 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

/allkirjastatud digitaalselt/
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Jõelähtme Vallavolikogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Jõelähtme Vallavalitsuse (vald) ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi
„grupp“) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31.
detsember 2018, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud
rahavoogude aruannet ning eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete
kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2018 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISAd). Meie kohustusi vastavalt
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme grupist sõltumatud kooskõlas kutselise
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), 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.
Peamised auditi asjaolud
Peamised auditi asjaolud on asjaolud, mis olid meie kutsealase otsustuse kohaselt käesoleva perioodi
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditis kõige olulisemad. Neid asjaolusid käsitleti konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande kui terviku auditi kontekstis ja meie asjaomase arvamuse kujundamisel ning me
ei esita nende asjaolude kohta eraldi arvamust.
Peamised auditi teemad

Kuidas me tegelesime peamiste auditi teemadega

Materiaalse põhivara kajastamine konsolideeritud
aruandes ja juhtkonna hinnangud materiaalse
põhivara kasulike eluigade määramise kohta
(täiendav
info
aastaaruande
lisades
1
„Raamatupidamise
aastaaruande
koostamisel
kasutatud arvestuspõhimõtted“ ja lisas 9
„Materiaalne põhivara“. Seisuga 31.12.2018
kajastatakse grupi bilansis materiaalset põhivara
jääkmaksumuses 22 422 908 eurot, mis on 90%
grupi varade mahust.

Hindasime, kas grupi materiaalse põhivara
arvestuspõhimõtted
on
kooskõlas
Eesti
finantsaruandluse standardiga ja leidsime, et need
on kooskõlas.

Materiaalse põhivara kasulikud eluead tuginevad
juhtkonna hinnangutel vara või vara oluliste
komponentide põhitegevuses kasutamise perioodi
kohta. Hinnangute tegemisel võetakse arvesse
varade füüsilist seisundit ja eelnevaid kogemusi
sarnaste varade osas.
Kuigi materiaalse põhivara kajastamine ei ole meie
jaoks kõrge riskiga valdkond, hõlmab see teema
olulise osa grupi varade mahust, mistõttu on see
auditi peamiseks teemaks.

Analüüsisime, kas juhtkonna poolt määratud
materiaalse põhivara objektide kasulikud eluead on
kooskõlas varade võimaliku kasutuseaga. Me ei
tuvastanud auditi käigus olulisi puudujääke.
Aastaaruande koostamise käigus inventeeritud
varade osas on tehtud varadele määratud kasuliku
eluea ja seisukorra hindamine ning vajalikud
muudatused
võetakse
arvesse
edaspidisel
amortisatsiooni
arvestamisel, nii nagu Eesti
finantsaruandluse standard hinnangute muutuste
kajastamise sätestab.
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Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruandes sisalduvat
informatsiooni, kuid ei hõlma konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast audiitori
aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee
selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda tegevusaruannet ja
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt konsolideeritud 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 finantsaruandluse standarditega ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada
kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi suutlikkust
jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on rakendatav, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta
ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise
eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud 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, 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 konsolideeritud 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 konsolideeritud 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 grupi 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 grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana.
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Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes
tähelepanu konsolideeritud 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 grupi
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
•
hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud 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 mistahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste
kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

Krista Lehtsalu
/allkirjastatud digitaalselt/
Vandeaudiitori number 279
Infora OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 51
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