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Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevus 2015. aastal

Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL) tegutseb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse
üksuste liitude seaduse ja mittetulundusühingute seaduse alusel ja on Järva maakonna omavalitsusüksuste
vabatahtlik ühendus koostöö korraldamiseks, ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning
ühiste ülesannete täitmiseks. JOL lähtub oma tegevuses avalikest huvidest.
JOLi eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse ja heategevuse kaudu maakonna
tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja
edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna
kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks
täitmiseks võimaluste loomine.
JOLi liikmeskonda kuulusid 2015. aastal Järva maakonna kõik 12 kohaliku omavalitsuse üksust.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu preemiad
2015. aastal tunnustas JOL preemiatega maakonna kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusvaldkonda ning andis
välja elutööpreemia. Kokku rahastas JOL preemiaid ja nende väljaandmisi 7700 euroga, millest preemiate
brutosumma oli 5900 eurot.
16. jaanuaril andis JOL Paide Kultuurikeskuses välja Järvamaa kultuuri-, spordi-, noorsoopreemiad.
Kultuurielu edendaja preemia sai Türi Kultuurikeskuse kunstiline juht Ave Avamere. Kultuurihoidja preemia
laureaadiks nimetati Albu Põhikooli muusika-, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, laste mängutoa muusika- ja
liikumisõpetaja Kaja Kraav, parima kollektiivi preemia pälvis Järvamaa tütarlastekoor, kus on üle kolmekümne
aktiivse laulja ja neid on pea kõigist maakonna omavalitsustest.
Spordipreemiatest andis JOL välja kaks preemiat, Spordiedendaja preemia laureaadiks nimetati võrkpallitreener
ja Türi Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Villi Vantsi. JOL rahastas ka Aasta meessportlase preemiat, läbi
punktiarvestuse süsteemi tunnistati parimaks tõstja Leho Pent. Teised Järvamaa spordipreemiad andis välja
Järvamaa Spordiliit koostöös Eesti Kultuurkapitaliga.
Parimaks noorsootöötajaks tunnistati Paide Avatud Noortekeskuse juhataja Margit Udam. Parima noore
preemia sai Koeru Keskkooli õpilane ja õpilasfirma Nätrum eestvedaja Hannes Linno.
Järvamaa elutööpreemia anti üle maakonna laulu- ja tantsupeol ning selle tunnustuse sai Viking Window AS
juhatuse esimees Toomas Agasild.
25. septembril andis JOL Paide Raekojas välja Järvamaa hariduspreemiad. Aasta õpetaja preemia laureaadiks
nimetati Mare Kabel, kes töötab Albu Põhikoolis klassi-, käsitöö- ja kodunduse õpetajana. Noore õpetaja
preemia laureaadiks sai Türi Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Kadri Tammar ning klassiõpetaja ja
koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia laureaadiks nimetati Paide Gümnaasiumi klassiõpetaja Siiri Sitska.

Koos Järva Teatajaga anti 2015. aasta jaanuaris välja Aasta Tegu 2014, rahvahääletuse põhjal sai preemiavaiba
Koeru Keskkooli õpilasfirma Nätrum, mis valmistab looduslikest ainetest gurmeenätsu.
Haridusvaldkonnas rahastab liit iga-aastaselt kooli, kes kogub õpilase kohta kõige rohkem vanapaberit. 2015.
aastal anti preemia Peetri Põhikoolile.
Samuti rahastati 2015. aastal haridusvaldkonna vahenditest maakonna kodu-uurimistööde konkursi preemiaid.
Peapreemia sai Roosna-Alliku põhikooli õpilane Aigi Mänd ja juhendaja preemia Roosna-Alliku põhikooli õpetaja
Jaanika Alliksoo.

Koolitused, seminarid ja teabepäevad 2015. aastal
20. jaanuaril toimus Paides liidu üldkoosoleku liikmetele JOLi strateegia töörühma koosolek.
5.-6. märtsil toimus omavalitsuste ja ühisasutuste koostööseminar Voore puhkekeskuses. Seminari teemad:
JOLi strateegia, tööhõivekava arutelu. Seminari teisel päeval toimus kohaturundusplaani väljatöötamise
esimene seminar.
18. märtsil toimus Paides koostöös Rahandusministeeriumiga KOVidele ja nende allasutustele e-arvetele
ülemineku teabepäev.
2. aprillil toimus Rae puhkemajas Järvamaa kohaturunduse II seminar.
7. mail toimus Paide vabalinna majas Järvamaa kohaturunduse III seminar.
25. mail toimus Paides koostöös Sisekaitseakadeemiaga väärteomenetluse koolitus.
2. juunil toimus Tallinnas BDA kontoris Järvamaa kohaturunduse IV seminar.
3. juunil toimus Väätsa kodanikumajas liidu juhatuse liikmetele JOLi strateegia arutelu.
24. augustil toimus Mäos Järvamaa tulevikustsenaariumite koostamise töötuba, mille viis läbi ESTCORP juht
Ott Pärna.
28. augustil toimus Aravetel Järvamaa omavalitsuslaager.
29. septembril toimus Kilplalas Järvamaa tulevikustsenaariumite koostamise teine töötuba.
4.-8. oktoobril toimus õppereis Hispaaniasse Valladolid piirkonda. Osalejaid 20 inimest.
18. novembril toimus päästeameti kriisireguleerimise seminar KOV ametnikele.

Ühistegevuse rahastamine ja JOLi eelarve
2015. aastaks kinnitati liidu eelarve summas 146 181,20 eurot, milles KOVide liikmemaks oli 135 432,20 eurot.
2015. aastal rahastati liidu prioriteetsemaid tegevusi, maakondlikke vapiüritusi, milleks on vastavalt strateegiale
vabariigi aastapäeva tähistamine, Võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamine, Järvamaa kultuuri-, haridus-,
noorsoo- ja spordipreemiate ning elutööpreemia väljaandmine ning maakonna laulu- ja tantsupidu 21 155
euroga.

JOLi loodud sihtasutustele ja maakonna infoportaali jarva.ee haldamiseks anti toetusi kokku 22 941 eurot: liidu
loodud sihtasutusele Järvamaa Arenduskeskus 12 156 eurot, Järvamaa infoportaalile 9785 eurot. ja
sihtasutusele Põhja-Eesti Turism 1000 eurot. Portaali jarva.ee uuendamiseks kinnitati 4000 eurot, mis
lisaeelarve käigus vähenes 1000 eurole.
Kultuurivaldkonna tegevusi rahastati 7400 euroga, Järvamaa poistekoori ja tütarlastekoori rahastati kokku 4000
euroga. Spordivaldkonna toetus oli kokku 7002 eurot. Kohaturundusprogrammi väljatöötamise lõplik eraldus oli
8917 eurot. Arvamusfestivali toimumist toetati 5000 euroga. Koolitustele ja õppereisile eraldati 4200 eurot.
Maakondlike noorsooprojektidele eraldati 5000 eurot. Tulevikustsenaariumite koostamise töötubadele eraldati
3000 eurot.

Kultuuriürituste ja ühisprojektide läbiviimiseks taotleti projektidest ja programmidest täiendavaid vahendeid,
peamised toetuse allikad olid Eesti Kultuurkapital (7852 eurot), Rahvakultuuri Keskus (2527 eurot), Järva
Maavalitsuse hallatavad programmid (6136 eurot), Haridus- ja Teadusministeerium (44 137 eurot).

Koos

taotletud lisavahendite, eraldiste ja muude tuludega kasvas JOLi eelarve 2015. aastal 146 181,20 eurolt 271
791,81 eurole ehk 86%. Liikmemaksu osakaal eelarveaasta lõpuks oli 50% ning organisatsiooni palgakulu kogu
eelarvest 12,4%.

Tulevikustsenaariumid
Järvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ja Estcorp OÜ konsultandi Ott Pärna juhendamisel koostati
Järvamaa neli tuleviku lugu. Tulevikustsenaariumite töötubades analüüsiti koos partneritega arendusekusest,
maavalitsusest ning omavalitsustest rahvusvahelisi ja siseriiklike trende mis maakonna ja selle organisatsioone
pikemas perspektiivis mõjutavad. Sõnastati Kolm suurt valikut, mille ees Järvamaa seisab
1. Eksperimenteeriv ja eestvedav Järvamaa versus passiivne ja järelloksuv;
2. Ühe mütsi all Järvamaa versus luik-haug-vähk Järvamaa;
3. Avatud Järvamaa versus suletud Järvamaa.
Üheskoos leiti, et Järvamaa visiooni, strateegiat ja tulevikusamme peaks iseloomustama sõnapaar:
EKSPERIMENTEERIV JÄRVAMAA. Selleks, et Järvamaa arengut tagada ja piirkonna rolli nii Eestis kui ka
rahvusvaheliselt suurendada (sh eksperimenteerimise kohana), sõnastati kuus läbivat juhtpõhimõtet.

Haridusvaldkonna tegevused
Haridus- ja Teadusministeeriumist eraldati lepinguga õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuseks
14 328,00 eurot ning õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste läbiviimiseks 20 165 eurot
ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituseks 9644,00 eurot.
Hariduskorralduslikest vahenditest rahastati ja koordineeriti 19 maakondliku aineühenduse tegevust ning
erinevate valdkondade õpilasürituste toimumist. Toimus 19 maakondlikku aineolümpiaadi, mida kokku rahastati
7530,84 euroga. Olümpiaadidel osales kokku 745 õpilast ja olümpiaadikomisjonides oli 118 õpetajat.
Õpetajatele ja koolijuhtidele toimus 45 koolitust, õppepäeva, koosolekut jms, milledes kokku osales 1340

õpetajat. Lasteasutuste õpetajatele eraldatud toetusega 9644 eurot said koolituse 465 maakonna
lasteaiaõpetajat, erinevate koolituste koguarv 65.
Hariduskorralduslikest vahenditest rahastatud suuremad õpilastele suunatud tegevused olid Kesk-Eesti
Noorsootöö Keskuse projekt „Ettevõtlikuks nooreks Järvamaal“, mida rahastati 1274 euroga, koolispordivõistlusi
rahastati 1000 euroga, laste lauluvõistluse „Laulukaar“ toetuseks eraldati 1000 eurot. JOLi rahastada on ka
aineolümpiaadide võitjate ja nende juhendajate ning huvialakonkursside võitjatele vastuvõtt, milleks eraldati
1100 eurot. Maakonna olümpiaadidel osaluse transporti kompenseeriti 1175 euroga.
Õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse suuremaks

tegevuseks oli projekt IKT tõhusam

kasutamine aineõpetuses summas 2229,22 eurot, mille raames viidu läbi HITSA ja Mektory külastus ning
näidistund nutiklassis koolijuhtidele, HITSA, Mektory ja TLÜ HIK külastus ning näidistund aineühenduste
juhtidele, Põltsamaa ÜG digiklassi külastus aineühenduste esimeestele, õppepäev „Digitund“ õpetajatele.

Kultuurivaldkonna tegevused
30. mail Türi lauluväljakul toimunud Järvamaa laulu- ja tantsupidu kandis pealkirja „Ringmäng”. Idee autor ja
peo stsenarist oli Jane Kiristaja. Laval olid mitmed lauljate, tantsijate ja pillimängijate ühisnumbrid ning laulude
ja tantsude vahepeal mängis folkloorirühm "Rakuke"

Silvi Tumanskaja juhendamisel ringmänge.

Tantsurühmade üldjuht oli Tiiu Vellama, kooride muusikaline juht Malle Nööp ja orkestreid juhatasid Kerli Sirila
ja Ants Oidekivi.
Maakonna peol osales 1160 tantsijat, 1230 lauljat ja 50 pillimängijat. Kollektiive oli kokku 131, 72 juhendajaga.
Külas oli Kalamaja Segakoor. Koore juhatasid lisaks oma maakonna dirigentidele ka külalisdirigendid Külli Kiivet
ja Kuldar Schüts. Peol oli ligi paartuhat pealtvaatajat.

Laulu- ja tantsupeo korralduseks oli liidu eelarves 9955 eurot, projektitöö tulemusena lisandus 8646,2 eurot s.h.
Eesti kultuurkapitalilt 5410 eurot, Rahvakultuuri keskuselt 1500 eurot ning Järva Maavalitsuselt 1736,2 eurot.
Lisaks toetasid peo toimumist Türi Vallavalitsus ja Türi Kultuurikeskus.
Järvamaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsev 34 liikmeline Järvamaa tütarlastekoor osales 12-18. juulil San
Franciscos USAs rahvusvahelisel festivalil Golden Gate International 2015. Koor saavutas festivalil toimunud
konkursil folkmuusika kategoorias hõbe- ja ajaloolise muusika kategoorias pronksdiplomi. Koori dirigendid on
Anne Toomistu ja Tiiu Schüts ning kontsertmeister Siret Heinaste. Lisaks pälvis koor Maailma kultuuripärandi
preemia Veljo Tormise loomingu esitamise eest.

Ülevaade 2015. aastal toimunud koosolekutest
2015. aastal pidas juhatus 11 korralist koosolekut, kirjalikke kooskõlastusi anti kahel korral. Iga liidu liige nimetab
volikogu otsusega juhatusse oma esindaja. Keskmine osalus oli 76,5%.
2015. aastal toimus viis korralist üldkoosolekut. Vastavalt JOLi põhikirjale nimetavad liikmed üldkoosolekule
oma esindajad elanike arvu alusel. Keskmine osalus oli 75,7%.

2015. aastal kogunes JOLi haridus- ja noorsookomisjon 6, majanduskomisjon 5, kultuuri- ja spordikomisjon 4
ning sotsiaalkomisjon ühel korral. Keskmine osalus komisjonides kokku 71,4%.

Liidu büroo
22. märtsil 2015 möödus Järvamaa Omavalitsuste Liidu asutamisest 20 aastat, mida tähistati konverentsiga
Paide Kultuurikeskuses.
Liidu büroos töötasid 2015. aastal tegevdirektor Toomas Tippi ja sekretär Helje Mets.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

27 414

20 485

2

2 822

4 046

3

30 236

24 531

30 236

24 531

Võlad ja ettemaksed

5 839

6 427

Kokku lühiajalised kohustused

5 839

6 427

5 839

6 427

18 104

20 497

6 293

-2 393

24 397

18 104

30 236

24 531

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

6

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

135 432

129 391

10

Annetused ja toetused

67 056

80 149

11

Tulu ettevõtlusest

43 576

15 128

12

246 064

224 668

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-50 440

-59 954

Jagatud annetused ja toetused

-48 070

-66 329

13

Mitmesugused tegevuskulud

-88 707

-35 550

14

Tööjõukulud

-52 557

-65 231

15

Kokku kulud

-239 774

-227 064

6 290

-2 396

3

3

6 293

-2 393

Tulud

Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Põhitegevuse tulem

6 290

-2 396

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

1 223

7 242

-587

-400

6 926

4 446

Laekunud intressid

3

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

3

3

6 929

4 449

20 485

16 036

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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

6 929

4 449

27 414

20 485
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

20 497

20 497

Aruandeaasta tulem

-2 393

-2 393

31.12.2014

18 104

18 104

6 293

6 293

24 397

24 397

Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Järvamaa Omavalitsuste liidu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,
mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid ning Riigi
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused nõuetest lähtuvalt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Alates 01.01.2005 kohaldatakse mittetulundusühendusele Riigi raamatupidamise üldeeskirja. Sellest tulenevalt esitatakse
Rahandusministeeriumi
saldoandmike infosüsteemi raamatupidamise saldoandmikke vastavuses Üldeeskirjas sätestatud arvestuspõhimõtetega.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse igapäevase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses.
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Finantskohustused
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane
väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud kulutusi.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib
toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab
sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest
kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille
järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Tulud
Liikmetelt saadud liikmemaksud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.
Toodete ja teenuste 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 sisemise intressimäära alusel.
Saadud toetuste arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
• Mittesihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel
• Sihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused on mõeldud.
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Toetust mis on mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega
, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid
toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.
Kuludes on kajastatud Kantselei ülalpidamiskulud, ühistegevuse kulud ning vastavalt üldkoosoleku otsustele jagatud JOLi preemiad
ning erinevate liitude ning sihtasutuste tegevuskulude sihtfinantseerimine. Jagatavad toetused kajastatakse tekkepõhiselt kuluna hetkel, kui
on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta.
Seotud osapooled
MTÜ käsitleb seotud osapooltena isikuid, kellel on kontroll teise osapoole üle või kes omavad olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Seotud osapooled on MTÜ liikmed. Lisaks loetakse seotud osapoolteks asutusi ja ettevõtteid, kus eelnevalt nimetatud isikutel on oluline mõju.

Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.
detsember 2015 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikus, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel
toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad
järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Raha arvelduskontodel

27 414

20 485

Kokku raha

27 414

20 485
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

Lisa
nr

277

277

277

277

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 545

2 545

Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 822

2 822

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2014

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

6

Lisa
nr

1 126

1 126

1 126

1 126

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 920

2 920

Kokku nõuded ja
ettemaksed

4 046

4 046

Ostjatelt laekumata
arved

4

4

6

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Ostjatelt laekumata arved

277

1 126

Kokku nõuded ostjate vastu

277

1 126

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015
Ettemaks

31.12.2014

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

1 003

0

1 110

Sotsiaalmaks

0

1 372

0

1 582

Kohustuslik kogumispension

0

76

0

92

Töötuskindlustusmaksed

0

92

0

136

Ettemaksukonto jääk

2 545

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 545

2 920
2 543

2 920

2 920
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

508

508

7

Võlad töövõtjatele

1 669

1 669

8

Maksuvõlad

2 543

2 543

6

160

160

Muud saadud ettemaksed

160

160

Toetuste andmise kohustused

959

959

5 839

5 839

Saadud ettemaksed

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

587

587

7

Võlad töövõtjatele

1 824

1 824

8

Maksuvõlad

2 920

2 920

6

137

137

Muud saadud ettemaksed

137

137

Toetuste andmise kohustused

959

959

6 427

6 427

Saadud ettemaksed

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Tarnijatele tasumata arved

508

587

Kokku võlad tarnijatele

508

587

31.12.2015

31.12.2014

Puhkusetasude kohustus

1 669

1 824

Kokku võlad töövõtjatele

1 669

1 824

Aruande koostamise kuupäevaks on kõik kohustused tasutud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2013

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Kultuurkapital

0

9 268

0

-9 268

0

Järva Maavalitsus

0

3 200

0

-3 200

0

Kultuuriministeerium

0

3 372

0

-3 372

0

-10 876

10 876

0

0

0

1 576

43 869

-1 576

-43 869

0

0

20 440

0

-20 440

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-9 300

91 025

-1 576

-80 149

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-9 300

91 025

-1 576

-80 149

0

Rahandusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Kultuurkapital

0

10 452

0

-10 452

0

Järva Maavalitsus

0

7 036

0

-7 036

0

Kultuuriministeerium

0

2 250

0

-2 250

0

Haridus- ja Teadusministeerium

0

44 137

0

-44 137

0

Eesti Kooriühing

0

855

0

-855

0

Türi Vallavalitsus

0

840

0

-840

0

Kareda Vallavalitsus

0

200

0

-200

0

Väätsa Vallavalitsus

0

150

0

-150

0

Albu Vallavalitsus

0

200

0

-200

0

Koeru Vallavalitsus

0

50

0

-50

0

Paide Linnavalitsus

0

200

0

-200

0

Eraisikud

0

436

0

-436

0

Järvamaa Spordiliit

0

150

0

-150

0

Äriühingud

0

100

0

-100

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

67 056

-67 056

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

0

67 056

-67 056

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

135 432

129 391

135 432

129 391

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

67 056

80 149

9

Kokku annetused ja toetused

67 056

80 149

2015

2014

Tütarlastekoori Golden Gate festivali omaosalustasu

21 050

3 300

Omaosalustasu omavalitsuste õppereisidel ja
koostöökoolitustel

15 120

2 392

Omavalitsustele vahendatavad teenused

2 323

2 286

Erinevate koolituste osalustasud

5 083

7 150

43 576

15 128

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

Albu Vallavalitsus
Järvamaa Arenduskeskus SA
Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus SA
Järvamaa Spordiliit
Paide-Türi Rahvajooks MTÜ

2015

2014

-600

-600

-30 776

-27 376

-161

-22 496

-5 952

-5 502

-450

-450

0

-1 000

Põhja-Eesti Turism SA

-1 000

-917

Tasutud liikmemaksud

-149

-48

Jagatud preemiad

-6 242

-5 940

Paide Võrkpalliklubi

-1 000

-1 000

-310

0

-1 030

0

0

-1 000

-400

0

-48 070

-66 329

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond

Türi Poistekoor
Eesti Abipolitseinike Kogu
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Eesti Tantsuagentuur
Kokku jagatud annetused ja toetused
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Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

Üür ja rent

-3 065

-2 586

Mitmesugused bürookulud

-5 885

-4 717

Uurimis- ja arengukulud

-4 900

0

Lähetuskulud

-96

-644

Koolituskulud

-323

-636

-60

-732

-2 110

-2 704

0

-6 730

Ühisürituste korraldamise kulud

-26 723

-16 801

Õppereisi korralduskulud

-13 412

0

Tütarlastekoori reisikulud Golden Gate festivalile

-32 133

0

Kokku mitmesugused tegevuskulud

-88 707

-35 550

2015

2014

Palgakulu

-26 022

-25 876

Sotsiaalmaksud

-13 250

-16 034

Töövõtulepingu alusel töötajate töötasud

-13 209

-22 648

155

-540

-231

-133

-52 557

-65 231

2

2

Riiklikud ja kohalikud maksud
Transpordikulud
Hariduskorralduslikud kulud

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

Puhkusereservi muutus
Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukuludest on 2015. aastal 16 616 eurot sihtotstarbeliste projektide otsesed kulud (2014. aastal 20 195 eurot).

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2015

31.12.2014

12

12

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2014

Kohustused
77

Nõuded
0

Kohustused
0

0
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Ostud

Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2014
Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Müügid
15 784

154 455

1 706

0

Ostud

Müügid
27 131

141 585

2 199

1 106

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2015

2014

15 650

14 870

Juhatuse esimeestele (toimus vahetus) maksti 2015. aastal tasu kokku 1 010 eurot (2014. aastal 840 eurot)
Tegevdirektorile maksti 2015. aastal töötasu 14 640 eurot (2014. aastal 14 030 eurot)
Teistele juhatuse liikmetele tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva

Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek kinnitas 19.02.2016 toimunud koosolekul liidu 2016. a esimese lisaeelarve. Eelarve suurenes 62
660,19 euro võrra.
Eelarve maht on 218 189,95 eurot. Tuludest moodustab suurima osa 143 980,77 eurot laekumine liikmemaksudest. Kõige rohkem kulutusi
summas 103 608,08 eurot kavandatakse ühistegvusteks.
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Revisjoniaruanne
Revisjonikomisjon koosseisus Harri Lepamets, Margit Lugna ja Eve Okas viisid ajavahemikul
31.märts – 18 aprill 2016.a läbi revisjoni Järvamaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi JOL) tegevuse
kohta perioodil 01.01.2015 - 31.12.2015. aasta
Oma tegevuses on revisjonikomisjon lähtunud JOL-i põhikirjast; kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest; kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest; mittetulundusühingute seadusest ja
teistest omavalitsusliite puudutavatest seadustest.
Kontrollitud perioodil töötasid JOL-i juhatuse esimehena Kristjan Kõljalg (kuni aprill 2015) ja PipiLiis Siemann. Tegevdirektorina töötas vaadeldaval perioodil Toomas Tippi.
Raamatupidamisteenust osteti sisse Järvamaa Arenduskeskusest, raamatupidajana tegutses
Ülle Hermann.
Revideerimisel lähtuti JOL revisjonikomisjoni 2016.a
19.02.2015 üldkoosoleku otsusega nr 4.

tööplaanist, mis on kinnitatud JOL

1.
2015. aasta majandusaasta aruandele arvamuse andmine.
2.
Reservfondi vahendite kasutamise sihipärasusele arvamuse andmine.
3.
Lepingute ja hangete täitmise kontrollimine.
4.
Üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku otsuste täitmise kontrollimine.
5.
Juhatuse liikmete ja tegevjuhi poolt esitatud nimekirja „Osalemine juriidiliste isikute
juhtorganites“ üle vaatamine.
6.
Kontrolli tulemuste kohta aruande esitamine liidu üldkoosolekule.
1. Reservfondi vahendite kasutamise sihipärasuse kohta arvamuse andmine
JOL-i 2015 aasta eelarves oli reservfondi suuruseks kinnitatud 2213 eurot.
Juhatuse otsuste alusel on reservfondi vahendeid kasutatud järgnevalt:
4. märtsi 2015. a juhatuse koosoleku protokollilise otsusega eraldus:
500 eurot Sargvere KÜ toetuseks.
10. septembri 2015. a juhatuse kirjaliku koosoleku protokollilise otsusega eraldus:
Seoses Järvamaa tütarlastekoori eduka esinemisega rahvusvahelisel koorifestivalil Golden
Gate 2015 maksta preemia kogusummas 312,5 eurot alljärgneva jaotusega:
1) Dirigent Anne Toomistu 125 eurot;
2) Dirigent Tiiu Schüts 125 eurot;
3) Kontsertmeister Siret Heinaste 62,5 eurot.
4. novembri 2015. a juhatuse koosoleku protokollilise otsusega eraldus:
abipolitseinike kogule ATV soetuseks Paide rühma abipolitseinikele 1030 eurot.
Kasutatud: 1842,5
Jääk: 370,5
Reservfondi vahendeid on kasutatud sihipäraselt.
2. Lepingute ja hangete täitmise kontrollimine
2.1

Lepingud

Lepinguid säilitatakse kantseleis 3 kaustas. Kaustades on esilehel lepingute registrid.
JOLi algatusel sõlmitud lepingud:
•
Baasfinantseerimise lepingud – 2 lepingut;
•
Ühistegevuse vahendite lepingud – 8 lepingut;
•
Hariduskorralduslike vahendite lepingud – 4 lepingut;
•
Ostu-müügileping – 2 lepingut;
•
Teenuse osutamise lepingud – 3 lepingut;
Töövõtulepingud – 186 lepingut, neist haridusvaldkonna lepinguid 158, milledest omakorda
118 on olümpiaadikomisjoniliikmetega sõlmitud lepingud.
Need on eraldi registris ja asuvad eraldi kaustas.
JOL- ga sõlmitud lepingud: 20 lepingut, peamiselt rahastus- ja teenuselepingud.
Töövõtulepingud on seotud valdavalt olümpiaadide korraldamisega. Lepingutest tulenevad
aruannete kohustused on täidetud.
Aruandeperioodil võeti 8 hinnapakkumist.
3. Üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku otsuste täitmise kontrollimine
3.1.
Üldkoosolek
Järvamaa Omavalitsuste Liidu liikmed on üldkoosolekul esindatud oma esindajate ja nende
asendusliikmete kaudu, kes nimetatakse linna- ja vallavolikogude poolt kohaliku omavalitsuse
volikogu volituste tähtajaks elanike arvu järgi vastavalt põhikirjale. Igal esindajal on üldkoosolekul
üks hääl.
Ajavahemikul 01.01.2015 – 31.12.2015 toimus Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkogul kokku 5
korralist koosolekut. Üldkogu tööst osavõttu võib hinnata heaks. 2014. a osales 100%
koosolekutest 2 valda, 2015. a on 100% koosolekutel osalenud samuti 2 valda: (Imavere ja
Roosna-Alliku). Väikseimad osalusprotsendid on olnud Albu ja Türi vallal (50%). Keskmine
osalusprotsent oli 75 %.
Üldkoosolek on vastu võtnud 30 otsust. Kõik JOL- i üldkogu koosolekud on protokollitud. JOLi
üldkoosolek töötab enda poolt vastu võetud töökorra alusel. JOLi üldkogu töö vastab JOLi
põhikirjas sätestatule. Perioodil 01.01.2015 – 31.12.2015 vastu võetud Järvamaa Omavalitsuste
Liidu üldkoosoleku otsused on kooskõlas ja vastavad Järvamaa Omavalitsuste Liidu
põhikirjalistele eesmärkidele.
4. Juhatuse liikmete ja tegevdirektori poolt esitatud nimekirja „Osalemine juriidiliste
isikute juhtorganites“ üle vaatamine.
Revisjoni käigus kontrolliti JOLi juhatuse liikmete ja tegevdirektori poolt esitatud andmeid 2015 a
MTÜ- de ja SA- de juhtorganites osalemisest. Kontrolli momendil ei olnud JOLi kantseleis kõiki
esitatud andmeid. Tegevdirektor tegeleb teemaga.
4.1.
Juhatus
Liitu juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete arv on võrdne liidu liikmete arvuga, kuid mitte
väiksem kui 3 liiget. Iga liidu liige nimetab volikogu otsusega juhatusse oma esindaja. Juhatuse
liikmeks võib olla ainult isik, kes esindab liidu liiget üldkoosolekul. Juhatuse liikmeks ei tohi olla
revisjonikomisjoni liige.

JOLi juhatuse koosolekud protokollitakse, neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
Juhatuse liikmetel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.
Kontrollitaval perioodil ei ole eriarvamust juhatuse koosolekutel protokollitud.
Perioodil 01.01.2015 – 31.12.2015 vastu võetud juhatuse otsused on kooskõlas ja vastavad JOLi
põhikirjalistele tegevustele.
4.2.
Juhatuse koosolekute protokollid, osavõtt ja otsuste täitmine
Juhatuse töökorraldus ja pädevus ning juhatuse esimehe pädevus on reguleeritud põhikirjas.
Aruandeperioodil toimus kokku 11 juhatuse koosolekut. Kirjalikke kooskõlastusi anti 1 (ühel)
korral. 2015.aastal olnud juhatuses 16 liiget. Kahe omavalitsuse (Imavere ja Väätsa) esindajat
osales juhatuse koosolekutel 91% ehk puudus ühelt koosolekult, madalaim osalus oli 64%.
Aruandeperioodil võeti koosolekutel vastu 116 otsust, millest 54 - l korral võeti informatsioon
teadmiseks.,62- l korral sisuline otsus. Põhjalikumalt tegeldi 2015.a ühisüritustega, eelarvega,
s.h reservraha eraldamisega 3-l korral
Üldkoosolekule suunati 116-st juhatuse otsusest 19 kinnitamiseks
5. Koondhinnangu andmine liidu tegevusele
Järvamaa Omavalitsuste Liit on Järva maakonna omavalitsusüksuste vabatahtlik ühendus
koostöö korraldamiseks, ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste
ülesannete täitmiseks.
JOL täidab oma eesmärki, aitab kaasa maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule,
maakonna kultuuritraditsioonide säilitamisele ja edendamisele, samuti maakonna kohaliku
omavalitsuse üksuste koostöö edendamisele ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete
paremaks täitmiseks võimaluste loomisele.
6. 2015. aasta majandusaasta aruandele arvamuse andmine
Revidendid on kontrollinud 31.12.2015 lõppenud majandusaasta kohta koostatud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, perioodi 01.01.2015
– 31.12.2015. a tulemiaruannet ja aastaaruande lisasid.
Revideerimise käigus on kontrollitud väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad
raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Revideerimine hõlmas ka raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete
raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise
aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.
Läbi vaadanud Järva Omavalitsuste Liidu 2015. Aasta raamatupidamisdokumendid,
koosolekute protokollid ning sõlmitud lepingud kinnitavad revidendid, et ei leidnud vigu liidu
2015 aasta raamatupidamises. Bilansimaht 30 236 eurot, tulud 246 064 eurot, kulud
239 774 eurot, finantstulu 3 eurot ning aastaaruande tulem 6293 eurot kajastab õigesti ja
õiglaselt liidu 2015. aasta tegevust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2015.a
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