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Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevus 2016. aastal

Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL) on asutatud 22. märtsil 1995. 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 2016. aastal Järva maakonna kõik 12 kohaliku omavalitsuse üksust.
Järvamaa Omavalitsuste Liidu preemiad
2016. 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 6200 eurot.
8. jaanuaril andis JOL Türi Kultuurikeskuses välja Järvamaa kultuuri-, spordi-, noorsoopreemiad.
JOLi aasta kultuurielu edendaja preemia anti Rahvakultuurikeskuse Järvamaa spetsialistile Lili
Välimäele, kes on südamega rahvakultuuri edendaja ja hoidja ning selle valdkonna eest seisja.
Aasta kultuurihoidja preemia sai Malle Nööp, kes juhendab Paide Gümnaasiumis kolme koori ja
6 rahvatantsurühma, Parima kollektiivi preemia andis omavalitsuste liit Türi kultuurikeskuse
orkestrile Türi, mille juhendaja on Ants Oidekivi.
Spordipreemiatest andis JOL välja kaks preemiat, Spordiedendaja preemia laureaadiks nimetati
Mati Sadam, kes on Türi Spordiklubide Liidu esimees, tema ülesandeks on korraldada ja
koordineerida kogu Türi valla spordielu. JOL rahastas ka Aasta meessportlase preemiat, läbi
punktiarvestuse süsteemi tunnistati parimaks Kaarel Kasper Kõrge, kes on RR Suusaklubi
murdmaasuusataja. Teised Järvamaa spordipreemiad andis välja Järvamaa Spordiliit koostöös
Eesti Kultuurkapitaliga.
JOLi parima noorsootöötaja preemia sai Helen Trug, kes töötab Paide Gümnaasiumi huvijuhina.
Järvamaa elutööpreemia anti üle 28. mail maakonna laulu- ja tantsupeol ning selle tunnustuse
sai elupõline järvakas Uno Aan, kes on olnud kauaaegne tunnustatud spordi-, haridus-,
kultuuri- ja sotsiaaltöö edendaja nii Koeru vallas, kui ka Järvamaal. Ta on aktiivne kodu-uurija
ja pärandkultuuri jäädvustaja.
29. septembril andis JOL Paide Raekojas välja Järvamaa hariduspreemiad. Aasta õpetaja
preemia laureaadiks nimetati Triin Toome- Hosman, kes on Türi Ühisgümnaasiumi eesti keele ja
kirjanduse õpetaja. Noore õpetaja preemia laureaadiks sai Taavi Ojaniit, kes töötab Ambla
koolis alates 2013. aasta sügisest ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia
laureaadiks nimetati Eve Krais, kes töötab Paide ühisgümnaasiumis klassiõpetajana.

Koostöös Järvamaa Noortekogu ja maavalitsusega andis JOL 6. detsembril Türil „Aasta tähtede“
galal välja parima noore ja noorsootöötaja preemia. Kümne kandidaadi seast osutus parimaks
aktiivseks nooreks Paide Gümnaasiumi õpilane Samuel Ehman ja nelja kandidaadi hulgast valiti
parimaks noorsootöötajaks maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Viilup.
Koos Järva Teatajaga anti 2016. aasta jaanuaris välja Aasta Tegu 2015 preemiavaip „Sirutus“,
rahvahääletuse põhjal valiti kaalukamaks teoks Aruküla mõisa renoveerimine.
Koos Järva Teatajaga anti 2016. aasta jaanuaris välja Aasta Tegu 2015 preemiavaip „Sirutus“,
selle sai rahvahääletuse põhjal Aruküla mõisa renoveerimine, mis valiti üheteistkümne
nominendi hulgast kaalukaimaks teoks.
2016. aastal rahastati haridusvaldkonna vahenditest maakonna kodu-uurimistööde konkursi
preemiaid. Peapreemia sai Türi Ühisgümnaasiumi õpilane Liisa Junolaine ja juhendaja preemia
Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja Triin Toome-Hosman.
Koolitused, seminarid ja teabepäevad 2016. aastal
Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees ja aseesimees kohtusid 13. jaanuaril
siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajatega kogukonna turvalisuse tõstmise
küsimuses.
14.
jaanuaril
räägiti
omavalitsusja
koolijuhtidele
haridusuuendusest.
Läänemaa
Arenduskeskuse juhataja Andres Huul ning ettevõtluskonsultant ja noorte ettevõtlikkuse
projektijuht Cynne Põldäär tutvustasid Läänemaa haridusuuenduse kogemust. Urmo Reitav
rääkis Viljandi hariduse arengufondi eduloost.
6. aprillil toimus Swedbanki infopooltund, räägiti eesti makromajandusest.
6. aprilli infopäeval rääkis AS Eesti Teed
JOLi juhatuse liikmetele tolmuvabade katete
korduspindamisest ja tolmuvabade katete ehituse võimalustest.
20. aprillil kohtus Tööinspektsioon
töökeskkonna võimalikkus.

maakonna

omavalitsustöötajatega,

teemaks

oli

hea

17. augustil toimus infopäev omavalitsusjuhtidele ja -töötajatele „Kohalike teede andmete
inventariseerimine“.
26. augustil toimus omavalitsuste ja maavalitsuse sportlik suvepäev Eistveres. Omavalitsuste
suvine kokkusaamine on KOV töötajatele oodatud sündmus, et kohtuda kolleegidega teistest
omavalitsustest ja võistelda kõigile jõukohastes spordialades ning tunda rõõmu ühiselt
koosveedetud ajast. Suvepäev on pika traditsiooniga, saades alguse 1999. aastal Kabala vallas
Tagametsas toimunud kahepäevasest omavalitsuslaagrist. Tookord võisteldi omavalitsuste
kaupa ja võitja sai auhinnaks järgmise aasta omavalitsuslaagri korraldamise õiguse. Tänavu
võisteldi
loositud
võistkondadega
pallilahingus,
discgolfis,
petankis,
kombineeritud
teatevõistluses ja kuldvillaku mälumängus. Tarkade kotta kutsuti ka esimesed Järvamaa
vallajuhid.
Infopäev kohalike teede liikluskorraldusest, kus räägiti teede ja sildade seisundinõuetest ning
liiklusmärkide paigaldamisest, toimus 7. septembril.
7. septembril oli kohtumine riigikogu liikmetega. Kohtumise peateemaks kujunes oodatult
Maanteeameti teenindusbüroode ümberkorraldus ning Paidest A- ja B-kategooria sõidueksamite
vastuvõtu lõpetamise plaan lähitulevikus. Otsustati teha veelkordne pöördumine maanteeameti
teenindusbüroode tegevuse ümberkorraldamise asjus.
Järvamaa Omavalitsuste Liidu esindus kohtus 8. septembril Euroopa Nõukogu kohalike ja
regionaalsete omavalitsuste kongressi (CLRAE) seirekomisjoni delegatsiooniga. Omavalitsuste
liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann, juhatuse liige Veljo Tammik ja tegevdirektor Toomas
Tippi andsid ülevaate Järva maakonna kohalikest omavalitsustest nende koostööst
valitsusasutustega ning käimasolevatest reformidest.

21. septembril toimus ümarlaud sotsiaalminister Margus Tsahkna ning kohalike omavalitsuste
juhtide ja sotsiaaltöötajatega. Minister rääkis sotsiaalhoolekande teenuste korraldamisest,
haldusreformiga seoses rahastamismudeli muutmisplaanidest ning kuulas sotsiaaltöötajate
tagasisidet igapäevatöös ettetulevatest probleemidest. Räägiti ka pensioniea tõstmisvajadusest.
Ümarlaua juhatas sisse Järvamaa arenduskeskuse projektijuhi analüüs maakonna
sotsiaalteenustest ja teenusevajadustest.
Sügisene koostööseminar Pärnumaal 6. oktoobril arutlesid Järvamaa omavalitsusjuhid liidu
tuleviku üle. Omavalitsuste koostööseminaril kuulati Rahandusministeeriumi nõunike Ave Viksi
ja Mart Uusjärve ettekannet, kus tutvustati seoses haldusreformiga plaanitavatest muudatustest
maakondlikul tasandil.
Maanteeamet korraldas koos Järvamaa omavalitsuste liiduga eakatele autojuhtide tasuta
kahepäevase täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht“. Eakatele pakutav tasuta koolitus
koosnes kuuest akadeemilisest loengutunnist 7. novembril ja sellele järgnevast kahest tunnist
sõiduõppest.
25. novembril kohtusid vallavanemad ja maavanem Järva-Viljandi ringkonnast valitud Riigikogu
liikmetega. Arutelu teemadeks olid loodavad regionaalsed ühistranspordikeskused, riigireform ja
bürokraatia, üürimajade programm ning kaitseinvesteeringud.
Ameerika Ühendriikide suursaatkonna kahepoolse kaitsekoostöö koordineerimise ametnik major
Jason Burns kohtus 30. novembril Järvamaa omavalitsusjuhtidega.
Omavalitsusliitude kokkusaamisi oli 2016. aastal kolm. Märtsis Ida-Virumaal, aprillis Pärnumaal
ja novembris Raplamaal, peamised teemad olid haldusreform ja liitude tegevused.
Ühistegevuse rahastamine ja JOLi eelarve
2016. aastaks kinnitati liidu eelarve summas 155 529,8 eurot, milles KOVide liikmemaks oli
143980,80 eurot, kasv vrdl 2015. aastaga 8548,6 eurot.
2016. aastal rahastati liidu prioriteetsemaid tegevusi, maakondlikke vapiüritusi, milleks on
vastavalt Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2012-2016. aasta strateegiale vabariigi aastapäeva
tähistamine, Võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamine, Järvamaa kultuuri-, haridus-, noorsooja spordipreemiate ning elutööpreemia väljaandmine ning maakonna laulu- ja tantsupidu 20
tuhande euroga.
JOLi loodud sihtasutustele anti toetusi kokku 34 146 eurot: Järvamaa Arenduskeskusele 12 500
eurot baasfinantseeringuks, tööhõivekava kaasfinantseeringuks 13 646 eurot, Arvamusfestivali
koordinaatori kulude katteks 7000 eurot ning sihtasutusele Põhja-Eesti Turism tegevustoetuseks
1000 eurot.
Kultuurivaldkonna tegevusi rahastati 9300 euroga, sh Järvamaa poistekoori ja tütarlastekoori
4000 euroga. Spordivaldkonna toetus oli kokku 8300 eurot. Kohaturundusprogrammi 2016.
aasta tegevusteks eraldati 3500 eurot. Koolitustele eraldati 5800 eurot. Maakondlike
noorsooprojektidele eraldati 1000 eurot.
Järvamaa infoportaali haldamise leping lõppes Järvmaa Arenduskeskusega ning alates
01.01.2016 tuli portaali haldamine JOLi kantseleisse. Jaanuaris avati uuendatud www.jarva.ee
leht, mille suurimaks uuenduseks on KOVide, maavalitsuse ja arenduskeskuse uudiste
avaldumine RSS infovooga. Lisaks infoportaalile avas JOL info paremaks jagamiseks Facebookis
oma lehe. Infoportaali haldamiseks ja uuendamiseks eraldati 5000 eurot, mis on 5785 eurot
vähem kui 2015. aastal portaalile eraldatud.
Kultuuriürituste ja ühisprojektide läbiviimiseks taotleti projektidest ja programmidest
täiendavaid vahendeid, peamised toetuse allikad olid Eesti Kultuurkapital (7897 eurot),
Rahvakultuuri Keskus (2450 eurot), Järva Maavalitsuse hallatavad programmid (1300 eurot),
Haridus- ja Teadusministeerium (43 083 eurot), Kooriühing (960 eurot), Hasartmängumaksu
nõukogu (500 eurot).

Koos taotletud lisavahendite, eraldiste ja muude tuludega kasvas JOLi eelarve 2016. aastal 155
529,8 eurolt 229 249,95 eurole ehk 47,4%. Liikmemaksu osakaal eelarveaasta lõpuks oli 62,8%
ning organisatsiooni palgakulu kogu eelarvest 15,9%.
Haridusvaldkonna tegevused
Haridus- ja Teadusministeeriumist eraldati lepinguga õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide
ühistegevuseks ning õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste läbiviimiseks
34 002 eurot ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituseks 9081 eurot.
Hariduskorralduslikest vahenditest rahastati ja koordineeriti 18 maakondliku aineühenduse
tegevust ning erinevate valdkondade õpilasürituste toimumist. Toimus 20 maakondlikku
aineolümpiaadi, mida kokku rahastati 9038 euroga. Olümpiaadidel osales kokku 771 õpilast ja
olümpiaadikomisjonides oli 135 õpetajat. Õpetajatele ja koolijuhtidele toimus 29 koolitust,
õppepäeva, koosolekut jms, milledes kokku osales 619 õpetajat. Lasteasutuste õpetajatele
eraldatud toetusega 9081 eurot said koolituse 305 maakonna lasteaiaõpetajat, erinevate
koolituste koguarv 43.
Hariduskorralduslikest vahenditest rahastatud suuremad õpilastele suunatud tegevused olid
koolispordivõistlused, mida rahastati 1000 euroga. Toetati ka aineolümpiaadide võitjate ja
nende juhendajate ning huvialakonkursside võitjatele vastuvõttu, milleks eraldati 1000 eurot.
Maakonna olümpiaadidel osaluse transporti kompenseeriti 1300 euroga. Laste lauluvõistluse
„Laulukaar“ toetuseks eraldati 800 eurot.
Augusti lõpus toimunud õppeaastaeelsel avaseminaril võeti pidulikult vastu uued õpetajad,
tutvustati Järvamaa edulugusid ja päeva lõpetas üllatusesineja inspiratsiooniseminar „Mulle
meeldib maa“.
Aineühenduse juhtide digipädevuse koolitus toimus oktoobrikuus Põltsamaa ühisgümnaasiumi
Samsung Schoolis. Toimus praktiline õpe tahvelarvutite kasutamisel õppetöös, tutvuti
rakendusega AnswerGarden, QuizUp, õues viidi läbi õpe rakendusega Loquiz. Pärast õppetööd
toimus aineühenduse juhtide aastakoosolek ning vahetati kogemusi igapäevasest tööst koolis.
Detsembris toimus Järvamaa digikonverents Väätsal, kus räägiti X, Y ja Z generatsioonist,
Targast Koolimajast, nutikate vidinate-vahendite kasutamisest õppetöös, tutvustati Digimõte
2016 esikoha tööd.
Üle-eestilised muusikaõpetajate koolituspäevad toimusid Paides ja Järvamaal 6.-7. oktoobril.
Kultuurivaldkonna tegevused
28. mail toimus Paide Vallimäel maakonna suurpidu – Järvamaa laulu- ja tantsupidu „Mis sa
nüid teed?“, kus astusid üles 2300 taidlejat. Esitatud kava hulgast leidus Tuljak, meeskoorid
laulsid ehalkäimisest, memmede rühmad vihtusid Krakovjakki, poisid ja mehed tantsisid Virus
vihtlemas käimisest. Kavas oli palju teisigi rahvatantse ja –laule, lisaks veel ka
orkestrimuusikat. Peo rongkäik sai alguse Lembitu pargist, rongkäigu peas marssisid Türi valla
ja viimasena Paide linna taidlejad. Rongkäigu alguses oli peotuli, mis traditsiooniliselt peole
eelnenud päeval liikus Vargamäelt Järvamaa kultuurihiiest süüdatuna läbi kõikide omavalitsuste.
Peotule süütas ja tõi kohale Järvamaa kultuuripärl 2015 Ants Välimäe. Rongkäigu peas marssis
Järvamaa kultuuripreemia laureaat -parim kollektiiv 2015 Orkester Türi. Peo idee ja lavastus oli
Sirje Graubergilt ja Tiina Kivimäelt.
Peol osales 74 tantsukollektiivi, 50 koori ning neli orkestrit.
Laulu- ja tantsupeo korralduseks oli liidu eelarves 10 000 eurot, projektitöö tulemusena lisandus
4000 eurot Eesti kultuurkapitalilt, 1300 eurot maavalitsuselt ja 1700 eurot Rahvakultuuri
keskuselt. Lisaks toetasid peo toimumist Paide Linnavalitsus.
JOLi korraldab Järvamaa poistekoori ja tütarlastekoori tegevust. Liidu eelarvest rahastati kooride
tegevust kokku 4000 euroga. Projektitöö tulemusel saadi kooride tegevuseks juurde 2610 eurot.

26. veebruaril toimus Paides Järva- ja Raplamaa pärimuskonverents „Kesk-Eesti kultuuriruumide
ristteel“, kus räägiti piirkondlikust pärandist ja identiteediloomest, uskumistest ja
tõekspidamistest, kohapärimusest, toidukultuurist.
Korraldati ideekavandite konkurss Järvamaa 2017. aasta laulu- ja tantsupeo teostuseks.
Parimaks ideekavandiks valiti „Mulle jääd, Järvamaa“ autoriteks Eliisa Vellama ja Kaarel
Orumägi.
Järvamaa Kultuurihiies toimusid 6. mail talgud ning kultuuripreemia laureaadid istutasid ja
viidastasid oma puud.
Ülevaade 2016. aastal toimunud koosolekutest
2016. aastal pidas juhatus 11 korralist koosolekut, kirjalikke kooskõlastusi anti kahel korral ja
toimus üks erakorraline koosolek. Iga liidu liige nimetab volikogu otsusega juhatusse oma
esindaja. Keskmine osalus oli 85%.
2016. aastal toimus neli korralist üldkoosolekut. Vastavalt JOLi põhikirjale nimetavad liikmed
üldkoosolekule oma esindajad elanike arvu alusel. Keskmine osalus oli 80,4%.
2016. aastal kogunes JOLi haridus- ja noorsookomisjon 4, majanduskomisjon 3, kultuuri- ja
spordikomisjon 3 korda, sotsiaalkomisjon koosolekuid ei pidanud.
Liidu juhatus ja kantselei
Liidu juhatuse esimees oli 2016. aastal oli Pipi-Liis Siemann ja aseesimees Lauri Läänemets,
kantseleis töötasid tegevdirektor Toomas Tippi ja sekretär Helje Mets.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

31 768

27 414

2

3 928

2 822

3

35 696

30 236

35 696

30 236

Võlad ja ettemaksed

7 596

5 839

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 374

0

7

Kokku lühiajalised kohustised

8 970

5 839

8 970

5 839

24 397

18 104

2 329

6 293

26 726

24 397

35 696

30 236

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

143 981

135 432

8

Annetused ja toetused

52 216

67 056

9

3 051

43 576

10

199 248

246 064

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-42 010

-50 440

Jagatud annetused ja toetused

-61 743

-48 070

11

Mitmesugused tegevuskulud

-34 751

-88 707

12

Tööjõukulud

-58 418

-52 557

13

Kokku kulud

-196 922

-239 774

2 326

6 290

3

3

2 329

6 293

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

9
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2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

2 326

6 290

-1 106

1 223

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

3 131

-587

Kokku rahavood põhitegevusest

4 351

6 926

Laekunud intressid

3

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

3

3

4 354

6 929

27 414

20 485

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

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

4 354

6 929

31 768

27 414
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

18 104

18 104

6 293

6 293

24 397

24 397

2 329

2 329

26 726

26 726
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Järvamaa Omavalitsuste liidu 2016. 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.
Finantskohustised
Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi.
Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud või saadud tasu õiglane
väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustisega otseselt seotud kulutusi.
Finantskohustis 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)

31.12.2016

31.12.2015

Raha arvelduskontodel

31 768

27 414

Kokku raha

31 768

27 414

13

Järvamaa Omavalitsuste Liit

2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

459

459

459

459

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

3 469

3 469

Kokku nõuded ja
ettemaksed

3 928

3 928

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2015

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

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

4

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

1 218

0

1 003

Sotsiaalmaks

0

1 993

0

1 372

Kohustuslik kogumispension

0

121

0

76

Töötuskindlustusmaksed

0

137

0

92

Ettemaksukonto jääk

3 469

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

3 469

2 545
3 469

2 545

2 543
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 457

1 457

Võlad töövõtjatele

1 688

1 688

6

Maksuvõlad

3 469

3 469

4

23

23

Muud saadud ettemaksed

23

23

Toetuste andmise kohustused

959

959

7 596

7 596

Saadud ettemaksed

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

508

508

Võlad töövõtjatele

1 669

1 669

6

Maksuvõlad

2 543

2 543

4

160

160

Muud saadud ettemaksed

160

160

Toetuste andmise kohustused

959

959

5 839

5 839

Saadud ettemaksed

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Puhkusetasude kohustis

1 688

1 669

Kokku võlad töövõtjatele

1 688

1 669
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

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

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Kultuurkapital

0

5 297

-5 297

0

Haridus- ja Teadusministeerium

0

43 083

-41 709

1 374

Kultuuriministeerium

0

2 950

-2 950

0

Eesti Kooriühing

0

960

-960

0

Järva Maavalitsus

0

1 300

-1 300

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

53 590

-52 216

1 374

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

53 590

-52 216

1 374
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

143 981

135 432

143 981

135 432

2016

2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

52 216

67 056

Kokku annetused ja toetused

52 216

67 056

2016

2015

Tütarlastekoori Golden Gate festivali omaosalustasu

0

21 050

Omaosalustasu omavalitsuste õppereisidel ja
koostöökoolitustel

0

15 120

499

2 323

Erinevate koolituste osalustasud

2 552

5 083

Kokku tulu ettevõtlusest

3 051

43 576

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Omavalitsustele vahendatavad teenused
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Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

-600

-600

-39 981

-30 776

0

-161

-5 600

-5 952

-600

-450

Põhja-Eesti Turism SA

-1 000

-1 000

Tasutud liikmemaksud

-62

-149

Jagatud preemiad

-6 300

-6 242

Paide Võrkpalliklubi

-1 500

-1 000

-300

-310

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

Türi Poistekoor
Eesti Abipolitseinike Kogu

0

-1 030

-1 300

0

0

-400

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond

-1 500

0

Järvamaa Noortekogu

-1 000

0

Järvamaa Kultuurikild

-2 000

0

-61 743

-48 070

2016

2015

Üür ja rent

-1 950

-3 065

Mitmesugused bürookulud

-5 949

-5 885

0

-4 900

Lähetuskulud

-833

-96

Koolituskulud

-743

-323

0

-60

-2 760

-2 110

-18 743

-26 723

-3 773

-13 412

0

-32 133

-34 751

-88 707

Transpordikompensatsioon valdadele
Eesti Tantsuagentuur

Kokku jagatud annetused ja toetused

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Uurimis- ja arengukulud

Riiklikud ja kohalikud maksud
Transpordikulud
Ühisürituste korraldamise kulud
Õppereisi korralduskulud
Tütarlastekoori reisikulud Golden Gate festivalile
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

-29 086

-26 022

Sotsiaalmaksud

-14 748

-13 250

Töövõtulepingu alusel töötajate töötasud

-14 411

-13 209

19

155

-192

-231

-58 418

-52 557

2

2

Puhkusereservi muutus
Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukuludest on 2016. aastal 10 206 eurot sihtotstarbeliste projektide otsesed kulud (2015. aastal 16 616 eurot).

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2016

31.12.2015

12

12

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2016
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2016

2015
Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Kohustised
22

Ostud

Asutajad ja liikmed

31.12.2015
Nõuded

1 300

Kohustised
77

0

Müügid
15 879

Ostud

144 481

Müügid
15 784

154 455

1 706

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2016

2015

15 918

15 650

Juhatuse esimeestele (toimus vahetus) maksti 2016. aastal tasu kokku 1 200 eurot (2015. aastal 1 010 eurot)
Tegevdirektorile maksti 2016. aastal töötasu 14 718 eurot (2015. aastal 14 640 eurot)
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Teistele juhatuse liikmetele tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1.02.2017 koondati Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori ametikoht.
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