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Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevus 2017. 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 2017. aastal Järva maakonna kõik 12 kohaliku omavalitsuse üksust.
2017. aasta oktoobris läbiviidud KOV haldusreformi tulemusena jäi maakonda kolm omavalitsust, kellest kaks,
Paide linn ja Järva vald säilitasid liikmestaatuse automaatselt, Türi vallal tuli liikmeksastumine uuesti otsustada
seoses üle maakonna piiri ühinemisega, Käru vald Raplamaalt ühines Türi vallaga.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu preemiad
2017. aastal tunnustas JOL preemiatega maakonna kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusvaldkonda ning andis
välja elutööpreemia. Kokku rahastas JOL preemiaid ja nende väljaandmisi 8100 euroga, millest rahaliste
preemiate brutosumma oli 5900 eurot.
20. jaanuaril andis JOL Paide Kultuurikeskuses välja Järvamaa kultuuri- ja spordipreemiad.
JOLi aasta kultuurihoidja preemia sai Koeru kultuurimaja kunstiline juht Krista Jürgens, aasta kultuurielu
edendaja preemia anti muusikapedagoog Tiina Kivimäele, parima kollektiivi preemia andis omavalitsuste liit Türi
kultuurikeskuse meesansamblile Avaja.
Spordipreemiatest andis JOL välja kaks preemiat, spordiedendaja preemia sai Võrkpalliklubi treener ja juht ning
spordiliidu projektijuht Piret Reinfeld.
JOL rahastas ka aasta meessportlase preemiat, läbi punktiarvestuse süsteemi tunnistati taaskord parimaks
Kaarel Kasper Kõrge, kes on RR Suusaklubi murdmaasuusataja. Teised Järvamaa spordipreemiad andis välja
Järvamaa Spordiliit koostöös Eesti Kultuurkapitaliga.
Järvamaa elutööpreemia anti üle 27. mail maakonna laulu- ja tantsupeol ning selle tunnustuse sai Imavere valla
Ada Nõmmküla, kes on oma pikaajalise ja mitmekülgse tegevusega aidanud kaasa nii Imavere kui kogu
Järvamaa tuntuse tõstmisele.
29. septembril andis JOL Türi kultuurikeskuses välja Järvamaa hariduspreemiad. Aasta õpetaja preemia
laureaadiks nimetati Kaja Kraav, kes on Albu põhikooli muusika-, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, ta

juhendab mudilas-, laste- ja poistekoori ning ansambleid, on VIII ja IX klassi klassijuhataja. Noor õpetaja preemia
sai Kerli Rüüt, kes on Türi põhikooli klassiõpetaja ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia
laureaadiks nimetati Ave Taal, kes on Koeru keskkooli õpetaja, tugiõpilasliikumise "TORE" ringijuht.
Koostöös Järvamaa Noortekogu ja maavalitsusega andis JOL 6. detsembril Paide kultuurikeskuses „Aasta
tähtede“ galal välja parima noore ja noorsootöötaja preemia. 13 kandidaadi seast osutus parimaks aktiivseks
nooreks Paide gümnaasiumi 10. klassi õpilane Damaris-Ly Tambla ja nelja kandidaadi hulgast valiti parimaks
noorsootöötajaks Paide ühisgümnaasiumi huvijuht Kätlin Merisalu.
27. jaanuaril andsid Aruküla mõisas Järva Teataja ja Järvamaa Omavalitsuste Liit üle 2016 Aasta Teo võitja tiitli
Arvo Pärdi Muusikaaia loomisele, tiitliga kaasnes auhinnavaip „Teed. Rajad. Peatused“.

Koolitused, seminarid ja teabepäevad 2017. aastal
Jaanuaris kohtusid omavalitsusjuhid Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga Türil.
Riigikogu I aseesimees Enn Eesmaa viibis 10. märtsil ringsõidul Järvamaal, kus kohtumisel Paide raekojas
räägiti linna esindajatega nii Paide linna kui ka Järva maakonna aktuaalsetel teemadel, milleks on haldusreform,
ühistranspordi korraldus, koolivõrk ja gümnaasiumiharidus, riigiasutuste toomine maakondadesse, elanike arvu
vähenemine.
Riigihalduse minister Mihhail Korb kohtus omavalitsusjuhtidega 10. veebruaril. Toimunud kohtumisel räägiti
koalitsioonilepingust, omavalitsuste tulubaasist, täiendavate ülesannete andmisest ning seoses maavalitsuste
tegevuse lõpetamisega ka osade nende ülesannete andmist omavalitsustele ja omavalitsusliitudele. Kohtumise
lõpus jagas minister välja uute omavalitsuste piirisildid.
5. aprillil rääkisid Maanteeameti ühistranspordi juhtivekspert Mika Männik ja Ühistranspordi osakonna juhataja
Kirke Williamson ühistranspordikeskustest ja ühistranspordikorralduse tulevikust seoses maavalitsuste
tegevuse lõpetamisega.
25. augustil toimus omavalitsuste ja maavalitsuse sportlik suvepäev Kärus. 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. Kui
tookord võisteldi omavalitsuste kaupa ja võitja sai auhinnaks järgmise aasta omavalitsuslaagri korraldamise
õiguse, siis nüüd võisteldi loositud võistkondadega fotoorienteerumises, täpsusvisetes, teatejooksus,
„kalapüügis“ jt aladel.
Kevadine koostööseminar toimus 24. aprillil Lääne-Virumaal Jänedal, kus peateemadeks oli maavalitsuste
kaotamisega seoses üleantavad ülesanded, ühiselt täidetavad ülesanded ning ühistegevus alates 2018.
Maanteeamet korraldas koos Järvamaa omavalitsuste liiduga eakatele autojuhtide tasuta kahepäevase
täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht“. Eakatele pakutav tasuta koolitus koosnes kuuest akadeemilisest
loengutunnist 9. oktoobril ja sellele järgnevast kahest tunnist sõiduõppest.

Ühistegevuse rahastamine ja JOLi eelarve
2017. aastaks kinnitati liidu eelarve summas 166 615,6 eurot, millest KOVide liikmemaks oli 149 686,40 eurot,
liikmemaksu kasv vrdl 2016. aastaga 5705,6 eurot.
2017. aastal rahastati jätkuvalt traditsioonilisi tegevusi ja maakondlikke vapiüritusi: vabariigi aastapäeva
tähistamine koostöös maavalitsusega, Võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamine koostöös kaitseliidu ja
maavalitsusega, maakonna laulu- ja tantsupidu, Järvamaa kultuuri-, haridus-, noorsoo- ja spordipreemiate ning
elutööpreemia väljaandmine.
JOLi loodud sihtasutustele anti toetusi kokku 39 600 eurot: Järvamaa Arenduskeskusele 12 500 €
baasfinantseeringuks, tööhõivekava kaasfinantseeringuks 13 600 €, Järvamaa turismiinfokeskusele 10 500 €,
messil Tourest osalemiseks 1000 € ning sihtasutusele Põhja-Eesti Turism tegevustoetuseks 2000 €.
Spordivaldkonna toetus oli kokku 11 000 eurot, suuremad toetused on Järvamaa spordiliidule seeriavõistluste
ja koolispordiüritusteks 4000 €, jalgpallivõistkonnale 2500 €, võrkpallivõistkonnale 1500 € tegevustoetuseks.
Kultuurivaldkonna tegevusi rahastati 28 732 euroga, sh Järvamaa kollektiivide osalemist üleriigilisel noorte lauluja tantsupeol Tallinnas 10 332 €, Järvamaa poistekoori ja tütarlastekoori toetuseks 4000 €, „Laulukaare“
läbiviimiseks 1900 €.
Maakonna esindussündmusteks eraldati 16 100 eurot, sh vabariigi aastapäeva tähistamiseks 1500 €,
Võidupüha tähistamiseks 1800 €, Arvamusfestivali toetuseks 10 000 €.
Kohaturundusprogrammi 2017. aasta tegevusteks eraldati 1000 eurot, koolitustele eraldati 10 000 eurot,
maakondlike noorsooprojektidele 1000 eurot, infoportaali haldamiseks 3000 eurot.
Järvamaa preemiaid ja nende väljaandmist rahastati 8100 euroga.
Kultuuriürituste ja ühisprojektide läbiviimiseks taotleti projektidest ja programmidest täiendavaid vahendeid,
peamised toetuse allikad olid Eesti Kultuurkapital (8350 eurot), Rahvakultuuri Keskus (2547 eurot),
Hasartmängumaksu nõukogu (500 eurot).
Lepingulised eraldused olid Haridus- ja Teadusministeeriumist (42 228 eurot) ning seoses üleriigilise noorte
laulu- ja tantsupeoga Eesti Laulu- ja tantsupeo sihtasutuselt (17 870 eurot).
Koos taotletud lisavahendite, eraldiste ja muude tuludega kasvas JOLi eelarve 2017. aastal 166 615,60 eurolt
232 476,26 eurole ehk 39,5%. Liikmemaksu osakaal eelarveaasta lõpuks oli 64,4% ning organisatsiooni
palgakulu kogu eelarvest 9,2 %.
Järvamaa omavalitsused liitusid 2017. aastal läbi JOLi Rapla- ja Läänemaa algatatud Digikonna projektiga,
projekti eesmärgiks oli tagada kõikidele Järvamaa elanikele ülikiire interneti kättesaadavus läbi lairiba
ühenduse.

Haridusvaldkonna tegevused
Haridus- ja Teadusministeeriumist eraldati lepinguga õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuseks
ning õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste läbiviimiseks 33 125 eurot ning koolieelsete
lasteasutuste õpetajate täienduskoolituseks 9 103 eurot.
Hariduskorralduslikest vahenditest rahastati ja koordineeriti 17 maakondliku aineühenduse tegevust ning
erinevate valdkondade õpilasürituste toimumist. Toimus 21 maakondlikku aineolümpiaadi, mida kokku rahastati
8456,93 euroga. Olümpiaadidel osales kokku 662 õpilast ja olümpiaadikomisjonides oli 124 õpetajat.
Õpetajatele ja koolijuhtidele toimus 23 koolitust, õppepäeva, koosolekut jms, milledes kokku osales 341 õpetajat.
Lasteasutuste õpetajatele eraldatud toetusega 9103 eurot said koolituse 241 maakonna lasteaiaõpetajat,
erinevate koolituste koguarv 29.
Hariduskorralduslikest

vahenditest

rahastatud

suuremad

õpilastele

suunatud

tegevused

olid

koolispordivõistlused, mida rahastati 1 000 euroga. Toetati ka aineolümpiaadide võitjate ja nende juhendajate
ning huvialakonkursside võitjatele vastuvõttu, milleks eraldati 800 eurot. Maakonna olümpiaadidel osaluse
transporti kompenseeriti 1

298,96 euroga. Laste lauluvõistluse „Laulukaar“ toetuseks eraldati 800 eurot.

Ettevõtlusnädala majandusviktoriini parimate preemiareisi toetati 780 euroga, e-viktoriini korraldatakse
ettevõtlusalaste

teadmiste

rakendamiseks

ja

silmaringi

laiendamiseks.

Järvamaa

noorte

kodu-

uurimiskonverentsi toetuseks eraldati 550 eurot, konverents on mõeldud Järvamaa mineviku ja oleviku
jäädvustamiseks, kodukoha väärtustamiseks ning riikliku õppekava rakendamise toetamiseks uurimistööde
temaatika avardamise kaudu.
Aineühenduste töös leidsid aset muutused 1. septembri seisuga, kui hakati juurutama ainevaldkondade ülest
ühistegevust ja üksikute ainesektsioonide tegevust enam ei toetatud.

Kultuurivaldkonna tegevused
27. mail toimus Türi laululaval maakonna suurpidu – Järvamaa 110. laulu- ja tantsupidu „Mulle jääd, Järvamaa“,
kus esinesid 1 144 lauljat 43 koorist, 1285 tantsijat 91 tantsurühmast ning 58 pillimeest ja -naist kolmest
orkestrist. Esmaettekandele tuli “Mulle jääd, Järvamaa”, mille sõnad kirjutas Triin Toome-Hosman, muusika
Kaarel Orumägi, orkestriseade Valdo Preema, tantsu autor ja lavale seadja oli Jane Kiristaja. Peo idee autorid ja
lavastajad olid Kaarel Orumägi ja Eliisa Vellama. Kooride üldjuht oli Tiina Kivimäe, tantsurühmade üldjuht Tiiu
Vellama, orkestrite üldjuht Kerli Sirila. Rongkäigu peas kandis maakonna silti 2016. aasta parim kultuurikollektiiv
ansambel Avaja.
Peotuli süüdati neljapäeval Järvamaa kultuurihiiest, kust iga omavalitsus sai 2016. aasta kultuuripärlilt Lili
Välimäelt tulekillu, mis peopäeva eelõhtul reedel ühendati Türil taas üheks suureks tuleks ning laupäeval süüdati
sellega juba peopaiga tõrvik. Enne peotule süütamist istutasid kultuuripreemia laureaadid kultuurihiide oma
puud ja viidastasid need.

Laulu- ja tantsupeo korralduseks oli liidu eelarves 10 000 eurot, projektitöö tulemusena lisandus 1 180 eurot
Eesti kultuurkapitalilt ja 1 147 eurot Rahvakultuuri keskuselt. Lisaks toetas peo toimumist Türi vallavalitsus.
XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimus 2017. aasta suvel. Järvamaa esindus sammus 9 omavalitsuse
kollektiividega noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus vanade jalgrataste ja nooruslike säutsudega. Maakonda
esindasid 31 tantsu- ja 33 laulukollektiivi ning kaks orkestrit kokku pea 1260 osalejaga.
Aprilli lõpus selgitati võistlusel Laulukaar 2017 välja maakonna parimad noored lauljad.
2017. aastast on Järvamaa poistekoori ja tütarlastekoori tegevus antud MTÜde hallata. Liidu eelarvest rahastati
kooride tegevust kokku 4 000 euroga.
Korraldati ideekavandite konkurss Järvamaa 2018. aasta laulu- ja tantsupeo teostuseks. Ainsa esitatud
ideekavandi „Oleks minu olemine“ autorid on Sirje Grauberg ja Tiina Kivimäe ning esitatud kavand sai
üksmeelse heakskiidu.
Septembri algul tähistati Järvamaa Kultuurihiie 25. aastapäeva.

Ülevaade 2017. aastal toimunud koosolekutest
2017. aastal pidas juhatus 10 koosolekut, sh kirjalikke kooskõlastusi anti kolmel korral. Iga liidu liige (12
omavalitsust) nimetab volikogu otsusega juhatusse oma esindaja. Keskmine osalus koosolekutel oli 82,5%, mis
on vähem kui eelmisel aastal.
2017. aastal toimus kolm korralist üldkoosolekut. Vastavalt JOLi põhikirjale nimetavad liikmed üldkoosolekule
oma esindajad elanike arvu alusel. Keskmine osalus oli 72,6%, mis on vähem kui eelmisel aastal.
2017. aastal pidas JOLi haridus- ja noorsookomisjon 3 koosolekut, sh kaks e-koosolekut, kultuuri- ja
spordikomisjon kogunes kolm korda, majanduskomisjonil oli üks e-koosolek, sotsiaalkomisjon koosolekuid ei
pidanud.

Liidu juhatus ja kantselei
Liidu juhatuse esimees oli 2017. aastal oli Pipi-Liis Siemann, Lauri Läänemets oli aseesimees kuni maikuus
toimunud valimisteni, kus aseesimeheks sai Margo Hussar.

Seoses põhikirja muutmisega 2016. aasta

detsembris koondati kantseleist tegevdirektori ametikoht seisuga 31.01.2017 ning kantseleis jätkas tööd
sekretär Helje Mets.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

21 269

31 768

2

2 550

3 928

3

23 819

35 696

23 819

35 696

Võlad ja ettemaksed

5 308

7 596

Kokku lühiajalised kohustised

5 308

7 596

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 771

1 374

Kokku pikaajalised kohustised

3 771

1 374

9 079

8 970

26 726

24 397

-11 986

2 329

14 740

26 726

23 819

35 696

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
5

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

7

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

8
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

149 686

143 981

8

Annetused ja toetused

49 664

52 216

9

Tulu ettevõtlusest

18 074

3 051

10

217 424

199 248

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-18 252

-42 010

Jagatud annetused ja toetused

-83 185

-61 743

11

Mitmesugused tegevuskulud

-83 931

-34 751

12

Tööjõukulud

-44 045

-58 418

13

Kokku kulud

-229 413

-196 922

-11 989

2 326

3

3

-11 986

2 329

Tulud

Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

-11 989

2 326

1 376

-1 106

111

3 131

-10 502

4 351

Laekunud intressid

3

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

3

3

-10 499

4 354

31 768

27 414

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste 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

-10 499

4 354

21 269

31 768

10

Järvamaa Omavalitsuste Liit

2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017

24 397

24 397

2 329

2 329

26 726

26 726

-11 986

-11 986

14 740

14 740
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Järvamaa Omavalitsuste liidu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Mittetulundusühingu Järvamaa Omavalitsuste Liit tulude-kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise toimkonna juhendis nr. 14 toodud
sihtasutuste ja mittetulundusühingutele soovitatava tulude-kulude aruande alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Alates 01.01.2005 kohaldatakse mittetulundusühingule Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendit. Sellest tulenevalt
esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi raamatupidamise saldoandmikke vastavuses juhendis
sätestatud arvestuspõhimõtetega.
Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et mittetulundusühing on jätkuvalt tegutsev.
Raha
Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha kassas ja 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.
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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.
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 2017 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)

31.12.2017

31.12.2016

Raha arvelduskontodel

21 269

31 768

Kokku raha

21 269

31 768
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
0

0

0

0

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 550

2 550

Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 550

2 550

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
459

459

459

459

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

3 469

3 469

Kokku nõuded ja
ettemaksed

3 928

3 928

Ostjatelt laekumata
arved

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks
Üksikisiku tulumaks

31.12.2016

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

929

0

1 218

1 443

0

1 993

Kohustuslik kogumispension

79

0

121

Töötuskindlustusmaksed

99

0

137

Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

2 550

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 550

3 469
2 550

3 469

3 469

14

Järvamaa Omavalitsuste Liit

2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

149

149

Võlad töövõtjatele

1 650

1 650

Maksuvõlad

2 550

2 550

Toetuse andmise kohustused

959

959

Kokku võlad ja ettemaksed

5 308

5 308

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 457

1 457

Võlad töövõtjatele

1 688

1 688

Maksuvõlad

3 469

3 469

Saadud ettemaksed

23

23

Muud saadud ettemaksed

23

23

Toetuste andmise kohustused

959

959

7 596

7 596

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Puhkusetasude kohustis

1 650

1 688

Kokku võlad töövõtjatele

1 650

1 688

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

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Kultuurkapital

0

5 297

0

-5 297

0

Haridus- ja Teadusministeerium

0

43 083

0

-41 709

1 374

Kultuuriministeerium

0

2 950

0

-2 950

0

Eesti Kooriühing

0

960

0

-960

0

Järva Maavalitsus

0

1 300

0

-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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31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Kultuurkapital

0

8 350

0

-8 350

0

1 374

42 228

-1 564

-38 267

3 771

0

3 047

0

-3 047

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 374

53 625

-1 564

-49 664

3 771

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 374

53 625

-1 564

-49 664

3 771

Haridus/ ja Teadusministeerium
Kultuuriministeerium

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2017

2016

149 686

143 981

149 686

143 981

2017

2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

49 664

52 216

Kokku annetused ja toetused

49 664

52 216

2017

2016

17 870

0

24

499

180

2 552

18 074

3 051

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Vahendatav kompensatsioon laulu- ja
tantsupeost osavõtjatele
Omavalitsustele vahendatavad teenused
Erinevate koolituste osalustasud
Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

-300

-600

-48 435

-39 981

-7 300

-5 600

-600

-600

Põhja-Eesti Turism SA

-2 000

-1 000

Tasutud liikmemaksud

0

-62

Jagatud preemiad

-5 650

-6 300

Paide Võrkpalliklubi

-1 500

-1 500

Türi Poistekoor

0

-300

Transpordikompensatsioon valdadele

0

-1 300

Albu Vallavalitsus
Järvamaa Arenduskeskus SA
Järvamaa Spordiliit
Paide-Türi Rahvajooks MTÜ

Paide Linnavalitsus

-300

0

-2 500

-1 500

Järvamaa Noortekogu

0

-1 000

Järvamaa Kultuurikild

-2 000

-2 000

Paide Meeskoor

-2 000

0

-600

0

MT{ Arvamusfestival

-10 000

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

-83 185

-61 743

2017

2016

Üür ja rent

-1 126

-1 950

Mitmesugused bürookulud

-9 536

-5 949

Lähetuskulud

0

-833

Koolituskulud

-45

-743

-1 365

-2 760

-13 197

-18 743

0

-3 773

Laulu- ja Tantsupeo transpordi ja turvakompensatsioon

-17 870

0

Digikonna lairiba projekt

-15 000

0

-2 442

0

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond

SA Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Transpordikulud
Ühisürituste korraldamise kulud
Õppereisi korralduskulud

Järvamaa infoportaali haldamine
Laulu- ja Tantsupidude kulud

-23 350

0

Kokku mitmesugused tegevuskulud

-83 931

-34 751
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

-18 255

-29 086

Sotsiaalmaksud

-11 128

-14 748

Töövõtulepingu alusel töötajate töötasud

-14 508

-14 411

38

19

-192

-192

-44 045

-58 418

1

2

31.12.2017

31.12.2016

12

12

Puhkusereservi muutus
Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2017

2016
Asutajad ja liikmed

Kohustised
0

Ostud

Asutajad ja liikmed

31.12.2016
Nõuded
0

Kohustised
22

1 300

Müügid
27 861

Ostud

1 933

Müügid
15 879

144 481

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

4 824

15 918

Juhatuse esimeestele maksti 2017. aastal tasu kokku 1 200 eurot (2016. aastal 1 200 eurot)
Tegevdirektorile maksti 2017. aastal ühe kuu töötasu ja koondamishüvitist kokku 3 624 eurot (2015. aastal oli töötasu 14 718 eurot)
Teistele juhatuse liikmetele tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.
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Lisa 15 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2017. aasta juunikuu juhatuse koosolekul otsustati võtta JOLi hoiule ja kasutamiseks maakonna lipp ja vapp.
Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetasid kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised
ülesanded anti üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Järvamaa omavalitsused otsustasid, et
ühiste ülesannete täitjaks on JOL. Rahandusministeerium eraldas riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga JOLile toetust maakondliku
arendustegevuse (maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine) elluviimiseks, turvalisuse nõukogude
koordineerimiseks, terviseedenduse ülesannete täitmiseks ning kultuurivaldkonna ülesannete täitmiseks 109 041 eurot. Samuti sõlmiti leping
siseriiklike regionaalarengu programmide (Regionaalsete investeeringutoetuste programm ja Kohaliku omaalgatuse programm)
korraldamiseks summas 12 475 eurot. Siseministeeriumiga on sõlmitud leping Järvamaa turvalisuse nõukogu tegevuste elluviimiseks
summas 3700 eurot.
17. jaanuaril 2018. aastal võeti vastu liidu eelarve, millest liikmemaks on 149 686,395 eurot. Liit jätkab seniste traditsiooniliste tegevustega,
milledele on lisandunud uued lepingulised ülesanded.
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