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1. TEGEVUSARUANNE 

 

1.2 ÜLEVAADE VALLAST 

 

Kolga-Jaani vald asub looduslike piiridega suhteliselt eraldatuna Viljandimaa kirdeosas, 

piirinaabriteks Viljandimaa Viljandi, Suure-Jaani ja Kõo vallad, Tartumaa Rannu vald ja 

Jõgevamaa Puurmani, Laeva ja Põltsamaa vallad. Valla keskus paikneb Kolga-Jaanis. 

Kaugus maakonnakeskusest 32 km ja Tallinnast 145 km. Vallas on arenenud kaks keskust 

– Kolga-Jaani ja Leie, peale selle on valla territooriumil 14 küla. Valla 

administratiivkeskus paikneb Kolga-Jaanis.  

Territooriumilt on vald üks maakonna suuremaid, kuid paistab silma väikese 

rahvastikutihedusega, seisuga 31.12.2015 oli vallas 4,67 elanikku ruutkilomeetri kohta ja 

suure pensioniealiste inimeste osatähtsusega, ligikaudu 28 %. 

Majanduselu baseerub põhiliselt põllumajanduslikul tootmisel ja tegeletakse turba 

tootmisega ja vähesel määral puidutöötlemisega, suurimaks tööandjaks on kohalik 

omavalitsus.  

 

 

1.3 FINANTSANDMETE AVALDAMISE TÄPSUSE VALIMINE 

 

Kolga-Jaani valla  2015. majandusaasta aruanne on koostatud  tuhande euro täpsusega, 

sama kehtib ka tegevusaruande kohta. 

  

 

1.4 VALLAVANEMA PÖÖRDUMINE 

 

Kolga-Jaani valla kui omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada Kolga-Jaani vallas 

sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, 

vallasisest ühistransporti ning vallateede korrashoidu. Korraldada vallas koolieelsete 

lasteasutuste, põhikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, 

hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. 

Kolga-Jaani vald kuulub Viljandimaa Omavalitsuste Liitu ja Eesti Maaomavalitsuste Liitu. 

2016. aasta 01. jaanuari seisuga elas Kolga-Jaani valla 312 ruutkilomeetri suurusel 

territooriumil 1457 elanikku.  

 

Kolga-Jaani valla arengu kavandamise alusdokumendiks on valla arengukava aastateks 

2015-2025, mis kinnatati volikogu poolt 2015 aasta oktoobrikuul ja eelarvestrateegia 

aastateks 2016-2019. Arengukavas on Kolga-Jaani valla arengueesmärgid ja –ülesanded 

grupeeritud nende funktsioonide järgi, mida vallal tuleb täita. 2015 aastal kinnitatud 

arengukavas 2015-2025 on esitatud neli arengueelistust. Arengukavas on valla arendamise 

all mõeldud eelkõige tema konkurentsivõime ja atraktiivsuse tõstmist. Arengukavas toodud 
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ideede elluviimisel, täidab Kolga-Jaani vald paremini oma osa inimsõbraliku, jätkuvalt 

areneva elupaigana. 

Valla arendamine on vallaelanike, ettevõtete ja asutuste ühine eesmärk. Oluliseks tuleb 

pidada  jätkuvalt arenevat koostööd mittetulundusühingute ja seltsidega. 

2015. aastal oli valla tegevuse eesmärgiks tagada valla asutuste normaalne toimimine, 

elanikele avalike teenuste osutamine ja olemasoleva infrastruktuuri säilitamine ning. 

parendamine. Tegeleti Kolga-Jaani sotsiaalmaja ja perearstikeskuse tegevuse täiustamisega  

Tegeleti maadega seotud probleemidega,  riiklike registrite haldamisega, registreeriti 7 

sünniakti ja 11 surmaakti. Oluline oli sotsiaalhoolekande korraldamine vallas, tegelemine 

puudega inimestega, töötute ja vanuritega, kelle osatähtsus vallaelanike hulgas on küllaltki 

kõrge. 

Ehituslubade väljastamiseks laekus riigilõivu 31 isikult (kokku füüsilistelt ja juriidilistelt 

isikutelt), kasutusloa väljastamiseks laekus riigilõivu  11 isikult ja kirjaliku nõusoleku 

taotlejatelt laekus riigilõivu 3 isikult. 

 

 

1.5 VALLA STRUKTUUR JA TÖÖTAJAD 

 

Valla haldusalasse kuulusid 2015. aastal: 

 kaks kooli 

- Kolga-Jaani Põhikool 

- Leie Põhikool 

neli raamatukogu 

- Kolga-Jaani raamatukogu 

- Leie raamatukogu 

- Oiu raamatukogu  

- Meleski raamatukogu 

kaks lasteaeda 

-      Kolga-Jaani Lasteaed Naksitrallid 

-      Leie Lasteaed Sipelgapesa, 

Leie noortekeskus, Kolga-Jaani noortekeskus, hooldekodu, kultuurimaja, spordihoone ja 

kaks kalmistut asukohaga Kolga-Jaanis ja Lalsis.  

Üheks allasutuseks on Kolga-Jaani valla haldusalas Munitsipaalasutus Sovel, mis tegeleb 

soojusenergia tootmise ja müügiga  valla allasutustele ning  elanikonnale. 
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Vallavalitsuse tegevusala koosseisus on  järgmised ametnikud ja töötajad : 

vallavanem, vallasekretär, finantsnõunik, arendusnõunik, maanõunik (0,5 ametikohta alates 

1. märtsist 2015), raamatupidaja, sekretär-asjaajaja (see ametikoht koondati alates 1. 

juunist 2015), koristaja.  

Haljastuse ja kommunaalmajanduse tegevusalade koosseisus on 2 kalmistuvahti, 3 

heakorratöötajat (suveperioodil lisaks 1 niitja), vallaelektrik, majandustöötaja.  

Sotsiaalhalduse tegevusala koosseisus on 2 sotsiaalnõunikku-lastekaitsetöötajat.  

 

Volikogu liikmeid on kokku 11 ja vallavalitsuse liikmeid on 5.  Kuni 29. oktoobrini 2015 

oli vallavalitsuse liikmeteks  4 isikut, kes töötasid vallaametnikena, 1 isik oli allasutuse 

juht.  

29. oktoobril 2015 avaldasid 6 volikogu liiget umbusaldust senisele vallavanemale Kalevi 

Kaurile ja vallavalitsuse liikmetele koosseisus Rivo Aren, Hilja Lehtsalu, Thea Pärnamets, 

Urve Siilaberg. Alates 3. novembrist 2015 valiti volikogu poolt vallavanemaks Mihkel 

Kraav ja kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Rivo Aren, Märt Laansalu, Riina Pärgmäe ja 

Ulvi Tatar. 2015 aastal vallavalitsuse liikmetele eraldi tasu ei makstud. 
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1.6 TÄHTSAMAD FINANTSNÄITAJAD 

(tuhandetes eurodes) 

 2015 2014 2013 2012 2011  

Bilansi näitajad       

    Varad aasta lõpus 2521,8 2477,1 2532,0 2448,0 2446,4  

 Kohustused aasta lõpus 386,6 438,7 509,3 508,3 402,7  

 Netovara aasta lõpus 2135,2 2038,4 2022,7 1939,7 2043,7  

Tulemiaruande näitajad       

   Tegevustulud 1641,8 1465,3 1517,5 1392,5 1476,9  

  sh tulud, millest on maha 

arvatud sihtfinantseerimine 

1598,3 1398,6 1429,1 1301,4 1318,4  

   Tegevuskulud 1540,1 1441,5 1425,9 1490,3 1330,1  

   Tulem 95,9 15,4 82,8 -107,9 134,8  

Muud näitajad       

 Põhivarainvesteeringute maht 42,3 68,5 60,9 8,8 133,3  

 Likviidsus* 1,08 0,48 0,80  0,56 0,66  

 Lühiajaline maksevõime** 1,95 1,28 1,49 1,43 1,32  

 Kohustuste osakaal varadest % 15 18 20 21 16  

 Laenukohustuste osakaal varadest % 12 14 17 18 13  

 Piirmäärade täitmine       

 Põhitegevuse tulem*** 210,3 99,0 131,8 91,5 105,9  

 Netovõlakoormus %**** 10,8 21,4 25,6 28,3 16,6 

 

*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused 

**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused 

***Põhitegevuse tulem- põhitegevuse tulude ja kulude vahe 

****Netovõlakoormus – piirmäär 2015 aastal on 60% põhitegevuse tuludest 

 

 

1.7 ÜLEVAADE RIIGI MAJANDUSKESKKONNAST 

 

Viimastel kuudel on maailmamajanduse taastumine kõikuma löönud, peamiselt just 

arenevatel turgudel. Eurotsooni majanduskasv kiirenes 2015. aastal 1,6%ni, mis on viimase 

nelja aasta kiireim. Samas majandusaktiivsuse indikaatorid (PMI indeks) viitavad euroala 

kasvu mõningasele aeglustumisele selle aasta alguses. Majandususaldus Eesti ärisektoris 

on viimastel kuudel pisut paranenud ning eksporditellimused näitavad lähikvartalitel kasvu 

kiirenemise võimalust. Samas üldine majanduskonjunktuur püsib enamikes valdkondades 

endiselt suhteliselt nõrgana ning kasvuväljavaateid on allapoole korrigeeritud eelmise 

prognoosiga võrreldes. Eesti välisnõudlus oli 2015. aastal madalseisus ja meie 

kaubanduspartnerite import ei suurenenud. 2016. aastal välisnõudlus tugevneb ning selle 

kasv kiireneb 2,9%ni valdavalt Venemaa impordilanguse pidurdumise toel. 2017. aastal 

kasvab välisnõudlus 3,8%. Majanduskasv on viimastel aastatel olnud tarbimispõhine, 

tuginedes kiirel palgatulu kasvul. Majapidamiste ostujõudu on suurendanud juba teist 

aastat järjest langevad hinnad, seda peamiselt energia ja toiduainete hinnalanguse tõttu. 

Hõive näitajad paranevad jätkuvalt, kuigi osa sellest tuleneb 2014. aasta juulis rakendunud 

töötamise registri mõjust, mis on vähendanud mitteametlikku töötamist. Palgakasv on 

aeglustumas, kuid aeglasemalt, kui majanduskasv, mistõttu olid 2/3 tegevusalade kasumid 
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languses. Madala nõudluse ning vabade tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete 

investeerimisaktiivsus madal. Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2016. aasta 

märtsi alguse seisuga.  

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. 

aastal 2% ja 2017. aastal 3%. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise aasta 

majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa kasvuväljavaadete halvenemine. 

Ekspordi kasv taastub käesoleval aastal ja kiireneb järgnevatel aastatel järk-järguliselt ning 

kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduskasvu vedajaks 

jääb 2016. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 

2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile 

kui ka sisenõudlusele.  

Sisenõudluse kasvu toetab ka 2016. aastal kõige rohkem eratarbimine, kuid selle 

kasvutempo aeglustub eelneva aastaga võrreldes. 2017. aastal peaks eratarbimise reaalkasv 

aeglustuma veelgi palgakasvu aeglustumise ja inflatsiooni kiirenemise tõttu, kuid edaspidi 

võib oodata tarbimise kasvutempo mõningast tõusu. Tarbimise kasvutempo aeglustumine 

on tingitud kasutatava tulu kasvu pidurdumisest. 2015. aastal toetas elanike ostujõudu 

lisaks kiirele brutopalgatulu kasvule ka maksuvaba tulu tõus, tulumaksumäära langetamine 

ning oluliselt kasvanud peretoetused. Lisaks jätkust mootorikütuste hinnalangus, mis 

võimaldas inimestel rohkem kulutada muudele kaupadele ja teenustele. Eesti elanike 

tarbimisjulgus võib olla viimase aasta jooksul veidi alanenud, millel on ilmselt aidanud 

kaasa igapäevaseks muutunud ärevad uudised migratsioonikriisi jätkumisest ja 

terrorirünnakutest. 2016. aastal aeglustub eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 

3,4%ni ja 2017. aastal 2,5%ni.  

Investeeringute mahu kahanemine jätkus 2015. aastal kiirenevas tempos. 2015. aastal 

panustas langusesse ettevõtlussektor, samas suurenesid nii valitsemissektori kui ka 

kodumajapidamiste investeeringud. Valitsemissektori investeeringud pöördusid eelmisel 

aastal tõusule, kuid nende kolm korda väiksem osakaal koguinvesteeringutes ei suutnud 

koondtrendi pöörata. Ettevõtlussektori vähenevaid investeeringuid võis eelmisel aastal 

seletada erakordselt depressiivse väliskeskkonnaga, mis alates 2016. aastast peaks selgelt 

paranema. Valitsussektori investeeringute kasvu jätkumist toetab EL 2014-2020 

programmperioodi vahendite kasutuselevõtmine. Eluasemeinvesteeringutel peaks olema 

tugevasti kasvuruumi seoses elamispinna kvaliteedi parandamise sooviga, mida saab 

takistada eelkõige majanduskonjunktuuri oluline halvenemine ja sellega seotud 

tagasilöögid tööturul. 2016. aastal võiks investeeringute kasv ületada 2% ning mõne aasta 

jooksul kiireneda 5%ni, kuid selle eelduseks on praeguste kasvuprognooside täitumine 

Eesti ekspordipartnerite osas.  

Koos välisnõudluse tugevnemisega võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi kasvule 

pöördumist 2016. aastal. Valdava osa välisnõudluse kasvu kiirenemisest moodustab 

Venemaa impordilanguse pidurdumine; teiste kaubanduspartnerite panus suureneb 

tagasihoidlikumas ulatuses. Eksport kasvab sel aastal 1,6%, mis saab olema väiksem kui 

välisnõudluse suurenemine. Tegu on globaalsete, Eesti majanduskeskkonnast sõltumatute 

ebasoodsate teguritega, mis mõjutasid oluliselt kaupade väljavedu ka eelmisel aastal. 

Alates 2017. aastast hakkab globaalne majandusaktiivsus paranema ning seeläbi toob kaasa 

ka kaubanduspartnerite kiirema majanduskasvu ning impordinõudluse tugevnemise. 

Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos välisnõudlusega, ulatudes 2017. aastal 3,8%ni 

ning 2018. aastal 4,5%ni. Impordi kasv kujuneb sel aastal ekspordiga võrreldes tunduvalt 

kiiremaks, kuna viimased kaks aastat vähenenud investeeringud peaksid ettevõtete ja 

valitsussektori toel taastuma.  
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Pärast möödunud aastal saavutatud kõrgtaset hakkab jooksevkonto ülejääk järgnevatel 

aastatel vähenema. 2016. aastal alaneb ülejääk 0,6%ni SKPst ning on valdavalt seotud 

ettevõtete ja valitsussektori taastuvate investeeringutega.  

Madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade (THI) tõus 2016. aastal 

tagasihoidlikuks, ulatudes 0,3%ni. Seejärel kiireneb THI kasv 2017. aastal 2,7%ni ja 2018. 

aastal 2,9%ni. Kui selle aasta esimesel poolel veavad hinnalangust energiatooted, siis aasta 

teisel poolel hakkab energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa 

tarbijahindade tõusule pöördumise. Maksumeetmete mõju suureneb tänavu kütuse, 

alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmise tulemusena. Teenuste hinnatõus jääb 

mõõdukaks, mida pidurdab alanenud kütusehindadega kaasnenud reisijateveo odavnemine 

ning ka tasuta kõrgharidus. 2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite (nafta ja toit) 

panuse järk-järgulise suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning täiendavate 

aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest aastast võib oodata nafta ülepakkumise järk-

järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka toorainete 

kallinemist, mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile edaspidi suureneb. Kaudsete 

maksude mõju THI-le on suurim 2017. aastal, kui see ulatub 0,9%ni.  

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasvas eelmise 

aasta teisel poolel suvel oodatust kiiremini ning ulatus aasta kokkuvõttes 2,6%ni. Osaliselt 

oli hõive kasvu taga töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. 

Tagasihoidlikemate majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv eelmise aasta 

lõpus siiski langusesse (maksuameti andmetel), mistõttu ootame käesoleval aastal 

tööpuuduse suurenemist 6,6%ni 2015. aasta 6,2%lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt 

kõrgeim (65,2%), mistõttu seab see piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. 

Seetõttu ootame hõivatute arvu vähenemist tööealise rahvastiku kahanemise tõttu. Seda 

kompenseerib osaliselt töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise töövõimega 

inimestel tööturule tagasi tulla, pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna võib 

arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele 

ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga 

esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne 

mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.  

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt 

muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on kiirem keskmisest 

madalama palgaga harudes, samuti on aasta jooksul suurenenud palgaarengute erinevused 

sektorite vahel. Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete 

hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva 

palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, oodata palgasurvete olulist 

alanemist. Seetõttu eeldame, et käesoleval aastal palgakulude suhe SKPsse püsib praegusel 

tasemel, kuid hakkab alanema pikemas perspektiivis, millele aitavad kaasa ka 

tööjõumaksude langetused. Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal nominaalpalgast 

kiiremini inflatsiooni taastumise tõttu.  

2016. aasta valitsussektori1 eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst. 

Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad 

kogu prognoosiperioodi jooksul prognoositavalt defitsiiti. Keskvalitsuse nominaalset 

puudujääki põhjustavad põlevkivisektori raskuste tõttu vähenevad dividenditulud ja 

keskkonnatasud. Puudujääki vähendavad pensionikulude prognoosi vähenemine ning 

maksutulude kiirem kasv otseste maksude parema laekumise tulemusel. 

Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale jätkuvalt ülejäägis (2016. aastal 0,1% 

SKPst). 2017. aastal suureneb valitsussektori eelarvepuudujääk 0,5%ni SKPst, kuna 

keskkonnatasude langus süveneb veelgi ning aeglustub ka maksutulude kasv. Samuti 
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kahekordistub kohalike omavalitsuste prognoositav defitsiit tulenevalt valimistega 

kaasnevast investeerimismahtude kasvust. Järgnevatel aastatel on oodata valitsussektori 

eelarvepositsiooni pidevat paranemist ning jõudmist prognoosiperioodi lõpuks ehk 2020. 

aastaks 0,8%se ülejäägini SKPst.  

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,2% SKPst, mis on 0,7% võrra kõrgem kui 

aasta varem. Võrreldes 2015. aastaga kasvab kiiresti aktsiisitulu määrade tõstmise tõttu 

ning ka käibemaksu ja sotsiaalmaksu laekumise kasv ületab SKP kasvu, mida korrigeeriti 

allapoole eelmise prognoosiga võrreldes. Ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul ei 

avaldu aeglustuv nominaalne majanduskasv üks-üheselt maksulaekumistes. Aastatel 2017–

2020 vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, 

kokkuvõttes on maksukoormus sel perioodil keskmiselt 33,4% SKPst, langedes 2020. 

aastaks 33,3%le SKPst.  

Valitsussektori võlakoormus langes 2015. aasta lõpuks 9,7%ni SKPst, ilma Euroopa 

Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga langes 7,5%le SKPst. Käesoleval ja 

kahel järgneval aastal valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst suureneb, ulatudes 

selle aasta lõpuks prognoosi kohaselt 9,8%ni SKPst ning 2018. aasta lõpuks 10,1%ni 

SKPst. Seejärel hakkab võlakoormus ülejäägis eelarvepositsiooni toel vähenema, jõudes 

prognoosi-perioodi lõpuks 2020. aastal 9,1%ni SKPst. 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadine majandusprognoos 

 

 

 

 

1.8 ÜLEVAADE VALLA PEAMISTEST ARENGUSUUNDADEST 

 

Kolga-Jaani vald – haridust, kultuuri ja noori väärtustav vald 

 

2015. aastal arendati  valla haridusasutusi nii piirkondlikkuse kui funktsionaalsuse 

põhimõttest lähtuvalt, arvestades ühtlasi traditsioonide ja majanduslike võimalustega. 

Tagati  kõigile valla lastele tasuta koht koolieelses lasteasutuses, tagati kõigile lastele 

võimalus saada põhiharidus turvalistes ja tervislikes tingimustes, elukoha lähedal. 

Parandati põhikoolide õpikeskkonda ja kaasajastati õppevahendeid. Investeeringutest viidi 

ellu Kolga-Jaani Lasteaia  renoveerimine ja Kolga-Jaani Avatud noortekeskuse uue ruumi 

ehitamine Kolga-Jaani spordihoonesse.  

 

2016. aastal on plaanitud samu tegevusi jätkata, et parandada lasteasutuste tingimusi, 

tagamaks lastele turvaline elukeskkond,  investeeringutest on kavandatud Kolga-Jaani valla 

teede remonttööd ja Kolga-Jaani alevikus renoveerida W. Reimani tänaval 

tänavavalgustus. 

 

 

Kolga-Jaani vald- uuendusi ja ettevõtlust toetav vald  

 

2015. aastal  jätkati üldplaneeringu uuendamist vallas, arendati valla infotehnoloogiat. 

Hoiti töös 4 avaliku internetipunkti vallas. Osaleti Võrtsjärve Sihtasutuse, MTÜ Võrtsjärve 

Ühendus (Leader programm) ja MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond töös, et anda vallas 
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tegutsevatele ettevõtetele võimalust osaleda piirkonna arendamise protsessis. Tihedat 

koostööd tehti Viljandimaa Arenduskeskusega.  

2016. aastal on plaanis jätkata samade tegevustega piirkonna arendamisel. Tegeleme 

kohaliku ettevõtluskeskkonna ideede kaardistamise ja nende elluviimise toetamisega. 

 

 

Kolga-Jaani vald- loodushoidlik, säästvalt arenev, turvaline ja heakorrastatud  

elupaik 

 

 

2015. aastal jätkati jäätmete liigiti kogumist valla territooriumil ning ohtlike jäätmete 

kogumispunkti tööd aastaringselt. 

Korraldati olmejäätmete vedu koos lepingupartner  AS-iga Eesti Keskkonnateenused. 

Elanike turvalisuse tagamiseks tehti tihedat koostööd politseiga. Toetati Kolga-Jaani 

Tuletõrje seltsi tegevust. 

Tagati  Kolga-Jaani, Leie, Meleski, Kaavere, Lalsi tänavate valgustus pimedal ajal.  

Tegeleti heakorratöödega kogu valla territooriumil. Jäätmemajanduse paremaks 

korraldamiseks liituti Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega. Parandati valla heakorraalast 

tegevust.  

 

2016. aastal on plaanis teha jätkuvalt koostööd politsei ja päästeteenistusega turvalisuse 

tagamisel vallas ja parandada valla heakorraalast tegevust.   Korraldatakse ohtlike jäätmete 

kogumisring. 

  

 

Kolga-Jaani vald – oma ajaloolist pärandit säilitav, uuriv ja eksponeeriv 

turismipiirkond 

 

Osaleti  maakondlikel kultuuri-ja spordiüritustel, toetati olemasolevate kultuuri- ja 

spordiobjektide kaasajastamist. Tehti koostööd MTÜ Kolga-Jaani Villem Reimani 

Rahvamajaga kultuuri edendamisel piirkonnas. Toetati Võrtsjärve mängude ja Põltsamaa 

jõe mängude korraldamist nii suvel kui talvel,  toetati kirikupäeva konverentsi „ 800 aastat 

Maarjamaad“ korraldamist koostöös Kolga-Jaani kogudusega.  

Toetati vallas tegutsevaid seltse  ja mittetulundusühinguid. 

Korraldati Kolga-Jaani valla  VIII külade päev ja sügisel sügislaat. 

2016. a.  on plaanis võimaluse korral samu traditsioone jätkata ja toetada vallas tegutsevaid 

mittetulundusühinguid piirkonna arendamisel.  Toetame valla koori tegevust.  

 

 

Kolga-Jaani vald- elanike toimetulekut toetav ja tasakaalustatud  

sotsiaalpoliitikaga vald 

 

2015. aastal tegeleti Kolga-Jaani sotsiaalmaja-perearstikeskuse ja hooldekodu tegevuste 

arendamisega. 

Korraldati  hooldekodu ja sotsiaalmaja majandamist (sotsiaalmajale soetati uued voodid), 

sotsiaalabi teenust abivajavatele Kolga-Jaani valla elanikele. Jätkati valla alaealiste 

komisjoni tööd. Korraldati erinevaid üritusi eakatele, ning toetati eakate ühenduste 

tegevusi. 
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2016. aastal jätkata traditsiooonilisi tegevusi kodanikke abistavate tegevuste ja teenuste 

osas.  

  

 

 

Kolga-Jaani vald – valla elanike teenistuses olev, inimsõbralike asutustega, 

kaasaegselt juhitav vald 

 

2015. aastal kaasajastati vallavalitsuse ametnike kasutuses olevat infotehnoloogiat. 

Koolitati ametnikke ametialaste oskuste täiendamiseks. 

Vallas toimuva kohta avaldati regulaarselt infot valla kaasajastatud kodulehel ja 

infostendidel, kaks korda aastas ilmus vallaleht, mis toimetati tasuta koju kõigile 

vallakodanikele. 

2016. aastal plaanitakse kaasajastada infotehnoloogiat, parandada informatsiooni 

edastamist vallakodanikele. Vallalehe väljaandmise sagedust on plaanis suurendada. 

 

 

Ülevaade valla üldisest majanduskeskkonnast 

 

Majanduskeskkond oli 2015. aastal Kolga-Jaani vallas stabiilne, ükski vallas tegutsev 

ettevõte ei lõpetanud oma tegevust. Kuna valla ettevõtetest suurem osa tegeleb 

põllumajandusliku tootmisega  ja 2015 aasta oli põllumeestele  soodne nii ilma kui ka 

turusituatsiooni poolest. Turbatootmises oli 2015. aasta soodne.  

Toimetulekutoetust maksti 2015. aastal kokku  4,6 tuh eurot (2014. aastal  1,1 tuh eurot). 

Üksikisiku tulumaksu laekus valla eelarvesse 2015 . aastal  72,6 tuh eurot rohkem kui 2014 

aastal. 

Valla suurimaks tööandjaks on vallavalitsus koos allasutustega. 

 

1.9 HINNANG SISEKONTROLLISÜSTEEMI KOHTA 

  

Sisekontrolli rakendamiseks on kasutusel ühtne juhtimine. Nii vallavalitsuse kui ka kõikide 

hallatavate asutuste tähtsamad otsused võetakse vastu volikogu poolt. Volikogu 

revisjonikomisjon kontrollib vallavalitsuse ja kõigi valla allasutuste  tegevust.  

Vallavanema käskirjaga on moodustatud komisjon põhivarade ja bilansiväliste varade 

inventeerimiseks, 2015 aastal viis varade aastainventuurid läbi revisjonikomisjon. Valitseb 

tehingute lahusus, kuludokumente sisestavad ja ülekandeid kinnitavad erinevad inimesed. 

Kuludokumente viseerivad vastavate allasutuste juhid. Eelarve täitmisest informeeritakse 

volikogu pidevalt, reservfondi kasutamine toimub volikogu kontrolli all. Finantstegevus 

auditeeritakse. 

 

1.10 ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST 

 

Valla eelarve rahalised vahendid asuvad Swedbank AS, AS SEB Pank, Danske Pank AS ja 

Leie Hoiu-laenuühistu kontodel. Vallal kassa puudub, ei tehta sularahatehinguid. Laenude 

võtmisel jälgitakse, et võlakoormus ei ületaks lubatavat piirmäära, s.o. 60% eelarveaasta 

puhastulust. 
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2. RAAMATUPIDAMISE  AASTAARUANNE 

 

2.1 BILANSS 

(tuhandetes eurodes) 

   Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

Varad    

 Käibevara    

  Raha ja pangakontod 2 144,6 65,8 

  Maksunõuded ja maksude ettemaksed 3 91,4 69,3 

  Muud nõuded ja ettemaksed 4 25,4 40,7 

 Käibevara kokku  261,4 175,8 

      

 Põhivara    

 Kinnisvarainvesteeringud 8 10,3 12,2 

  Materiaalne põhivara 9 2248,4 2286,8 

  Immateriaalne põhivara 9 1,7 2,3 

 Põhivara kokku  2260,4 2301,3 

Varad kokku  2521,8 2477,1 

      

Kohustused     

 Lühiajalised kohustused    

  Võlad tarnijatele 5 21,1 23,4 

  Võlad töövõtjatele     6 12,9 11,8 

  Saadud maksude ettemaksed     3 0,0 0,0 

  Muud kohustused ja saadud ettemaksed     7 51,7 46,4 

  Laenukohustused 15 48,6 56,2 

 Lühiajalised kohustused kokku  134,3 137,8 

      

 Pikaajalised kohustused    

  Laenukohustused 15 252,3 300,9 

 Pikaajalised kohustused kokku  252,3 300,9 

Kohustused kokku  386,6 438,7 

      

Netovara    

     

 Aruandja netovara  2135,2 2038,4 

Netovara kokku  2135,2 2038,4 

Kohustused ja netovara kokku  2521,8 2477,1 
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2.2 TULEMIARUANNE 

(tuhandetes eurodes) 

 Lisa 2015  2014 

Tegevustulud    

 Maksutulud 3 

               

846,4 

               

755,8 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist 11 225,6 217,6 

 Saadud toetused 10 480,0 446,1 

 Muud tegevustulud 12 89,8 45,8 

Tegevustulud kokku  1641,8 1465,3 

       

Tegevuskulud    

 Antud toetused  13 -130,4 -94,9 

 Tööjõukulud 14 -880,4 -819,2 

 Muud tegevuskulud 16 -447,8 -452,6 

 Põhivara amortisatsioon 8,9 -81,5 -74,8 

Tegevuskulud kokku  -1540,1 -1441,5 

       

Tegevustulem  101,7 23,8 

        

Finantstulud ja -kulud    

 Intressi-, viivise ja kohustistasu kulu  -5,8 -8,4 

 Finantstulu  

                    

0,0 

                    

0,0 

     

 Finantstulud ja -kulud kokku  -5,8 -8,4 

       

Aruandeperioodi tulem  95,9 15,4 
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2.3 RAHAVOOGUDE ARUANNE 

(tuhandetes eurodes) 

    Lisa 2015 2014 

Rahavood põhitegevusest    

 Tegevustulem  101,7 23,8 

  Korrigeerimised:    

   Põhivara amortisatsioon  8,9 81,5 74,7 

    Käibemaksukulu põhivara soetuselt                          9 6,9 13,4 

    Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 13 52,7 30,2 

   Saadud põhivara sihtfinantseerimine  10 -29,4 -41,5 

     Kasum põhivara müügist  -3,2 -1,6 

  Kokku korrigeeritud tegevustulem  210,2 99,0 

 Käibevarade netomuutus 3,4 -9,1 -2,6 

 Kohustuste netomuutus 3,5,6,7 -10,1 6,4 

 Kokku rahavood põhitegevusest  191,0 102,8 

       

Rahavood investeerimistegevusest    

 Tasutud põhivara soetamisel     8,9 -49,1 -81,9 

 Laekunud põhivara müügist    9 5,7 2,3 

 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks             10 43,8 38,6 

 Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks    13 -52,7 -30,1 

 Antud laenud  0,0 -9,1 

 Tagasimakstud laenud  2,4 6,8 

 Rahavood investeerimistegevusest kokku  -49,9 -73,4 

       

Rahavood finantseerimistegevusest    

  Laekunud laenud 15 0,0 3,0 

 Laenude tagasimaksed 15 -56,2 -79,9 

 Tasutud intressid  15 -6,1 -8,5 

   Rahavood finantseerimistegevusest kokku    -62,3 -85,4 

       

Puhas rahavoog  78,8 -56,0 

       

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  65,7 121,7 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul  144,5 65,7 

Raha ja selle ekvivalentide muutus  78,8 -56,0 
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2.4 NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 

(tuhandetes eurodes) 

 

 

Lisa  

Akumuleeritud 

tulem Kokku 

     

Saldo 31.12.2013   2022,7 2022,7 

Põhivara ümberhindlus (maade arvele 

võtmine)   0,3 0,3 

Aruandeaasta tulem   15,4 15,4 

Saldo 31.12.2014   2038,4 2038,4 

Põhivara ümberhindlus (maade arvele 

võtmine)   0,9 0,9 

Aruandeaasta tulem   95,9 95,9 

Saldo 31.12.2015   2135,2 2135,2 
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2.5 EELARVE TÄITMISE ARUANNE 

(tuhandetes eurodes) Kassapõhine 

Tunnus Kirje nimetus Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1549,7   1640,7 1656,6 

    

30    Maksutulud 802,5 822,5 827,6 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 691,8 711,8 717,9 

3030    Maamaks 110,7 110,7 109,7 

    

32    Tulud kaupade ja teenuste 

müügist 

275,4 281,4 291,8 

    

3500,352 Saadavad toetused 

tegevuskuludeks 

439,4 451,6 452,4 

352.00. Tasandusfond (lg 1) 120,4 120,4 120,4 

352.00. Tasandusfond (lg 2) 310,2 316,1 316,1 

3500.      Muud saadud toetused  

tegevuskuludeks 

8,8 15,2 15,9 

3825, 388 Muud tegevustulud 32,4 85,2 84,8 

382500 Sh kaevandamisõiguse tasu 30,0 82,8 82,7 

382540 Sh laekumine vee erikasutusest  0,5 0,5 0,6 

3882     Sh saastetasud 0,0 0,0 0,0 

3880,3888 Sh muud tegevustulud 1,9 1,9 1,5 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -1460,5 -1527,5 -1460,8 

41,4500 Antavad toetused 

tegevuskuludeks 

-75,6 -85,9 -82,2 

413 Sotsiaalabitoetused füüsilistele 

isikutele 

-26,1 -34,7 -31,7 

4500 Sihtotstarbelised toetused 

tegevuskuludeks 

-32,3 -34,0 -33,4 

452  Mittesihtotstarbelised toetused -17,2 -17,2 -17,1 

Muud tegevuskulud -1384,9 -1441,6 -1378,6 

50  Personalikulud -852,8 -894,6 -878,9 

55 Majandamiskulud -505,0 -514,9 -488,2 

60 Muud kulud -27,1 -32,1 -11,5 

PÕHITEGEVUSETULEM  89,2  113,2 195,8 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -37,8 -61,8 -61,2 

 15 Põhivara müük (+)   2,2  5,7  5,7 

15 Põhivara soetus (-) -32,8 -50,7 -50,7 

3502 Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+) 

 22,4  32,4  32,4 

4502 Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine (-) 

-22,8 -42,4 -42,0 

382 Finantstulud (+) 0,0 0,0 0,0 
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65   Finantskulud (-) -6,8 -6,8 -6,6 

EELARVE TULEM  51,4  51,4  134,6 

FINANTSEERIMISTEGEVUS -56,2 -56,2 -55,8 

20.6 Kohustuste tasumine -56,2 -56,2 -55,8 

1001 LIKVIIDSETE VARADE 

MUUTUS 

-4,8 -4,8  78,8 

    

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA 

INVESTEERIMISTEGEVUSE 

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS 

TEGEVUSALADE JÄRGI 

1522,9 1627,4 1560,1 

    

01 Üldised valitsussektori teenused 175,6 193,5 166,3 

01111 vallavolikogu 4,6 4,6 4,4 

01112 vallavalitsus 136,4 148,4 142,1 

01114 reservfond 15,5 20,5 0 

01700 valitsussektori võla teenindamine 6,8 6,8 6,6 

01330 üldised valitsussektori kulud 12,3 13,2 13,2 

    

03 Avalik kord ja julgeolek 1,5 1,9 1,9 

    

04  Majandus 178,3 182,5 178,1 

04510 vallateede korrashoid 29,8 29,8 22,2 

04360 muu energia ja soojamajandus 124,0 124,0 127,0 

04710 kaubandus 0,4 0,4 0,4 

04900 muu majandus (haldamine) 24,1 28,3 28,5 

05  Keskkonnakaitse 18,6 20,6 19,1 

05100 jäätmekäitlus 8,3 10,3 9,5 

05400 maastiku kaitse haljastus 10,3 10,3 9,6 

06  Elamu- ja kommunaalmajandus 52,3 76,0 72,9 

06300 Veevarustus 22,8 44,0 43,6 

06400 tänavavalgustus 6,8 8,7 8,6 

06605 muu elamu- ja kom.maj.tegevus 18,7 19,3 17,4 

06100  elamumajanduse haldamine 4,0 4,0 3,3 

07 Tervishoid  2,2 2,4 2,2 

07200 ambulatoorsed teenused. 2,2 2,4 2,2 

08   Vaba aeg, kultuur, religioon 160,2 172,2 167,5 

08102 sporditegevus 25,7 30,7 28,6 

08106  laste huvialamajad ja keskused 3,9 4,5 4,4 

08105  laste muusika- ja kunstikoolid 14,0 14,0 13,8 

08107 noorsootöö ja noortekeskused 30,2 33,8 33,0 

08109 vaba aja üritused 16,7 18,9 19,0 

08201  raamatukogud 39,0 39,3 39,2 

08212 rahva- ja kultuurmajad 15,3 15,6 16,0 

08209 seltsitegevus 1,6 1,6 1,5 

08212 laululavad 11,0 11,0 9,5 

08300  kirjastamisteenused 1,2 1,2 0,9 
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08400 religiooniteenused 1,6 1,6 1,6 

    

09  Haridus 702,4 732,1 715,3 

09110  eelharidus 147,8 150,1 147,7 

09212 põhikoolid 469,8 497,2 486,0 

09220 gümnaasiumid 9,8 9,8 11,6 

09221 täiskasvanute gümnaasiumid 4,1 4,1 2,0 

09600 õpilasveo eriliinid 26,0 16,0 25,3 

09601 koolitoit 44,9 44,9 42,7 

    

10   Sotsiaalne kaitse 231,8 246,2 236,8 

10121 muu puuetega inimeste 

 sotsiaalne kaitse 

3,2 3,2 4,1 

10200 eakate sotsiaalhoolekande 

asutused 

153,7 162,9 158,4 

10201 muu eakate sotsiaalne kaitse 11,1 11,5 11,3 

10402 muu perekondade ja laste 

sotsiaalne kaitse 

14,5 27,4 26,8 

    

10701 riiklik toimetulekutoetus 0,9 8,4 4,6 

10900 sotsiaalse kaitse haldus 28,5 32,8 31,6 

 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole võrreldav 

tekkepõhistes finantsaruannetes kajastatud andmetega (vt ka lisa 1). 

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 19.  
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2.6 RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD 

 

Lisa 1   

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 

hindamisalused 

 

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea 

raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 

arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised 

finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) 

ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida 

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 

raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.  

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. v.a  

olulised enne 1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on 

kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.  

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes (suurema täpsuse mõttes 

on arvud esitatud ühe komakohaga). 

 

 

Esitlusviisi muutumine  

 

Käesolevas aastaaruandes muudeti rahavoogude aruande kirjete jaotust. Põhivara soetusele 

lisanduv käibemaksukulu on lisatud põhivara soetusele. Põhivara soetuseks saadud 

sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav 

käibemaksukulu ning põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine on loetud kogumahus 

rahavooks investeerimistegevusest. 

 

 

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks 

 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara 

või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna 

bilansikuupäevast.  

 

 

Raha ja raha ekvivalendid   

 

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel arvelduskontode jääke (v.a. 

arvelduskrediit). Arvelduskontodel bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid 

kajastatakse viitlaekumistena.  

 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded 

 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud 

soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise 

momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.  Võimaluse korral 
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hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat 

informatsiooni kliendi maksevõime kohta.  

 

Kinnisvarainvesteeringud 

 

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (korterid ja 

põllumaad), mida hoitakse väljarentimise eesmärgil ja mida ükski teine avaliku sektori 

üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse 

soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud 

kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara kajastamisele. 

 

Materiaalne põhivara 

 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid 

mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse 

ja nende üle peetakse bilansivälist arvestust. 

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning 

tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse  

bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada 

vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud 

kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel 

kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, 

sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

 

Hooned ja rajatised 1,2-10,0 

 

Masinad ja seadmed  1,0-5,0 

Transpordivahendid 5,0-27,9 

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 5.0-10,0 

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,  ei amortiseerita. 

 

 

Ümberhindlus 

 

Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara 

ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud 

hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.  

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, 

võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti 

võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, 

mis on saadud seoses pärijate puudumisega. 

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel 

turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse 

meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.  
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Immateriaalne põhivara 

 

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku  

elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. 

Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 

akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja 

amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: 

Kolga-Jaani valla teabeportaal   25,0    

 

 

Renditud varad 

 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga 

seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse 

kasutusrendina. 

(a) Aruandekohustuslane on rentnik 

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 

(b) Aruandekohustuslane on rendileandja 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt 

muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.  

 

 

 

Laenukohustused 

 

Laenukohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Olulised lepingutasud 

kajastatakse  laenude võtmisel laenukohustuste hulgas  ja amortiseeritakse 

intressikuludesse laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude 

saamisel koheselt intressikuludes. 

 

 

 

Sihtfinantseerimine 

 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 

toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud 

kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et 

sihtfinantseerimine leiab aset.  

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 

printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega 

seonduvate kuludega.  

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema 

soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna. Põhivara 

soetamiseks saadud sihtfinantseerimise kohta vt ka käesoleva lisa osa Arvestuspõhimõtete 

muutus. 
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Tulude arvestus 

 

Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud 

maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete 

müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud 

üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu 

teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. 

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.  

 

Kulude arvestus 

 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud 

mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh  käibemaks, mida ei saa arvata 

sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud 

tegevuskulud. 

 

Seotud osapooled 

 

Seotud osapoolteks loetakse aruandekohustuslase valitseva ja  olulise mõju all olevad 

sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, Kolga-Jaani valla volikogu ja valitsuse 

liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, valitseva 

mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste 

liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased 

pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, 

mittetulundusühingud ja äriühingud. 

 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist 

mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, 

kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse 

võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse 

raamatupidamise aastaaruande lisades. Antud aruande koostamise päeva ja 

bilansikuupäeva vahel ei toimunud selliseid olulisi sündmusi. 

 

Eelarve täitmise aruanne 

 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole 

võimalik võrrelda  tekkepõhistes aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest 

printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised 

erinevad arvestuspõhimõtted: 

põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara 

müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud 

mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 

kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata 

sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste  

ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud 

tegevuskulud). 
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Lisa 2 

Raha ja selle ekvivalendid 

  

Kirjel Raha ja pangakontod on kajastatud raha jääk pankades avatud arvelduskontodel.  

Kolga-Jaani Vallavalitsuse arvelduskontod asuvad AS SEB Pank, Swedbank AS, Danske 

Bank A/S Eesti filiaalis ja Leie hoiu-laenuühistus. Kassat Kolga-Jaani Vallavalitsuses ei 

ole. 

 

 

Lisa 3  

Maksud, lõivud, trahvid 

(tuhandetes eurodes) 

 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ning maksukohustused 

  Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused  

  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014  

Maksud brutosummas      

Tulumaks 83,8 65,3 9,0 8,3  

Maamaks 1,8 1,5 0 0  

Käibemaks   2,9 2,9  

Sotsiaalmaks   19,1 17,5  

Töötuskindlustusmaksed   1,3 1,5  

Kogumispensioni maksed   0,8 0,7  

Erisoodustuste tulumaks   0,0 0,0  

Kokku maksud 85,6 66,8 33,1 30,9  

Loodusressursside kasut. ja saastetasude 

eest  5,9 2,5 0,9 0,7  

Kokku maksud, lõivud, trahvid 91,5 69,3 34,0 31,6  

Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, 

kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud 

teatistele. Tähtajaks tasumata maksunõuetelt kogub Maksu- ja Tolliamet intresse ning 

kannab üle kohalikule omavalitsusele.  

Loodusressursside kasutamise ja saastetasude maksu kogub Keskkonnaamet.  

Pikaajaliste maksunõudeid seisuga 31.12.2015 ei olnud. 

 

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

  Tulud 

  2015 2014 

Maksud 846,4 755,8 

    Tulumaks 736,3 645,4 

    Maamaks 110,1 110,4 

Lõivud (vt lisa11) 6,5 1,6 

Loodusressursside kasut. ja saastetasude 

eest (vt lisa 12) 86,6 43,5 

s.h. Tasud vee erikasutusest 0,5 0,5 

      Kohaliku tähtsusega maardlate   

kaevandamisetasu 86,1 43,0 

      Saastetasud 0,0 0,0 
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Kokku  939,5 800,9 

 

 

Lisa 4  

Muud nõuded ja ettemaksed 

(tuhandetes eurodes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 6  

Võlad töövõtjatele 

 

Võlad töövõtjatele kajastavad maksmata puhkusetasu kohustust koos sotsiaalmaksetega 

bilansipäeva seisuga. Töötasu võlgnevus bilansipäeva seisuga puudub, kuna töötasu 

makstakse välja jooksval kuul. 

 

Lisa 7  

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 
(tuhandetes eurodes) 

 Lühiajaline osa 

 31.12.2015 31.12.2014 

Maksukohustused (vt lisa 3) 34,0 31,6 

Intressivõlad 0,9 1,1 

Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid (vt lisa 10) 16,7 13,6 

Muud saadud ettemaksed 0,1 0,1 

Kokku muud kohustused ja saadud ettemaksed 51,7 46,4 

 Lühiajaline osa 

 31.12.2015 31.12.2014 

Nõuded ostjate vastu 20,9 23,8 

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 0,1 0,1 

Ettemakstud sihtfinantseerimine 4,0 14,4 

Nõuded toetuste eest 0,4 0,0 

Antud laenud 0,0 2,4 

Kokku muud nõuded ja ettemaksed 25,4 40,7 

Antud laenud: 

2014.aastal anti Riverways projekti raames  

MTÜ VOL-ile  sildfinantseerimiseks laenu  

9142,80 eurot, millest 2014 aastal tagasi maksti  

6778,28 eurot, ülejäänud summa 2364,52 eurot 

kanti tagasi 2015.aastal. .  

   

 

Lisa 5 Võlad hankijatele   

(tuhandetes eurodes) 

 Lühiajaline osa 

 31.12.2015 31.12.2014 

Võlad juriidilistele isikutele 18,3 17,5 

Võlad füüsilised isikutele  2,8 5,9 

Kokku võlad hankijatele 21,1 23,4 
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Lisa 8  

Kinnisvarainvesteeringud 
(tuhandetes eurodes) 

Jääk seisuga 31.12.2014     

Soetusmaksumus  13,1    

Akumuleeritud kulum  -0,9    

Põhivara jääkväärtus  12,2    

      

Aruandeperioodi liikumised     

 Akumuleeritud kulum                                   -0,2     

            Müüdud vara kulum                                       0,1 

            Müüdud vara soetusmaksumus                     -1,8 

             

Jääk seisuga 31.12.2015     

Soetusmaksumus  11,3    

Akumuleeritud kulum  -1,0    

Põhivara jääkväärtus  10,3    

     

Seisuga 31.12.2015 on kinnisvara investeeringutena kajastatud korterid ja vallale kuuluvad 

maad, mis on rendile antud või rendile antud korterite juurde kuuluvad mõttelised osad 

maast.  

Müüdud vara real kajastub Kolga-Jaani alevikus asuva Luha 10-6 ja Apteegi 3-8 vallale 

kuulunud kahe korteri mõttelise osa maa maksumus kokku 63,45 eurot ja korteri  

soetusmaksumus 1712,06 eurot (kokku 1,8 tuh eurot).  Need korterid müüdi otsustuskorras 

vastavalt volikogu otsustele. 

Vallale kuuluvad  ja samas välja üüritud korterid, mille maksumused on alla 2000 euro, on 

bilansiväline vara. Müüdud korteri Apteegi 3-8 väärtus oli ka alla 2000 euro, seepärast oli 

bilansiväline vara. Nende kahe korteri eest kokku 3,5 tuh eurot. 

 

     

 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 11) laekus 2015 aastal 1,7 tuh 

eurot ( 2014 aastal 1,7 tuh eurot).  

  

  Renditulu katkestamatutelt rendilepingutelt tulevastel perioodidel 

  

  Järgmisel majandusaastal 2,7 

  2. kuni 5. aastal kokku 4,0 
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Lisa 9  

Põhivara 

1. Materiaalne põhivara 

(tuhandetes eurodes) 

  Maa Hooned 

ja 

rajatised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

põhi-

vara 

Lõpeta-

mata 

ehitised 

ja ette-

maksed 

Kokku 

Jääk seisuga 31.12.2014       

Soetusmaksumus 6,9 2483,7 249,2 52,7 0,4 2792,9 

Akumuleeritud kulum  0 -386,6 -89,1 -30,4 0 -506,1 

Põhivara jääkväärtus  6,9 2097,1 160,1 22,3 0,4 2286,8 

       

Aruandeperioodi liikumised       

Soetused ja parendused        22,4          19,9 42,3 

Ümberklassifitseerimine             20,3           -20,3 0,0 

Saadud mitterahaline sihtfinants.          1,0             1,0 

Amortisatsioon   -46,6 -26,6 -4,6  -77,8 

Müüdud    -0,8                               -0,8  

Mahakantud soetusmaksumus            -3,8            -3,8 

Mahakantud kulum             0,8             0,8 

Jääk seisuga 31.12.2015 
Soetusmaksumus  7,1 2526,4 245,4 52,7 0,0 2831,6 

Akumuleeritud kulum  0 -433,3 -114,9 -35,0 0 -583,2 

Jääkväärtus  7,1 2093,1 130,5 17,7 0,0 2248,4 

       

 

Soetused ja parendused 

Hoonete ja rajatiste grupis kulus 2015 aastal põhivara soetuseks (parenduseks) kokku 22,4 

tuh eurot, sellest 14,9 tuh euro väärtuses parendati vallale kuuluvaid Kaasiku-Ülesaare, 

Tangu- Kaubi ja Mardi-Pobuli teid ja maksumusega 7,5 tuh eurot remonditi Ulge puhkeala 

rajatisi.  

Kokku 2015 aastal on tasutud põhivara soetuse eest 49,1 tuh eurot (2014 aastal 81,9 tuh 

eurot), sealhulgas käibemaksu kulu põhivara soetuselt on 6865,12 eurot (2014 aastal 13,4 

tuh eurot). 

Mahakandmine 

Masinate ja seadmete grupis on kajastatud varastatud murutraktori mahakandmine 

soetusmaksumusega 3750 eurot, kulum 750 eurot, jääkmaksumus 3000 eurot. 

Ümberklassifitseerimine 

Hoonete ja rajatiste grupis on kajastatud Kolga-Jaani Lasteaia hoone renoveerimise kulud 

olid kokku 4,2 tuh eurot ja Kolga-Jaani spordihoonesse renoveeritud noortekeskuse ruumid 

soetusmaksumusega 16,1 tuh eurot.  

Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine 

Aruande aastal saadi munitsipaalmaana valla omandisse 3 kinnistut: Väike-Tooma, Tangu 

ja Aiamaa, kogumaksumusega 964,98 eurot.  
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Müüdud  

2015 aastal müüdi enampakkumisel valla omandisse saadud Tangu ja Väike-Tooma 

kinnistud. Tangu kinnistu maa maksumusega 0,2 tuh eurot ja Väike Toom kinnistu maa 

maksumusega 0,6 tuh eurot. Nende kahe kinnistu eest laekus enampakkumistel kokku 2,2 

tuh eurot. 

 

2. Immateriaalne põhivara 

Enne 2014 aastat immateriaalset põhivara vallal ei olnud. 

2013 aastal alustati ja 2014 aastal lõpetati Kolga-Jaani valla teabeportaali koostamine 

maksumusega 2,9 tuh eurot. See portaal tutvustab internetis Kolga-Jaani valda.  

Selle immateriaalse põhivara  kulumit on arvestatud 2015 aastal 0,6 tuh eurot (2014 

aastal 0,6 tuh eurot) ja selle teabeportaali jääkmaksumus on seisuga 31.12.2015 1,7 

tuhat eurot. 

 

 

 

Lisa 10  

Saadud toetused 

(tuhandetes eurodes) 

a) Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 2015 

Jääk 

31.12.2015 2014 

Jääk 

31.12.2014 

 Rotary klubi toetus kiige ehituseks 3,0 0 0 0 

 Siseministeeriumilt toetus K-Jaani LA rek. 5,0 0 6,0 0 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 

teede kuludeks 0,0 0 12,6 0 

 PRIA-lt toetus valla teabeportaali koostamiseks 0,0 0 2,7 0 

 Ain Türksoni pärandvara 3 kinnistut  0,0 0 3,0 0 

 RiverWays projekti toetus 0,0 0 9,1 0 

 

Viljandi Maavalitsuselt hajaasustuse veeprogrammi 

vahendid 21,4 0 8,1 0 

 

Kokku laekunud aruandeperioodil põhivara 

soetamiseks 29,4 0 41,5 0 

      

b) Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks     

 Viljandi Linnaraamatukogult raamatukogudele 2,5 0 2,4 0 

 

Eesti Kooriühingult ja MTÜ Viljandimaa 

Rahvakultuuriseltsilt koori toetuseks  0,2 0 1,2 0 

 Viljandi Maavalitsuselt ANK üritusteks 2,1 0 1,8 0 

 Tasuta üleantud Saiga puhkekoha viidatahvel                           0,5 0 0,0 0 

 PRIA-lt koolipiima, koolipuuvilja kulude katteks 2,3 0 1,8 0 

 

Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamise 

kuludeks 1,7 0 2,3 0 

 Ain Türksoni pärandvara pensioniosak ja hoius 0,0 0 0,2 0 

 

MTÜ B.G.Forseliuse Seltsi Noortekogult K-Jaani 

PK-le 0,0 0 0,4 0 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 

teede hoolduskuludeks 0,0 0 12,6 0 

 Viljandi Maavalitsuselt alaealiste asjade komisjonile 0,1 0 0,1 0 

 Eesti Kultuurkapitalilt korvpalliturniirile 0,0 0 0,2 0 
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 Kultuuriministeeriumi toetus K-Jaani PK-le 0,5 0 0,2 0 

 

Rahandusministeeriumilt aadressandmete 

korrastamiseks 0,0 0 0,9 0 

 

Sotsiaalkindlustusametilt matusetoetus  

matusekuludeks 0,2 0 0,2 0 

 

Eraisikute  ja talude toetus põhikoolidele ja 

spordiüritustele 0,3 0 0,5 0 

  Viiratsi Vallavalitsuselt Oiu Raamatukogule 0,4 0 0,4 0 

 Riiklik  lapsehoiutoetus 2,2 0 0,0 0 

 Jõulutunneli toetus peredele 1,1 0 0,0 0 

 

Kokku laekunud aruandeperioodil tegevuskulude 

sihtfinantseerimiseks 14,1 0 25,2 0 

 

 

     

c) Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine     

      

 

Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve 

tasandus- ja toetusfondi 436,5 0 379,4 0 

 

Kokku laekunud aruandeperioodil 

mittesihtotstarbeline finantseerimine 436,5 0 379,4 0 

      

 Kokku saadud toetused 480,0 0 446,1 0 

 

Riigieelarvest saadud maksed tasandus- ja toetusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks: 

kohalike teede hoiu toetuseks 25,2 tuh eurot (2014.a. 25,2 tuh eurot); hariduskuludeks  

269,4 tuh eurot (2014.a. 272,8 tuh eurot); toimetulekutoetusteks 8,4 tuh eurot (2014.a. 0,8 

tuh eurot); sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus 2,5 tuh eurot (2014.a. 2,4 tuh 

eurot); sündide ja surmade registreerimise toetus 0,1 tuh eurot(2014.a. 0,1 tuh eurot); 

vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitus 10,5 tuh eurot(2014.a. 3,7 tuh eurot). 2015 

aastal saadi toetust üldisesse fondi kohalike omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste 

tasandamiseks 120,4 tuh eurot(2014.a. 99,6 tuh eurot). 

 

 

 

Lisa 11  

Tulud kaupade ja teenuste müügist 

(tuhandetes eurodes) 

   2015 2014 

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 141,0 136,5 

Tulud elamu- ja kommunaalmajandustegevusest 62,5 63,2 

Tulud haridusalasest tegevusest  9,1 11,6 

Üüri- ja renditulu 2,8 2,8 

Riigilõivud (vt lisa 3) 6,5 1,6 

Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 8) 1,7 1,7 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 0,0 0,1 

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 1,8 0,1 

Muu teenuste müük 0,2 0,0 

Kokku kaupade ja teenuste müük 225,6 217,6 
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Lisa 12  

Muud tegevustulud 

(tuhandetes eurodes) 

  2015 2014 

Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamise õiguse tasu 86,1 43,0 

Kasum põhivarade ja varude müügist 3,2 2,1 

Vee erikasutustasud 0,5 0,5 

Muud tulud (kindlustushüvitised) 0,0 0,2 

Kokku muud tulud 89,8 45,8 

 

Lisa 13  

Antud toetused 

(tuhandetes eurodes) 

 2015 2014 

   

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele   

Õppetoetused -6,2 -4,6 

Toimetulekutoetused -4,6 -1,7 

Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele -1,3 -2,0 

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks -0,0 -0,2 

Peretoetused (sh vajaduspõhine toetus) -19,1 -6,8 

Muud sotsiaalabitoetused 0,0 -0,1 

Kokku sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -31,2 -15,4 

   

Muud toetused   

 

Liikmemaksud   

MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit  -7,2 -7,1 

Võrtsjärve Sihtasutus -5,7 -5,7 

EMOL -1,7 -1,6 

Muud SA-d, MTÜ-d, äriühingud -2,5 -2,6 

Kokku liikmemaksud -17,1 -17,0 

 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks   

Õpilasliinide kulude katteks -21,7 -21,6 

EELK Kolga-Jaani kogudus -1,6 -1,5 

MTÜ Kolga-Jaani Tuletõrje Selts -1,9 -1,5 

Lõuna Politseiprefektuur 0,0 -1,0 

MTÜ Kaavere Küla Selts; MTÜ Vaibla Külaselts jt.  -1,8 -4,5 

Varjupaikade MTÜ -1,1 -1,3 

MTÜ VOL; Võrtsjärve SA  -1,2 -0,9 

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -29,3 -32,3 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   

Viljandi Linnavalitsus (laululava rekonstr. toetuseks)  0,0 -3,5 

OÜ Põltsamaa Vallavara  -10,0 -10,0 

Hajaasustuse veeprogrammi toetused -21,4 -8,1 

Heleri Türksonile tasuta võõrandatud korteri juurde  0,0 0,1 
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Lisa 14  

Tööjõukulud 
(tuhandetes eurodes) 

Töötajate arv ja töötasukulud 2015 2014  

Tegevusala Töötajate 

arv 

Töötasu-

kulud 

Töötajate 

arv 

Töötasu-

kulud  

Haridus 40,21 371,3 41,07 353,3  
Vaba aeg, kultuur, religioon 6,93 44,2 7,42 41,3  
Majandus 5,57 49,7 5,95 45,6  
Sotsiaalne kaitse 10,76 84,2 10,13 71,6  
Vallavalitsus 6,80 87,4 8,10 77,0  
Volikogu 0,00 3,0 0,00 3,5  
Elamu- ja kommunaalmajandus (heakord) 3,26 16,8 3,03 15,8  

Kokku töötajate arv ja töötasukulud 73,53 656,6 75,70 608,1  

 

Töötajate arvuna on esitatud keskmine arv taandatuna täistööajale. Ajutise töölepingute 

korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutise töölepingute alusel arvestatud töötasukulud 

moodustasid aruandeperioodil 6,0 tuhat eurot ja 2014.aastal 6,7 tuhat eurot.  

Töötasukuludest moodustavad ametnikele makstud tasud  91,9 tuhat eurot (2014.a. 78,1 

tuhat eurot). Summa märgatav suurenemine on tingitud  vallavanema tagandamisega 

seotud kuue kuu ametipalga suuruse hüvitise määramisega volikogu poolt  endisele 

vallavanemale. Täiendavaid erisoodustusi ei ole ametnikele antud. 

Ametnike hulka on loetud vallavanem, vallasekretär, finantsnõunik, arendusnõunik, 

maanõunik (alates 01.03.2015 0,5 ametkohta), 2 sotsiaalnõunikku-lastekaitsetöötajat, 

sekretär-asjaajaja (ametikoht koondatud alates 1. 06.2015). 

 

Tööjõukulud 2015 2014 

Töötasukulud -656,6 -608,1 

Sotsiaalmaks ja erisoodustuste maksud -218,0 -203,3 

Töötuskindlustusmaksed  -4,8 -5,5 

Erisoodustused -1,0 -2,3 

 sealhulgas    

             töötajate õppelaenude kustutamine -1,0 -1,4 

             muud erisoodustused -0,0 -0,9 

Kokku tööjõukulud -880,4 -819,2 

 

Lisa 15 

kuuluva maa maksumus                                                                

MTÜ K-Jaani Villem Reimani Rahvamaja kihelkonna   

toa projekti omaosaluse toetus 0,0 0,4 

Sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks   

Hajaasustuse veeprogrammi toetused -21,4 -8,1 

   

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -52,8 -30,2 

   

Kokku antud toetused -130,4   -94,9 
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Laenukohustused 

(tuhandetes eurodes) 

Võetud laenude jaotus järelejäänud tähtaja 

järgi    

Jääk seisuga 

31.12.2014 

 Kuni 1 

aasta 

1-2 aastat  2-3 

aastat 

 3-4 aastat  4-5 

aastat 

Üle 5 

aasta 

Kokku 

 

Pangalaenud 38,0 33,2 28,4 21,8 0,0 0,0 121,4  
KIK laen 10,6        10,5    10,6          10,6   10,5     126,7 179,5  

Kokku  48,6 43,7 40,0 32,4 32,4 126,7 300,9  

Jääk seisuga 

31.12.2015 

             

 

Pangalaenud 45,7 38,0 33,2 28,4 21,8 0,0 167,1  
KIK laen 10,5        10,6    10,5          10,6   10,6     137,2 190,0  
Kokku  56,2 48,6 43,7 40,0 32,4 137,2 357,1  

         

Informatsioon laenulepingute kaupa       

Laenuandja 

Lõpp- 

tähtaeg Intressimäär 

Alus- 

valuuta Jääk Intressikulu Laenulep. 

number         31.12.15 31.12.14 2015 2014 

Swedbank AS 30.05.2015 1,65% EUR 0,0 1,0 0,1 0,1 

04-327372- 

-JI-1 

Swedbank AS 30.01.2015 1,65% EUR 0,0 1,0 0,1 0,1 

05-034566- 

-JI-1 

Swedbank AS 16.06.2016 1,41% EUR 4,9 14,5 0,1 0,1 

06-098937- 

-JI 

 

AS SEB Pank 7.12.2019 4,508% EUR   87,2 109,1 3,2 4,4 2009031209 

                     

KIK    27.08.2032 6 kuu Euribor+1% 179,5       190,0       2,1 2,6    

                     Nr.5-1/12/34AS 

Danske Bank24.07.2018;6 kuu Euribor+1,36%;       29,3        40,6         0,5        1,2  nr KL-                          

240713KO     

 

 

Lisa 16 

Muud tegevuskulud 

(tuhandetes eurodes) 

 2015 2014 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -80,9 -79,2 

Käibemaksukulu -62,0 -66,2 

Õppevahendite ja koolituse kulud  -65,5 -52,7 

Toiduained ja toitlustusteenused -42,5 -44,4 

Tootmiskulud -50,0 -57,5 

Administreerimiskulud -19,8 -16,9 

Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud -24,6 -26,3 

Sõidukite majandamiskulud -20,5 -21,6 

Inventari majandamiskulud -11,0 -10,5 
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Rajatiste majandamiskulud -17,6 -19,5 

Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -17,0 -16,3 

Meditsiini- ja hügieenikulud -11,8 -12,3 

Teavikute ja kunstiesemete kulud -10,1 -9,3 

Koolituskulud -4,4 -3,6 

Sotsiaalteenused -7,3 -5,4 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud -2,0 -1,9 

Lähetuskulud -0,1 -0,4 

Eri- ja vormiriietus -0,7 -0,6 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0,0 -7,8 

Riigilõivud 0,0 -0,1 

Muud tegevuskulud 0,0 -0,1 

Kokku tegevuskulud -447,8 -452,6 

 

Kasutusrendileping on sõlmitud Oiu Raamatukogu ruumide kasutamise kohta, rendikulu 

aastas 110,00 eurot (2014 aastal oli ka rendisumma 108,14 eurot). 

16.12.2008 sõlmiti hoonestusõiguse seadmise leping MTÜ EELK Kolga-Jaani Johannese 

Kogudusega kinnistu Põltsamaa mnt 2c Kolga-Jaani alevik tasulise hoonestusõiguse kohta 

tähtajaga 30 aastat, hoonestusõiguse tasu aastas on 2300,82 eurot. Sellele kinnistule ehitati 

2010 aastal Sotsiaalmaja-perearstikeskus.  

 

 

Lisa 17 

Seotud osapooled 

 

 

Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused  

      

  

Tegev- ja kõrgema juhtkonna 

keskmine arv (taandatuna 

täistööajale) 

Tasude kogusumma 

(eurodes)  

  2015 2014 2015 2014  

Volikoguliikmed 0,00 0,00 3,0 3,5  

Vallavalitsuse liikmed 5,00 5,00 0,0 58,3  

Asutuste juhid 9,20 9,20 77,5 77,5  

KOKKU 14,20 14,20 139,3 139,3  

 

Volikogu liikmeid on kokku 11 isikut ja vallavalitsuse liikmeid on 5 isikut.  

Vallavalitsuse liikmeteks olemise eest eraldi tasu ei maksta, kuni 2014 aastani 

vallavalitsuse liikmete tasude kogusumma koosnes liikmetele nende (ametnike) põhitöö 

eest arvestatud tasudest. Aga kuna 2015 aastal alates 3. novembrist vallavalitsuse 

liikmeteks valiti enamuses mitteametnikud (väljaarvatud arendusnõunik ja vallavanem), 

siis ei ole ülevaatlik ega ka mõistlik kajastada ka osaliselt valitsuse liikmete põhitöö 

tasusid, sest see summa ei oleks võrreldav eelmise aasta summaga. 

  Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid 

nende hulka on arvestatud kõik töötasud ja hüvitised. 

Teistest töötajatest erinevaid soodustusi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud 

ei ole. 
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Seotud osapoolteks raamatupidamisele esitatud deklaratsioonide andmetel loetud 

üksused 

EELK Kolga-Jaani Johannese kogudus     

OÜ Levax JK      

Leie Hoiu-laenuühistu      

MTÜ Järtsaare-Vissuvere külaselts 

MTÜ Lalsi-Lätkalu külaselts 

MTÜ Kolga-Jaani külaseltside kärg    

MTÜ Kolga-Jaani Villem Reimani nimeline Rahvamaja      

MTÜ Kolga-Jaani Tuletõrje Selts 

MTÜ Meleski Klaasiajaloo Selts      

MTÜ Kolga-Jaani Maanaiste Selts 

MÜ Vissuvere 

OÜ ML Eeriksaare 

OÜ Merike 

OÜ Käojaani 

OÜ Sparkpro 

OÜ Tiiu-Mall Lutsar 

OÜ Parika PM 

Põltsamaa Vallavara OÜ 

SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus 

Ühendus Kodukant Viljandimaa 

Eesti Külaliikumine Kodukant 

OÜ Triip 

Parika talu 

Eeriksaare talu 

FIE Urmas Russki 

FIE Hovard Nurme 

FIE Alari Pullisaar 

Antud üksustega ei ole aruandeaastal turutingimustest või seadustega sätestatud 

tingimustest erinevaid tehinguid toimunud ostetud kaupade ja teenuste osas. 

Sihtfinantseerimistehingud ja tasutud liikmemaksud tegev- ja kõrgema juhtkonna 

liikmetega seotud mittetulundusühingutele (tuh euro) 

           2015   2014 
MTÜ Kolga-Jaani Villem Reimani nimeline Rahvamaja   

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  

(2014 aastal tegevuskuludeks)      0,0   0,4 

MTÜ Võrtsjärve Ühendus 

Tasutud liikmemaks      1,1   1,2 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Tasutud liikmemaks      0,2    0,2 

EELK Kolga-Jaani Johannese kogudus 

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks   1,6    1,5 

MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit 

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks   0,3               0,9 

Tasutud liikmemaks                                                                7,2                                7,1 

MTÜ Kolga-Jaani Tuletõrje Selts 

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks   1,9                1,5 

Kõik antud 2015 aasta summad on 2015 aasta kulud, nõudeid ja kohustusi ei ole. 
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Lisa 18  

Potentsiaalsed ja tingimuslikud kohustused  

  

Lepinguid, mis tooksid endaga kaasa potentsiaalseid ja tingimuslikke kohustusi ning 

nõudeid, sõlmitud ei ole. 

2015 aasta novembris võttis vallavalitsus 2,54 tuh euro suuruse kohustuse oma otsusega 

lõpetada ühe Kolga-Jaani Põhikooli õpetaja koondamisega seotud kohtuasi enne selle 

kohtus arutusele võtmist, kuna arvas oletuslikult, et kohtu poolt õpetaja kahjuks tehtav 

otsus võiks kahjustada tema mainet. Antud summa kanti üle 2016 aasta jaanuarikuul. 

 

 

 

Lisa 19 

Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

 

Eelarve muutused võrreldes esialgse eelarvega on tingitud peamiselt järgmistest 

asjaoludest: 

1)  füüsilise isiku tulumaksu laekumine oli suurem 26,1 tuh euro võrra, kui eelarve 

koostamisel arvestati; 

2)  tulud kaupade ja teenuste müügist suurenes 16,4 tuh euro võrra võrreldes esialgse 

eelarvega. 

3)   oluline suurenemine kaevandamisõiguse tasu osas (52,7 tuh eurot) oli tingitud sellest, et 2015 

aastal olid ilmastikutingimused soodsad turbatootmisele. 

3)  aasta jooksul selgusid sihtfinantseerimise summad, mida ei olnud eelarve koostamisel 

veel võimalik eelarvesse arvestada. 

Võrreldes 2015 aasta kinnitatud  eelarvega on muudatused  eelarves eelkõige seoses 

põhitegevuse tulude  ülelaekumisega.  

Lisaeelarves kaupade ja teenuste müügi tulude eelarvete ja tegelike laekumiste muudatused 

olid järgmised: 

1) riigilõivudest saadava tulu eelarvet suurendati 4,2 tuh euro võrra, aga tegelikult laekus 

lõplikult eelarves kavandatud summast 0,8 tuh eurot rohkem. 

2) laekumisi sotsiaalasutuste majandustegevusest suurendati 4,0 tuh euro võrra,  aga laekus 

lõplikult eelarves kavandatud summast 3,5 tuh eurot rohkem. 

3)vähendati laekumisi haridusasutuste majandustegevusest (kohamaksumused teistelt 

omavalitsustelt) eelarve summat  3,8 tuh euro võrra,  

II lisaeelarvega suurendati põhitegevuse kulusid kokku sama palju kui suurenesid 

põhitegevuse tulud, väljaarvatud hajaasutuseprogrammi toetuste summa  9623  eurot, mis 

kajastub investeerimistegevuse alagrupis põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimise 

eelarves. 

Tegevusalade järgi vallavalitsuse tegevusala kulud suurenesid peamiselt vallavanema 

umbusaldamisega seotud hüvitise summa ja sellelt arvestatavate tööandja maksude võrra. 
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Jäätmekäitluse tegevusala eelarvet oli vaja suurendada 2,0 tuh euro võrra seoses ohtlike 

jäätmete konteineri ümbruse korrastamisega.  

Veevarustuse tegevusala eelarvet oli vaja suurendada lisaks hajaasustuse projekti toetuste 

summale (9623 eurot) ÜVK arvengukava kaasajastamisega seotud kulude 1,6 tuh euro 

võrra. 

Kolga-Jaani Raamatukogu eelarvet oli vajadus suurendada 0,3 tuh euro võrra, mis on 

kasutatud kulunud ja mahakantud raamatute fondi osaliseks taastamiseks. 

Tänavavalgustuse eelarvet oli vaja suurendada seoses Leie küla tänavavalgustuse lampide 

väljavahetamisega tekkinud kulude võrra, mis on 1,65 tuh eurot ja 0,2 tuh eurot seoses 

tõstuki tellimisega (advenditulede korrastamine). 

Sporditegevuse eelarvet oli vaja suurendada seoses spordikooli kohamaksumuste summa 

suurenemisega 2,5 tuh euro võrra. 

Laste huviala ringikulude tasumiseks oli vaja suurendada huvikoolide kohatasude eelarvet 

0,6 tuh euro võrra. 

Kuna alates septembrikuust 2 meie valla pereregistris olevat last käivad teistes 

omavalitsuste lasteaedades(Tabivere ja Põltsamaa), oli vaja suurendada teistele 

omavalistustele makstava lasteaedade kohatasu eelarvet 2,3 tuh euro võrra. 

Eakate sotsiaalse kaitse tegevusala eelarvet on vaja suurendada 0,9 tuh euro võrra, mis 

kulus eakatele juubilaridele kingitud graveeritud vallavapiga nimeliste klaasi eest 

tasumiseks. 

Kuna hooldekodu omatulu eelarve suurenes 4,0 tuh euro võrra (tegelik laekumine oli 

koguni  3,5 tuh euro võrra lõplikust eelarve summast suurem) tänu sellele, et hooldekodus 

on peaaegu sajaprotsendiliselt kohad kasutuses ning seoses sellega hooldajate töökoormus 

maksimaalne, siis suurendati selle summa võrra sama asutuse personalikulu, et 

kompenseerida mingil määral täiendavalt hooldajate vaimselt ja füüsiliselt rasket 

tööpanust. 

Ülejäänud põhitegevuse tuludest laekuv kasutamata summa suunati reservfondi. 

Investeerimistegevuse alagrupis on eelarve ja tegelik laekumiste muudatused tingitud 

müüdud kinnistute maksumuse võrra. Põhivara soetuse suurenemine vallateede remondiks 

kulunud 17,9 tuh eurot. Põhivara soetuseks saadava ja antava sihtfinantseerimise summad 

suurenesid aasta keskel avanenud hajaasustuse programmi toetuste summade osas.  

Lõpliku eelarve ja tegeliku täitmise erinevused on minimaalsed ja tingitud 

kokkuhoidlikkuse printsiibist lähtudes, tegelik täitmine põhitegevuse kulude osas kujunes 

4,1 % väiksemaks kui lõplikus eelarves oli planeeritud. 

 

Reservfondi kasutuselevõtmise otsuseid tegi volikogu ja vallavalitsus kolmel korral. 24. 

septembril otsustas volikogu lisaeelarvega vähendada reservfondi kokku 7,1 tuh euro 

võrra, et katta valla põhikoolide töötasukulude puuduolev summa. 3. novembril eraldas 

vallavalitsus 0,9 tuh eurot juurde valitsussektori liikmemaksu katteks Võrtsjärve 
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Sihtasutusele. 17. detsembril  suurendas volikogu reservfondi kokku 13,0 tuh eurot 

(põhitegevuse tuludest laekunud  summa).  

Esialgses eelarves oli reservfondi summa 15,5 tuh eurot, aasta jooksul kasutati kokku 8,0 

tuh eurot  ja suurendati seoses tulude ülelaekumisega 13,0 tuh eurot ning aasta lõpuks oli 

reservfondi kasutamata jääk 20,5  tuh eurot.  
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI 

 

Majandusaasta aruande on koostanud Kolga-Jaani Vallavalitsus. 

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Kolga-Jaani Vallavalitsuse 

otsus aruande heakskiitmise kohta. 
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