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Tegevusaruanne 
 

Sissejuhatus 
 

Käesolev Elva linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb neljast 

osast: 

 Tegevusaruanne  

 Raamatupidamise aastaaruanne 

 Eelarve täitmise aruanne  

 Majandusaasta aruande allkiri  

 

Majandusaasta aruande juurde kuuluvad: 1) sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2) linnavalitsuse 

protokolliline otsus aastaaruande heakskiitmise kohta 3) volikogu otsus majandusaasta aruande 

kinnitamise kohta.   

Tegevusaruandes antakse lühike ülevaade Elva linnast, struktuurist ja juhtimisest, peamistest 

finantsnäitajatest, üldisest Eesti majanduskeskkonnast. Tegevusaruandes vaadeldaks tegevuse 

linna arengukavast lähtuvalt. Tegevusaruanne on liigendatud kuueks lähtuvalt arengukava 

valdkondadest: ruumiplaneerimine, keskkond ja taristu; ettevõtlus, turism ja mainekujundus; 

haridus ja noorsootöö; kultuur, vaba aeg ja sport; sotsiaalvaldkond; juhtimine ja 

kodanikuliikumine. Ülevaade antakse olulisematest tegevustest ja investeeringutest eelmisel 

majandusaastal. Kõigi hallatavate asutuste ülevaated on toodud ära vastava valdkonna peatüki 

juures. Tegevusaruande lõpus on eraldi toodud OÜ Elva Varahalduse, OÜ Elva Soojuse ja SA 

Elva Perekodu tegevuse ülevaade.  

Raamatupidamise aastaaruanne koondab põhiaruandeid (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude 

aruanne, netovara muutuste aruanne) ning neid selgitavaid lisasid. Peamiste finantsnäitajate 

võrdlused on välja toodud eelmise majandusaasta suhtes. Lisaks põhiaruannetele on 

raamatupidamise aastaaruande koosseisus ka eelarve täitmise aruanne. Raamatupidamise 

aruanne on koostatud tekkepõhiselt ja eelarve täitmise aruanne kassapõhiselt. 
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1.Elva linna konsolideerimisgrupi struktuur 
Majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised 

üksused: konsolideeriv üksus on Elva Linnavalitsus koos kuue hallatava asutusega (Elva 

Gümnaasium, Elva Lasteaed Õnneseen, Elva Lasteaed Murumuna, Elva Muusikakool, Elva 

Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind, Elva Linnaraamatukogu). Konsolideeritud üksusteks on 

OÜ Elva Soojus ja Elva Varahalduse OÜ ning SA Elva Perekodu, milledes Elva linnavalitsuse 

osaluse määr on 100%. Elva Linnavalitsuse raamatupidamine on tsentraliseeritud, v.a Elva 

Varahalduse OÜ, Elva Soojus OÜ ja SA Elva Perekodu (omavad erinevat tehingupartneri 

koodi ning esitavad iseseisvalt saldoandmiku Rahandusministeeriumile). 

 

 

Allüksuse nimetus Töötajate keskmine 

arv majandusaastal 

(taandatuna 

täistööajale) 

Arvestatud töötasude 

kogusumma majandusaastal 

(eurodes) 

Elva Linnavalitsus   

Linnavalitsus 10,15 104 226 

Muud teenused 1,0 11 946 

Maanteetransport 0 1 250 

Matkakeskus 2,5 19 680 

Majandushaldus 4,97 57 237 

Detailplaneerimine 0 2 674 

Kalmistu 1 6 599 

Spordirajatised 0 325 

Muusikakool 22,2 195 671 

Noortekeskus 1,53 16 666 

Linnaraamatukogu 10 70 518 

Kultuurikeskus Sinilind 9,06 96 161 

Lasteaed Murumuna 39,65 303 367 

Lasteaed Õnneseen 48,82 405 714 

Gümnaasium 97,08 1 096 880 

Muu haridus 0 277 

Sotsiaalosakond 2,66 29 038 

Eakate sotsiaalne kaitse 2 14 815 

Konsolideeritud üksused   

OÜ Elva Soojus 13,5 122 670 

Elva Varahalduse OÜ 12 111 959 

SA Elva Perekodu 30 265 269 

Tegev- ja kõrgema  

juhtkonna liikmed 

  

Volikogu liikmed 0 8 580 

Linnavalitsuse liikmed 4,25 92 423 

Juhatuse liikmed 3 50 668 

Kokku 315,37 3 084 613 
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Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksuta ja töötuskindlustuseta, kuid nende hulka 

on arvestatud kõik töötasud ja hüvitised.  

 

 

2.Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest  
 

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad eurodes 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Bilansi näitajad       

Varad aasta lõpus 18 209 723 18 580 

662 

19 240 193 18 287 105 12 491 656 

Kohustused aasta lõpus 2 334 751 2 675 664 3 095 936 2 932 992 3 460 092 

Netovara aasta lõpus 15 874 972 15 904 

998 

16 144 257 15 353 522 9 031 564 

Tulemiaruande näitajad      

Tegevustulud 7 840 425 7 427 571 8 116 379 6 922 324 7 651 729 

Tegevuskulud -8 023 132 -7 795 557 -7 886 388 -7 486 461 -7 684 399 

Tulem -169 404 -284 953 638 824 -233 806 -79 082 

Muud näitajad      

Põhivarainvesteeringute 

maht  

424 033 512 590 445 374 547 750     2 332 637 

Likviidsus* 0,63 0,26 0,46 0,50 0,44 

Lühiajaline 

maksevõime** 

1,21 0,53 1,02 0,93 0,86 

Kohustuste osakaal 

varadest*** 

0,13 0,14 0,16 0,16 0,28 

Laenukohustuste osakaal 

varadest**** 

0,08 0,10 0,12 0,12 0,18 

 

Piirmäärade täitmine 

arvestusüksuse 

konsolideeritud näitajate 

alusel 

     

Põhitegevuse tulem*****  1 046 452 657 995     1 770 328    770 845 - 

Netovõlakoormus****** 828 189 1 285 923     1 662 055 1 555 847 - 

Piirmäärade täitmine 

konsolideerimata 

näitajate alusel 

     

Põhitegevuse tulem*****  953 876 563 433        411 782    687 902 - 

Netovõlakoormus****** 955 602 1 409 353     1 711 748 1 489 747 - 

 

 

*Likviidsus= raha/lühiajalised kohustused 

 

**Lühiajaline maksevõime= käibevara/lühiajalised kohustused  
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***Kohustuste osakaal varadest= kohustused/ varad  

       

****Laenukohustuste osakaal varadest= lühi- ja pikaajalised laenud/ varad 

 

*****Põhitegevuse tulem= põhitegevuse tulud (tegevustulud - saadud toetused põhivara 

soetuseks- põhivara müügikasum) – kulud (tegevuskulud – antud toetused põhivara soetuseks – 

põhivara ostu käibemaksukulu – põhivara amortisatsioon ja allahindlus)  

   

******Netovõlakoormus= Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 34.  

 

Tabel 1. Olulisemad investeeringud Elva linnas 2015  

Investeeringuobjektid Euro 

Tartu mnt ja Vellavere tee ringristmik koos Tartu mnt ja Pika tn ristmikuga 169 088 

Elva Perekodu uue lasteaia rühma rajamise sihtfinantseering 50 407 

Lasteaed Õnneseen: õueala laululava rajamine ja Peedu õuesõppe paviljon 30 143 

Jõusaali parendamine 22 193 

Noortekeskuse fassaadi remont 20 000 

Verevi ranna liumägi ja mäng  10 620 

Tribüünid linnastaadionile (kaasav eelarve) 9 997 

Kortermajade parklate renoveerimise toetus 9 248 

Laululava remont 6 457 

     

 

3. Ülevaade majanduskeskkonnast 

 
Elva linn on Tartumaal suuruselt teine linn Tartu järel. Elva linnas elab seisuga 01.01.2016 

5768 elanikku. Elva linn paikneb vaid 23 km kaugusel Tartust ja 200 km kaugusel Tallinnast. 

Mõlema suurlinnaga on hea transpordiühendus, kuna põhja-lõuna suunaliselt läbib Elvat Tartu 

– Valga raudtee. Just raudtee on see, mis kunagisest asulast linna vormis. Elva on roheline ja 

keskkonna sõbralik linn, mis on ümbruskonnale hea kaubandus- ja teeninduskeskus. Samuti 

käib ümberkaudsetest omavalitsustest Elvasse tööle, kooli ja lasteaeda arvestatav hulk inimesi.  

Elva linna eelarve tulude kasv oli 2015. aastal üle kahe korra suurem kui eelneval aastal. 

Põhitegevuse tulude laekumine oli 2015. aastal 6 567 533 eurot, võrreldes 2014. aastaga kasv 

649 620 euro võrra ehk 10,98 %. Üksikisiku tulumaksu laekumine oli 2015. aastal 3 390 247 

eurot, võrreldes 2014. aastaga kasv 195 993 euro võrra ehk 6,14 %. 

Elva linn koos hallatavate asutustega ja linnale kuuluvate äriühingute ning sihtasutusega oli 

2015. aastal tööandjaks 314 inimesele, mis on üks suurimaid tööandjad linnas. 2015. aastal 

registreeritud töötus püsis samal tasemel aasta varasemaga võrreldes, 2015. aastal oli töötute 

keskmine arv kõikides vanusegruppides kokku 68 inimest.  

Elva linn on üks suurimaid tööandjaid piirkonnas. Linna suurettevõtetesse käivad inimesed tööl 

kogu ümbruskonnast, ka Tartu linnast.  

 



Elva Linna  

2015.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

Eva Kams  

linnapea 

 

 

7  

Tabel 2. Elva linna suurimad tööandjad. Seisuga aprill 2015. Allikas: Äriregister.  

Ettevõte Tegevusala Töötajate arv 

Enics Eesti AS Trükkplaatide tootmine 740 

Saint-Gobain Glass Estonia AS Lehtklaasi vormimine ja töötlemine 528 

Elva Tarbijate Ühistu Jaemüük spetsialiseerimata 

kauplustes, kus on ülekaalus 

toidukaubad, joogid ja tubakatooted 

198 

OÜ MAREPLEKS Kaaspaketi jm klaasist 

ehitusmaterjali tootmine 

122 

SA Elva Haigla TM Haiglaraviteenus 95 

STENSTRÖMS SKJORTFABRIK 

EESTI OÜ 

Alusrõivaste tootmine, sh T-särkide, 

päevasärkide, hommikumantlite, 

öösärkide jms tootmine 

80 

AS MAXILLA Hambaravi osutamine 48 

AS Elva E.P.T. Turba tootmine 35 

SA Elva Perekodu Asenduskoduteenust osutavate 

hoolekandeasutuste tegevus 

28 

 

Majandususalduse tõus ELis on jätkunud ning sealne kauaoodatud majandusaktiivsuse 

taastumine on lõpuks kinnitust leidmas. Samas Eestis on käesoleval aastal majandususaldus 

alanenud suhteliselt laiapõhjaliselt, millega eristume nii oma lähematest naabritest kui üldistest 

trendidest Euroopas. Soome majandusseisaku jätkumise ning Venemaa sügavama 

majanduslanguse tõttu on Eesti ekspordipartnerite kasvuväljavaateid allapoole korrigeeritud, 

mistõttu püsib nõudlus meie tööstustoodangu järele madalal. Majanduskasv on viimastel 

aastatel olnud tarbimispõhine, tuginedes kiirel palgatulu kasvul. Majapidamiste ostujõudu on 

suurendanud juba teist aastat paigal püsivad või alanevad hinnad, seda peamiselt energia ja 

toiduainete hinnalanguse tõttu. Tööturu olukord paraneb jätkuvalt, kuigi osa sellest tuleneb 

eelmise aasta juulis rakendunud töötamise registri statistilisest mõjust, mis on vähendanud 

mitteametlikku töötamist. Palgakasv on aeglustunud majanduskasvust vähem, mistõttu alaneb 

ettevõtete kasumlikkus. Madala nõudluse, langustrendil oleva kindlustunde ning vabade 

tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete investeerimisaktiivsus madal.1 

 

4. Ülevaade Elva linna üldistest arengusuundadest  

 
Elva linna arengukavas 2012-2020 on kirjeldatud Elva visioon: külalislahke loodusspaa 

maailmakaardil, hinnatud kultuuri- ja hariduskeskus Lõuna-Eestis, parim paik elamiseks – see 

on Elva.  

Visiooni komponendid on lahti mõtestatud selliselt, et Elvas on arenenud turism sõbralike 

võõrustajatega turvalises ja heakorrastatud keskkonnas, kus on võimalus kosutavaks ja 

tervislikuks ajaviiteks läbi vee, männiõhu, aktiivse liikumise ja sportimisvõimaluste puhta 

                                                 
1 2015. aasta suvine majandusprognoos [http://www.fin.ee/majandusprognoosid] 
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looduse keskel.  Elva linn võiks olla rahvusvaheliselt tuntud läbi traditsiooniliste, omanäoliste 

spordi- ja kultuurisündmuste. Elva linnas on mitmekesine kultuurielu ja konkurentsivõimeline 

väljakujunenud suundadega gümnaasiumiharidus kaasaegses keskkonnas. Elva on omanäolise 

ja looduskeskse elukeskkonnaga turvaline linn igas eas elanikule.  Elva on lastesõbralik, kõrge 

tööhõivega, rohkete vaba aja veetmise ja arenguvõimalustega linn. Elval on mugav 

transpordiühendus suuremate keskustega.  

Elva on mõnus turvaline linn elamiseks, eriti sobilik on linna keskkond noortele peredele.  

Rahvastikuregistri andmetel elab Elva linnas seisuga 01. jaanuar 2016.a 5768 elanikku. Elva 

linna elanike arv 2015. aasta algul 5771, aasta lõpul 5768 inimest. Elanike arv vähenes 3 võrra. 

 

Vaatamata sellele, et elanike arv vähenes on tegemist Elva linnale positiivse aastaga, kus võib 

väita, et elanike arvu langus on stabiliseerunud.  

 

Registrialased toimingud  

 

 
Joonis 1. Elva linna elanike arv 2005-2016.  
 

 

Elanike jaotus vanuse järgi   

Tööeast nooremaid vanuses kuni 15 eluaastat 1013 17,6% 

Tööealisi inimesi vanuses 19 - 64 eluaastat 3450 59,8% 

Pensioniealisi inimesi vanuses 65 ja enam 1305 22,6 % 

Elanike arv kokku 5768 100% 

 

 

Elukoha andmeid on muudetud 2015.aastal 513 isikul, neist 255 saabus Elva linna ja 258 

inimest lahkus linnast. 2015. aastal registreeriti 70 sündi ja 71 surma (2014. aastal registreeriti 

sünde 59 ning surma 69). Ruumi omaniku taotlusi isikute elukoha andmete muutmiseks laekus 

18, mille alusel algatati vastav menetlus ning mille lõppedes kõik taotlused ka rahuldati. 
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Joonis 2. Elva linna elanike, tööealiste elanike, maksumaksjate ja pensionil olevate inimest 

arv.  

 

Joonis 2 näitab, et maksumaksjate arv on püsinud suhteliselt stabiiline kümne aasta lõikes 

võrreldes elanike arvuga. Maksumaksjaid on täna 153 inimest rohkem võrreldes aastaga 2005, 

kuid elanike arv on kümne aastaga 512 inimese võrra vähenenud. See näitab, et linna on juurde 

tulnud töötavat elanikkonda.  

 

5. Elva linna juhtimine  
Elva linna juhivad linnavolikogu ja linnavalitsus.  

Elva Linnavolikogu  

Elva Linnavolikogu on 17-liikmeline ning valiti 20. oktoobril 2013 neljaks aastaks.   

Elva linna juhtimises toimusid 2015. aastal olulised muudatused. Reformierakonna ja 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon lagunes ning uue koalitsiooni moodustasid 

fraktsioon Elva Linnakodanik ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Kuni maikuuni 2015 oli 

volikogus 7 alalist komisjoni: 1) revisjonikomisjon, esimees Tõnu Aigro; 2) eelarve- ja 

majanduskomisjon, esimees Meelis Karro; 3) arengukomisjon, esimees Fred Koppel; 4) 

hariduskomisjon, esimees Evelin Pihlak; 5) sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, esimees Kadri 

Kiuru; 6) maa- ja keskkonnakomisjon, esimees Rein Abel; 7) kultuuri- ja spordikomisjon, 

esimees Veiko Haan. Linnavolikogu tööd juhtis esimees Meelis Karro, linnavolikogu 

aseesimees oli Leelo Suidt. 

Uue koalitsiooni moodustamisega muutus ka komisjonide töökorraldus. 19. mail 2015 

moodustati järgmised komisjonid: 1) revisjonikomisjon, esimees Heiki Hansen; 2) eelarve- ja 

majanduskomisjon, esimees Meelis Karro; 3) ettevõtlus- ja turismikomisjon, esimees Fred 

Koppel; 4) haridus- ja kultuurikomisjon, esimees Aare Anderson; 5) sotsiaal- ja 

tervishoiukomisjon, esimees Kadri Kiuru; 6)  maa- ja keskkonnakomisjon, esimees Rein 

Kuresoo; 7) spordi- ja vabaajakomisjon, esimees Peeter Laasik. Linnavolikogu tööd juhib 
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esimees Meelis Karro, linnavolikogu aseesimeheks valiti Fred Koppel.  

Komisjoni juhtide osas toimusid muudatused novembrikuus, mil eelarve- ja 

majanduskomisjoni asus juhtima Aare Anderson ning haridus- ja kultuurikomisjoni juhiks 

valiti Jüri Allik.  

Linnavolikogu pidas 2015. aastal 12 istungit (sh 4 erakorralist), vastu võeti 18 määrust ja 70 

otsust. 

Elva Linnavalitsus  

Elva Linnavalitsuse koosseisus toimusid muudatused 6. mail 2015, kus Elvale valiti uus 

linnapea. Kuni selle ajani oli linnavalitsuse koosseis 5 liikmeline: linnapea Toomas Järveoja, 

abilinnapea Heiki Hansen, abilinnapea Marika Saar, sotsiaalosakonna juhataja Alo Rebane ja 

linnamajanduse osakonna juhataja Kalev Kepp.  

6. mail 2015 kinnitati linnavalitsuse 4 liikmeline struktuur. Linnavalitsuse koosseisu kuulub 

linnapea Eva Kams, abilinnapea Marika Saar, linnamajanduse osakonna juhataja Kalev Kepp 

ja arendusjuht Margus Ivask. Viimane kinnitati linnavalitsuse koosseisu liikmeks 19. mail 

2015. Alates 14. detsembrist on täitmata linnavalitsuse koosseisus linnamajanduse osakonna 

juhataja koht töötaja lahkumise tõttu.  

Linnavalitsuse valdkondade jaotus on toodud ära alljärgnevalt.  

Linnapea Eva Kams juhib Linnavalitsuse tööd, koordineerib Linnavalitsuse pädevusse 

kuuluvate ülesannete täitmist. Linnapea tegevusvaldkonda kuulub linna esindamine, 

välissuhted, suhted avalikkusega, mainekujundus, linna eelarve- ja laenupoliitika. 

Abilinnapea Marika Saar koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja 

korraldab sotsiaalosakonna valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi: sealhulgas sotsiaalabi ja -

teenuseid, vanurite hoolekannet, sotsiaalhoolekannet, tervishoidu, lastekaitset. Lisaks sellele 

noorsootööd, haridust, teadust, kultuuri ja sporti. 

Arendusjuht Margus Ivask koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja 

korraldab valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Peamine ülesanne on linna arengu 

planeerimine ja tulubaasi suurendamine, investeeringuprojektide kavandamine ja elluviimine, 

investeeringukavade koostamine, ettevõtluse, turismi ja puhkemajanduse arendamine, 

linnavalitsuse infotehnoloogia poliitika kujundamine. 

Linnamajanduse osakonna juhataja (hetkel koht täitmata) koordineerib linnapea poolt üle 

antud tegevusvaldkondi ja korraldab linnamajandusosakonna valitsemisalasse kuuluvaid 

küsimusi. Peamised tegevusvaldkonnad on: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja 

kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, ehitusjärelevalve, linnasisene 

ühistransport, linnatänavate korrashoid ja maakorraldus. 

Lisaks eelnimetatule on moodustatud linnavalitsuse koosseisus järgmised struktuuriüksused:  

Linnakantselei - ülesandeks on linnavalitsuse ja linnavolikogu asjaajamise korraldamine ning 

õigusalane teenindamine, personalialase tegevuse korraldamine, rahvastikuregistri ja arhiivi 

pidamine, reklaami paigaldamise ja reklaamimaksuga seotud küsimuste lahendamine, 

linnavaraga seotud lepingute ettevalmistamine, linnavara kindlustamine ja muud 

linnakantseleile üle antud ülesannete täitmine. 
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Linnamajanduse osakond – ülesandeks on linnaplaneerimine, ehitus- ja keskkonnaalane 

tegevus, linnavara haldamine, elamu-ja kommunaalmajandus, heakord ja haljastus, 

jäätmekäitlus, teed, tänavad, tänavavalgustus, maakorraldus ja muude osakonnale üle antud 

ülesannete täitmine. 

Sotsiaalosakond – ülesandeks on sotsiaalhoolekande korraldamine ja tervishoiualase töö, 

vanurite hoolekanne, lastekaitse ja muude osakonnale üle antud ülesannete täitmine. 

Finantsosakond – linna finantsjuhtimise ja raamatupidamise korraldamine, eelarve- ja 

finantsstrateegia koostamine ning muude osakonnale üle antud ülesannete täitmine. 

Linnavalitsus pidas aasta jooksul 66 istungit (sh 9 erakorralist), vastu võeti 2 määrust ja 691 

korraldust.  

 

6. Tegevusaruanne valdkonniti  

6.1. Ruumiplaneerimine, keskkond ja taristu  

Soovitud seisund aastal 2020: Elvas on korrastatud ja terviklik taristu (teed, tänavad ja 

tehnovõrgud) ning ligitõmbav kesklinna piirkond. Linnapildis annavad tooni planeeritud 

rohestruktuur ja läbimõeldud arhitektuurne kuvand. 

Järgnevas peatükis kirjeldatakse ruumiplaneerimisega seotud tegevusi- üldplaneeringud, 

detailplaneeringud, maakorraldus, keskkonna, lisaks keskkonna tegevused. Taristu peatükis 

kirjeldatakse teede ja tänavate korrashoiu, heakorraga ja ehitustegevusega seonduvat.  

Ruumiplaneerimine  

Elva linn alustas 2015. aastal ettevalmistusi arhitektuurikonkursil „Hea avalik ruum“ 

osalemiseks. Toimusid erinevad kohtumised Eesti Arhitektide Liiduga ning kohtuti 

linnarahvaga, et täpsustada konkursi lähteülesannet. Arhitektuurikonkursi tulemused selguvad 

2016. aasta kevadel.  

Linna üks olulisemaid arengudokumente on üldplaneering ning 2015. aastal alustati uue 

üldplaneeringu koostamisega. Viidi läbi üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja 

avalik arutelu. Üldplaneeringu käigus kinnismälestiste kaitsevööndite muutmise ettepanekule 

valmis Muinsuskaitseameti eksperdihinnang „Elva linna kultuurimälestiste kaitsevööndite 

muutmine“. Keskkonnaministeeriumile esitamiseks valmistati ette dokumendid „Koostatava 

üldplaneeringu käigus kaitstava ala kaitserežiimi muutmise ettepanek“. Valmis Elva linna 

üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu. Üldplaneeringu 

kehtestamiseni jõutakse tõenäoliselt 2016. aasta II poolaastal.  

Elva linnas algatati 2015. aastal 3 detailplaneeringut.  

1. Algatati Valga mnt 7c kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamine, 

eesmärgiks kinnistule ehitusõiguse saamine tootmishoone püstitamiseks. 

2. Algatati Kruusa tn 34 kinnistu detailplaneeringu koostamine, eesmärgiks kinnistu 

elamukruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. 

3. Algatati Vaikne tn 21b kinnistu detailplaneering koostamine, eesmärgiks kinnistu 

elamukruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. 
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Võeti vastu 4 detailplaneeringut: Valga mnt 7c kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering; 

Puiestee tn 2 kinnistu detailplaneering; Oja tn 7 kinnistu detailplaneering; Kesk tn 1 kinnistu 

detailplaneering. 

Kehtestati Puiestee tn 2 kinnistu detailplaneering. Planeeringuga anti ehitusõigus 

täismõõtmetes kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamiseks. 

Tunnistati osaliselt kehtetuks Kesk tn 30 ja Pikk tn 8 vahelise ala detailplaneering Pikk tn 2 

krundi osas. 

Elva linn jätkas 2015. aastal aktiivselt munitsipaliseerimisega. Munitsipaalomandisse taotleti 

18 maaüksust sihtotstarbega sotsiaalmaa, (haljasala ja pargid) kogupindalaga 13 ha ja 

transpordimaad (tänavad) 9 maaüksust pindalaga 1,8 ha. Märkimist vajavad linna omandisse 

antud suuremad maaüksused (Paisjärve mets 15 ha, Vaikne tn 30- parkmets, Paisjärv). 

Moodustati 46 katastriüksuse toimikut munitsipaalomandisse antud maade kohta, registreeriti 

Riigi Maa-ameti maakatastris 74,7 ha munitsipaalmaad. Elektrooniliste kinnistamisavalduste 

esitamine katastriüksuste kinnistusraamatusse kandmiseks e-kinnistusametile 203 korral, 

maamaksu andmete esitamine Maksu-ja Tolliametile. Ruumiandmete seaduse kohaselt määrati 

hoonetele unikaalaadresse, korrastati ehitise andmeid, kinnitati ühissõidukipeatuste nimed. 

Elva linna uue üldplaneeringu koostamine. 

Maakorraldustoiminguid viidi läbi järgmiselt: Palu tee 28 kinnistu jagamine 4-ks maaüksuseks,  

Tuletõrje tn 6 jagamine 2-ks  maaüksuseks, piire muudeti Lauliku tn 13, Vana-Koidu 24 ja 26 

maaüksuste vahel, maaüksuste ühendamine Jõe tn 6 ja 6a maaüksustel ja kinnistute Valga mnt 

7a, 7c ja Kase tn 16 liitmine üheks katastriüksuseks.  

Maareformiga seotud toiminguid viidi läbi järgmiselt: ostueesõigusega erastamisi 2 korral 

(Laane tn ja Tiigi tn 4a), kinnisasjaga piirneva maa erastamisi (kiilud, ribad) 4 maaüksusel, 

ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine (Lille tn 12, Pargi tn 6a) maaüksustel. 

Maakasutuse sihtotstarvete ja aadresside määramine katastriüksustele, ehitise teenindamiseks 

(tänavarajatised) vajaliku maa suuruste kinnitamine. Maavanemale esitati loataotlused 

kinnisasja piirneva maa erastamiseks 3 maaüksuse kohta (Põllu tn 4a, Vikerkaare 1c, Tamsa 

tee 2c).  

Keskkond 

Elva linn on rikkalik parkmetsade poolest ning linnavalitsuse oluliseks tegevuseks on 

parkmetsade hooldamine. 2015. aastal Esitati SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 

ÜF meetme “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ avatud vooru 

projektitaotlus “Elva parkmetsa hoolduskava elluviimise I etapp”. KIK nõukogu otsusega 

toetatakse tegevusi 85% ulatuses ÜF meetmest ja kaasfinantseeritakse kuni 15% ulatuses KIK 

keskkonnaprogrammi looduskaitseprogrammist.  Projekti kogu abikõlblike kulude maksumus 

on 86 100 eurot. Valmistati ette projekti riigihanke dokumendid ning esitati läbivaatamiseks 

SA-le KIK.  

Viidi läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange „Kontsessiooni andmine korraldatud 

jäätmeveoks Elva linnas“. Sõlmiti AS-ga Eesti Keskkonnateenused teenuste kontsessiooni 

hankeleping, millega anti kontsessionäärile õigus osutada Elvas korraldatud jäätmeveo teenust 

perioodil 01.01.2016-31.12.2017. 
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Taristu 

Linna arengukavas ettenähtud olulised objektid on projekteeritud ning osaliselt ehitatud või 

ehitushanke väljakuulutamise eel. 

2015. aastal oli teedeehituses suuremateks töödeks Tartu maantee ja Vellavere tee ringristmiku 

ehitus koos Tartu maantee ja Pika tänava ristmiku rekonstrueerimisega. Ringristimiku 

ehituseks saadi toetust Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 99 365 eurot, kogu 

projekti maksumus 169 088 eurot.  Ringristmikul paigaldati ka turvakaamera. Lisaks pinnati 

Mahlamäe tänav 1,1 kilomeetri ulatuses. Alustati Käo tee kergliiklustee projekteerimisega ja 

raha taotlemisega. Tööd valmivad 2016. aastal. Valmis lasketiiru jalgtee ning teetruup.  

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusega toetati projekti „Elva linn, Raudteejaama esise 

väljaku rekonstrueerimine" toetuse määraga 83,4% projekti abikõlblike kulude maksumusest 

ehk 220 265 euroga. Projekti kogu abikõlblike kulude maksumus on 263 977 eurot. 

Ülejäänud 16,6% moodustab Elva linna omafinantseering ehk summas 43 712 eurot. 

Projekti käigus teostatakse Elva raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimistööd: 

kergliiklustee remontimine; juurdepääsutee remontimine; jalgrattaparkla ehitus, autoparkla 

ehitus, bussipeatuse remontimine, rongi- ja bussiliikluse reaalaja infotahvli paigaldamine; 

suunaviida paigaldamine, tänavavalgustuse paigaldamine projektialale, jalgrattaparkla 

tuvasüsteemi paigaldamine. Ehitustööd toimuvad 2016. aastal.  

2015. aastal viidi läbi avatud hankemenetlusega riigihange „Elva linna tänavate hoolduse 

komplekshange 2015-2017” korraldamiseks. Hanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS, kes 

tegeleb alates 1. detsembrist 2015. Elva linnas teede (tänavate, jalgteede, kergliiklusteede, 

kõnniteede, parklate) talvise lume- ja libedusetõrje ning kevadise teede puhastamisega pärast 

talvist hooldust. 

Ehitustöid teostatakse Elva sauna rekonstrueerimisel. Linnasauna ehitus jätkub 2016. aastal. 

Elva linn toetas SA Elva Perekodu Järve tn 1 hoone rekonstrueerimist ning aasta lõpus avati 

seal uus lasteaiarühm. Renoveeritud on Noortekeskuse fassaad ning osad esimesest etapist 

välja jäänud siseruumid. 

Elva linna ehitustegevus on olulisel hoogustunud, 2014. aastaga võrreldes anti 2015. aastal 

välja 18 ehitusluba rohkem, kokku 40 ehitusluba. Kasutuslubasid väljastati 2015. aastal 

varasemaga võrreldes lausa 12 rohkem.  

Ehitusload 40 Kasutusload 21 

Tee-ehitus 4 Tee-ehitus 1 

Välisvõrkude püstitamine 6 Välisvõrkude püstitamine 3 

Ehitise püstitamine, sh 7 elamut ja 5 muu 

otstarbega ehitist  

12 Elamu kasutusluba, sh 5 elamu 

püstitamisel, 6 elamu 

rekonstrueerimisel 

11 

Ehitise laiendamine, sh 6 elamu 

laiendamist 

7 Korteri, korterelamu ja korterelamu 

osaline rekonstrueerimine 

3 
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Ehitise rekonstrueerimine, sh 4 Elamu, 2 

Korterelamu, 1 Korteri, 3 muu otstarbega 

hoone, 1 munitsipaalhoone 

rekonstrueerimiseks 

11 Kasutusotstarbe muutmine  1 

  Äri- ja ühiskondliku hoone 1 

  Rajatis 1 

 

Lisaks on välja antud 19 kirjalikku nõusolekut: 4 väikeehitise püstitamiseks, 14 elamule (vee- 

ja kanalisatsiooni liitumisrajatiste väljaehitamiseks erakruntidel), 1 elamule (tehnosüsteemide 

muutmiseks) 

Põhiline ehitustegevus Elva linnas on seotud üksikelamute ehitusega, kortermajade 

rekonstrueerimisega, munitsipaalomandis oleva linnavara rekonstrueerimisega. Äri-ettevõtetest 

on ehitusluba väljastatud Enics Eesti AS tootmishoone laiendusele. 

Uued elamukruntide maa-alad on vastavalt üldplaneeringule planeeritud linnaosade vahelistele 

vabadele maadele ning väiksemas osas vabadele pindadele olemasolevates elamukruntide 

piirkonnas. 

 

6.2. Ettevõtlus, turism ja mainekujundus  

Soovitud seisund aastal 2020: Elva on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud sisemaa kuurort, 

millel on oma tunnusüritused ja - objektid. Elva ettevõtlus on loodussäästlik, tasakaalustatud 

tarkade töökohtadega meditsiini ja IT valdkonnas, mitmekesiste tööhõive võimalustega ja 

kasutab maksimaalselt piirkondlikku potentsiaali ja ressursse. Ettevõtluse ja turismi valdkonna 

piirkondlik arendamine toimub koostöös erinevate osapooltega. Linna mainekujundus ja 

turismiturundus toimub välja töötatud turundusstrateegia alusel. 

Ettevõtluse, turismi ja mainekujunduse valdkonnas antakse ülevaade Elva Matkakeskuse 

tegevusest, mainekujundusest ja ettevõtlusest.  

Elva suvi 2015 oli erakordselt sündmusterohke. Elva tunnusürituseks on saanud kindlasti teist 

korda toimunud Elva kohvikutepäev, kus oli avatud 17 kodukohvikut. Esmakordselt toimus 

Elvas rahvusvaheline spordisündmus Rally Estonia linnakatse. Rally Estonia raames osales 

Elva linn ka ekspo alal Tartu linnas ning Elva andis oma panuse ralli kultuurilavale.  

Juulikuus toimus Elvas kaks maailmakuulsate artistide kontserti- 1.juulil Francis Goya ja 16. 

juulil Suzi Quatro. Elva Rattamaratoni raames korraldati traditsiooniline Linnapea Cup ning 

heategevusena kogutud raha eest toetati paljulapselisi peresid koolitarvetega. Elva linna 

traditsioon on eakate päeval õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare. Kolm korda aastas 

tervitame uusi linnakodanikke ning anname kätte hõbelusikad.  

Elva linn korraldas 2015. aastal kaks kampaaniat. Esimene kampaania toimus suve hakul. 

Tegemist oli interneti turunduskampaaniaga „Elva-Lõuna-Eesti kauneim kuurort“, kus me 

tutvustasime läbi uue kampaanialehe ja Facebooki reklaami Elvat kui suurepärast suvituskohta. 

Teine kampaania toimus detsembrikuus ning sellega kutsusime kõiki end Elva elanikuks 

registreerima. Kampaania tunnuslauseks oli „Elva- armastus kogu eluks“. Kampaanias osalesid 

linnapea Eva Kams, spordijuht Marek Pihlak, helilooja Alo Põldmäe, gümnasist Anna Perk ja 
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loodusesõber Robert Oetjen koos koer Astoriga, kes kutsusid elanikke üles end Elva 

registreerima. Lisaks Facebooki reklaamile kasutasime selle kampaania puhul ka plakateid 

linnatänavatel ja asutuste ruumides. Kampaania oli edukas, kuna kampaania perioodil 

registreeris end Elva linna elanikuks 59 inimest.  

2015. aastal valmis trükis „Elva teejuht“, mis sisaldab olulisi turismiobjekte ja põnevamaid 

vaatamisväärsusi Elva linnas. Teejuhis on neli marsruuti, mida soovitame läbida, kas jalgsi või 

jalgrattaga. Elva teejuht on valminud Kalju Hoogi käsikirjale tuginedes.  

Elva info- ja turismikeskuseks on matkakeskus, mis asub ajaloolises vaksali hoones. 

2015.aastal oli Elva Matkakeskus avatud kokku 353 päeva. Selle aja jooksul vastati infopunktis 

939 turismiga seotud päringule, mis on küll 2% vähem, kui 2014 aastal, kuid ei anna põhjust 

rahulolematuseks arvestades välisturistide osakaalu langust Eesti üldises turismis2. 

Kokku külastas infopunkti 1306 turisti, kellest 81% oli siseturistid. Küll aga tõusis 

väliskülastajate arv võrreldes 2014. aasta tulemustega. Välisturgudest oli enamuses esindatud 

Saksamaa, Soome, Läti, Holland ja Venemaa. Külastatavamad kuud infopunktis olid juuli, 

august ja september. Madalhooajaks võib lugeda perioodi november kuni veebruar. Elva ja 

siinse piirkonna külastatavus on suuresti sõltuv ilmast, mistõttu võib hiline kevad tuua kaasa 

kesise külastuse näiteks juunis. Endiselt on populaarsed päringud matkaradade kohta, Elva 

linna kohta, vaatamist väärt objektid ning aktiivse puhkuse võimalused. Keskseteks 

märksõnadeks on uus, huvitav, soodne majutus, mida vaadata.  

Antud statistika kajastab ennekõike turismiga seotud päringuid. Siia juurde ei ole lisatud 

suuremas mahus päringuid rongi- ning bussiaegadega soetud informatsioon, mis moodustavad 

suure osa infopäringutest.  

Üks oluline teenus matkakeskuses on piletite müük. 2015.aastal väljastati turismiinfopunktis 

1333 Piletilevis müüdavat piletit. Piletimaailmast väljastati möödunud aastal 803 piletit. Elva 

HKK Sinilinnu pääsmeid müüdi 260 tükki. Kokku ei ole arvestatud külalisetendusi ja 

sündmusi, millele ka piletimüüki on tehtud. Ridango ühiskaarte väljastati 2015.aastal 104 

tükki. Cargobussi pakke väljastati 109 saadetist. Matkakeskuse püsiekspositsiooni „Elva ajast 

aega“ külastas möödunud aastal 271 inimest.  

2015. aasta oli Matkakeskuses ajutiste näituste rohke, kus võimalus oli nii kohalikke inimeste 

töid, kui mujalt tulnud näitusi nautida. Üks huvitavamaid oli kindlasti Eesti pärimuskultuuri 

näitus kevadel. Ateljeed kasutati nii rentimiseks, kui seltsitegevuseks. Regulaarsed kasutajad 

on joogaselts, ansambel Mis Sest ning täiskasvanute kunstiring ja MTÜ Elva Koolituskeskus.  

Märkimisväärsed tegevused 2015. aastal olid kindlasti matkahooaega avanud Matkamaraton, 

mis sel korral viis matkajad läbi Vitipalu Hellenurme Veskimuuseumisse. Osavõtjaid jäi 

suurusjärku sadakond, mida on plaani suurendada, muutes veidi sündmuse trajektoori formaati.  

OÜ Werrew avas 2015. aastal olulise turismiobjekti – Elva seikluspargi.  

Koostati  Elva linna turismikaart koostöös Regio As-ga. Aasta teises pooles alustati Väikese 

Väeraja trükise uuendamist ning valmis Elva Matkakeskuse uus kodulehekülg, sh avati 

keskuse Twitter konto, kus kajatatakse infot inglise keeles. 

                                                 
2 European Tourism 2015: 4 
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2016. aastal jätkatakse juba traditsiooniliste turundustegevustega, kui planeeritakse mõningaid 

uuendusi nii keskuses kui Elva piirkonnas tervikuna, mis peaks tooma uusi tooteid-teenuseid 

kui tõstma üldist kvaliteeti. Endiselt on populaarsem matkarada Väike Väerada, mis vajaks 

uuendamist ja koormustaluvuse mõõtmist. 

Novembrikuus toimus üleriigilise ettevõtlusnädala raames Elva ettevõtlusfoorum „Elva 2020“. 

Ettevõtlusfoorumi avas Elva linnapea Eva Kams, regionaalarengu ja tööturu perspektiividest 

andis ülevaate konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia juht Rivo Noorkõiv, ettevõtlusest 

ja start-upidest rääkis BuildIT tegevjuht Aleksander Tõnnisson. Foorumi käigus tutvustasid 

oma edulugusid kohalikud Elva ettevõtjad – kiirelt kasvava rahvusvahelise jalgpallitarvete e-

poe Global Soccerstore juht Eneli Õigus ning kaasaegseid ravi- ja rehabilitatsioonivõimalusi 

pakkuva Elva Haigla juht Liivi Einstein. 

 

6.3. Haridus ja noorsootöö 

Soovitud seisund aastal 2020: Haridus- ja noorsootöö valdkond on kaasaegses keskkonnas 

valikuid võimaldav ja erinevate haridusastmete koostöös igaühe mitmekülgset arengut toetav. 

Elva Gümnaasium pakub välja kujunenud suundadega konkurentsivõimelist haridust. Noored 

on aktiivsed ja kaasatud kogukonna tegevustesse. 

Hariduse ja noorsootöö peatükk kirjeldab nii Elva Gümnaasiumi, Elva Lasteaed Murumuna, 

Elva Lasteaed Õnneseen, Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse Sinilind huvihariduse ja 

noorsootööga seonduvate tegevuste, Elva Muusikakooli tegevuste ülevaateid.  

Elva haridusmaastikku mitmekesistab Tartu Erakooli Peedu kooli tegevus ning uue maja 

valmimine. Peedu koolimaja avamine toimus 9. mail 2015. Elva Linnavalitsus sihtfinantseeris 

Elva Perekodu ligi 50 000 euroga eesmärgiga avada seal uus lasteaiarühm. Elva linnavalitsus 

sai INNOVElt projektile „Elva lasteaiakohtade loomine“ toetust 123 120 eurot.   

Elva Gümnaasiumis õppis 14. novembri 2015 seisuga 806 õpilast – Tartu mnt 3 õppehoones 

506  (I ja II kooliaste 452 + mittestatsionaarne õppeosakond 54) õpilast ja Puiestee 2 

õppehoones 300 õpilast. Gümnaasiumis töötab 67 õpetajat (ametikohti 51), 97,1% õpetajatest 

vastab kvalifikatsioonile. Kuid seoses õpetajate suure keskmise vanusega on vajadus leida uusi 

õpetajaid (eriti gümnaasiumi matemaatikaõpetajaid). Õpilaste ja õpetajate suhtarv on 12.  

Klassikomplektide keskmine täituvus on 23, mis on suhteliselt ühtlaselt jagunenud kõigi 

kooliastmete vahel. Gümnaasiumis on kolm õppesuunda: humanitaar-, reaal-loodus- ja 

kodanikukaitse õppesuund. Kokku õpib kooli IV kooliastmes 99 õpilast. Elva Gümnaasiumi 

kõigis klassides on kasutusel õppeinfosüsteem e-kool Stuudium. Plaanipäraselt käis koos kooli 

hoolekogu ja arutas kooliga seonduvaid küsimusi.  

Kooli eelmise arengukava kehtivus lõppes ja töötati välja uus arengukava aastateks 2015- 

2018. Kooli lõpetasid kõik 9. ja 12. klassi õpilased. Lõpu- ja riigieksamid sooritati vabariigi 

keskmisel tasemel. Loodud ja ka täidetud on arendus -ja noorsootöö juhi ametikoht ja ka 0,5 

haridustehnoloogi ametikoht. Koolis tegutseb 29 erinevat huvialaringi. 

Koostöö vilistlastega. 2015. aastaga jõudis lõpusirgele Elva Gümnaasiumi projekt "101 

vilistlast kooli", mille eesmärgiks oli kaasata vilistlasi meie kooli tegemistesse. Erinevad 

tegevused viisid meid taas kokku 83 vilistlasega, kes jätsid oma jälje antud projekti ja 

koolipere mälestustesse. Koostöös MTÜ Elva Kooli vilistlaskoguga osteti koolile väikekandled 
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(1040 eurot) ja täiendati kooli suusavarustust (1300 eurot).  

Remont ja IT. Infotehnoloogia alal on muretsetud erinevat riistvara ja programme 24100 euro 

eest, mille sees on siis uue kodulehe loomine, arvutite ja projektorite soetamine, sülearvutite 

juurde muretsemine, ühe arvutiklassi monitoride väljavahetamine ja värvilise D3 printeri 

soetamine. Lisaks said mõlema maja aulad värskendust uute projektorite lahendustega, koos 

suurte elektriliste ekraanidega. Aasta lõpus muretseti koolile 30 tahvelarvutit mitmekülgsema 

õppetöö läbiviimiseks. Puiestee õppehoone sai suvel õppeaastaks värskelt remonditud 

duširuumid, tööde teostajaks KMH Ehitus OÜ.  Remont maksis ligemale 13 000 eurot. 

Kooliraamatukogu. Kõik teavikud on kantud elektronkataloogi "RIKS" ja alates 2015. aasta 

sügisest laenutatakse õpikuid igale õpilasele personaalselt. Antud meetod vähendab tunduvalt 

klassijuhatajate töökoormust õpikute vahendamisel 

Kooli tutvustamine. Õppimisvõimalusi meie õppesuundades on tutvustatud oma koolis (lahtiste 

uste päev) ja ka erinevatel üritustel väljaspool kooli (osalemine Intellektikal ja kooli tutvustav 

ringreis Tartu ja Lääne- Tartumaa koolides). Elva Gümnaasiumi õpilased on olnud edukad 

piirkondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel. Koostööd tehakse 

Rajaleidjaga keskusega.  

Elva Lasteaed Murumuna nimekirjas oli 01.09.2015 seisuga 172 last. Lasteaias oli 

komplekteeritud 8 rühma. Lasteaia 39- st töötajast poole moodustavad pedagoogid, s.o 21 

töötajat. Pedagoogidest on 51% kõrgharidusega, ja 49% keskeri haridusega. Töötajate 

keskmine vanus on 48 aastat.  

Pedagoogilisest personalist 19% tegeleb tasemeõppes haridustaseme tõstmisega. Lasteaia 

tööjõu liikuvus 2015. a oli suur, vastavalt 12,5%. Tööleping lõppes sel aastal 5 inimesega, 

kellest 2 siirdusid pensionile, 2 lahkus omal soovil ja 1 inimesel lõppes tähtajaline tööleping. 2 

inimest naasid lapsehoolduspuhkuselt ning 3 pedagoogi jäid lapsehoolduspuhkusele. Pensionile 

siirdunud majahoidja – remonditöölise ametikoht asendus 01.novembrist 2015. a Elva 

Varahalduse OÜ teenusega. 

2015. a on läbi viidud 30 personaalset arenguvestlust ning 20 meeskondlikku arenguvestlust. 

Lasteaias toimuvad pedagoogilise nõukogu koosolekud kord kuus. Lasteaia töötajad on 

aktiivsed täiendkoolitusel osalejad. 2015. a on töötajad läbinud keskmiselt ühe töötaja kohta 39 

tundi täiendkoolitust. Üle poolte koolitustest, vastavalt 65% koolitustest on olnud olnud tasuta 

koolitusvõimalused kas läbi ainesektsioonide, Tartu Maavalitsuse korraldusel vms.  

2015. a on uuendatud asutuse personalitööga seotud dokumente ja kordasid. 14.05.2015 

kinnitas hoolekogu protokollilise otsusega pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava 

konkursi läbiviimise korra. 16.09.2015 kinnitati Elva Lasteaed Murumuna töökorralduse 

reeglid. 2015 aastal valiti töötajate poolt uus töökeskkonna volinik ning määrati 

keskkonnaspetsialisti ülesannetega tegelev inimene. Töötajad läbisid vastava koolituse. 

Asutuses on määratud 3 esmaabi andjat, kes käisid vastaval täiendkoolitusel. Asutuse juht 

määras delikaatse isikuandmete eest vastutava isiku. 2015. aasta mais võeti koostöös 

hoolekoguga vastu uus kodukord ja uuendati lasteaia õppekava. 2015 aastal alustas lasteaed 

Amphoras dokumentide digitaalset menetlemist ja arhiveerimist. 

2015. a kevadel töötasime koos personaliga välja personali tunnustamise tiitlid ja statuudid. 

Tiitlid on järgmistes kategooriates: Kolleegi preemia, Aasta ettevõtmine ja Parim koostöö. 

Töötajad saavad nominente esitada õppeaasta lõpul täidetavas eneseanalüüsi küsimustikus ning 
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tunnustamine toimub uue õppeaasta õpetajate päeval.  

Laste turvalisuse tagamiseks teostati 2015. a suvel remonditöid nii õuealal kui siseruumides. 

Ventilatsioonisüsteemi toimimine ja uue majaosa vundamendi vajumine on lasteaiale suureks 

probleemiks ning vajab lähiajal täiendavat rahaeraldust.  

2015/2016 õppeaasta alguses otsustati enam tähelepanu pöörata õppekasvatustöö 

digitaliseerimisele ja innovaatilisemaks muutmisele. Lasteaed kasutab veebipõhist 

infosüsteemi ELIIS, kus toimub õppe –ja kasvatustöö kajastamine ja infovahetus 

lapsevanematega ning laste kohal käimise arvestus. Soetatud SMART tahvel paigaldati 

ühiskasutatavasse Loodupesasse, et kõik rühmad saaksid võimalikult palju õppevahendit 

kasutada. SMART tahvel võimaldab kasutada ka tõhusamalt  robootikavahendeid. 2016. aastal 

on plaanis personali koolitada infotehnoloogiavahendite kasutamise oskuste tõstmiseks. 

Lasteaia eripäraks on loodussuunitlus ja terviseedendus. 2014/2015 õppeaasta teema oli 

„Õpime mängides!“ 2015/2016 aasta teema on „Erinevad rahvused, üks maailm“ (sport, 

kultuur, muinasjutud). 

2015. aastal käivitus Elva Lasteaed Murumuna õppealajuhataja eestvedamisel Elva linna Arbi 

järve õpperaja edendamine.  Kaasasime projekti Elva Lasteaed Õnneseene, Elva Gümnaasiumi, 

Elva Matkakeskuse ja Elva Linnavalitsuse. Eesmärgiks on määratleda vaatluspunktid, koostada 

õppematerjal ja märgistada rada. Esitasime Arbi järve õpperaja ka Elva linna 2016 a. kaasava 

eelarve projekti, kahjuks jäi hääletustulemustega napilt välja ning ei saanud ka KIK-lt 

rahastamiseks vahendeid. Soovime koostöös Elva Matkakeskuse ja Elva linnaga projekti 

jätkata ja rahalised võimalused leida.  

Elva Lasteaed Murumuna toetab huvitegevust Elva linnas ja lasteaia ruumid on tasuta 

kasutamiseks antud viiele erinevale huviringile. Lisaks kasutati lasteaia ruume õhtuti ka 

täiskasvanute huvitegevuseks.  

Elva Lasteaed Õnneseen on 11 rühmaline lasteaed, mis tegutseb Elva linnas kahel aadressil: 

Kaja 4 ja Lõuna 5/7. Seisuga 01.10.2015 oli lasteaias käivate laste arv 199 ja lasteaia töötajate 

arv 51. Pedagoogilisest personalist on nõutav kvalifikatsioon on 21-l rühmaõpetajal, 

liikumisõpetajal, muusikaõpetajatel ja logopeedidel. Tartu Ülikooli tasemeõppes omandab 

kvalifikatsioonile vastavat haridust üks rühma- ja üks tugiõpetaja.  

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus on projektipõhine. 2014.-2015. õa õppe- ja kasvatustegevust 

läbivaks projektiks oli „Vihmaussist sajajalgseni“. Kõik rühmad valisid ühe selgrootu looma, 

keda läbi näitemängu teistele rühmadele tutvustati. 2015.-2016. õa projekti nimetus on 

„Õnneseened teevad ilma!“. Projekti raames on plaanis etendada teadusteatrit, mille temaatika 

lähtub rühma valitud ilmastikunähtusest. Lasteaias tegutsevad järgmised tervist tugevdavad ja 

loovust arendavad huviringid: lauluring, jalgpall, robootika, teadusring, võistlusvõimlemise ja 

võistlustantsu eelkursused. Eesmärgiga kujundada laste sotsiaalseid käitumismudeleid jätkub 

uute rühmade liitumine projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed”. Elva Lasteaed Õnneseen 

kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ning toetab tervislike eluviiside ja 

harjumuste kujunemist nii laste, perede kui töötajate hulgas.  

Lasteaia eelarve koostamisel lähtutakse Elva linna investeeringute kavast, lasteaia 

arengukavast ja põhimäärusest. Lisaks eelarvelistele ressurssidele on lisaraha saadud projektide 

abil. Taotlus EASi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist lisaressursside 
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taotlemiseks projektile „Elva Lasteaed Õnneseen Peedu majade õueala kaasajastamine 

õpikeskkonna parandamise eesmärgil“ rahuldati osaliselt ja nimetatud programmi toel rajati 

Peedule abihoone asemele õuesõppe paviljon.  

Elva maja õuealale püstitati välilava ja olemasolevale varjualusele leiti õuealal sobivam koht. 

Lähtudes lasteaia eelarvest ja arengukava eesmärkidest ning prioriteetidest on soetatud uut 

inventari rühmaruumidesse, kabinettidesse ning Elva ja Peedu majade köögiplokkidesse. 

Lasteaia töö- ja õpikeskkonna parandamiseks on teostatud vajalikke remonditöid nagu Elva 

maja kolme rühmaruumi osaline seinte värvimine, kahe peasissepääsu fassaadi remont ja 

värvimine, Peedu majade ühe rühma ruumide seinte remont ja värvimine, Peedu majade riiete 

kuivatuskappide ühendamine ventilatsioonisüsteemiga. Hooldusremonti on teostatud Elva ja 

Peedu majade õuealade mänguväljaku atraktsioonidele. Uuendatud on Elva maja 0-korruse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem.  

Info sujuvaks jagamiseks erinevate huvigruppide vahel on oluline arenguhüpe toimunud 

liitumisel internetikeskkonnaga Eesti Lasteaedade Internetipõhine Infosüsteem (ELIIS). 

Sujuvalt on toimunud selle internetikeskkonna täitmise korra väljatöötamine ja järgimine ning 

lastevanemate keskkonnaga liitmine. Elektroonilise infovahetuse soodustamiseks on lasteaed 

rakendanud elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Amphora. Kasutusele on võetud rühma 

telefonid. Lasteaial on oma koduleht ja lasteaia tegemisi tutvustatakse oma Facebook´i lehel. 

Elva Muusikakool kuulub Eesti Muusikakoolide Liidu liikmeskonda ja töötab liidu poolt 

kinnitatud õppekavade alusel. Õppima asudes on võimalik valida kahe erineva õppekava vahel: 

1. põhiõppe õppekava – klassikaline 7. aastane õppetsükkel. Neljanda aasta lõpus on 

üleminekueksamid põhipillis ja solfedžos, seitsmenda aasta lõpus on kooli lõpueksamid 

samades õppeainetes; 2. vabaõppe õppekava – õpiaeg määratlemata. Jätab õppurile vabad käed 

õppeainete ja õpiaja valikus. Sobib suurepäraselt täiskasvanute koolitamiseks. 

2015. aastal õpib koolis 154 õpilast ja jagab õpetusi 20 õpetajat. Õpetatavaid erialasid on 14 - 

klaver, akordion, viiul, klarnet, saksofon, plokkflööt, flööt, trompet, tromboon, eufoonium, 

kitarr, basskitarr, trummid, pop-laul. 

Üha suuremat rõhku pannakse ansamblimängu oskuste arendamisele. Alustame  juba esimesest 

õppeaastast, kui õpetaja musitseerib koos õpilasega. Õpilase jaoks on selline lähenemine väga 

mänguline ja märkamatult arenevad  sellega koos pillimängu oskused. Õpilaste mänguoskuste 

kasvades saabub aeg koosmusitseerimiseks kahel või enamal õpilasel õpetaja juhendamisel. Ka 

sellistes  õpilastest moodustatud ansamblites on väga teretulnud õpetaja vahetu kaasalöömine. 

Tänu sellisele lähenemisele on muusikakoolis väga palju eriilmelisi ansambleid. 

Kooli tuntumad ansamblid klassikalise muusika poole pealt on akordioniansambel, 

viiuliansambel, saksofoniansambel, klarnetiansambel, flöödiansambel. Uus tulija klassikalise 

muusika vallas on ansambel "SaksoFoonium". Moodustunud on rock- ja pop ansamblid, kes 

kogunud populaarsust kodulinna ja lähiümbruse noorte hulgas. Populaarsusredeli tipus on 

hiljuti oma esimese heliplaadi välja andnud rockband "Night Felony". Väga popid noorte 

hulgas on ka ansamblid "Ugandi" ja "Küberid". 

Kontserttegevuse poole pealt on muusikakoolil välja kujunenud  traditsioonilised esinemised 

linna lasteaedades, gümnaasiumis, lastevanematele. Lisanduvad hindelised esinemised, 

konkursid ja festivalid. Kaks korda aastas toimuvad esitluskontserdid kodulinlastele. 
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Detsembrikuus traditsiooniline kooli sünnipäevakontsert. Veebruaris iga-aastane rock-pop 

kontsert kultuurikeskuses "Sinilind." 2015 aastal tuli muusikakoolil kokku 49 esinemist 

erinevates projektides. 

Tegeleme ka koolitusega. Tuntuim on klarneti ja oboealane vabariiklik koolitus "Klarnetisuvi-

Elva". Soov on seda laiendada ka fagotimängijatele. 

Elva HKK Sinilind huvikooli õpilaste arv 1.01.2015 seisuga oli 276, huviringe 16. Mitmetes 

huviringides toimus töö rühmades (RNstuudio, laulustuudio, animatsiooniring, kunstiring), 

individuaalõpe toimus laulustuudios, kitarri- ja trummimängu ning klahvpilliõpetuses. Kõige 

rohkem osalejaid oli RNstuudios, laulustuudios, beebikoolis, animatsiooni-ja kunstiringis. 

Erinevaid pille (kitarr, trumm, klahv ja kannel) õppis huvikoolis 34 huvilist. Veebruarist 

sulgesime laste lauluringi õpilaste vähesuse tõttu. Huviringid tegutsesid Elva Sinilinnus, Elva 

Gümnaasiumi ruumides ning Elva noortekeskuses.  

 

Huvikoolis oli 8 põhikohaga õpetajat. Kevadel saime ENTK projekti „Varaait vol 11“ raames 

toetust tehnikaringile kaasaegsete mudelite soetamiseks. Projekti „Igal lapsel oma pill“ raames 

saime kandleringile kannelde ostmiseks toetust 300 eurot. 

 

1. juunil 2015 toimus huviringide järvekontsert, kus esinesid laulustuudio, näiteringi, 

kandleringi, kitarriringi, RN-stuudio õpilased. Kunsti, animatsiooni, loovuse ja käsitööringi 

õpilastööde näitus oli avatud noortekeskuses. Tehnikaring ja beebikool korraldasid töötoad. 

Huvikooli tunnistusi väljastati õppeaasta lõpus 219. Elva HKK Sinilind korraldas lastele ja 

noortele 2015. a suvel vaba aja veetmiseks ning huviringide tutvustamiseks järgmised 

huvilaagrid: Looduse roheline kool; Taimed, toit ja rahvakalender; Loodus-tervise ilu ja 

puhkuse võlu; Tants, tants, tants….; Kunst ja käsitöö looduses ja loodusest.  

 

29. augustil 2015 toimuval Perepäeval olid huviringid väljas oma tutvustusprogrammiga. 1. 

septembril 2015 võtsime vastu õpilasi 12 huviringi: mudilasring „Lepatriinu“, beebikool, 

laulustuudio, RN-stuudio, kodundus- ja kombeõpetusring, kunstiring, animatsiooniring, 

keraamikaring (lapsed, täiskasvanud), tehnikaring, kitarriõpetus, kandlering. Kõige rohkem 

huvilisi oli RN-stuudios, beebikoolis, keraamikaringis, animatsiooniringis ja kunstiringis. 

1.okt. 2015 seisuga oli huvikoolis õpilasi 294, õpetajaid 13. 

 

Elva noored on aktiivsed ja kaasatud. Elva Avatud Noortekeskuse (Elva HKK Sinilind) aasta 

algas rahvusvahelise noortevahetuse korraldamise vaimsuses. Noortevahetus sai rahastuse 

Erasmus+ programmist lõpliku kogumaksumusega 11 000 eurot. Aasta alguses toimus 

Vilniuses 5 päevane noortevahetust ettevalmistav koolitus, kus lisaks noorsootöötajale osales 

ka kaks Elva noort, ning Check-up koolitus Tallinnas. Noortevahetuse üks osa oli ettevalmistav 

kohtumine välismaa partnerite ja noortega, mis leidis aset aprillis. Noortevahetus toimus 18.– 

27. juulil 2015 Äksis Jõgevamaal. Kogu programmi ette valmistamisele, partneritega 

läbirääkimistele, korralduslike küsimuste lahendamisele, noorte kaasamisele ning projekti 

aruandlusele kulus ligikaudu pool aastat. 

Kevadisel koolivaheajal toimus kahepäevane nutilaager (18. ja 19. märtsil), mida toetas 200 

euroga Vaata Maailma SA. Aprilli esimesel kahel päeval korraldasime koos HKK Sinilinnuga 

Elva ja lähipiirkonna lastele jänkumaa. 

Elva linn koostöös noortekeskusega osales partnerina MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste 
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Ühenduse (Eesti ANK) projektis Murdepunkt, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna 

(EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte 

sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine”. Projekti elluviimine tõi noortekeskusele 

lisarahastust 1 800 eurot. Murdepunkti raames sai 2 nädalat põhjalikke koolitusi 

noorsootöötaja, lisaks sai motiveeriva intervjueerimise koolituse Elva noorsoopolitsei ja Elva 

Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog. Koolituste periood kestis septembrikuu alguseni. Murdepunkt 

viidi ellu perioodil september–detsember (eelkohtumised osalejatega individuaalselt, 12 

kohtumist üks kuni kaks korda nädalas, sealhulgas kahepäevane väljasõit, järelkohtumised ning 

kontrollgrupiga mõju-uuring). 

Noortekeskus esitas 2015. aasta kevadel koostöös MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate 

Ühendusega taotluse Tartu Maavalitsusele avatud noortekeskuste projektikonkursile. Projekt 

sai toetust 860 eurot. Selle raames külastasid partnerid üksteise piirkondi koos noortega. 

Elvasse tulid noored külla Ilmatsalu Noortekeskusest, Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja 

Noortekeskusest, MTÜ Kallaste Noortekeskusest, Luunja Noortekeskusest, Nõo 

Noortekeskusest ja Mehikoorma Avatud Noorteklubist. 

Pärast jaanipäeva, 24. juunist 11. juulini viibis noorsootöötaja 10 Elva noorega Hummulis 

töömalevas. 13.–15. juulil korraldas noortekeskus Võrtsjärve ääres Trepimäel Elva noortele 

metsalaagri, kus osales 16 noort. Noortekeskus soodustas noorte seas vabatahtlikku tegevust, 

osaledes noortega Elva Jooksusarja elluviimisel (kõik kolm etappi). Detsembris korraldas 

noortekeskus taaskord koostöös Sinilinnuga jõulumaad. 

Alates septembrist läks noortekeskus üle veebipõhisele logiraamatule. Perioodil september 

2015 kuni detsember 2015 oli noortekeskuse unikaalseid külastajaid kokku 216, nendest poisse 

127 ja tüdrukuid 89. Vanuseliselt oli sel perioodil külastajaid järgmiselt: 0-6 aastat: 5, 7-11 

aastat: 123, 12-16 aastat: 67, 17-19 aastat: 17, 20-26 aastat: 4. 

2015. aastal renditi aktiivselt noortekeskuse ruume laste ja noorte sünnipäevade pidamiseks, 

aga ka supervisioonide korraldamiseks. Noortekeskuse ruumide rent tõi linnakassasse üle 

1 600 euro. 

 

6.4. Kultuur, vaba aeg ja sport  

Soovitud seisund aastal 2020: Elva on laialdaste ja mitmekesiste vaba aja veetmise 

võimalustega linn. Erinevad sündmused ja teenused on kaasaegseid kanaleid kasutades 

tulemuslikult turundatud. Inimesed osalevad aktiivselt kultuuri- ja spordiüritustel. 

Aastakümneid probleemiks olnud Elva linna kultuurikeskuse renoveerimiseks astuti otsustavad 

sammud, kui eelarvestrateegias kinnitati, et 2016. aastal on eraldatud 1 miljon eurot hoone 

rekonstrueerimiseks. Aasta lõpuks valmis kultuurikeskuse eelprojekt ning 2016. aastal 

jätkatakse tegevusi hoone uuendamiseks.  

Augustikuu volikogus kinnitas volikogu uued projekti- ja tegevustoetuse maksmise korrad 

Elva linnas, mis tõi kaasa olulisi muudatusi. Tegevustoetuste eesmärgiks on toetada Elva 

elanike kultuurialast tegevust ning laste ja noorte osalemist sporditreeningutel. Projektitoetuste 

eraldamise eesmärgiks on propageerida Elvat kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja 

spordilinna, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva linna 

aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste 
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korraldamist linnas.  

Kultuurikollektiivide rahastamise võimalusi on kaks – pearaha ja saavutustoetus. Pearaha 

makstakse nende kollektiivi liikmete eest, kellel on vanust kuni 26. eluaastat või üle 60. 

eluaasta ning nende registreeritud elukoht on Elva linn. Pearaha eesmärk on toetada noorte ja 

eakate osalemist huvitegevuses. Saavutustoetust makstakse kollektiividele, kes osalevad 

aktiivselt linnaüritustel ja/või saavutavad silmapaistvaid tulemusi erinevatel regionaalsetel, 

vabariiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlusel või festivalidel. Saavutustoetusel on 

kolm astet ning astme määramisel on väga oluline informatsioon eelneva ja käesoleva aasta 

tegevustest ja saavutustest. Spordiklubide rahastamine põhineb pearahal ja baastoetusel. 

Pearaha maksmisel arvestatakse laste ja noorte kuulumist spordimeisterlikkuse gruppidesse. 

Spordimeisterlikkuse grupid jagunevad  algettevalmistuse, õppetreeningu ja meisterlikkuse 

gruppideks. Baastoetuse puhul arvestaks spordiklubi treenerite kvalifikatsiooni, spordiklubi 

harrastajate osalemist meistrivõistlustel ja spordiklubi reitingut alaliidus või esineb mõni muu 

oluline põhjus tulenevalt spordiala või –klubi erisusest. Projektitoetuste puhul on toimunud 

peamine muudatus raha jagamisel. Linnavolikogu valdkonna komisjonis hindavad projekte 

punktidega ning linnavalitsus määrab toetussumma arvestades komisjoni poolt määratud 

punkte.  

 

Kultuur 

Elva kultuurisündmuste kalender sisaldas 2015. aastal ligi 160 ettevõtmist ja sündmust. See ei 

sisalda spordivaldkonna sündmusi.  

Külastatavus 2015. aasta sündmustel kokku oli 20496 inimest, neist tasuta üritustel 9825 

inimest. (vaata tabel 3). Toimus rida traditsioonilisi sündmusi ja uusi ettevõtmisi, mis tõid 

Elvasse palju rahvast väljapoolt. 

Traditsioonilised sündmused: Monomaania, Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine, 

Mitteteatrite Festival, Elva Päev, Lustipidu, Harrastusteatri etendused, suvised Pargikontserdid, 

Kunstikuu, Jõulukontserdid, kollektiivide kevad ja jõulukontserdid. Traditsiooniliseks sarjaks 

võib nimetada ka Eesti Kontserdi kontserdid ja Kaunimate Aastate Vennaskonna kontserdid 

Elvas. 

2015. aasta muusikalisteks suursündmusteks olid Francis Goya ja Suzi Quatro kontserdid, mis 

tõid Elvasse palju publikut väljapoolt Elvat. 

Tabel 3. Külastatavus sündmuste kaupa:  

Sündmuse liik Külastajate arv 

Kino 647 

Teater 2465 

Kontsert 9080 

Rahvakultuur 1718 

Muu (laat, näitus…) 6586 

Kokku 20496 
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Tabel 4. Sündmused toimumiskohtade kaupa 

Sündmuste toimumiskohad Sündmuste arv 

Kultuurikeskus Sinilind 70 

Raekoja saal 17 

Elva Gümnaasium (Tartu mnt 3)  10 

Elva Gümnaasium (Puiestee 2) 3 

Lauluväljak  14 

Muu (raamatukogu, matkakeskus, Sinilinnu parkla, 

turuplatsipark)  

37 

 

Elva linnas tegutses 2015. aastal 20 kultuurikollektiivi. Kokku oli haaratud aktiivselt tegevusse 

ca 266 inimest.  

Sport 

Elva linn on spordilinn. Elva linn toetab noortesporti läbi pearaha ja baastoetuse. 2015. aastal 

sai toetust 12 erinevat spordiala. Elva linn toetab jalgrattasporti, kergejõustikku, võrkpalli, 

laskesuusatamist, judot, kahevõistlust, jalgpalli, korvpalli, laskmist, tennist, võistlustantsu ja 

võimlemist. Kokku toetati Elva noortesporti 2015. aastal 82 100 euroga. Elva linn toetas 

erinevaid spordiprojekte.  

 

Elva linnalt saab toetust Elva Spordiliit. Spordiliidu  eesmärk on Elva spordielu edendamine 

erinevate spordiklubide koostöö arendamise kaudu. Spordiliit haldab linnale kuuluvaid 

spordibaase (staadion, Gümnaasiumi spordibaas, jõusaal, jalgpalliväljak). Spordiliit korraldab 

ülelinnalisi spordivõistlusi ja üritusi. Elva linna toetus spordiliidule 2015. aastal oli 31 000 

eurot.  

 

Elva linna sportlased osalesid 2015. aastal Tartumaa Tali-, Suve- ja Sügismängudel. Elva 

esindus oli väljas ka Eestimaa Suvemängudel Saaremaal.  

2015. aastal remonditi suusahüppemäge 3 226 euroga, kuid mägi on vaatamata sellele kehvas 

seisukorras ning vajab lisainvesteeringuid. 2015. aastal alustas FC Elva kunstmuruväljaku 

ehitust, mis jõuab lõpule 2016. aastal. Linnastaadioni äärde hangiti tribüünid.  

 

Elvas toimus suur hulk üleriigilise tähtsusega võistlusi: jalgratturite talikrossi ja 

kriteeriumisõidu Eesti meistrivõistlused, Eesti murdmaajooksu meistrivõistlused, 

Heategevuslik Teatejooks, vabariikliku avaveeujumise seeriavõistluse etapp, Eesti triatlonide 

karikavõistluse etapp. 

 

Suurematest spordisündmustest toimusid veel judoturniir Elva Open, laskmisvõistlus, Elva 

Rattapäev, Elva Rattamaraton. Suure populaarsuse on saavutanud kolme etapiline Elva 

Jooksusari. FC Elva eestvedamisel toimus hulgaliselt jalgpalliturniire. Suvel toimus ka FC Elva 

jalgpallifest. 2015. aastal korraldati Elva Spordiliidu poolt arvukalt rahvaspordi üritusi: Elva 

Spordimängud, Jüriöö jooks, Vastlapäev, jalgratta ja jooksu sügiskrossi sari, Meejooks. 

Koostöös Tartumaa Tervisespordikeskusega jätkati populaarse Tervisesarja “Väge Täis” 

korraldamist. 

 

Elva Linnaraamatukogus oli 2015. aastal  raamatukogus 2467 lugejat. Laenutusi oli aasta 
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jooksul 69755, külastusi  43493. Internetipunkti külastas 5695 kasutajat.  

Aasta jooksul toimus raamatukogus kokku 74 erinevat sündmust: näitusi ja väljapanekuid 52, 

sh. lastele 25, sh. teisi näitusi 4, teisi sündmusi 22, millel osales 788 inimest. Kõige suuremaks 

sündmuseks võib pidada 14. Tartumaa lasteraamatupäeva „Muusikast inspireeritud“ 

korraldamist. Tegemist oli traditsioonilise üritusega, mille eesmärgiks on suurendada laste huvi 

raamatute ja lugemise vastu. Lisaks sellele annab üritus võimaluse arendada laste loomingulist 

mõtlemist. Osavõtjaid (66) oli kuuest Tartumaa koolist. Kaasa sai lüüa viiel erineval 

loomingulisel võistlusel, milles lapsed panid proovile oma oskused ja fantaasia.  

Lasteraamatupäeval lahendati kohapeal muusikateemalist viktoriini, meisterdati endale 

järjehoidja, kontserdi andis ja laste küsimustele vastas  Elvast pärit laulja Eliisa Kõiv. Üritust 

toetas Kultuurkapital ning toredate ja väärtuslike auhindadega erinevad  sponsorid. 

 

Uudse projektina sai alguse kodanikualgatuse raames üritus “Lapsed raamatukogus”, kus 

viienda klassi õpilased käivad nädalas korra või vastavalt vajadusele abiks raamatukogu 

töödes. Ühiselt korrastatakse fondi, kleebitakse hoidla teavikutele silte, aidatakse teha 

ettevalmistusi ürituste toimumise eel. 

Raamatukogutunde oli 9, lasteaialastele 3. Peamised teemad: raamatukogu tutvustamine, 

kasutamise reeglid, laenutamine, fondis olevad raamatud ja nende paigutus, 

raamatukoguhoidjate töö, teatmeteoste kasutamine.  

Raamatukoguööl lahendasid lapsed raamatukogus krimijuhtumit. Toimus traditsiooniline pere 

ja sõpruskondade orienteerumismäng „Tark mees taskus“. Üheks rahvarohkemaks ja 

huvitavamaks kujunes kohtumine reisikirjanik Marko Kalduriga, kes rääkis oma seiklustest 

Siberi avarustes. Päeval kohtusid kirjanik ja tema koer Tähekiir Elva lastega.  

Elvaga seotud kirjanike ja kultuuritegelaste tähtpäevi tähistasime koos Muuseumi Sõprade 

Seltsiga : F. Kotta ja Johannes Langi sünniaastapäeva. Johannes Lang oli Elva kooli direktor ja 

ka raamatukogule alusepanija. Osalesime ka  Kunstikuul ja Elustiilipäeval. 15. mail toimus 

Peedul konverents “Pere tervislik toidulaud”. Selleks puhuks telliti meilt Peedule 

raamatunäitus, mis tutvustas raamatuid tervislikust toitumisest. 

2015 aasta oli Muusikaasta. Paljud  üritused olid seotud muusikaga. Aastat 

alustasime elvalase  Alo Põldmäe  erakogust pärit noodinäitusega, järgnes raamatunäitus 

„Kõlab hästi“, mis tutvustas erinevaid raamatuid muusikast ja Muusika aastat.  

 Arvo Pärdi sünnipäeva tähistasime raamatuväljapanekuga, mille taustal kõlas Arvo Pärdi 

muusika „Alina”. Meeleolukaks kujunes Vaido Petseri poolt läbiviidud kahetunnine 

viisikandle õpituba, mille käigus õppisid osalejad selgeks 4 toredat kandlelugu.  

Raamatukogupäevade ajal üllatasime oma lugejaid elava muusikaga õhtuses raamatukogus. 

Toimus traditsiooniline raamatulaat „Raamat teisele ringile“. Toimus loeng perekonnaajaloo 

uurimisest (Uku Joassoone), poliitilistel teemadel vestles meie lugejatega Peeter Ernits. 

Aasta loetuim raamat täiskasvanutele oli Vahur Kersna“ Ei jäta elamata“, laste lemmikuks oli 

Mika Keräneni raamat“ Varastatud oranž jalgratas“. 

Kogude  komplekteerimisel lähtume jätkuvalt oma lugejatest, raamatukogu võimalustest ja 

sellest, et raamatufond kajastaks võimalikult paljusid teemasid ja võimalikult paljud lugejad 

leiaksid endale sobiva. Aasta jooksul osteti  1983 uut teavikut. Riik toetas oste 10 060 euroga, 
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kohalik omavalitsus 13 103 euroga (millele lisandus kulu perioodikale  3 719 eurot). Valdav 

enamus ostudest olid eesti keeles, võõrkeeles 148 eksemplari. Annetustena lisandus 159 

teavikut. Jätkati kogude korrastamist - aegunud ja lagunenud teavikuid kustutati  kokku  1282 

eksemplari.  

Kahjuks hakkab riiulitel aina ruumi vähemaks jääma ja see eeldab veel rohkem tähelepanu 

fonditööle (aegunud ja lagunenud raamatute kustutamine, hoidlasse viimine). 

2015. aastal oli raamatukogus võimalik lugeda 75 erinevat nimetust ajakirju, ajalehti 12 

nimetust. Perioodika laenutusi oli 7349. Auviseid saabus aasta jooksul 36 eksemplari, laenutusi 

632. Uuendasime kodulehte. Nüüd on võimalik otse kodulehelt esitada küsimus  trükiste 

leidumuse kohta meie raamatukogus, mõne fakti täpsustus, kirjanduse leidumus konkreetse 

teema kohta. Vastame 24 tunni jooksul. Jätkasime kirjete lisamist koduloo andmebaasi 

www.kodulugu.ee. Infopäringutele vastasime 314 korral. Peamiselt referaadid, faktipäringud, 

mingi kindel teema.  Tartu maavanemalt said 3 töötajat tänukirja. 

 

6.5. Sotsiaalvaldkond  

Soovitud seisund aastal 2020: Sotsiaalvaldkonna areng on tagatud koostöös avaliku, era- ja 

kolmanda sektoriga nii linnasiseselt kui ka piirkondlikult. Elva linna elanikele on tagatud 

esmatasandi arstiabi kättesaadavus. Pakutakse kvaliteetseid sotsiaalteenuseid erinevatele 

sihtgruppidele. Elvas on piirkondlik ja ajakohane ravi, rehabilitatsiooni, taastusravi, õenduse ja 

hooldusteenuseid pakkuv kompleks. 

Linna eelarvest toetati erinevate sotsiaal- ja tervistedendavate projektide läbiviimist Elvas. 

Toetust said 7 sotsiaalhoolekandealast projekti ja 6 terviseedendusalast projekti. 

Jätkusid tegevused eakate päevakeskuses, linna eelarvest finantseeriti hoone ülalpidamiskulud. 

Projektipõhiselt toetati eakate ringide tegevust, toimusid kohtumised linna juhtidega või 

erinevate kutsutud külalistega. Väga populaarne oli linnaelanike hulgas eakatele ja puuetega 

inimestele ujumisvõimaluse pakkumine Pühajärve SPAs. Toimus vähekindlustatud puudega 

eakate toitlustamine.   Väga populaarsed olid päevakeskuse kasutajate seas ka käsitööring ja 

lauluring. 

Toetati vähekindlustatud perede laste huvitegevust, vähekindlustatud perede ja paljulapseliste 

perede laste osalemist lastelaagrites, samuti toetati abivajavaid peresid lasteaias käivatele 

lastele toidupäeva maksumuse soodustuse andmisega. 

Jätkus koostöö Toidupangaga, tänu sellele said iga kahe nädala järel abi 40 vähekindlustatud 

lastega peret, lisaks ka mõned psüühikahäirega inimesed. 

Kevadel ja sügisel jagati Sotsiaalministeeriumis koostatud nimekirja alusel abivajavatele 

inimestele ja peredele Euroopa abifondi toiduabi.  

Johannes Mihkelsoni Keskusega jätkusid koostööprojektid pikaajaliste töötute ja noorte emade 

tööturule toomiseks. 

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pakuti multiprobleemsetele klientidele võlanõustamist, 

psühholoogilist nõustamist ja ka tugiisikuteenust. 

http://www.kodulugu.ee/
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Tegelesime kohtu poolt Elva linna eestkostele määratud inimeste probleemide lahendamisega 

ja nende elu korraldamisega. 

Elva linn toetas õendusabi teenuse osutamist Elva linna elanikele abivahendite ja 

hooldusvahendite soetamise näol perearstide esitatud vajaduse järgi. Abistati vähekindlustatud 

eakaid ja puudega inimeste hooldusravi organiseerimisel, aidati koostöös perearstide ja teenuse 

pakkujatega leida võimalusi kiireks teenuse saamiseks. Samuti aidati leida ööpäevaringset 

hooldusteenust vajavatele inimestele hoolekandeasutust, kust abivajavad vajalikku teenust 

saaksid.  

Aidati linna elanikke puude ja töövõimetuse tuvastamise dokumentatsiooni vormistamisel, 

abistasime abivajajaid invaabivahendite soetamisel. 

Osutati koduteenuseid abivajavatele linnaelanikele hooldustöötajate kaasabil. Toetati 

psüühilise erivajadusega inimeste päevakeskuse tegevust Elva linnas ruumide rendi osalise 

finantseerimisega ja transpordikulude hüvitamisega ühisürituste läbiviimisel. 

Sotsiaaltöö parendamiseks kinnitati Elva Linnavolikogu poolt 2015. aastal määrused 

matusetoetuse maksmiseks Elva linnas, koduteenuste osutamise kord ja tingimused ning 

sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. 

 

6.6. Juhtimine ja kodanikuliikumine 

Soovitud seisund aastal 2020: Elva linn on tasakaalustatult arenev ja haldussuutlik. Linna 

juhtimine on efektiivne ja avatud, kaasatud on motiveeritud ning aktiivsed kodanikuühendused. 

Elva on tugev piirkonnakeskus. 

Elva linn viis teistkordselt 2015. aastal läbi kaasava eelarve protsessi suuruses 10 000 eurot. 

Kaasava eelarve raames tehti 20 ettepanekut. Kõige rohkem laekus ettepanekuid kultuuri, 

spordi ja vaba aja valdkonda, järgnesid linna kujunduse ja haljastusega seotud ettepanekud. 

Hääletusel said osaleda kõik vähemalt 16 aastased Elva linna kodanikud. Kokku osales 

hääletusel 219 inimest ning võiduideeks valiti linnastaadioni jõutreeningvahendite 

väljavahetamine. Idee viiakse ellu 2016. aastal. 2015. aastal realiseeriti esimese kaasava 

eelarve idee- linnastaadioni tribüünid.   

Elva linn läks 2015. aastast üle elektroonilisele asjaajamisele, see tähendab, et dokumendid 

paberil ametnike vahel ei liigu. Elva linna dokumendihaldussüsteem on Amphora. 

Linnavalitsuse istungid on elektroonilised ning toimuvad VOLISe keskkonnas.  

Elva linn on korraldanud ümber asjaajamist ning delegeerinud otsustamist linnavalitsuse kui 

organi tasandilt ametnikele. See tagab kiirema asjaajamise ning vähendab bürokraatiat ja 

vähendab halduskulusid. 

Elva linn on panustanud info levitamisele linna koduleheküljel ja Facebooki lehel.   

Elva linn on koostööpartner paljudele asutustele ja organisatsioonidele. Tartu Kõrgema 

Kunstikooli skulptuuriosakond koostöös Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri tudengite ja 

Elva linnavalitsusega korraldas Elva linnas workshopi,mille teemaks on Elva linna avaliku 

ruumi elavdamine. Juhendajad Anne Rudanovski ja Jekaterina Balicka. Tudengite ülesandeks 
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oli korjata linnast esmamuljeid, tähelepanekuid, lugusid, mustreid, konflikte, vaatamisväärsusi, 

neid üles pildistada, joonistada ning kasutada neid grupi aruteludes ja esitlustes. 

Elva linn on Läänemere Linnade Liidu, Eesti Kultuurilinnade Võrgustiku, Eesti Tervislike 

Linnade Võrgustik, Eesti Linnade Liidu ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu liige. 

Kultuurilinnade võrgustikuga aktiivne koostöö trükiste koostamisel ja ühistel nõupidamistel 

osalemisel. Osaleti Tervislike Linnade Liidu koolitusel Narva-Jõesuus.  

2015. aastal jätkas Elva linn Eesti linnade eesistujana, säilitades on positsiooni Läänemere 

Linnade Liidu (UBC) juhatuses. Elva linna kodulehelt saab lugeda eraldi menüü alt infot 

„UBC“ tegemiste kohta. Oktoobri lõpus toimus UBC Üldkonverents Gdynias, kus kinnitati uus 

presiidium, juhatus, komisjonid ning teised struktuuriüksused kaheks järgmiseks aastaks.  

Suve hakul külastas Elva linna Dolina Charlotte esindus, kes kutsus kohalikke 

toitlustusettevõtjaid ning noori muusikuid osalema UBC grillmeistrivõistlustel ning 

muusikakonkursil, mille võitja sai võimaluse soojendada Carlos Santanat juulis toimunud 

Dolina Charlotte Rockfestivalil. Juulis leidis aset UBC Digilaager, millest võttis osa ka Elva 

linna noorte esindus. 2016. aastal planeeritakse suurendada Eesti linnade UBC võrgustiku 

aktiivsust ja kasutada võimalusel projektipartnerlusväljundeid.   

7. Konsolideeritud üksused  

Elva Varahalduse OÜ asutati 2007. aastal ja ta kuulub 100% Elva linnale. Ettevõtte 

põhitegevuseks on kinnisvara korrashoiuteenuste osutamine korterelamutele. Ettevõte haldab 

42 korterelamut, millest kolmandik on korteriühistud. Ettevõtte tegevus põhineb kinnisvara 

korrashoiu standardil EVS 807:2010. Ettevõttes töötab kaks kutsetunnistusega 

kinnisvarahaldurit. Teine peamine tegevusala on heakorrateenuse osutamine erasektorile ning 

avalikule sektorile. Ettevõte pakub heakorrateenust ligi 75 ha nii era- kui ka 

munitsipaalomandis olevatel kinnistutel, millest 30 ha on niidetavat pinda. 

2015. aasta teostatud olulisemad ehitus ja remonttööd: katuse ja korstnate renoveerimine (Kesk 

6, Vaikne 4); trepikodade elektrisüsteemi renoveerimine (Nooruse 13); parkla ehitamine (Tartu 

mnt 27C); trepikodade renoveerimine (Nooruse 13, Eha 10); vihmaveesüsteemi ehitamine 

(Kesk 20); vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamine (Kesk 31, Vana-Koidu 2); elektrisüsteemi 

renoveerimine (Pikk 16); välisuste ja trepikoja akende renoveerimine (Pikk 69); välisseinte 

soojustamine (Tuletõrje 1).  

2016. aastal planeeritud olulisemad ehitus ja remonttööd: 

1. Katuse renoveerimine Pikk 53, Valga mnt 8 

2. Välisseinte värvimine Kesk 6 

3. Elamu terviklik rekonstrueerimine Tartu mnt 27A, Nooruse 13 

4. Elektrisüsteemi renoveerimine Vana-Koidu 2 

5. Parkla rajamine Eha 8, Nooruse 6 

6. Korstnate renoveerimine Vaikne 4 

7. Trepikodade renoveerimine Eha 14 

8. Välisseinte renoveerimine Kesk 16 

9. Trepikodade elektrisüsteemi renoveerimine Pikk 69 

10. Varikatuste renoveerimine Pargi 4 
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2015. aastal investeeriti personali koolitusse, kaasajastati töökeskkonda, soetati puude 

lõhkumiseks vajalik seade ning töövahendeid väikelaadurile. Uuendused võimaldasid ettevõttel 

mitmekesistada pakutavaid teenuseid, tõsta teenuse kvaliteeti ning läbi tehniliste uuenduste 

parandada tööjõu kasutust. 

Ettevõtte eesmärkideks kinnisvara korrashoiu valdkonnas on kliendisuhete hoidmine, uute 

klientide leidmine, võlgnevuse vähendamine, teenuse läbipaistvuse suurendamine, ühisuste 

suunamine korteriühistuteks ja teeninduspiirkonna laiendamine. 

Ettevõtte eesmärkideks heakorrateenuste valdkonnas on uute klientide leidmine, efektiivsuse 

parandamine, teenuste arvu suurendamine ja kvaliteedi parandamine. 

OÜ Elva Soojus põhitegevuseks on soojusenergia tootmine ja müümine, lisaks soojussõlmede 

haldamine. OÜ Elva Soojus 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta müügitulu oli 578 774 

eurot. OÜ Elva Soojuse auditeerimata majandusaasta kasum oli 13 189 eurot.  Soojusenergiat 

müüdi 10 308 MWh, sellele eelnenud majandusaastal 11 351 MWh. 

 

2015. aastal tehtud tööd katlamajade lõikes: 

Nooruse katlamaja 

Hakkepuidu katla tuhateo vahetus; 

Reservkatla amortiseerunud õlipõleti vahetus; 

Katlamaja katelde ja soojussõlme töö visualiseerimine; 

Katlamaja juhtimise automaatika täiustamine; 

Lammutasime laguneva ja mittevajaliku pumbamaja; 

Alustasime jäätmete vastuvõtuplatsi ehitust. 

 

Kirde katlamaja: 

Katlamaja hoone tagumise külje akende osaline vahetus; 

Vana telliskivikorstna remondi lõpetamine; 

Korstna amortiseerunud ohutulede väljavahetamine; 

Hakkekatla etteande lao rekonstrueerimine. 

 

Supelranna katlamaja: 

Lisasime hakkekatlale täiendava suruõhuga puhastusseadme koos lisadega, et tõsta katla töö 

efektiivsust; 

Täiustasime katlamaja jaotussõlme, paigaldasime soojustrassi regulaatori; 

Täiustasime katlamaja interneti teel juhtimise ja jälgimise süsteemi. 

 

2016. aastal on plaanis: 

Lõpetada Kirde katlamaja hoone hakkelao akende vahetus; 

Täiendada Kirde katlamaja juhtautomaatikat, visualiseerida katlamaja jaotussõlm ja 

soojustrassi parameetrid. 

Kevadeks lõpetada Nooruse katlamaja territooriumil jäätmete vastuvõtuks vajaliku platsi 

ehitus. 

Seoses kalli kütteõli kasutamisega Pikk 26 kortermajas (sotsiaalmaja), tahame välja ehitada 

soojustrassi Supelranna tänava katlamajast sellesse hoonesse ja pikendada trassi kuni Elva 

Muusikakoolini, et liita ka see tarbija. Loodame selleks saada ka toetust Euroopa 

struktuurifondidest. Vastavalt võimalusele püüame leida ja liita ka uusi kliente. 
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SA Elva Perekodu asutati 27.08.2012 Sihtasutuse põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande 

teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Elva linnas, sealhulgas orbudele ja 

vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste 

elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning 

laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Sihtasutuse täiendavaks 

eesmärgiks on koolieast noorematele lastele kooliks ettevalmistumise ja alushariduse teenuse 

osutamine ja sotsiaalvaldkonnaalane koolitustegevus täiskasvanutele. Sihtasutusel on 

kolmeliikmeline nõukogu: Salle Ritso, Kadri Kiuru ja Marika Saar (nõukogu esimees)  ning 

üheliikmeline juhatus (Gerda Kiipli-Hiir). 

 

Asenduskoduteenuse osutamiseks on sihtasutusele Tartu Maavalitsuse poolt väljastatud 

tegevusluba 32 lapsele, aasta jooksul oli teenusel 35 last, 2015.aasta lõpuks jäi nimekirja 32 

last. Asutuses kasvavad lapsed vahemikus 7-18 eluaastat. On nii terveid kui ka puudega lapsi. 

Teenusele tuli 3 last, lahkus 2015. aasta jooksul 5 last. 

Teenuse osutamise tingimused ja kasvatusalatöötajate kvalifikatsioon vastavad seaduses 

kehtestatud tingimustele. Asenduskoduteenusele omistati detsembris 2015 EQUASS 

Assurance kvaliteedimärk, mille järgi vastab asutuse poole pakutav teenuse Euroopas 

kehtivatele sotsiaalteenuste kvaliteedistandarditele. 

2013. aastal alustas sihtasutus rehabilitatsiooniteenuse pakkumisega puudega lastele, mille 

raames koostatakse nii rehabilitatsiooniplaane kui osutatakse nende alusel teenust. Teenust 

osutatakse Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingu alusel. 

Rehabilitatsioonimeeskonnas on kõik spetsialistid erialase kõrgharidusega(sotsiaaltöötaja, 

logopeed, eripedagoogid, psühholoogid, füsioterapeut). Teenust osutati kokku 28-le puudega 

lapsele, mida on kuue võrra enam kui aasta tagasi. 

2015. aasta algusest alustas sisulise tegevusega SA Elva Perekodu allasutus Järve Eralasteaed, 

milles on kokku kohti 36-le lapsele. Teenuse osutamiseks on SA Elva Perekodu ja Elva 

Linnavalitsuse vaheline leping, mille alusel ostab Elva linn lasteaiateenust 2018.aasta lõpuni. 

2015. aastal renoveeriti Elva Linnavalitsuse ja EAS-i toel Järve 1 hoone esimene korrus ja selle 

tehnosüsteemid. Juurde lisandus kolm töökohta. 

 

Lasteaeda toitlustab tervisekaitse nõuetele vastav köök, lisaks müüme lõunat Elvas 

tegutsevatele lastehoidudele ja ühele erakoolile. 

Töölepingu alusel töötas 2015. aasta lõpu seisuga 31 töötajat. Lisaks otseselt lastega tegelevale 

personalile on tööl sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja,  rehabilitatsioonimeeskonna juht, 

lasteaiaõpetajad (sh direktor) ja õpetaja abid,  raamatupidaja, majandustööline, abitööline ja 

kokk. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmed tegutsevad käsunduslepingute alusel.  
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Konsolideerimisgrupi raamatupidamise 

aastaaruanne 

 

Konsolideeritud bilanss 

 

Eurodes 

 Lisa 31.12.2015 31.12.2014 
       

Varad  18 209 723 18 580 662 

Käibevara   1 396 696 1 152 651 
   Raha 2 730 528 569 182 
   Maksu-, lõivu-ja trahvinõuded 3A 385 386 335 845 

   Muud nõuded ja ettemaksed 4 176 078 170 790 
   Varud 5 104 704  76 834 
       

Põhivara   16 813 027 17 428 011 
   Finantsinvesteeringud 6 7 923 346 7 892 896 
   Kinnisvarainvesteeringud 8 395 284 462 103 
   Materiaalne põhivara 9 8 494 397 9 073 012 

      

Kohustused ja netovara                18 209 723              18 580 662 

Kohustused                     2 334 751                   2 675 664 
Lühiajalised kohustused   1 153 191 2 157 636 
   Võlad tarnijatele   92 102 116 588 
   Võlad töötajatele                        418 867                      396 926 
   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 10 327 692 307 045 
   Laenukohustused 12 314 530 1 337 077 
      

Pikaajalised kohustused   1 181 560 518 028 
   Laenukohustused 12 1 181 560 518 028 
      

Netovara   15 874 972 15 904 998 
   Kassareserv   5 000 5 000 
   Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 039 376 16 184 951 
  Aruandeaasta tulem   -169 404 -284 953 
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Konsolideeritud tulemiaruanne 

 

Eurodes 

  Lisa 2015 2014 
        

Tegevustulud   7 840 425 7 427 571 
   Maksutulud 3B 3 506 697 3 258 040 
   Tulud kaupade ja teenuste müügist 14 1 991 433 1 835 251 
   Saadud toetused 13 2 301 686 2 255 603 
   Muud tegevustulud 15 40 609 78 677 
     

Tegevuskulud   -8 023 132 -7 795 557 
   Antud toetused  16 -451 275 -501 556 
   Tööjõukulud  17 -4 141 380 -3 814 698 
   Muud tegevuskulud 18 -2 224 757 -2 219 745 
   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus  8,9 -1 205 720 -1 259 558 
      

Tegevustulem   -182 707 -367 986 
      

Finantstulud ja -kulud   13 303 83 033 
   Intressikulu 12 -17 224 -26 570 
   Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2,6 30 527 109 601 
   Muud finantstulud- ja kulud   0 2 
      

Aruandeaasta tulem   -169 404 -284 953 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

 

Eurodes 

 Lisa 2015 2014 

    

Rahavood põhitegevusest    

Tegevustulem  -182 707 -367 986 
    

   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 8,9 1 205 720 1 259 558 
   Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu 18 76 215 100 106 
   Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  13 -58 938 -417 911 
   Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 16 30 212 148 437 
   Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja 

materiaalse põhivara müügist 15 -24 050 -64 209 
Korrigeeritud tegevustulem    

   Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus  -70 748 107 088 
   Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  34 660 -24 867 

Kokku rahavood põhitegevusest  1 010 364 740 216 
    

Rahavood investeerimistegevusest    

   Tasutud põhivara eest 9 -512 146 -600 798 
   Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja 

materiaalse põhivara müügist 8,9 26 211 83 200 
   Laekunud sihtfinantseerimist põhivara 

soetuseks  55 742 328 139 
   Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks 16 -29 248 -148 437 
    Antud laenud 4 -8 755 0 

   Laekunud intressid ja muud finantstulud  2,4 77 162 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  -468 119 -337 734 
    

Rahavood finantseerimistegevusest    

   Laekunud laenud 12 1 045 100 0 
   Tagasi makstud laene 12 -1 404 115 -378 863 
   Tasutud intressid ja muud finantskulud  -21 884 -26 310 

Kokku rahavood finantseerimistegevusest  -380 899 -405 173 

    

Rahavood kokku  161 346  -2 691 
    

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  569 182 571 873 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 

      

            730 528           569 182 
Raha ja selle ekvivalentide muutus  161 346 -2 691 
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 

 

Eurodes 

 

  Lisa 

Kassa-

reserv 

Akumuleeritud 

tulem Kokku 

Saldo 31.12.2013   5 000 16 139 257 16 144 257 

   Põhivara ümberhindlus 9 0 45 694 45 694 
   Aruandeaasta tulem  0 -284 953 -284 953 

Saldo 31.12.2014   5 000 15 899 998 15 904 998 

   Põhivara ümberhindlus 9 0 139 378 139 378 

   Aruandeaasta tulem  0 -169 404 -169 404 

Saldo 31.12.2015   5 000 15 869 972 15 874 972 
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Eelarve täitmise aruanne 
 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, 

mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda  tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes 

kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on 

selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 

1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning 

põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega 

tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 

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

sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, 

teenuste  ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real 

muud tegevuskulud). 

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 22. 

Eurodes 

Eelarveklassifikaatori nimetus  Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 
    

Põhitegevuse tulude eelarve 6 322 690 6 486 001 6 567 533 

Maksutulud 3 410 000 3 410 000 3 456 925 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 945 552 949 105 966 188 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 1 960 138 2 119 896 2 129 525 

Muud tegevustulud 7 000 7 000 14 895 
    

Põhitegevuse kulude eelarve 5 969 757 6 281 941 5 764 382 

Üldised valitsussektori teenused 422 717 427 530 389 093 

       sh antavad toetused 14 000 15 500 15 588 

            muud tegevuskulud 408 717 412 030 373 505 

               sh reservfond 39 650 23 660 0 

Avalik kord ja julgeolek 4 500 4 500 4 500 

       sh antavad toetused 4 500 4 500 4 500 

Majandus 367 808 412 294 361 829 

       sh antavad toetused 950 21 060 21 060 

               sh reservfondi vahendite arvelt 0 10 000 10 000 

            muud tegevuskulud 366 858 391 234 340 769 

               sh reservfondi vahendite arvelt 0 1 440 1 440 

Keskkonnakaitse 154 235 163 085 139 351 

       sh antavad toetused 2 200 1 550 500 

            muud tegevuskulud 152 035 161 535 138 851 

Elamu- ja kommunaalmajandus 141 654 173 154 151 452 

       sh antavad toetused 7 500 7 500 7 500 
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            muud tegevuskulud 134 154 165 654 143 952 

Tervishoid 11 100 11 100 10 232 

       sh antavad toetused 4 900 4 000 4 000 

            muud tegevuskulud 6 200 7 100 6 232 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 938 376 983 563 923 159 

       sh antavad toetused 175 049 173 659 171 342 

               sh reservfondi vahendite arvelt 0 3 550 3 550 

            muud tegevuskulud 763 327 809 904 751 817 

Haridus 3 505 474 3 675 674 3 442 525 

       sh antavad toetused 6 665 7 965 7 600 

            muud tegevuskulud 3 498 809 3 667 709 3 434 925 

Sotsiaalne kaitse 423 893 431 041 342 241 

       sh antavad toetused 239 200 246 405 187 006 

            muud tegevuskulud 184 693 184 636 155 235 
    

Põhitegevuse tulem 352 933 204 060 803 151 
    

Investeerimistegevuse eelarve -537 310 -479 605 -316 385 

Põhivara soetus (-) -605 300 -561 481 -390 194 

      sh reservfondi vahendite arvelt (-) 0 1 000 1 000 

Põhivara müük (+) 91 400 91 400 25 011 

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 

(+) 

15 000 128 541 127 906 

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 

(-) 

-10 000 -109 655 -59 655 

Finantstulud (+) 130 130 46 

Finantskulud (-) -28 540 -28 540 -19 499 
    

Eelarvetulem -184 377 -275 545 486 766 
    

Finantseerimistegevuse eelarve 21 300 6 700 -310 867 

Võetud laenud (+) 1 390 700 1 376 100 1 045 100 

Makstud laenud (-) -1 369 400 -1 369 400 -1 355 967 
    

Kassad ja hoiused -163 077 -268 845 175 899 

Raha ja pangakontode saldo muutus (+/-) -163 077 -268 845 175 899 
    

Eelarve kogumaht 7 982 997 8 351 017 7 589 697 
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Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande lisad 

 

 

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 

 

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti 

hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 

arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise 

seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ning 

riigi raamatupidamise üldeeskiri. Konsolideerimisgrupp rakendas alates 01.01.2012 RTJ-d, mis 

on kohustuslikud alates 01.01.2013 algavatele majandusaastatele.  

 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.  

 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse 

printsiibist, v.a   olulised enne 1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne 

põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.  

 

Esitlusviisi muutmine  

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.  

Alates 2011 näidatakse laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ning laekunud 

liitumistasud rahavoona investeerimistegevusest. 

Põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimine kajastatakse investeerimistegevuse rahavoona 

(varem põhitegevuse rahavoona). 

 

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 bilansikuupäevast arvestatuna.  

Raha ja raha ekvivalendid   

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode 

jääke. Laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.  

Finantsinvesteeringud  

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20%. 

Nimetatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid on tehtud avalikku sektorisse kuuluvatesse 

äriühingutesse koostöös teiste kohalike omavalitsuste üksustega ning neid kajastatakse 

sarnaselt olulise mõju all olevate osalustega (kapitaliosaluse meetodil).  
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Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.  

Nõuded 

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes 

tõenäoliselt laekuvatest summadest.  Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt 

laekuva summani alla hinnatud. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata 

nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Üldjuhul on 

nõuded hinnatud ligikaudsel meetodil, sh üle 180 päeva maksetähtaja ületanud nõuded on alla 

hinnatud 100% ulatuses ning 90 – 180 päeva maksetähtaja ületanud nõuded 50% ulatuses. 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. 

Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on 

kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.  

Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. 

Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

Varud 

Varudena on kajastatud OÜ Elva Soojus soojatootmiseks vajaliku kütuse jäägid ning 

remondimaterjalid. Samuti kajastatakse müügiks ostetud Elva Linna tutvustavad infomaterjalid 

ja meened linna infopunktis ning toiduainete varud. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, 

mis koosneb ostuhinnast (v.a käibemaks, mis kajastatakse soetamisel kuluna) ja muudest 

soetamisega seotud otsestest kulutustest. Kütuse jäägi hindamisel kasutatakse kaalutud 

keskmise soetushinna meetodit, muul juhul FIFO meetodit.  

Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende 

soetusmaksumusest. 

Osalused konsolideerimata aruannetes 

Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi 

sihtasutuses, äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Tuletatud 

soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus 

kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 

soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist 

aruandekohustuslasele kuuluv osa  on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. 

Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud 

soetusmaksumusest.  

Konsolideerimine 

Valitseva mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud aruandes alates 

valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.  

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse 

ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases 

väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende 

raamatupidamisväärtuses). 

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-

realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, 

kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. 

Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes 

kapitaliosaluse meetodil. 
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Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja 

rajatised), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida 

konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. 

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, 

millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt 

materiaalse põhivara kajastamisele.  

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi 

jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2 000 eurost käibemaksuta.   

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse 

materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse 

vara  järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.   

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, 

v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse 

kuluna.  

Põhivara 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 

hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga 

komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse 

komponendid eraldi arvele. 

 

Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

 Hooned ja rajatised 3,0-16,7 %  

 Masinad ja seadmed 16,0 %  

 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 33,0 %  

 Inventar, tööriistad 20,0 %   

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. Turuhinna puudumise korral on teistelt 

avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta arvele ka üleandja 

bilansilises jääkmaksumuses.  

Renditud varad  

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 
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riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

 

   (a) Aruandekohustuslane on rentnik 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse 

summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on 

madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt 

omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas 

rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul 

amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt 

sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks 

põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.  

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 

 

   (b) Aruandekohustuslane on rendileandja 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, 

analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt 

rendiperioodi jooksul.  

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või 

lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille 

suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole 

kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. 

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 

kohustusteks, kuid mille kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud 

raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

Finantskohustused 

Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset 

intressimäära. Olulised tehingukulutused võetakse efektiivse intressimäära arvutamisel arvesse 

ja kantakse kohustuse eluea jooksul intressikuludesse.   

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.  

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse 

nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid 

eraldi.  

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, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.  
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Kassareserv 

Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada 

linnavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, 

mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, 

kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.  

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval 

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed 

finantsvarad ja –kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval 

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning 

varade ja kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud 

tulemiaruandes. 

Tulude arvestus 

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele 

tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud 

teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud arvetele ja 

deklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve 

trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud 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 kajastatakse tekkepõhiselt sisemise 

intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse  dividendide väljakuulutamisel. 

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad 

maksud ja lõivud, sh  käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse 

soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega 

kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel. Arendusväljaminekud 

kajastatakse tekkimise momendil kuluna.    

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse Elva Linna volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, 

kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate 

sihtasutuste ja äriühingute 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 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste 

hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 

vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, 

kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse 

raamatupidamise aastaaruande lisades. 
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Eelarve täitmise aruanne 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, 

mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda  tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (vt 

lisa 21) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele 

erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 

1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning 

põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega 

tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 

2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks on eelarve täitmise 

aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste  ja põhivara soetamise kuluna 

(tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud).  
 

 

 

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid 

 

Eurodes 
 

   31.12.2015 31.12.2014 

Sularaha kassas  3 033  3 700 
Arvelduskontod pankades  727 495 565 482   
Raha ja selle ekvivalendid kokku   730 528 569 182 
      

    2015 2014 
Rahalt ja selle ekvivalentidelt teenitud intressitulu   77 160 
Intressitulud kokku  77 160 

 

 

 

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid 

 
Eurodes 

 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

 
      Lühiajalised nõuded      Pikaajalised nõuded 
Maksud brutosummas 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 

    Tulumaks 382 468 332 629 0 0 
    Maamaks 893 911 0 0 
    Muud kohalikud maksud 73 122 0 0 

Muud riiklikud maksud (loodusressursside 

kasutamisest) 1 952 2183 0 0 
Kokku  maksu- ja lõivunõuded  385 386 335 845 0 0 
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B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 
 
  Lisa 2015 2014 
Maksud                      3 506 697                          3 258 040 
   Tulumaks  3 440 085 3 192 645 
   Maamaks  59 802 61 536 
   Kohalikud maksud   6 810 3 859 
Lõivud   14 4 257 4 352  
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 8 032 10 283 
   Tasud vee erikasutusest 15 8 032 10 169 
   Saastetasud 15 0 114 
Kokku maksu- ja lõivutulud  3 518 986 3 272 675 

 

C. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 

 Ettemaksed Võlad Ettemaksed Võlad 
Maksud brutosummas 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 
Kinnipeetud tulumaks 0 59 762 0 54 990 

Tulumaks erisoodustustelt 0 211 0 218 
Käibemaks 0 8 814 0 13 663 
Sotsiaalmaks 0 118 875 0 106 190 
Töötuskindlustusmaksed 0 7 613 0 8 597 
Kogumispensionimaksed 0 5 821 0 5 160 
Loodusressursside ja saastetasude 

kohustus 0 1 074 0 1 126 
Maksuvõlalt arvestatud 

intressikohustused 0 2 0 2 
Ettemaksukonto jäägid 2 525 0 4 274 0 
Kokku 2 525 202 172 4 274 189 946 

 
Maksude ettemaksete osas vaata ka lisa 4 ning maksuvõlgade osas lisa 10. 
 

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed 

 

Eurodes 

 

A. Muud nõuded ja ettemaksed 

  Lisa 31.12.2015 31.12.2014 
Nõuded ostjate vastu    120 784 130 722 
   Brutosummas   127 716   145 213 
  Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud   -6 932 -14 491 
Saamata tegevuskulude 

sihtfinantseerimine  9 020 

 

0 

Saamata põhivara sihtfinantseerimine  3 196 0 

Muud nõuded  18 833 24 597 
  sh. intressinõuded  0 0 
Antud lühiajalised laenud  8 755 0 

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 3C 2 525 4 274 
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 12 965 11 197 
Muud nõuded ja ettemaksed kokku   176 078 170 790 
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B. Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu 
 

  Lisa 2015 2014 
Jääk aasta algul   -14 491 -14 474 
Allahinnatud nõuded 18 -551 -7 217 
Laekunud varem allahinnatud nõuded 18 7 290 7 187 
Hinnatud lootusetult laekuvaks   820 13 
Jääk aasta lõpul   -6 932     -14 491 

 

 

 

C. Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded  

  Lisa 2015 2014 
Jääk aasta algul   0 0 
Allahinnatud nõuded 18 0 -14 409 
Hinnatud lootusetult laekuvaks  0 14 409 

Jääk aasta lõpul   0 0 

 

 

 

Lisa 5 Varud 

 
Eurodes 

    31.12.2015 31.12.2014 

Tooraine ja materjal  102 817 74 905 

Ostetud kaubad müügiks   1 887 1 929 

Varud kokku  104 704 76 834 
 

 

 

 

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud 

 

AS Eesti Veevärk (soetusmaksumuses) 

AS Eesti Veevärk aktsiatest kuulus konsolideerimisgrupile nii 31.12.2014.a kui 31.12.2015.a 

seisuga 1,2921% (23 aktsiat) soetusväärtuses ehk bilansilises maksumuses 1 758 eurot. 

 

AS Emajõe Veevärk (kapitaliosaluse meetodil) 

AS Emajõe Veevärk on asutatud 2004. a linnade ja valdade koostöös uue veevärgi rajamiseks 

Lõuna-Eesti piirkonda. AS-le Emajõe Veevärk anti 2005 aastal üle kõik ühisvee- ja 

kanalisatsioonitorustikud ning 2006 aastal nendega seotud rajatised. Seisuga 31.12.2014 on  

ehitustööd  lõppenud ja vastavad veevärgi rajatised on kasutusele võetud. Kõnesoleva 

veevärgiga seotud liitumistasud kogus Elva Linn kuni 30.juuni 2011.   

Konsolideerimisgrupile kuulus nii 31.12.2014.a kui 31.12.2015.a seisuga 17,4599 % (6 607 tk) 

AS Emajõe Veevärk aktsiatest. Vastava osa bilansiline väärtus AS Emajõe Veevärk 
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omakapitalis oli seisuga 31.12.2015.a 7 921 588 eurot tulenevalt põhivara sihtfinantseerimise 

arvestuspõhimõtete muudatustest (seisuga 31.12.2014 7 891 138 eurot).  2015 aasta tulu 

osalusest arvestatuna kapitaliosaluse meetodil on 30 450 eurot (2014 aastal 109 441 eurot), mis 

on kajastatud tulemiaruande real „Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt“.   
 

 

 

 

Lisa 7 Osalused tütarettevõtjates ja sihtasutuses 

 

Eurodes  

 

 

Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva 

mõju all olevad äriühingud ja sihtasutus: 
 

  

        Tulemiaruande näitajad 

 

Bilansi näitajad aasta 

lõpus 

 Nimetus, aasta 

 

Osaluse 

määr 

(%) 

Tegevus- 

tulud 

Tegevus- 

kulud Tulem Varad Netovarad 

OÜ Elva Soojus             

2015 100% 578 774 -563 237 13 164 933 583 751 800 

2014 100% 634 235 -593 975 36 656 987 937 738 636 

Elva Varahalduse OÜ             

2015 100% 359 099 -366 353 -7 243 215 136 65 671 

2014 100% 378 741 -365 631 13 121  237 532 72 914 

SA Elva Perekodu             

2015 100% 660 835 -607 695 53 147 1 376 333 1310 619  

2014 100% 528 139 -577 245 -49 100 1 329 666 1257 472 
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Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud 

Eurodes 

  Lisa Maa 

Hooned ja 

rajatised Kokku 

   Soetusmaksumus 31.12.2013  25 777 1 831 497 1 857 274 

   Akumuleeritud kulum 31.12.2013   0 -1 408 709 -1 408 709 

   Jääkväärtus 31.12.2013   25 777  422 788 448 565 

Amortisatsioon ja allahindlus  0 -63 941 -63 941 

Mahakantud kinnisvarainvesteeringud  -623 -10 833 -11 456 

Ületoodud materiaalse põhivara grupist 9 0 40 287 40 287 

Mitterahaline saamine 13 2 072 59 000 61 072 

Müüdud kinnisvarainvesteeringud 15 -1 045  -11 379 -12 424 

   Soetusmaksumus 31.12.2014  26 181 1 858 896 1 885 077 

   Akumuleeritud kulum 31.12.2014   0 -1 422 974 -1 422 974 

   Jääkväärtus 31.12.2014   26 181 435 922 462 103 

Amortisatsioon ja allahindlus  0 -64 658 -64 658 

Müüdud kinnisvarainvesteeringud 15 -1 280 -881 -2 161 

   Soetusmaksumus 31.12.2014  24 901 1 819 907 1 844 808 

   Akumuleeritud kulum 31.12.2014  0 -1 449 524 -1 449 524 

Jääkväärtus 31.12.2015  24 901 370 383 395 284 

 

 

Kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringud 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendilepingud saab lõpetada teatades ette 1- 3 kuud, millele vastav renditulu moodustaks 1 432 eurot 

(31.12.2014 seisuga 1 432 eurot).  

 

 

 

 

 

 
                          Hooned ja rajatised 

 

 

  

Jääkväärtus 31.12.2014     44 982 
   Soetusmaksumus 128 354 
   Akumuleeritud kulum -83 372 
Jääkväärtus 31.12.2015 48 184 
   Soetusmaksumus 134 558 
   Akumuleeritud kulum -86 374 
  

 

 Lisa  2015 2014 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt 14 25 973 27 548 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud 18 2 284 1 084 
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Hoonestusõigusega koormatud kinnisvarainvesteeringud 

  Lisa  2015 2014 

Tulud hoonestusõiguse tasudest 14 20 000 20 000 

    

Tulud hoonestusõiguse tasudest tulevastel 

perioodidel  200 000 220 000 

   Järgmisel majandusaastal  20 000 20 000 

   1. kuni 2. aastal  20 000 20 000 

   2. kuni 3. aastal  20 000 20 000 

   3. kuni 4. aastal  20 000 20 000 

   4. kuni 5. aastal  20 000 20 000 

   Peale 5. aastat  100 000 120 000  
 

Hoonestusõigus on seatud 2010 aastal  haiglahoonetele SA Elva Haigla TM kasuks tähtajaga 

31.12.2025.a. Hoonestaja ja omanik on lepingus kokku leppinud, et hoonestaja ei maksa 

hoonestusõiguse tasu kinnistu omanikule , vaid koondab hoonestusõiguse iga-aastased tasud 

investeeringuteks  “Õendus- ja hooldusteenuste infrastuktuuri arendamine” raames ehituse 

omaosaluse rahastamiseks ehk sisuliselt on ühtlasi tegemist konsolideerimisgrupi toetusega 

põhivara soetamiseks (vt ka lisa 11, 16). Ehitus valmis tähtajaks. Konsolideerimisgrupil on 

hoonestusõiguse võõrandamise korral ostueesõigus. Hoonestusõiguse lõppemisel läheb 

kinnistu koos oluliste osadega ilma konsolideerimisgrupi poolt SA-le Elva Haigla TM hüvitist 

maksmata konsolideerimisgrupi omandisse.  

 

Mahakantud kinnisvarainvesteeringud 

Maha on kantud kasutusest väljas vara soetusmaksumuses 8 526 eurot (2014.a parendamise 

käigus asendatud vara  soetusmaksumuses 18 348 eurot).  

 

Mitterahaline saamine  

2014 aastal tuli pärimise teel linnale 3 kinnistut: Saare tn 1, Lauri vesiveski ja korter Kesk tn 

31 koos juurdekuuluva maaga väärtuses 61 072 eurot.    

 

Müüdud kinnisvarainvesteeringud 

Aruandeaastal müüdi 4 korterit jääkväärtusega 881 eurot koos nende juurde kuuluva maaga 

1 280 eurot. Vara müüdi hinnaga 25 011 eurot ning müügikasumiks kujunes 22 850 eurot. 

(2014 aastal müüdi 3 korterit jääkväärtusega 6 304 eurot koos nende juurde kuuluva maaga 

552 eurot ja 1 mitte-eluruum jääkväärtusega 5 075 eurot koos juurde kuuluva maaga 493 euro 

väärtuses. Vara müüdi hinnaga 63 200 eurot ning müügikasumiks kujunes 50 776 eurot), (vt ka 

lisa 15).  
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Lisa 9 Materiaalne põhivara 

 

Eurodes 

  Lisa Maa 

Hooned ja 

rajatised 

Masinad ja 

seadmed 

Muu 

põhivara 

Lõpeta- 

mata tööd 

ja ette- 

maksed Kokku 

 

   Soetusmaksumus 31.12.2013  684 174 17 077 260 1 247 077 291 500 77 207 19 377 218  

   Akumuleeritud kulum 31.12.2013   0 -8 765 726 -657 917 -207 832 0 -9 631 475  

   Jääkväärtus 31.12.2013   684 174 8 311 534 589 160 83 668 77 207 9 745 743 

Soetused  0 52 377 9 570 6 625 444 018 512 590  

Amortisatsioon ja allahindlus  0 -1 044 878 -115 799 -19 473 0 -1 180 150  

Mahakandmine  0 -4 011 0 0 0 -4 011  

Müüdud varad 15 0 -6 567 0 0 0 -6 567  

Üleviimine kinnisvarainv-sse 0 -40 287 0 0 0 -40 287  

Ümberklassifitseerimine 0 498 785 0 0 -498 785 0  

Ümberhindlus   45 694 0 0 0 0 45 694  

   Soetusmaksumus 31.12.2014  729 868 17 458 662 1 256 647 292 437 22 440 19 760 054  

   Akumuleeritud kulum 31.12.2014   0 -9 691 709 -773 716 -221 617 0 -10 687 042  

   Jääkväärtus 31.12.2014   729 868 7 766 953 482 931 70 820 22 440 9 073 012 

 
Soetused  0 172 127 36 265 42 798 172 843 424 033  

Amortisatsioon ja allahindlus  0 -1 019 477 -93 495 -20 925 0 -1 133 897  

Mahakandmine  0 -7165 0 0 0 -7165  

Üleantud mitterahaline sihtfinantseerimine   16             0 -964 0 0 0 -964  

Ümberklassifitseerimine 0 138 575 0 19 948 -158 523 0  

Ümberhindlus   139 378 0 0 0 0 139 378  

   Soetusmaksumus 31.12.2015  869 246 17 730 945 1 290 944 352 616 36 760 20 280 511  

   Akumuleeritud kulum 31.12.2015   0 -10 680 896 -865 243  -239 975 0 -11 786 114  

   Jääkväärtus 31.12.2015   869 246 7 050 049 425 701   112 641    36 760 8 494 397 

 

 
Rahavoogude aruandes materiaalse põhivara eest tasutud summad 

  

 Lisa 2015 2014 
Soetused 8,9 -424 033 -512 590 
Tasumata põhivara eest aasta algul  -11 898 0 
Tasumata põhivara eest aasta lõpul  0 11 898 
Käibemaksukulu põhivara soetusest 18 -76 215 -100 106 
Kokku tasutud põhivara eest  -512 146 -600 798 

     

Soetused, parendatud ja ehitatud materiaalsed põhivarad  

Aruandeaastal renoveeriti hooneid ja rajatisi  130 911 euro väärtuses (2014. 195 484 eurot) ja 

parendati linna tänavaid ning teid summas 156 650 eurot (2014.a 116 485 eurot), remonditi 

tänavate valgustustust summas 19 043 eurot (2014.a 4 607 eurot).  (2014.a ehitati uus 

küttetrassi lõik 20 949 eurot).  
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Muud  põhivara soetati  103 813 euro väärtuses (2014. a 6 625 eurot).  
 

Mahakantud materiaalsed põhivarad 

Aruandeaastal on maha kantud parendamise käigus asendatud varadeosade hinnanguline 

maksumus 23 022 eurot (2014.a 48 754 eurot) ning vastav kulum 15 857 eurot (2014.a       44 

743 eurot). Kasutuskõlbmatuks muutunud vara on maha kantud soetusmaksumuses 14 026 

eurot (2014.aastal vara 5 688 euro väärtuses).  

 

Müüdud põhivarad  

Aruandeaastal müüs Elva Perekodu sõiduauto jääkväärtusega 0 eurot, müügikasumiks kujunes 

1 200 eurot. (2014 aastal müüdi Jaani 7 endised noortekeskuse ruumid jääkväärtusega 6 567 

eurot. Müügihinnaks kujunes 20 000 eurot ning müügikasumiks 13 433 eurot).  

 

Tasuta üle antud põhivarad    

Konguta Vallavalitsusele anti üle valla territooriumil Metsalaane külas asuv kruusakattega tee. 

 

Materiaalse põhivara ümberhindlused 

Aruandeaastal võeti ümberhindlusena arvele varem maakatastrisse kandmata maad summas 

139 378 eurot (2014.a 45 694 eurot), mis hinnati maa maksustamishinnas.  

Ümberhindlused on teostatud linnavalitsuse spetsialistide poolt. 

 

Lõpetamata tööd ja ettemaksed 

Olulisemad lõpetamata tööde ja ehitiste kirjel kajastuvad objektid: 

1. 2011.aastal valmis Kesk tänava ja Arbi järve ümbruse renoveerimise projekt. Seisuga 

31.12.2015 on tööde maksumus 14 380 eurot (31.12.2014.a 14 380 eurot).  

2. 2014 aasta augustis valmis Elva linna aia- ja haljastusjäätmete kompostimisplatsi I etapi 

eelprojekt maksumusega 1 100 eurot.   

3. Huviala- ja kultuurikeskuse „Sinilind“  projekt maksumusega 9 650 eurot. Ehitustööd                    

on planeeritud 2016 aastal.     

4. Raudteejaama platsi rekonstrueerimisprojekt maksumusega 1 950 eurot.  

5. Muusikakooli ja sotsiaalmaja Pikk 26 soojustrassi põhiprojekt maksumusega 1 900 

eurot.  

6. Käo tee kergliiklustee projekt 7 780 eurot.  

 

  

 

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara 
 
                          Hooned ja rajatised 

 

 

  

Jääkväärtus 31.12.2014 9 357 
   Soetusmaksumus 28 209 
   Akumuleeritud kulum -18 852 

Jääkväärtus 31.12.2015 7 161  
   Soetusmaksumus 26 795 
   Akumuleeritud kulum -19 634 
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  Lisa  2015 2014 
Kasutusrenditulud materiaalselt  

põhivaralt 14 32 048 29 765 

 

Kasutusrendile on antud hoonete ebaolulisi osi. Rendilepingud on katkestatavad 

etteteatamisega 2 kuud, millele vastav renditulu moodustaks 1 432 eurot (31.12.2014.a 1 432 

eurot). 

 
Kapitalirendi tingimustel renditud materiaalne põhivara 
 

                       Masinad ja seadmed 

  

Jääkväärtus 31.12.2014 0 
   Soetusmaksumus 11 640 
   Akumuleeritud kulum -11 640 

Jääkväärtus 31.12.2015 0 

   Soetusmaksumus 0 

   Akumuleeritud kulum 0 

 

Kapitalirendi kohustustest vt lisast 12.   

 

Kasutusrendile võetud materiaalne põhivara 

Elva Varahalduse OÜ poolt on renditud büroo- ja laoruumid, kinnisvarahooldusmasin ja 

kompaktlaadur.  

Üle ühe-aastase perioodiga mittekatkestatavad rendikohustused on summas 25 881 eurot ja rendikulud 

aastas 15 245 eurot. 

 

 

Lisa 10 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

 
Eurodes 

 

          Lühiajaline osa 

   Lisa  31.12.15 31.12.14 

Maksukohustused 3C 202 172 189 946 

Toetuse andmise kohustused   107 71 

Muud kohustused   14 508 13 456 

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 13 21 063 4 520 

Saadud ettemaksed toodete ja teenuste eest   89 842 94 368 

Viitvõlad (intressivõlad)   0 4 660 

Muud saadud ettemaksed  0 24 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

kokku   327 692 307 045 

Saadud ettemaksetena toodete ja teenuste eest kajastuvad peamiselt linnale kuuluvate 

eluruumide kogutud ja kasutamata remondifondi summad.  
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Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad 

 
Eurodes 

  31.12.2015 31.12.2014 
Tingimuslikud kohustused   

Toetuse andmise kohustus 200 000 220 000 
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt 161 618 160 434 
Tingimuslikud kohustused kokku 361 618 380 434 

   

Tingimuslikud varad   

Toetuste saamise nõuded 123 120 0 
Saadud garantiid 88 910 65 913 
Tingimuslikud varad kokku 212 030 65 913  

 

Toetuse andmise kohustus 
25.11.2010 sõlmiti Elva linna kui omaniku ja SA Elva Haigla TM kui hoonestaja, vahel 

hoonestusõiguse seadmise leping. Lepingu kohaselt on linnal kohustus iga-aastased 

hoonestusõiguse tasud investeerida haigla ehitusse, mis kokku moodustab 31.12.2015 seisuga 

200 000 eurot (31.12.2014  220 000 eurot) vt ka lisa 8. 

 

Ehitus- ja renoveerimistööde tarnelepingud  

Aruandeaasta lõpuks pooleliolevaid ehitus- ja renoveerimistöid ja tasumata arveid tarnijatele ei 

jäänud.    

 

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt 

Konsolideerimisgruppi kuuluvatel äriühingutel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit 

kokku 808 091 euro väärtuses (võrreldava perioodi lõpuks 802 170 eurot) vt ka lisa 7, millelt 

arvestatud potentsiaalne tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena. 

 

Saadud garantiid  

Teostatud töödele kehtivad garantiid: 

Detsembris 2014 lõppenud Peedu kalapääsu ehituse garantii 3 910 eurot  on antud OÜ 

Maaekspert poolt kehtivusega kuni 15.11.2016.a. 
 

Teenuste osas kehtivad alljärgnevad garantiid:  

AS Eesti Keskkonnateenused garantii jäätmeveo korraldamiseks perioodi eest kuni 

31.03.2016.a. 30 000 eurot.  

AS Eesti Keskkonnateenused garantii Elva linna tänavate hooldus- ja remonditööde tegemise 

kohta ajavahemikus 01.12.2015-31.08.2017 kuni 31.08.2017.a. 25 000 eurot 

AS Eesti Keskkonnateenused garantii jäätmeveo teenuste korraldamiseks perioodi eest 

01.01.2016-31.12.2017 30 000 eurot.  
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Lisa 12 Laenukohustused 

 

Eurodes 

 
                       

Järelejäänud tähtaja järgi         
  Kuni 1 a 1 – 2 a 2 – 3 a 3 – 4 a 4 – 5 a Üle 5 a Kokku 
Jääk seisuga 

31.12.2014 1 337 077 234 064 145 703 51 551 21 678 65 032 1 855 105 
   Pangalaenud 291 977 234 064 145 703 51 551 21 678 65 032 810 005 
   Muud laenud 1 045 100 0  0 0 0 0 1 045 100 
Jääk seisuga 

31.12.2015  314 530 230 763 127 186 102 078 102 078 619 455 1 496 090 

   Pangalaenud 314 530 230 763 127 186 102 078 102 078 619 455 1 496 090 
        

        

Informatsioon laenulepingute kaupa 

Laenu andja 

Lõpp- 

tähtaeg 

Intressi- 

määr 

Alus- 

valuuta 

Jääk 

31.12.2015 

Jääk 

31.12.2014 

 Intressi- 

kulu 2015 

 Intressi- 

kulu 2014 
Swedbank 31.12.2014 - EUR 0 0 0 -267 

Swedbank 31.12.2015 - EUR 0 58 709 -96 -465 
SEB Pank 08.06.2018 1,45% EUR 123 760 171 908 -2 385 -3 614 
SEB Pank 31.12.2017 1,146% EUR 117 636 174 102 -1 897 -3 145 
Danske Bank 20.02.2017 0,449% EUR 124 850 231 864 -1 133 -2 481 
Danske Bank 20.12.2022 0,909% EUR 151 744 173 422 -1 764 -2 446 
Danske Bank 25.02.2025 0,782% EUR 978 100 0 -7 939 0 

Pangalaenud kokku       1 496 090 810 005 -15 214 -12 418 
KIK 27.08.2018 - EUR 0 1 045 100 -2 010 -14 152 
Muud laenud kokku       0 1 045 100 -2 010 -14 152 
Kokku    1 496 090 1 855 105 -17 224 -26 570 

 

Aruandeaastal võeti Danske pangast laenu 1 045 100 eurot Sihtasutusega 

Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmitud laenulepingu refinantseerimiseks, tagasimakse 

lõpptähtajaga hiljemalt 31.12.2027 (2014 aastal laenu laenu ei võetud). Laenu tagastati 

summas 1 404 115 eurot sh. SA KIK-le 1 045 100 eurot (2014.a 378 863 eurot).  

Aruandeaastal kapitalirendi tingimustel vara ei soetatud. 

Kapitalirenditingimustel renditud põhivarade kohta on esitatud informatsioon lisas 9. 

Laenukohustuste tagatiseks on linna eelarvelised vahendid. 

Linn seadis märtsis 2011 tütarettevõtte kasuks 7-aastase tähtajaga hoonestusõiguse kinnistule 

Nooruse 8. Tütarettevõtte Elva Soojus OÜ poolt võetud laenu (SEB 08.06.2018) tagatiseks on 

seatud hüpoteek nimetatud hoonestusõiguse alale summas 415 500 eurot.  
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Lisa 13 Saadud toetused 

Eurodes 

 

 

  

Tegevus-

kuludeks 

2015 

Põhivara 

soetamiseks 

2015 

Muud 

toetused 

2015 

Nõuded 

 

31.12.2015 

Saadud 

ettemaksed 

31.12.2015 (lisa 10) 

Riigieelarvest toetus- ja 

tasandusfondi 0 0 2 007 664 

 

0 0 

MKM – teede remondiks 0 0 99 365 0 0 

HTM – erakoolide toetuseks 28 985 0 0 8 122 0 

HTM– IKT vahendite soetamiseks 6 500 0 0 0 0 

HTM – üritusteks 300 0 0 0 0 

KM- kultuuriüritusteks 1 670 0 0 0 0 

RM – õppelaenudeks 9 192 0 0 0 0 

SM- perekodule projekti kuludeks 3 360 0 0 0 3 840 

Kaitsemin. – kodanikukaitse õppeks 10 674 0 0 0 0 

Tartu MV – lapsehoiuteenuseks jm  2 260 0 0 0 0 

Sisemin.- lapsehoiuteenus 8 941 0 0 0 0 

Sisemin. – noortekeskuse fassaadi 

renoveerimiseks 0 18 440 0 

 

0 0 

SA Archimedes- projektide toetus 11 000 0 0 0 11 988 

EAS – Järve tn lasteaia 

renoveerimiseks 0 31 956 0 

 

3 196 0 

EAS- Õnneseene lasteaiale 

varjualuse ehitamiseks 0 8 542 0 

 

0 0 

KIK – gümnaasiumile loodusõppeks 0 0 0 0 4 595 

Eesti Kultuurkapital – 

kultuuriüritusteks 5 270 0 0 

 

0 0 

PRIA – koolipiima-ja puuvilja 

ostuks 13 257 0 0 

 

898 0 

Koolivili MTÜ- koolipuuvilja ostuks 

 

931 0 0 

 

0 0 

MTÜ Eesti Kooriühing- kooridele 1 425 0 0 0 320 

Eesti Noorsootöö Keskus – 

noorteprojektidele 900 0 0 

 

0 0 

Muudelt residentidelt kultuuri- ja 

spordiüritusteks 10 980 0 0 

 

0 320 

Eesti Muusikakoolide Liidult 

Muusikakoolile pillide ostuks     3 400 0 0 

 

0 0 

Perekodule sponsoritelt inventari ja 

õppevahendite soetamiseks 3 753 0 0 

 

0 0 

Muudelt residentidelt saadud 

vahendid 2 193 0 0 

 

0 0 

Rahalised toetused kokku 124 991 58 938 2 107 029 

 

 12 216 21 063 

Tartu Vallavalitsus – raamatud 9 868 0 0 0 0 

Annetatud raamatud 860 0 0 0 0 

Mitterahalised toetused kokku 10 728 0 0 0 0 

Saadud toetused kokku 2 301 686  135 719 58 938 2 107 029 12 216 21 063 
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Tegevus-

kuludeks 2014 

Põhivara 

soetamiseks 

2014 

Muud toetused 

2014 

Saadud ettemaksed 

31.12.2014 (lisa 10) 

Riigieelarvest toetus- ja 

tasandusfondi 0 0 1 643 046 0 

MKM – teede remondiks 114 600 88 142 0 0 

MKM- liiklusväljaku rajamiseks 840 0 0 0 

HTM– noortekeskuse katuse 

ehituseks 0 15 000 0 0 

HTM – üritusteks 558 0 0 0 

KM- kultuuriüritusteks 1 500 0 0 625 

RM – õppelaenudeks 13 021 0 0 0 

SM- perekodule projekti kuludeks 0 0 0 3 360 

Kaitsemin. – kodanikukaitse õppeks 460 0 0 0 

Tartu MV – lapsehoiuteenuseks jm  15 523 0 0 0 

TOL- laulupeo transporditoetus 3 540 0 0 0 

EAS – noortekeskuse katuse 

ehituseks 0 31 956 0 0 

EAS – Tartu mnt 3 toetuse 

tagastamine 0 -1 797 0 0 

KIK – Peedu kalapääsu rajamiseks 0 223 538 0 0 

Eesti Kultuurkapital – 

kultuuriüritusteks 3 300 0 0 250 

PRIA – koolipiima-ja puuvilja 

ostuks 9 669 0 0 0 

Koolivili MTÜ- koolipuuvilja ostuks 1 374 0 0 0 

MTÜ Eesti Kooriühing- kooridele 1 500 0 0 285 

Eesti Noorsootöö Keskus – 

noorteprojektidele 1 050 0 0 0 

Muudelt residentidelt kultuuri- ja 

spordiüritusteks 1 070 0 0 0 

HITS- seadmed õppetööks 1 516 0 0 0 

Perekodule sponsoritelt inventari ja 

õppevahendite soetamiseks 9 890 0 0 0 

Muudelt residentidelt saadud 

vahendid 694 0 0 0 

Pärimise teel saadud rahalised 

vahendid 4 364 0 0 0 

Rahalised toetused kokku 184 469 356 839 1 643 046 4 520  

Tartu Vallavalitsus – raamatud 9 460 0 0 0 

Annetatud raamatud 717 0 0 0 

Pärimise teel saadud kinnistud 0 61 072 0 0 

Mitterahalised toetused kokku 10 177 61 072 0 0 

Saadud toetused kokku 2 255 603  194 646 417 911 1 643 046 4 520 

 

 

 

Bilansivälised toetuse saamise nõuded vt lisast 11.  
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Riigieelarvest saadud maksed tasandus- ja toetusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks:  
 

  2015 2014 

Hariduskulude katmiseks 1 095 912 977 743 

Üldisesse fondi 562 104 538 723 

Kohalike teede hoiuks 201 806 0 

Koolilõuna toetuseks 97 325 83 022 

Toimetulekutoetusteks 33 078 34 797 

Puuetega laste hooldajatoetus 7 930 6 574 

Vajaduspõhine peretoetus 7 042 0 

Sotsiaalteenusteks 1 192 1 756 
Toimetulekutoetuse korraldamise 

toetus 853 

 

0 

Vajaduspõhine peretoetuse 

korraldamise toetus 199 160 
Sündide ja surmade registreerimise 

korraldamise toetus 223 271 

Kokku 2 007 664  1 643 046 
 

 

 
Kasutatud lühendid:  

MKM- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

KM-    Kultuuriministeerium 

EAS- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

RM- Rahandusministeerium 

Tartu MV- Tartu Maavalitsus 

Tartu LV – Tartu Linnavalitsus 

TOL- Tartumaa Omavalitsuste Liit 

PRIA- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  

HTM- Haridus- ja Teadusministeerium 

KIK- Keskkonnainvesteeringute Keskus 

SM- Sotsiaalministeerium  

HAKK- Huvikeskuste Juhtide Kogu 

HITS- Hariduse Infotehnoloogia SA 
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Lisa 14 Tulud kaupade ja teenuste müügist 

 

Eurodes 

  Lisa 2015 2014 

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud  194 384 221 651 

  sh kinnisvarainvesteeringute üür ja rent 8 21 557 23 065 

Tulud hariduse tegevusvaldkonnast  795 119 623 955 

Soojusenergia müük  279 862 310 397 

Muu toodete ja teenuste müük  28 777 23 880 

Üür ja rent  49 885 46 817 

  sh kinnisvarainvesteeringute üür ja rent 8 4 416 4 483 

  sh materiaalse põhivara üür ja rent 9 32 048            29 765 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest  86 285 70 532 

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest  33 419 24899 

Riigilõivud 3B 4 257 4 352 

Tulud hoonestusõiguse tasudest 8 20 000 20 000 

Tulu muudelt majandusaladelt  6 884 3 767 

Lastekodu tulud   492 561 485 001 

Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku 1 991 433 1 835 251 
 

   

Lisa 15 Muud tegevustulud 

 

Eurodes 

 

  Lisa           2015          2014 

Keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 3B 0 114 

Saadud tasud detailplaneeringu koostamiseks  7 976 1 377 

Tasu vee erikasutusest 3B 8 032 10 169 
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute 

müügist 8 22 850 50 776 

Kasum/kahjum põhivara müügist 9 1 200 13 433 

  sh hoonete müügist  0 13 433 

  sh transpordivahendite müügist  1 200 0 

Muud tulud  541 2 745 

Kasum/kahjum varude müügist   10 63 

Muud tegevustulud kokku  40 609 78 677 
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Lisa 16 Antud toetused 

Eurodes 

  Lisa 2015 2014 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele  -190 898 -156 803 
   Muud sotsiaaltoetused (vanuritele, hooldajatele, raviks 

jms)  -51 336 -45 511 

   Peretoetused (sünnitoetused jms)  -57 100 -43 196 
   Toimetulekutoetused  -36 727 -36 031 
   Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks  -14 814 -10 560 
   Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele -20 518 -17 907 
   Õppetoetused  -9 661 -1 890 
    Toetused töötutele  -292 -408 
    Muud  -450 -1 300 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  -68 770 -42 005 

   Kultuuri- ja spordiüritusteks  -25 535 -20 730 

    Kommunaalmajandusele  -7 500 -7 500 

   Keskkonnaprojektidele  -500 -1 200 

   Korrakaitsele  -4 500 -4 500 

   Sotsiaalsele kaitsele  -4 825 -4 145 

   Haridusele  -1 300 -700 

   Tervishoiule  -4 000 -3 200 

   Muud  -20 610 -30 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku  -30 212 -148 437 

   Mitterahaline sihtfinantseerimine  -20 964 -130 002 
   SA Elva Haigla TM – haigla ehituseks- ja 

renoveerimiseks (mitterahaline) 8,11 -20 000 -20 000 

   Konguta Vallavalitsus- tee 9 -964 0 

   AS Emajõe Veevärk – ühisveevärgi ja –kanalisatsoooni 

ESF projekt   0 -110 002 

   Rahaline sihtfinantseerimine   -9 248 -18 435 

   SA Tehvandi Spordikeskus- ruumide renoveerimiseks  0 -10 000 

   Korteriühistutele  parklate ehituseks  -9 248 -8 435 

Liikmemaksud  -16 012 -14 286 

   Kohalikele omavalitsusliitudele  -15 188 -14 006 

   Muud liikmemaksud  -824 -280 

Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine  -145 383 -140 025 

   Spordiklubidele  -113 100 -107 690 

   OÜ Elva Postipoiss  -12 883 -12 885 

   SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu  -8 000 -8 000 

   Kultuurikollektiividele  -8 700 -11 150 

   Muud  -2 700 -300 

Antud toetused kokku  

 

-451 275 -501 556 
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Lisa 17 Tööjõukulud 

 

Eurodes 

Tegevusvaldkond 

Töötajate arv 

2015 

Töötasukulu 

2015 

Töötajate arv 

2014 

Töötasukulu 

2014 

   Haridus 193,55 -1 843 531 170,79 -1 656 746 

   Vaba aeg, kultuur 42,79 -379 341 42,18 -348 147 

   Majandus 22,93 -237 498 24,15 -227 619 

   Linnavalitsus 14,10 -188 420 13,06 -157 404 

   Elamu- ja kommunaalmajandus 7,00 -72 954 7,00 -67 169 

   Sotsiaalne kaitse 28,00 -292 305 35,00 -310 676 

   Keskkonnakaitse 7,00 -61 984 7,00 -55 755 

   Volikogu 0,00 -8 580 0,00 -8 910 

   Tervishoid 0,00 0 0,00 -320 

Töötjate arv ja töötasukulud 

kokku 315,37 

 

-3 084 613 299,18 -2 832 746 

     

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Töövõtulepingute 

korral ei ole töötajate arvu leitud. Töövõtulepingute alusel arvestatud töötasukulud 

moodustasid aruandeperioodil 81 679 eurot, võrreldaval perioodil 62 406 eurot ja sisalduvad 

töötasukuludes.  
 

 

  2015 2014 

   Töötasukulud -3 084 613 -2 832 746 
   Sotsiaalmaks ja 

töötuskindlustusmaksed -1 046 485 -969 620 

   Erisoodustused -10 282 -12 332 

      Töötajate õppelaenude kustutamine -5 529 -7 734 

      Muud erisoodustused -4 753  -4 598 

Tööjõukulud kokku -4 141 380 -3 814 698 

   

 

Lisa 18 Muud tegevuskulud 

 

Eurodes 

 

  Lisa 2015 2014 

Rajatiste majandamiskulud  -322 231 -319 838 

Tootmiskulud  -189 189 -230 952 

Käibemaksukulu tegevuskuludelt  -270 834 -266 374 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt  -76 215 -100 106 

Õppevahendite ja koolituse kulud  -347 768 -326 501 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud  -273 737 -281 514 
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Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide 

majandamiskulud  71 156  49 809 

Toiduained ja toitlustusteenused      -185 311  -182 451 

Inventari majandamiskulud  -75 850 -83 170 

Sotsiaalteenused  -94 010 -92 986 

Administreerimiskulud  -73 856 -62 722 

Sõidukite majandamiskulud  -114 653 -104 527 

Kultuuri- ja vaba aja sisustamine  -65 095 -50 917 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatelt 4B 6 739 -30 

Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded  4C 0 14 409 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  -77 709 -52 621 

Koolituskulud  -43 969 -36 056 

Uurimis- ja arendustööd  -5 520 -22 113 

Mitmesugused majanduskulud  -22 174 -17 437 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 8 2 284 -1 084 

Teavikud  -25 900 -26 301 

Eri- ja vormiriietus  -12 457 -11 580 

Meditsiini- ja hügieenikulud  -12 901 -10 251 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud -3 164 -2 953 

Riigilõivud  -1 334 -312 

Muud majandamiskulud  -1 367 -998 

Lähetuskulud, v.a koolituslähetus  -4 040 -2 009 

Muu erivarustus ja materjalid  -132 -211 

Muud kulud   -5 520 -117 

Muud tegevuskulud kokku  -2 224 757 -2 219 745 

 

Konsolideerimisgrupp on võtnud kasutusrendile hooneid, ruume, inventari ja 

transpordivahendeid. Vastavad rendikulud (sisalduvad ülatoodud tabelis koos vastavat liiki 

varade majandamiskuludega) ning mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest tulenevad 

järgmiste perioodide kasutusrendimaksed on järgmised: 

            2015      2014 

Sõidukid  -64 097  -55 388 

IT seadmed  -7 308  -5 196 

Inventar  -3 165  -1 640 

Ruumid  -380  -327 

Kinnistud  -608  -400 

Töömasinad   -35  -50 

Rendikulu kasutusrendilepingutelt   -75 593  -63 001 

Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel 

perioodidel 25 881 

 

41 426 

   Järgmisel majandusaastal  15 699  15 545 

   1 - 2 aastal  6 691  15 699 

   2 - 3 aastal  3 491  6 691 

   3 – 4 aastal   0  3 491 
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Lisa 19 Seotud osapooled 

 

Eurodes 

 

 

A. Turuhinnast erinevad tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja nende lähedaste 

pereliikmetega seotud sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega 

 

Antud mittesihtostarbeline ja/või tegevuskulude toetus (Kulu) : 

 

Üksus, aasta              2015        2 014 
Elva Kovpalliklubi  MTÜ 0 1 897 
Elva Kultuuriselts MTÜ 0 1 600 
Hoolekoda MTÜ 0 500 
Peedu Kooli Selts 700 200 
Peedu Korraldusselts 100 250 
Elva Spordiliit MTÜ 47 234 45 432 
Spordiklubi Altia 16 984 13 294 
Jalgpalliklubi FC Elva 13 547 13 613 

Elva Meeskoor MTÜ 300 650 
Tehingud kokku 78 865 77 436 

 

Lisaks on antud grupis seotud osapoolteks ka RoadWest OÜ, Marepleks OÜ, AS Maxilla, Elvo 

Kaubandus OÜ, Tartu Veekeskus OÜ ja Equa OÜ, kellega ei ole konsolideerimisgrupp teinud 

turuhinnast erinevaid tehinguid ei aruandeaastal ega ka sellele eelnenud aastal. 
 

B. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja 

soodustused 

 

 Konsolideerimisgrupi tegev- ja 

kõrgema juhtkonna keskmine arv  

(taandatuna täistööajale) 

Tasude kogusumma     

(tuhandetes kroonides) 

2015 2014 2015 2014 
Volikogu liikmed 17 17 8 580 8 910 
Linnavalitsuse liikmed 4,25 4,42 92 423 79 531 
Asutuste juhid 6 6 85 159 92 714 
Juhatuste liikmed 3 3 50 668 45 294 
KOKKU 30,25 30,42 236 830 226 449 

 

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 

hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole 

tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud. Volikogu 

liikmetele on makstud hüvitisi eestseisuse koosolekutel osalemise eest ja komisjonide 

koosolekute läbiviimise eest. 
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Lisa 20 Bilansipäevajärgsed sündmused 

 

21.01.2016 sõlmiti leping U-Disain OÜ-ga Elva kultuurikeskuse hoone sisekujunduse 

põhiprojekti koostamine maksumusega 11 940,00 eurot koos käibemaksuga.  

26.01.2016 sõlmiti leping Road West OÜ-ga Elva linna Käo tee kergliiklustee ehitamine 

summas 315 875,76 eurot koos käibemaksuga. 

10.03.2016 sõlmiti leping Aiastiil OÜ-ga Elva parkmetsa hoolduskava elluviimise I etapi 

teostamiseks maksumusega 67 763,40 eurot. 

14.03.2016 sõlmiti leping Adepte Ekspert OÜ-ga keskkonnamõju strateegilise hindamise 

eelhinnangu koostamine, maksumusega 1 320,00 eurot koos käibemaksuga.  

01.03.2016 sõlmiti leping Sepmar OÜ-ga ja Best Building OÜ-ga Elva sauna ehitamiseks 

summas 49 600,44 eurot koos käibemaksuga.  

16.03.2016 sõlmiti leping Raian OÜ-ga Puiestee 2 koolimaja keldrikorruse küttetorustiku 

ümberehituseks summas 1 920,00 eurot koos käibemaksuga. 

11.04.2016 sõlmiti leping FIE Maido Urbasega Elva parkmetsa hoolduskava elluviimise üle 

jooksva kontrolli teostamiseks summas 2 000,00 eurot.  

31.03.2016 sõlmiti leping OÜ Kanepi Aiand Elva linnahaljastuseks ja hooldustöödeks summas 

6 175,23 eurot koos käibemaksuga.  

22.03.2016 sõlmiti SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega Elva parkmetsa hoolduskava 

elluviimis I etapi rahastamise kohta summas 10 164,51 eurot.  

01.02.2016 sõlmiti leping Real-E State OÜ-ga Elva linna Käo tee kergliiklustee ehituse 

omanikujärelevalve teostamisek summas 3 240,00 eurot koos käibemaksuga.  

14.04.2016 sõlmiti leping AV Group OÜ-ga elva staadioni välitreenimisväljakule seadmete 

soetamiseks summas 9 660,00 eurot koos käibemaksuga.  
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Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded 

 

 

Konsolideerimata bilanss 

 

Eurodes 

 31.12.2015 31.12.2014 
     
   

Varad 8 522 485 8 931 414 

Käibevara 891 825 648 087 
   Raha 449 744 273 845 
   Maksu,- lõivu- ja trahvinõuded 385 386 335 846 
   Muud nõuded ja ettemaksed 49 169 36 467 
   Varud 7 526 1 929 
    

Põhivara 7 630 660 8 283 327 
   Osalus tütar- ja sidusettevõtjates 56 372 56 372 
   Finantsinvesteeringud 635 154 635 154 
   Kinnisvarainvesteeringud 395 284 462 103 
   Materiaalne põhivara 6 543 850 7 129 698 

    

Kohustused ja netovara 8 522 485 8 931 414 

Kohustused 2 007 423 2 296 808 
Lühiajalised kohustused 894 351 1 889 977 
   Võlad tarnijatele 83 147 106 038 
   Võlad töövõtjatele 353 799 327 538 
   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 191 847 167 434 
   Laenukohustused 265 558 1 288 967 
    

Pikaajalised kohustused 1 113 072 406 831 
   Laenukohustused 1 106 772 394 231 
   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 300 12 600 
    

Netovara 6 515 062 6 634 606 

   Kassareserv 5 000 5 000 
    Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 768 984 7 024 678 
   Aruandeperioodi tulem -258 922 -395 072 
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Konsolideerimata tulemiaruanne 

 

Eurodes 

 

 

  2015 2014 
      

Tegevustulud 6 811 144 6 421 350 

   Maksutulud 3 506 697 3 258 040 

   Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 002 421 838 922 

   Saadud toetused 2 262 617 2 245 711 

   Muud tegevustulud 39 409 78 677 

    

Tegevuskulud -7 055 272 -6 793 601 

   Antud toetused -499 730 -498 406 

   Tööjõukulud -3 405 077 -3 121 272 

   Muud tegevuskulud -2 045 737 -2 004 663 

   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -1 104 728 -1 169 260 
    

Tegevustulem -244 128 -372 251 
    

Finantstulud ja -kulud -14 794 -22 821 

   Intressikulu -14 840 -22 955 

   Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 46 132 

   Muud finantstulud ja -kulud 0 2 

    

Aruandeaasta tulem -258 922 -395 072 
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne 

 

Eurodes 

 

Rahavood põhitegevusest 2015 2014 

   

Tegevustulem -244 128 -372 251 

Korrigeerimised:   

   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 1 104 728 1 169 260 

   Käibemaksukulu põhivara soetustelt 62 489 100 106 

   Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  -26 982 -417 910 

   Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 80 619 148 437 

   Kasum/kahjum põhivara müügist -22 850 -64 209  

Korrigeeritud tegevustulem   

   Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus -67 839 109 334 

   Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 38 041 5 655 

Kokku rahavood põhitegevusest 924 078 678 422 
   

Rahavood investeerimistegevusest   

   Tasutud materiaalse põhivara eest -390 194 -616 367 
   Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja 

materiaalse põhivara müügist 25 011 83 200 
   Laekunud sihtfinantseerimist põhivara 

soetuseks 26 981 328 139 

   Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks -79 655 -148 437 

   Laekunud intresse ja muid finantstulusid  46 133 

Kokku rahavood investeerimistegevusest -417 811 -353 332 
   

Rahavood finantseerimistegevusest   

   Laekunud saadud laene 1 045 100 0 

   Tagasi makstud saadud laene -1 355 968 -331 731 

   Tasutud intresse ja muid finantskulusid -19 500 -22 695 

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -330 368 -354 426 

   

Rahavood kokku 175 899 -29 336 
   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 273 845 303 181 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 449 744 273 845 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 175 899 -29 336 
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 

 

Eurodes 

  Kassareserv 

Akumuleeritud 

tulem Kokku 

Saldo 31.12.2013 5 000 6 978 984 6 983 984 

   Põhivara ümberhindlus 0 45 694 45 694 

   Aruandeaasta tulem 0 -395 072 -395 072 

Saldo 31.12.2014 5 000 6 629 606 6 634 606 

   Põhivara ümberhindlus 0 139 378 139 378 

   Aruandeaasta tulem 0 -258 922 -258 922 

Saldo 31.12.2015 5 000 6 510 062 6 515 062 

 

 

 

 

Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
 

 

Elva linna 2015. aasta eelarve on koostatud kassapõhisel printsiibil lähtudes kehtivast kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest. Kasutusel on 5-osaline eelarveosade süsteem. 

Eelarve koosneb järgmistest osadest: põhitegevuse tulude eelarve, põhitegevuse kulude 

eelarve, investeerimistegevuse eelarve, finantseerimistegevuse eelarve, likviidsete varade 

muutus. Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada põhitegevusi ja investeerimistegevusi. 

Lisaarvutusteta selgub linna põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord ja 

omafinantseerimisvõimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus).  

Elva Linnavolikogu kinnitas 15. detsembri 2014. aasta määrusega nr 26 Elva linna 2015. aasta 

eelarve kogumahus 7 982 997 eurot.  

Põhitegevuse tulude eelarveosa mahuks oli 6 322 690 eurot, põhitegevuse kulude eelarveosa 

mahuks oli 5 969 757 eurot, investeerimistegevuse eelarveosa mahuks oli 537 310 eurot, 

finantseerimistegevuse eelarveosa mahuks oli 21 300 eurot ja likviidseid varasid oli plaanis 

kasutusele võtta 163 077 eurot. Oluline näitaja on põhitegevuse tulem, mis on põhitegevuse 

tulude eelarveosa ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusummade vahe. Põhitegevuse tulemi 

lubatav väärtus aasta lõpu seisuga on null või positiivne. Kinnitatud eelarves oli põhitegevuse 

tulemiks planeeritud 352 933 eurot.  

Aasta jooksul võeti vastu kolm lisaeelarvet. 

I lisaeelarve kinnitati Elva Linnavolikogu 27. aprilli 2015. aasta määrusega nr 4 kogumahus 

262 435 eurot. Lisaeelarve koostati lähtudes vajadusest täpsustada tasandus- ja toetusfondi 

eraldist ning võtta eelarvesse sihtotstarbelised eraldised. Põhitegevuse tulude eelarveosa 

vähenes õppemaksu ja suurenes renditulu, tegevuskulude katteks saadud sihtotstarbeliste 

toetuste ja tasandus- ja toetusfondi eraldise täpsustumise võrra.  Saadud eraldiste mahus 

suurendati ka põhitegevuse kulude eelarveosa. Investeerimistegevuse eelarveosa tuludesse 

lisandus Siseministeeriumilt Elva noortekeskuse fassaadi renoveerimiseks saadud toetus, 
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt projektile „Elva Lasteaed Õnneseen Peedu majade õueala 

kaasajastamine õpikeskkonna parandamise eesmärgil“ saadud toetus ja Elva linna Tartu mnt, 

Vellavere tee ja Kirde tn ristmiku ümberehitamiseks eraldatud toetus. Investeerimistegevuse 

eelarveosa kuludes kajastusid samad muutused. Eelarvesse lisandusid vahendid linnavara 

korrashoiuks, Käo tee kergliiklustee projekteerimine, Tartu mnt, Vellavere tee ja Kirde tänava 

ristmiku ümberehitamise projektiga seotud Tartu mnt ja Pika tänava ristmiku remont. Pika 

tänava sadeveekaevude kaante remondi kulu suunati põhitegevuse kulude eelarvesse. Raha ja 

pangakontode saldo muutuse eelarverida suurenes seoses aasta lõpuga täpsustunud vabade 

vahendite eelarvesse suunamisega valdavalt põhitegevuse kulude katteks. 

II lisaeelarve kinnitati Elva Linnavolikogu 16. novembri 2015. aasta määrusega nr 14 

kogumahus 102 585 eurot. Põhitegevuse tulude eelarve suurenes eelarvesse suunatud erinevate 

ürituste toitlustamisega teenitud tulu ja saadud sihtotstarbeliste toetuste arvelt. Põhitegevuse 

kulude eelarveosa suurenes sihtotstarbeliste toetuste alusel tehtavate kulude, 

investeerimiskulude eelarvest täpsustunud summade ja kasutusele võetud vabad vahendite 

arvelt, lisaks täpsustati eelarvet tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Investeerimistegevuse 

eelarveosa vähenes, eelarve siseselt korrigeeriti erinevate investeerimisobjektide eelarveid. 

Lisandus sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks sihtasutusele Elva Perekodu Järve 1 hoones 

toimuva ehitustegevuse kulu katteks. Finantseerimistegevuse eelarve suurenes laenuvajaduse 

täpsustumisega seoses. Kasutusele võeti kogu vabade vahendite jääk. 

III lisaeelarve kinnitati Elva Linnavolikogu 14. detsembri 2015. aasta määrusega nr 16 

kogumahus 3000 eurot. Tegemist oli riigilt täiendavalt laekunud sotsiaalvaldkonna 

sihtotstarbeliste eraldiste põhitegevuse eelarvesse võtmisega. 

Linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve ja lisaeelarvete alusel kinnitas linnavalitsus detailsema 

linnavalitsuse tasandi eelarve. Linnavalitsuse tasandi eelarvet muudeti aasta jooksul viiel 

korral, et täpsustada eelarvet tegevusalade ja kulu liikide lõikes. 

Koos aasta jooksul vastu võetud kolme lisaeelarvega kujunes eelarve lõplikuks mahuks 8 351 

017 eurot.  

Põhitegevuse tulude eelarveosa lõplikuks mahuks kujunes 6 486 001 eurot, millest aasta lõpuks 

täideti 101,3 %. Suurimaks tuluallikaks oli üksikisiku tulumaks, mida laekus 101,4 % ehk 

46 925 eurot enam eelarves planeeritust. Kaupade ja teenuste müügi tulu eelarve täitus 101,8 

%. Planeeritust rohkem tulu laekus kultuuriasutuste majandustegevusest ja üüri- ja renditulu 

varadelt, samuti teistele omavalitsusüksustele osutatud koolitusteenuse eest. Planeeritust 

vähem laekus lasteaia teenuse eest, see oli tingitud aasta jooksul muutunud laste arvust. 

Tegevuskuludeks saadud toetuste eelarve täideti 100,5 %, muude tegevustulude eelarve täideti 

212,8 %, planeeritust rohkem laekus tasu vee erikasutuse eest. 

Põhitegevuse kulude eelarveosa lõplikuks mahuks kujunes 6 281 941 eurot, millest täideti 91,8 

%. Põhitegevuseks ettenähtud eelarvevahendeid kasutati kokkuhoidlikult. Sihtotstarbelisena 

läksid järgmise aasta eelarvesse üle hariduskuludeks ja sotsiaalvaldkonna toetusteks riigi poolt 

eraldatud vahendite jäägid.   

Põhitegevuse tulem lõplikus eelarves oli 204 060 eurot, eelarve täitmine aasta lõpu seisuga 

suurendas põhitegevuse tulemit  põhitegevuse kulude eelarveosa täitmise kokkuhoiu arvelt. 

Investeerimistegevuse eelarveosa lõplikuks mahuks kujunes 479 605 eurot.  

Investeerimistegevuse tulude poolelt jäi osaliselt laekumata linna korterite müügist planeeritud 

tulu. Müügiga jätkatakse järgmisel aastal. Investeerimistegevuse kulude eelarvest läheb uue 

aasta eelarvesse üle järgmiste projektide teostamine: raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine, 

kunstmuruväljaku põhja finantseerimine, linnasauna ehitus.  

Finantseerimistegevuse eelarveosas planeeriti 2015. aastal võtta laenu 1 376 100 eurot. 
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Tegelikult võeti laenu sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus võetud 

investeerimislaenu refinantseerimiseks 1 045 100 eurot, uute investeeringute katteks laenu ei 

võetud. Varem võetud investeerimislaenusid maksti tagasi 1 355 967 eurot, sellest 1 045 100 

eurot refinantseeriti ja 310 867 euro võrra vähendati kohustusi. 

Likviidseid varasid planeeriti aasta lõpu seisuga kasutusele võtta 268 845  eurot, tegelikult 

suurenes raha ja pangakontode jääk 175 899 euro võrra. 

Reservfondi suuruseks oli esialgses eelarves kinnitatud 39 650 eurot. Reservfondist eraldati 

aasta jooksul erakorraliste kulude katteks kaheksal korral, kokku 15 990 eurot. Elva 

Linnavalitsuse 28. aprilli 2015. aasta korraldusega nr 254 eraldati põhitegevuse kulude 

eelarvesse 10 000 eurot Rally Estonia 2015 raames toimuva Elva linnakatse kulude katteks. 

Elva Linnavalitsuse 5. mai 2015. aasta korraldusega nr 276 eraldati põhitegevuse kulude 

eelarvesse 1 440 eurot infotehnoloogia kulu katteks. Elva Linnavalitsuse 26. mai 2015. aasta 

korraldusega nr 317 eraldati põhitegevuse kulude eelarvesse 200 eurot Revalia Tantsukoolile 

laste tantsuspordi võistlussarja Tähtede Turniir läbiviimise kulu katteks. Elva Linnavalitsuse 

30. juuni 2015. aasta korraldusega nr 366 eraldati põhitegevuse kulude eelarvesse 2 000 eurot 

Eesti Naislaulu Seltsile Ants Söödi mälestusmärgi valmistamise kulu katteks. Elva 

Linnavalitsuse 15. septembri 2015. aasta korraldusega nr 503 eraldati põhitegevuse kulude 

eelarvesse 300 eurot Elva Spordiliidule Kristjan Joosepi Kolumbias Cali linnas toimuval U18 

MM-il osalemise toetuseks. Elva Linnavalitsuse 14. oktoobri 2015. aasta korraldusega nr 558 

eraldati põhitegevuse kulude eelarvesse 900 eurot MTÜ Stellaariumile valguskunsti ürituse 

korraldamiseks. Elva Linnavalitsuse 17. novembri 2015. aasta korraldusega nr 620 eraldati 

põhitegevuse kulude eelarvesse 150 eurot Elva Naisseltsile naisrahavatantsurühma Helbe 

juubeli puhul. Elva Linnavalitsuse 15. detsembri 2015. aasta korraldusega nr 667 eraldati 

investeerimistegevuse kulude eelarvesse 1 000 eurot Elva Muusikakoolile tiibklaveri soetamise 

kulude katteks. 
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Majandusaasta aruande allkirjad 

 

 

 

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Elva Linnavalitsus.  

 

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Elva Linnavalitsuse otsus 

aruande heakskiitmise kohta.  
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