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1. Tegevusaruanne 

1.1. Volikogu esimehe pöördumine 
 

Hea lugeja, elame praegu ajal, kus euroopalikud väärtushinnangud ja turvatunne on seatud kahtluse 

alla, seda mõjutavad enim sõjad maailmas ja järsult süvenenud rändekriis, millega toime tulemiseks 

puuduvad hetkel head lahendused. Jätkuvalt on lahenduseta Krimmi annekteerimine ning Ukraina  ja 

Venemaa vaheline vastasseis. Kõik meie ümber ja kaugemalgi toimuv  mõjutab majandust ja inimesi. 

Asjaolu, et meie naabritel, partneritel ei lähe majanduses soovitult, mõjutab otseselt ka meid. Erinevad 

sanktsioonid on vähendanud nõudlust meie partnerriikides. Eeltoodu nõuab suuremat panustamist riigi 

julgeolekusse, koos heade partneritega ka laiemalt kogu regiooni julgeolekusse.  

Omavalitsuste jaoks on hetkel keerulised ajad ja toimetulemine sõltub otseselt meie ettevõtjate 

käekäigust, samuti valla või linna tegemistest. Tugev kogukond ja ettevõtjad on võimeka omavalitsuse 

aluseks. Mis on veel eelduseks, et olla võimekas omavalitsus? Kas teab seda Vabariigi Valitsus, kes 

kavandab viia läbi haldusreformi. Valitsus soodustab vabatahtlikku ühinemist. Vabatahtlikult 

ühinenud omavalitused saavad ühinemistoetust ja need omavalitsused, kes ei ole teinud otsust ühineda, 

liidetakse Vabariigi Valitsuse otsusega ja toetust ei saa. Seega on valitsusel plaan teha nii vabatahtlik 

kui ka sundliitmine ära koos korraliste valimistega 2017. aasta oktoobris. Haldusreformi kriteeriumina 

nähakse ette kohaliku omavalitsuse üksuse minimaalseks elanike arvuks 5 000 elanikku. Kaldun 

arvama, et sundliitmine ei pruugi olla võrreldav vabatahtlikus ühinemises kokku lepituga ja oleks igati 

mõistlik etteantud kriteeriumite alusel vabatahtlikus ühinemises kokku leppida. Ambla vald on 

näidanud initsiatiivi käsitleda koos naabritega eesmärgina tugeva maavalla loomist, kus partnerid 

võrdsed. Eesootavat reformi tuleb vaadata inimeste ja kogukonna vaatenurgast, räägime raha asemel 

investeeringutest, mida nüüd riigi toel kiiremini ära teha saame.  

Meil on toimiv haridussüsteem, meie kogukond on väga kultuuri- ja spordilembene, toimiv ja 

kättesaadav tervishoid ja sotsiaalne hoolekanne. Et see oleks ka aastate pärast nii või veelgi parem, 

peame hoolega kaaluma igat järgnevat otsust. Soovime läbi mõelda, kuidas maaomavalitsused saavad 

muutuvates tingimustes kaasa aidata maaelu arengule. Koostöö ühise omavalitsuse loomise suunas 

jätkub ning peame lähtuma sellest, et ükski teenus ei muutu kehvemaks, vaid pigem paremaks.  

Ma usaldan ja hindan kõrgelt meie kogukonda, ettevõtjaid ja valla töötajaid, kes annavad iga päev oma 

panuse meie kodukoha arengusse. Suured tänud meie vallas tegutsevatele ettevõtetele, kes toimetavad 

stabiilselt ning laiendavad oma tegevusi.  

Vallavolikogu on oma otsustes jälginud eelkõige kogukonna vajadusi vastavalt nende prioriteetidele ja 

arvestanud seejuures valla võimalustega.  

 

Lugupidamisega 

 

 

Harri Lepamets, vallavolikogu esimees 
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1.2. Valla struktuur ja töötajad 

 

Ambla Vallavalitsuse koosseis ja töötasud 2015. aastal 

Allüksuse nimetus 

Töötajate keskmine 

arv majandusaastal 

(taandatuna 

täistööajale) 

Töötasude 

kogusumma 

majandusaastal 

(tuhandetes 

eurodes) 

Volikogu 1,2 8,2 

Vallavalitsus 8,5 120,7 

Aravete Spordi- ja Tervisekeskus 4,5 26,9 

Raamatukogud 2,0 14,9 

Noorsootöö ja noortekeskus 2,2 19,0 

Aravete Lasteaed Mesimumm 16,9 134,3 

Ambla Lasteaed-Põhikool 17,5 162,7 

Aravete Keskkool 33,0 301,1 

Aravete Hooldekeskus 8,8 59,5 

Ambla Kultuurikeskus 3,0 23,1 

Aravete Külamuuseum 1,0 6,8 

Sotsiaaltöö 2,5 32,2 

Jäätmekäitlus (tänavapühkijad) 1,5 8,3 

Koolitoit (koolide kokad) 5,0 27,6 

Kokku Ambla Vallavalitsus 107,6 945,3 
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1.3. Peamised finantsnäitajad 

 
Tähtsamad finantsnäitajad (tuhandetes eurodes) 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Bilansi näitajad      

 Varad aasta lõpus 3 974 4 141 4 119 4 413 3 981 

 Kohustused aasta lõpus 1 166 1 216 1 142 1 149 788 

 Netovara aasta lõpus 2 808 2 925    2 977 3 264 3 193 

Tulemiaruande näitajad      

 Tegevustulud 2 320 2 162 2 046 1 920 1 800 

sh tulud, millest on maha arvatud 

sihtfinantseerimine 

2 320 2 162 2 045 1 861 1 779 

 Tegevuskulud 2 429 2 197 2 339 2 031 1 940 

sh põhitegevuse kulud 2 240 1 982 1 902 1 768 1 694 

 Tulem -122 -53 -310 -136 -163 

Muud näitajad      

Põhivarainvesteeringute maht 15 14 2 58 8 

Likviidsus* 0,5 0,1 0,3 0,2 0,3 

Lühiajaline maksevõime** 1,1 0,3 1,1 0,8 0,9 

Kohustuste osakaal varadest %-des 29 29 28 26 20 

Laenukohustuste osakaal varadest %-des 26 26 25 23 17 

Piirmäärade täitmine      

Põhitegevuse tulem 80 180 143 93 85 

Netovõlakoormus 973 1 008 1 001 1 008 646 

 

Märkused: 

*Likviidsus – likviidsed varad / lühiajalised kohustused. 

**Lühiajaline maksevõime – käibevara / lühiajalised kohustused. 

***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on 

kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4  rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS § 

33 null (st ei tohi olla negatiivne) 

**** Netovõlakoormus – KOFS § 34 järgi võib arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel 

arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 

lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.
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1.4. Ülevaade majanduskeskkonnast 
Allikad: Rahandusministeerium (www.fin.ee); Statistikaamet (www.stat.ee); Maksu- ja Tolliamet 

1.4.1. Lühiülevaade majanduse üldnäitajatest 

 Euroopa Liidus on majandususaldus viimastel kuudel paranenud; peamistest 

eksporditurgudest oli III kv kiirema kasvuga Läti ja Inglismaa majandus; Soome majandus 

pöördus langusesse tagasi; 

 Eestis paranes kindlustunne oktoobris nii tarbijatel kui ärisektoris, eriti teeninduses;  

 III kv aeglustus Eesti majanduskasv 0,5%-ni, eelmise kvartaliga võrreldes kahanes sessoonselt 

ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP 0,5%; 

 majanduskasvu toetasid tarbimisele suunatud tegevusalad: enim panustas kinnisvarasektor, 

positiivne mõju oli jaekaubanduse kasvul ning tootemaksude laekumise suurenemisel; 

 hõive kasv kiirenes II kv 1,7%lt hüppeliselt III kv 4,3%ni; hõive kasvu põhjused on 

tõenäoliselt tehnilist laadi, kuna majanduskasv aeglustus; tööpuudus langes 5,2%-ni;  

 palgakasv kiirenes 5,8%-ni vaatamata madalale nominaalsele majanduskasvule; keskmine 

palk ulatus 1082 euroni;  

 energiahindade (kütus, soojus, elekter) odavnemise mõjul on hinnad jätkuvalt languses, 

oktoobris ulatus hinnalangus -0,6%-ni; euroalal oli hindade muutus 0,0%; 

 kaupade eksport vähenes III kv 6%; nõrga ekspordi taga on aastatagune kõrge võrdlusbaas 

ning kaubanduspartnerite kehv nõudlus; kaupade import vähenes 4%. 

 

 

http://www.stat.ee/
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1.4.2. Riigipoolsete otsuste mõju Ambla valla eelarvele 

Suurim mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele andsid õpetajate töötasude (800 eurolt 900 eurole) 

kasv 12,5% ja palga alammäära kasv (355 eurolt 390 eurole) 9,9%. Personalikulu kasv oli kokku 

12,6%, millele andis kerget leevendust riigi poolt hariduskuludeks eraldatava summa kasv 16,8% ning 

tasandusfondi parameetrite väärtuste tõus (nt tööealised 19-64 väärtuse kasv 7,1%). 

Rahaline võrdlus on kohati keeruline kuna arvutusmudelite komponente on palju. Kui võrrelda 2014. 

ja 2015. aasta eelarveid, siis personalikulu kasv oli 62 188 eurot ja toetusfondi kasv 146 302 eurot ehk 

93 757 eurot vähem kui personalikulu kasv. Tasandusfond, vaatamata parameetrite väärtuste tõusule, 

langes 36 063 euro võrra. 

2015. aastal oli kohalikule omavalitsusele eraldatava tulumaksu osa sama, mis 2014. aastal ehk 

11,60%. 

1.5. Ülevaade Ambla valla peamistest arengusuundadest 

1.5.1. Üldandmed ja demograafiline areng 2015. aastal 

Ambla vald paikneb Järva maakonna põhjaosas. Pindala: 166 km
2
; elanike arv: 2 061 

(rahvastikuregister seisuga 01.01.2016). Valla piirinaabriteks on Albu ja Järva-Jaani vallad Järvamaalt 

ning Tapa ja Tamsalu vallad Lääne-Virumaalt.  

Ambla valla asukohta võib pidada suhteliselt soodsaks: Tallinnasse on ca 70 km, Paidesse ca 35 km, 

Tapale ca 10 km. Lähim linn ja raudteesõlm on Tapa. Läbivad maanteed Pärnu–Rakvere–Sõmeru ja 

Jägala–Käravete on suhteliselt heas korras. 

Looduslikult piirab Ambla valda idast Pandivere kõrgustiku edela-läänenõlv, Kõrvemaa põhjast ja 

loodest ning Kesk-Eesti tasandik lõunast ja läänest. Valdav osa valla territooriumist on tasane. Ambla 

vallas on kõrge boniteediga viljakas põllumaa; haritavat maad on 43% kogu valla territooriumist. 
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Ambla valla territooriumil paikneb kolm suuremat asulat (Aravete, Ambla ja Käravete alevikud) ning 

10 küla: Jõgisoo, Kukevere, Kurisoo, Mägise, Märjandi, Raka, Rava, Reinevere, Roosna, Sääsküla. 

 

Kant, asula 01.01.12 muutus 01.01.13 muutus 01.01.14 muutus 01.01.15 muutus 01.01.16 muutus 5 a muutus 

Ambla kant, sh 698 -3 696 -2 691 -5 685 -6 659 -26 -42 ehk -6,0 % 

Ambla alevik 343 -1 350 7 353 3 355 2 350 -5 6 ehk 1,7 % 

Jõgisoo küla 109 4 107 -2 108 1 105 -3 97 -8 -8 ehk -7,6 % 

Raka küla 56 -1 51 -5 49 -2 47 -2 41 -6 -16 ehk -28,1 % 

Reinevere küla 76 0 75 -1 72 -3 67 -5 66 -1 -10 ehk -13,2 % 

Roosna küla 114 -5 113 -1 109 -4 111 2 105 -6 -14 ehk -11,8 % 

Aravete kant, sh 1148 -46 1129 -19 1087 -42 1020 -67 1039 19 -155 ehk -13,0 % 

Aravete alevik 904 -41 884 -20 867 -17 797 -70 816 19 -129 ehk -13,7 % 

Kurisoo küla 97 -1 95 -2 80 -15 77 -3 76 -1 -22 ehk -22,4 % 

Sääsküla küla 82 -2 87 5 77 -10 77 0 81 4 -3 ehk -3,6 % 

Rava küla 29 0 28 -1 27 -1 31 4 28 -3 -1 ehk -3,4 % 

Mägise küla 36 -2 35 -1 36 1 38 2 38 0 0 ehk 0,0 % 

Käravete kant, sh 392 1 394 2 392 -2 378 -14 355 -23 -36 ehk -9,2 % 

Käravete alevik 270 -1 271 1 272 1 254 -18 239 -15 -32 ehk -11,8 % 

Märjandi küla 64 -2 67 3 67 0 76 9 69 -7 3 ehk 4,5 % 

Kukevere küla 58 4 56 -2 53 -3 48 -5 47 -1 -7 ehk -13,0 % 

KOV täpsusega     4 4 7 3 8 1 8 0 8 ehk  

KOKKU 2238 -48 2223 -15 2177 -46 2091 -86 2061 -30 -225 ehk -9,8 % 

 

Registreeritud elanike arv Ambla vallas (allikas: rahvastikuregister) 

 

Rahvastikuregistri andmetel (vt eeltoodud tabelit) langes 2015. aastal registreeritud elanike arv 

Ambla vallas (võrreldes 2014. aastaga) 30 inimese võrra, mis on võrreldes eelneva aastaga 56 võrra 

vähem. 

 

Rahvastikupüramiidi ehk soolis-vanuseline jaotus on juba seitsmendat aastat sama mustriga. Suurem 

osakaal on vanusegrupil 50-60 ja 25-30, stabiilselt keskmine 30-50 ja kerge tõusuga 0-10.  
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Rahvaarvu vanuseline muutus võrreldes viie aasta tagusega ehk siis viis aastat tagasi sama 

vanusegrupi muutus on suuremas osas sarnane eelmise aasta näitajatega. Peamiseks erinevuseks on 

oluline surmade kasv ja keskealiste (40-45) perede tulek Ambla valda. Samas on kasvanud 25-35 

vanuseliste lahkumine Ambla vallast. 

 

 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Ambla valla demograafiline seis on viimase viie aasta jooksul Ambla 

valla arengut mõjutanud regressiivselt, eriti 2014. aastal. Positiivne on keskealiste perede elama 

asumine Ambla valda.  
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1.5.2. Tulumaksu laekumine, tööhõive ja keskmised tulud 

2015. aasta eelarve vastuvõtmisel oli tulumaksu laekumist kavandatud 1 226 781 eurot. Märtsikuus 

võeti vastu I lisaeelarve, kus lähtuvalt kergelt positiivsemast majandusprognoosist tõsteti tulumaksu 

laekumine 1 233 123 eurole. Novembris võeti vastu II lisaeelarve, mille raames summat ei muudetud. 

Reaalselt laekus 1 231 883 eurot, mis tegi 1 240 eurot alalaekumist ehk -0,1% vähem 

prognoositust.   

 

Tulumaksu laekumise joon alates 1997. aastast. Ühikud on tuhat eurot. 

Osaliselt mõjutas alalaekumist tulumaksu võlgnikud. 2015. aasta lõpu seisuga oli nelja aasta 

tulumaksu võlgnevus Ambla vallale kokku 13 934 eurot, millest 7 803 eurot oli 2015. aasta eest. 

Ambla valla elanike tööhõive on olnud 21. sajandil kõrgeim 2008. aasta juunis, kus ta küündis 1 136 

inimeseni. 2009. aasta algusest algas suur langus, mis stabiliseerus alles 2010. aasta keskel, jäädes 

tänaseni kõikuma +- 20 inimest 925 juures. 2015. aasta lõpus oli tööga hõivatud 939 inimest, mis on 

arvestades elanike arvu langust, suhteliselt hea tase. Näiteks suhtarvuliselt oli tööhõive elanike arvust 

2008. aastal 46,7%, 2010. aastal 40,9%, 2014. aastal 44,0% ja 2015. aastal 45,6%.  

2008. aastal oli Ambla vallas keskmine üksikisiku tulu 735 eurot. Sellele järgnes langusperiood, mis 

kestis 2010. aastani, viies keskmise tulu 676 eurole. 2011. aastal hakkas kerge tõusu tendents. Tulu 

kasvule lisas täiendavat hoogu töötasu alammäära tõstmine alates 2013. aastast. 2015. aasta keskmine 

Ambla valla elanike tulu oli 923 eurot ehk viie aasta kasv oli 36,5%. 

1.5.3. Ambla valla investeeringud 

 

2015. aastal tehtud investeeringud olid järgmised: 

eurodes 

Tegevusala Objekt 2015. aasta 

eelarve täitmine  

06 605 Elamu – ja kommunaalmajandus 4 301 

 Korteri  renoveerimise jätk 4 301 

   

04 510 Vallateed ja -tänavad 13 258 

 vallateede remont 12 858 

 maade ost kergliiklustee rajamiseks 400 

   

07 600 Aktsiate soetamine 4 096 

 AS Järvamaa Haigla 4 096 
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2015. aastaks oli planeeritud kergliiklustee II etapi ehitus Aravetel, kuid ehitus lükkus 2016. 

aastasse. 
 

Järgmiseks perioodiks (2016. aastaks) kavandatud investeeringud on järgmised: 

Tegevusala Objekt 2016. aasta 

eelarve 

04 510 Vallateed ja -tänavad  432 673 

 omafinantseering kergliiklusteele  147 673 

 kergliiklustee ehitus (toetus EAS) 285 000 

   

09 210 Ambla Lasteaed-Põhikool 59 000 

 omafinantseering ruumide (fuajee, koridorid, saal) remont 27 000 

 ruumide remont (toetus EAS) 32 000 

   

09 220 Aravete Keskkool 6 000 

 koolimaja vana osa ümberprojekteerimine  6 000 

   

08 102 Aravete Spordi- ja Tervisekeskus 13 100   

 inventari hoiuruum Ambla staadionile 6 100 

 kettagolfi raja ehitus (toetus EAS) 7 000 

   

07 600  Aktsiate soetamine 4 096 

 AS Järvamaa Haigla 4 096 
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1.6 Ülevaade valla arengukava strateegiliste eesmärkide ja 
tegevuskava täitmisest ning üldhinnang Ambla valla arengule 2015. 
aastal 

1.6.1. Arengukava puudutavad Ambla valla õigusaktid 

Ambla valla arengukavaga ja eelarvestrateegia aastateks 2014–2020 seotud vallavolikogu 

otsused on järgmised: 

 Algatamine - Ambla Vallavolikogu 17. jaanuari 2013. a otsusega nr 2 "Ambla valla 

arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 koostamise algatamine". 

 Töörühmade moodustamine – Ambla Vallavalitsuse 5. märtsi 2013. a korraldus nr 68 

"Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 koostamiseks 

töörühmade moodustamine", 

 Avalikustamisele suunamine – Ambla Vallavolikogu 22. augusti 2013. a otsusga nr 37 

"Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 eelnõu avalikule 

väljapanekule suunamine", 

 Vastuvõtmine - Ambla Vallavolikogu 26. septembri 2013. a määrusega nr 10 "Ambla 

valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine". Määrusega võeti 

vastu ja kinnitati Ambla valla arengukava 2014-2020 ja Ambla Vallavolikogu 16.09.2010 

määrus nr 13 „Ambla valla arengukava aastateks 2010–2025“ tunnistati kehtetuks 1. 

jaanuarist 2014. 

 Muutmine - Ambla Vallavolikogu 16. oktoobri 2014. a määrusega nr 11 "Ambla 

Vallavolikogu 26. septembri 2013. a määrusega nr 10 "Ambla valla arengukava ja 

eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine" muutmine". 

 Muutmine - Ambla Vallavolikogu 17. septembri 2015. a määrusega nr 12 "Ambla 

Vallavolikogu 26. septembri 2013. a määruse nr 10 „Ambla valla arengukava ja 

eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine“ muutmine" 

Kõik eelnimetatud õigusaktid ning teised asjasse puutuvad dokumendid ja materjalid on 

avalikult kättesaadavad Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel: https://www.riigiteataja.ee . 

1.6.2. Ambla valla strateegilised eesmärgid ja nende täitmine 

Ambla vallal on arengukava 2014-2020 III osas kehtestatud 17 eesmärki, millest 5 on 

prioriteetsed ehk strateegilist eesmärgid. 

Nende täitmine 2015. aastal on toodud järgnevas tabelis. 

Eesmärk Täitmine 2015 (olulisemad tegevused) 

E2. Süsteemne, sise- ja 

väliskeskkonna 

sotsiaalmajanduslikul 

analüüsil põhinev 

arendustegevus. 

 Jätkus elukeskkonna ja ettevõtluse arengu strateegia 

rakendamine LEADER-tegevusgrupis. 

 Viidi läbi kohtumisi Albu vallaga, kus arutati ühiste 

koostöövaldkondade määratlemise ning 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle. 

E6. Ettevõtlikkust, 

innovaatilisust ja 

keskkonnasõbralikkust 

väärtustav 

ettevõtluskeskkond. 

 Toetati alustavaid väikeettevõtjaid (nt Pärlituba Ambla 

kultuurimajas). 

 Jagati teavet ettevõtte toetusmeetmetest ning 

informatsiooni vabade töökohtade kohta. 

https://www.riigiteataja.ee/
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Eesmärk Täitmine 2015 (olulisemad tegevused) 

E10. Kvaliteetset haridust 

pakkuv, elanike ja ettevõtete 

vajadustest lähtuv 

mitmekesine ja kaasaegne 

haridusasutuste võrk. 

 Jätkati Ambla haridusasutuste arendamist. 

 Toimusid aktiivsed avalikud diskusioonid Aravete 

Keskkooli gümnaasiumi astme perspektiividele. 

 Alustati Aravete Keskkooli hoone vana osa 

reorganiseerimise ja rekonstrueerimise protsessi ja 

alustati läbirääkimisi projekteerijaga. 

 Premeeriti edukaid õpilasi. 

E13. Mitmekesised 

sportimise, 

terviseedendamise ja vaba 

aja veetmise võimalused. 

 Jätkati kõikide traditsiooniliste spordiürituste läbiviimist. 

 Teostati Aravete võimla rekonstrueerimise II etapp. 

 Parendati Rava paisjärve supluskoha vaba aja veetmise 

võimalusi.  

E16. Rahvastiku arenguga 

kooskõlas olev 

sotsiaalhoolekandesüsteem. 

 Jätkati Aravete Hooldekeskuse ruumide otstarbekama 

kasutamise, sisustuse kaasajastamise ja töötajate 

töökorralduse efektiivsemaks muutmisega.   

 Parendati koostööd erinevate koostööpartneritega 

koostöö suurendamise eesmärgil. 

 Puuetega inimestele uue teenuse loomine ja arendamine. 

 Jätkati Ambla valla eakate klubi "Vokiratas" tegevuse 

toetamist. 

 

1.6.3. Arengukava tegevuskava täitmine 2015. aastal tegevuste kaupa 

Täitmise veerus kasutatud tingmärgid: 

+ – tegevus on teostatud või on teostamisel ja jätkub järgnevatel perioodidel; 

– – tegevuse täitmine on edasi lükatud või loobutud eelarveliste vahendite puudumise 

või sihtgrupi vähese huvi tõttu. 

All toodud tegevuskava sisaldab ainult 2015. aastaks kavandatud tegevusi. 

 

V E Ü TEGEVUSED  Teostus 

2.1. Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine   

  

E1. Kohaliku omavalitsuse kõrge haldussuutlikkus, efektiivne toimimine, tõhus 

finantsjuhtimine. 
  

  

Ü1.1. Tagada munitsipaalasutuste tõhus töö.   

  

T1.1.1. Ühtsete elektrooniliste infosüsteemide rakendamine ja täiustamine. + 

T1.1.2. Andmekaitsemeetmete rakendamine. + 

E2. Süsteemne, sise- ja väliskeskkonna sotsiaalmajanduslikul analüüsil põhinev 

arendustegevus. 
  

  

Ü2.1. Tagada pidev arendustegevus.   

  

T2.1.1. Elukeskkonna ja ettevõtluse arengu strateegia rakendamine ja 

ajakohastamine LEADER-tegevusgrupi jm koostöö raames. + 

T2.1.3. Albu vallaga ühiste koostöövaldkondade määratlemine ning otsustada 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle. + 

E3. Elanike ja nende ühenduste kaasatus ja toimiv osalusdemokraatia valla juhtimise kõigil 

tasanditel ning tulemuslik koostöö partneritega. 
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Ü3.1. Toetada ja aktiviseerida külaliikumist.   

  T3.1.1. Külavanemate tegevuse toetamine. + 

Ü3.2. Tõhustada infolevi.   

    

T3.2.1. Ambla Vallalehe edasiarendus ja kättesaadavuse tagamine. + 

T3.2.2. Valla veebilehe pidev kaasajastamine. + 

E4. Elanike tugev ühtekuuluvustunne ja aktiivne ühistegevus.   

  

Ü4.1 Toetada külakogukondade väljakujunemist ja tugevdamist.   

  

T4.1.1. Külamajade, -platside jt külarahva kooskäimiskohtade loomise ja 

edasiarendamise toetamine. + 

T4.1.2. Külade ühisürituste ja muude mittetulundussektori korraldatavate ürituste ja 

tegevuste toetamine. + 

E5. Koostöösidemed ja välissuhtlus teiste omavalitsustega.   

  

Ü5.1. Tõhustada koostööd teiste omavalitsustega.   

  

T5.1.1. Koostöö jätkamine ja arendamine JOL, JÜTK, KEJHK jt liitude/ühenduste 

raames. + 

T5.1.2. Koostöö arendamine LEADER-tegevusgrupi raames. + 

Ü5.2. Luua ja arendada sõprus- ja koostöösidemed välisriigi omavalitsus(t)ega.   

  T5.2.1. Sõprusomavalitsus(t)ega koostöösidemete arendamine. + 

2.2. Kommunaalmajandus, infrastruktuur ja ettevõtlus   

  

E6. Ettevõtlikkust, innovaatilisust ja keskkonnasõbralikkust väärtustav ettevõtluskeskkond. 

(!) 
  

  

Ü6.1. Aktiviseerida äri- ja tootmismaade kasutusse võtmist.   

  T6.1.1. Äri- ja tootmismaade arendamine läbi loodava sihtasutuse. - 

Ü6.2. Parendada tööjõu oskusi ja pädevust.   

  

T6.2.1. Tööjõu enesetäiendamise ja ümberõppe korraldamise toetamine. + 

T6.2.2. Nõutavate ametite kohta uuringute teostamine ja selle vahendamine valla 

elanikele. + 

Ü6.3. Toetada ettevõtluse arengut.   

  

T6.3.1. Ettevõtlusprojektide toetamine. + 

T6.3.2. Ettevõtlusalaste koolituste, konsultatsioonide ja toetusmeetmetealase teabe 

vahendamine. + 

E7. Kaasaegne, kvaliteetset elukeskkonda tagav ja energiatõhus infrastruktuur. (!)   

  

Ü7.2. Tagada kvaliteetne ja turvaline teedevõrk ning toimiv ühistransport.   

  

T7.2.1. Valla teederegistris olevate teede teehoiukava rakendamine ja teemaa-alade 

munitsipaliseerimine. + 

T7.2.3. Elanike vajadusi rahuldava ühistranspordi liinivõrgu toetamine. + 

T7.2.4. Kergliiklusteede rajamine vastavalt üldplaneeringule ning Ambla alevikust 

ja Jõgisoo korterelamuteni. + 

Ü7.3. Renoveerida kaugküttesüsteemid energia- ja keskkonnasäästlikumaks.   

  T7.3.1. Kaugkütte õhutrasside paigaldamine maasse. + 

E8. Puhas, turvaline ja säästev keskkond.   
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Ü8.1. Korraldada jäätmekäitlus vastavalt kehtivatele nõuetele.   

  

T8.1.2. Avalike käimlate rajamine Aravete alevikku. - 

T8.1.3. Jäätmekäitlust reguleerivate õigusaktide ajakohastamine. + 

Ü8.2. Korrastada avalikud pargid, haljasalad ja veekogud.   

  

T8.2.1. Alevike ja külade külaplatside ja vajalike rajatiste rajamise toetamine. 
+ 

T8.2.2. Asulate avalike parkide korrastamine ja renoveerimine. + 

T8.2.3. Muude avalikuks kasutamiseks mõeldud parkide ja haljasalade korrastamise 

toetamine. + 

T8.2.4. Koristustalgute korraldamise toetamine. + 

T8.2.5. Ambla jõe ja bussipeatuse munitsipaliseerimine ja pargiks muutmise 

toetamine/korraldamine. + 

T8.2.6. Munitsipaalomandis olevate kraavide, jõgede ja veekogude puhastamine ja 

nende seisundi uuringud. + 

E9. Kaasaegsed elamistingimused, korrastatud ja kaasajastatud munitsipaalehitised. (!)   

  

Ü9.1. Toetada olemasolevate elamute renoveerimist ja soodustada elamuehitust.   

  

T9.1.1. Elamute välisilme korrastamise toetamine, sh miljööväärtuslikel aladel. 
- 

Ü9.2. Renoveerida/rekonstrueerida munitsipaalhooned energiasäästlikumaks ja 

kaasajastada tehnosüsteemid nõuetele vastavaks. 
  

  

T9.2.1. Munitsipaalhoonete ehitistele esitatud nõuetele vastavaks viimise 

korraldamine. + 

T9.2.2. Energiasäästumeetmete rakendamine munitsipaalhoonete energiatõhususe 

tõstmiseks. + 

T9.2.3. Munitsipaalhoonete renoveerimine vastavalt ehituslikule seisukorrale ja 

kriitilisusele. + 

T9.2.4. Munitsipaalhoonete amortiseerunud tehnosüsteemide rekonstrueerimine. 
+ 

T9.2.5. Munitsipaalhoonete välisilme korrastamine. + 

2.3. Haridus ja noorsootöö   

  

E10. Kvaliteetset haridust pakkuv, elanike ja ettevõtete vajadustest lähtuv mitmekesine ja 

kaasaegne haridusasutuste võrk. (!) 
  

  

Ü10.1. Aravete Keskkool välja arendada omanäoliseks haridusasutuseks Põhja- ja Ida-

Järvamaal. 
  

  

T10.1.1. Koostöö arendamine teiste haridusasutustega. + 

T10.1.2. Kutsealase koolituse võimaluste loomine ja edasiarendamine. + 

Ü10.2. Arendada Ambla Lasteaed-Põhikooli tugevaks omanäoliseks haridusasutuseks.   

  

T10.2.1. Ambla Lasteaed-Põhikooli arenguvõimaluste analüüs ja 

arengukontseptsiooni väljatöötamine. + 

Ü10.3. Parendada koolieelsete lasteasutuste võrku ja võimaldada alusharidus kõigile 

valla lastele. 
  

  T10.3.1. Aravete Lasteaia Mesimumm edasiarendus. + 
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T10.3.2. Ambla Lasteaed-Põhikooli lasteaia edasiarendus. + 

Ü10.4. Arendada huvitegevust koolides ja tunnustada tublimaid õpilasi.   

  

T10.4.1. Laste spordi- ja huvialaringide loomine ja laiendamine. + 

T10.4.2. Laste spordi- ja huvialategevuse eesmärgil koostöö arendamine teiste 

omavalitsuste ja asutuste/organisatsioonidega. + 

T10.4.3. Edukate õpilaste premeerimine. + 

E11. Kaasaegsed, turvalised, tervislikud haridusasutuste hooned, ruumid ja sisseseade.   

  

Ü11.1. Renoveerida haridusasutuste hooned.   

  T11.1.5. Haridusasutuste hoonete ja territooriumi valgustuse paigaldamine. + 

Ü11.2. Sisustada haridusasutused kaasaja nõuetele vastavalt.   

  

T11.2.1. Aravete Keskkooli sisustada kaasaegsete õppevahenditega. + 

T11.2.2. Ambla Lastead-Põhikooli õppeklasside ja lasteaia ruumide sisustamine 

mööbli ja kaasaegsete mängu/õppevahenditega. + 

T11.2.3. Aravete Lasteaia Mesimumm sisustamine mööbli ja kaasaegsete 

mängu/õppevahenditega. + 

T11.2.4. Haridusasutuste varustamine kaasaegsete infotehnoloogia vahenditega. 
+ 

Ü11.3. Renoveerida/rajada lasteasutuste mänguväljakud.   

  

T11.3.1. Ambla Lastead-Põhikooli mängu- ja harjutusväljaku edasiarendamine. 
+ 

T11.3.2. Aravete Lasteaia Mesimumm mänguväljaku renoveerimine, täiendamine. 
+ 

E12. Mitmekesine, haridusasutusi toetav ja elanike vajadustest lähtuv noorsootöö.   

  

Ü12.1. Kaasajastada noortekeskuste ruumid ja uuendada sisustus.   

  

T12.1.1. Aravete noortekeskuse laiendamine, sisustuse ja vahendite 

mitmekesistamine. + 

T12.1.2. Ambla noortekeskuse renoveerimine, sisustuse ja vahendite 

mitmekesistamine. + 

Ü12.2. Arendada välja võimalustest ja vajadustest lähtuv optimaalne noorsootöö, sh 

erinoorsootöö. 
  

  

T12.2.2. Noorte kaasatuse suurendamine, noorte ürituste ja omaalgatuslike 

projektide toetamine. + 

T12.2.3. Noorte õigusrikkumiste, sh korduvrikkumiste ennetamisele suunatud 

programmide ja projektide arendamine ja rakendamine. + 

T12.2.4. Nõustamisteenuste võrgustiku loomine ja koostöö arendamine. + 

Ü12.3. Korraldada noorte töö- ja puhkelaagreid.   

  

T12.3.1. Koolivaheajal noortele malevate, töö- ja puhkelaagrite korraldamine. 
+ 

2.4. Vaba aeg, kultuur, sport ja turism   

  

E13. Mitmekesised sportimise, terviseedendamise ja vaba aja veetmise võimalused.   

  Ü13.2. Toetada motospordivõrgustiku teket ja koostööd.   
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T13.2.1. Motospordiasjaliste omavahelise koostöö ergutamine ja võrgustiku 

väljaarendamise toetamine. - 

Ü13.3. Propageerida tervislikke eluviise ja korraldada spordivõistlusi.   

  

T13.3.1. Traditsioonidega spordiürituste (sh Aravete Kolmiküritus, Aravete 

Rannavolle, Toomas Berendseni auhinnavõistlus) ja seeriavõistluste korraldamine. + 

T13.3.2. Tervise- ja spordiürituste korraldamise toetamine. + 

Ü13.4. Korrastada ja laiendada supluskohti.   

  

T13.4.1. Rava supluskoha korrastamine ja arendamine. + 

T13.4.2. Supluskohtade korrastamise ja laiendamise toetamine. + 

T13.4.3. Käravete paisjärve edasiarendamine + 

E14. Kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit väärtustav atraktiivne kultuurikeskkond ja 

turismiobjektid. 
  

  

Ü14.1. Renoveerida kultuurimajad ja sisustada kaasaegse tehnikaga, laiendada 

kultuurimajade kasutusvõimalusi. 
  

  T14.1.1. Kultuurimajade arenduskontseptsiooni väljatöötamine. + 

Ü14.2. Renoveerida Aravete Külamuuseumi hoone ja arendada muuseumi edasi 

kultuuri- ja turismiobjektina. 
  

  

T14.2.3. Aravete Külamuuseumi edasiarendus (ekspositsiooni laiendamine, ürituste 

korraldamine). + 

Ü14.3. Renoveerida ja kaasajastada raamatukogud.   

  

T14.3.1. Aravete raamatukogude reorganiseerimine ja uute ruumide 

rekonstrueerimine. 
+ 

T14.3.2. Raamatukogude kaasajastamine ja edasiarendus. + 

Ü14.4. Arendada EELK Ambla Maarja kirik atraktiivseks turismiobjektiks.   

  

T14.4.1. Ambla kiriku torni viiva trepi ja torni vaateplatvormi väljaehitamise ja 

turistidele avamise toetamine. - 

Ü14.5. Luua Järvamaa kõrgeimas punktis Reineveres matka- ja piknikupaik.   

  T14.5.1. Külastusobjekti arendamise toetamine. - 

Ü14.6. Toetada pärandkultuuri objektide säilimist.   

  T14.6.1. Pärandkultuuri objektide uurimise ja säilitamise toetamine. + 

Ü14.7. Toetada Käravete mõisakompleksi arendamist kohaliku kultuuripärandi ja 

vaatamisväärsusena. 
  

  T14.7.1. Käravete mõisakompleksi arendamise toetamine. - 

E15. Turismi- ja puhkemajandust toetavad tugisüsteemid ja sotsiaalne keskkond.   

  

Ü15.1. Toetada turismialast koostööd ja turismiinfoteeninduse loomist.   

  

T15.1.1. Turismialase koostöö toetamine. + 

T15.1.2. Koostöö teiste omavalitsuste ja turismiorganisatsioonidega. + 

T15.1.3. Järvamaa muuseumivõrgustiku loomisele kaasaaitamine ja selles 

osalemine. - 

T15.1.4. Valla territooriumil viitade ja infotahvlite paigalduse ja korrastamise 

toetamine. + 
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T15.1.5. Turismiinfo projektides (sh veebiväljaanded) ja koostöövõrgustikes 

osalemise toetamine. + 

Ü15.2. Toetada ja korraldada piirkonnaspetsiifilisi regulaarüritusi.   

  

T15.2.1. Ambla kihelkonna- ja vallapäevade traditsiooni edasiarendamine. + 

T15.2.2. Eakate huumoripäeva korraldamine. + 

T15.2.3. Traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamine ja korraldamise toetamine. 
+ 

Ü15.3. Aktiviseerida käsitööalast tegevust.   

  

T15.3.1. Kohalike käsitöömeistrite ühistegevusliku võrgustiku loomise toetamine 

käsitööesemete turustamiseks. + 

T15.3.2. Käsitööalase tegevuse ja rahvariiete valmistamise koolituse toetamine. 
+ 

Ü15.4. Anda välja Ambla valda tutvustavaid trükiseid.   

  

T15.4.1. Temaatiliste väiketrükiste (voldikud, brošüürid, interaktiivsete trükised) 

väljaandmine ja väljaandmise toetamine. + 

T15.4.2. Piirkonda tutvustava trükise/raamatu koostamine ja väljaandmise 

toetamine. + 

2.5. Sotsiaalne kaitse ja tervishoid   

  

E16. Rahvastiku arenguga kooskõlas olev sotsiaalhoolekandesüsteem.   

  

Ü16.1. Renoveerida ja kaasajastada Aravete Hooldekeskus.   

  

T16.1.1. Aravete Hooldekeskuse laiendamine, ruumide rekonstrueerimine ja 

renoveerimine. + 

T16.1.3. Aravete Hooldekeskuse sisustuse kaasajastamine. + 

Ü16.2. Arendada sotsiaalteenuseid.   

  

T16.2.1. Lastega peredele tugisüsteemide arendamine. + 

T16.2.2. Puudega laste päevahoiuteenuse toetamine. + 

T16.2.3. Puudega isikute toetamiseks võimaluste loomine. + 

T16.2.5. Omastehooldajate toetamine. + 

T16.2.6. Eakate klubilise tegevuse toetamine. + 

T16.2.7. Koostöös Töötukassaga e-teenuse arendamine piirkonnas. + 

T16.2.8. Koostöövõrgustike arendamine ja töö tõhustamine. + 

T16.2.9. Preventiivne töö. + 

E17. Elanike vajadustest lähtuv tervishoiuasutuste võrk.   

  

Ü17.1. Renoveerida ja kaasajastada tervishoiuasutused.   

  

T17.1.1. AS-i Järvamaa Haigla kaasajastamise toetamine. + 

T17.1.3. Tervishoiuasutuste ruumide renoveerimise toetamine. + 

T17.1.4. Koostöövõrgustiku arendamine terviseedenduseks. + 

Ü17.2. Luua tervishoiu tugisüsteemid.   

  

T17.2.1. Koduõendusteenuse loomine. + 

T17.2.2. Sotsiaaltranspordi teenuse toetamine. + 
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1.6.4. Arengukava tegevuskava täitmise koond 

2015. aastaks planeeritud tegevuste arv tegevuskavas valdkondade kaupa: 

Valdkond 

Tegevuste 

arv 

Täidetud 

tegevuste 

arv 

Täitmise 

suhtarv 

Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni 

arendamine 

12 12 100,00% 

Kommunaalmajandus, infrastruktuur ja ettevõtlus 23 20 86,96% 

Haridus ja noorsootöö 21 21 100,00% 

Vaba aeg, kultuur, sport ja turism 26 21 80,77% 

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 15 15 100,00% 

Kokku 97 89 91,75% 

Täitmata jäi 2015. aastal 8 tegevust (vt punktis 3.3. miinusega märgitud). Neid ei täidetud 

üldjuhul kolmel põhjusel: 

 tegevuse teostamise partnerite või huvitatud isikute passiivsus; 

 tegevuse teostamiseks ei leitud mõistliku või võimaliku lahendust; 

 tegevuse teostamiseks puudusid eelarvelised vahendid. 

Valdkond 2011 a 2012 a 2013 a 2014 a 2015 a 

Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni 

arendamine 

92,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kommunaalmajandus, infrastruktuur ja ettevõtlus 76,0% 70,0% 64,3% 86,4% 87,0% 

Haridus ja noorsootöö 85,0% 96,0% 87,5% 100,0% 100,0% 

Vaba aeg, kultuur, sport ja turism 78,0% 71,8% 74,3% 100,0% 80,8% 

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 86,0% 73,3% 80,0% 100,0% 100,0% 

Valdkonnad kokku 83,0% 79,5% 78,3% 96,5% 91,8% 

Arengukava tegevuskava viie aasta täitmise võrdlus 
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1.6.5. Üldhinnang Ambla valla arengule 

 „Ambla valla arengukava aastateks 2014–2020” I osa punkti 3.2. „Arengukava eluviimise 

seire, tagasiside ja ajakohastamine” kohaselt on iga-aastane arengukava elluviimise kontroll ja 

hinnangu andmine saavutatule eelneva aasta kohta soovituslikult kevadperiood – märtsist 

aprillini. 

Lähtuvalt käesoleva arengukava prioriteetsetest valdkondadest ja strateegilistest eesmärkidest 

võib välja tuua neli olulisemat arengunäitajat: 

 Ambla valla elanike arv. Aasta arenguseirel lähtutakse rahvastikuregistri järgneva 

aasta 1. jaanuari rahvaarvust; 

 laste ja õpilaste arv Ambla valla haridusasutustes. Aasta arenguseirel lähtutakse Eesti 

Hariduse Infosüsteemi sama aasta 31. detsembri lasteaia laste ja õpilaste arvust; 

 ettevõtlusaktiivsus Ambla vallas. Aasta arenguseirel lähtutakse äriregistri osaühingute, 

aktsiaseltside ja füüsilisest isikutest ettevõtjate järgneva aasta 1. jaanuari arvust; 

 Ambla valla eelarvesse laekuv tulumaks. Aasta arenguseirel lähtutakse aasta jooksul 

eraldatud tulumaksu summast. 

Ambla valla arengu hindamisel ehk arenguseirel võrreldakse hinnatava ja eelneva aasta 

arengunäitajate arvväärtuste muutust protsentides. Nelja arengunäitaja keskmine on 

koondnäitaja. Ambla valla arengut võib lugeda positiivseks (progress), kui koondnäitaja 

on suurem kui 1,5%. Arengut peab lugema negatiivseks (regress), kui koondnäitaja on 

madalam kui -1,5%. Muudel juhtudel on tegemist arenguseisakuga (stagnatsioon). Muutuste 

olulisus on toodud järgneval joonisel. 

 

 

 

I. Ambla valla elanike arv on jätkuvalt negatiivses tendentsis. 2015. aastal langes elanike 

arv 30 võrra, mis on oluliselt vähem kui 2014. aastal. 

Järgnevas tabelis on toodud viie aasta rahvaarvu võrdlused: 

 

Kuupäev 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

Viie aasta 

koond 

Elanike 

arv 

2 286 2 240 2 223 2 177 2 091 2 061 

Arvuline muutus -46  -17  -46  -86  -30  -225  

Muutuse suhtarv -2,0 %  -0,8 %  -2,1 %  -4,0 %  -1,4 %  -9,8 %  

 

Võttes aluseks arengukavas määratud arengu hindamismetoodika oli 2015. aasta elanike arvu 

muutus vähe olulise regressiga aasta. 

II. Õpilaste ja lasteaia laste arv. Ambla valla õpilaste ja lasteaia laste arv oli tugevas 

languses kuni 2012. aastani, millal see stabiliseerus. 2015. aastal oli suhteliselt kõrge kasv, 

mida  mitmel juhul on mõjutatud naabervaldadest tulnud õpilased. 

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%-5% -4% -3% -2%

Regress Stagnatsioon Progress

vähe oluline oluline väga olulineväga oluline oluline vähe oluline mitte oluline
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Viie aastaga kokku on langenud õpilaste ja lasteaia laste arv 13 võrra. 

Õpilaste ja lasteaia laste arvuline viie aasta võrdlus on toodud järgnevas tabelis: 

Kuupäev 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 17.01.2014 10.01.2015 12.01.2016 
Viie 

aasta 

koond 

Õpilaste arv 221 185 194 198 209 218 

LA laste arv 87 91 87 82 71 77 

KOKKU 308 276 281 280 280 295 

Arvuline muutus -32  5  -1  0  15  -13  

Muutuse suhtarv -10,4 %  1,8 % -0,4 %  0,0 % 5,4 % -4,2 % 

Võttes aluseks arengukavas määratud arengu hindamismetoodika oli 2015. aasta õpilaste ja 

lasteaia laste suhtarvuline muutus väga oluliseks progressiks. 

III. Ettevõtlusaktiivsus. 2015. aastal paistis silma suure arvu uute registreeritud osaühingute 

poolest.  

Koondandmed on toodud tabelis: 

Aasta 2010. a 2011. a 2012. a 2013. a 2014. a 2015. a 

Viie 

aasta 

koond  

OÜ-d 103 107 109 107 109 126 

AS-id 2 2 2 1 2 2 

FIE-ed 87 85 85 83 81 83 

KOKKU 192 194 196 191 192 211 

Arvuline muutus 2  2  -5  1  19  19  

Muutuse suhtarv 1,0 % 1,0 % -2,6 %  0,5 % 9,9 % 9,9 % 

Võttes aluseks arengukavas määratud arengu hindamismetoodika oli 2015. aasta ettevõtjate 

suhtarvuline muutus väga oluliseks progressiks. 

IV. Ambla valla tulumaks. 2011. aastast stabiliseerunud tulumaksu laekumine jätkas sama 

tendentsi ka 2015. aastal. 

Viie viimase aasta tulumaksu laekumiste võrdlus on toodud järgnevas tabelis: 

Kuupäev 2010. a 2011. a 2012. a 2013. a 2014. a 2015. a 

Viie aasta koond 

TM 

laekumine 

882,9 928,2 996,3 1057,9 1141,5 1231,9 

Arvuline muutus 45  68  62  84  90  259  

Muutuse suhtarv 5,1 % 7,3 % 6,2 % 7,9 % 7,9 % 39,5 % 

Võttes aluseks arengukavas määratud arengu hindamismetoodika oli 2015. aasta tulumaksu 

laekumise suhtarvuline muutus väga oluliseks progressiks. 

V. Arengunäitajate koondnäitajad on toodud alljärgnevas tabelis: 

Arengunäitaja 2010. a 2011. a 2012. a 2013. a 2014. a 2015. a 

Laste ja õpilaste 

arvu muutus 

-4,9  % -10,4  % 1,8  % -0,4  % 0,0  % 5,4  % 

Elanike arvu 

muutus 

-1,5  % -2,0  % -0,7  % -2,1  % -4,0  % -1,4  % 

Ettevõtjate arvu 

muutus 

20,0  % 1,0  % 1,0  % -2,6  % 0,5  % 9,9  % 

Tulumaksu 

laekumise muutus 

-8,5  % 5,1  % 7,3  % 6,2  % 7,9  % 7,9  % 



(allkirjastatud digitaalselt)   

Rait Pihelgas, vallavanem  22. leht 72-st 

Koondnäitaja 1,3  % -1,6  % 2,4  % 0,3  % 1,1  % 5,5  % 

Neljast arengunäitajast kolm olid väge kõrged. Negatiivsena jätkas ainult elanike arvu näitaja. 

Arengu koondnäitaja oli esimest korda sellise seire metoodika juures üle 5%. 

KOKKUVÕTE: 2015. aasta arengu üldhinnanguks on vastavalt arengukava seire 

metoodikale - väga olulise progressiga aasta. 
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1.6.6. Ambla valla hallatavate asutuste tegevusaruanded 

1.6.6.1. Aravete Keskkooli 2015. aasta tegevusaruanne 
Aravete Keskkool on Ambla Vallavalitsuse haldamisele kuuluv üldhariduslik munitsipaalkool, mis 

teenindab kõiki Ambla valla ja ka ümberkaudsete valdade lapsi. 

Aruandeperioodi lõpul: 

 õpib koolis 160 õpilast; 

 on koolis 12 klassikomplekti (1-12 kl); 

 töötajate arv 35, neist pedagooge 22 (üks õpetaja ei vasta kvalifikatsioonile). 

Aravete Keskkooli 2015/2016 õppeaasta põhieesmärgid (üldtööplaanist): 

 kooli kogu personal osaleb planeerimises, tegevustes, analüüsis, parendustegevuses ja 

arenduse; 

 arendada õppe- ja kasvatusprotsessi kasutades tõhusalt ja säästlikult eelarvelisi ressursse ning 

leides lisaressursse õppimise ja õpetamise kvaliteedi parendamiseks; 

 töö eesmärgistamise ja planeerimise aluseks on analüüsid ja küsitlused; 

 kõik õpetajad lähtuvad oma töös õpilaste arenguvajadustest; 

 tugispetsialistide olemasolu ja õpiabi osutamise tõhustamine; 

 huvigrupid on kaasatud õppija ja kooli arengusse; 

 eelarveliste ressursside tõhus ja säästlik kasutamine; 

 õppe- ja kasvatusprotsessi parendamiseks lisaressursside leidmine; 

 kaasaegse, turvalise ja infotehnoloogia arenguga kaasaskäiva õppe- ja töökeskkonna 

tagamine; 

 loodud on head tingimused õpilase arengu toetamiseks ja kooli järjepideva arengu 

tagamiseks; 

 kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekavaga ning arvestab piirkonna eripära. 

2015. aastal esindas Aravete Keskkooli rohkem kui 58-l erineval võistlusel, konkursil ja 

olümpiaadil 104 õpilast, kes saavutasid maakondlikul tasemel 34 esimest kohta, 49 teist kohta 

ja 38 kolmandat kohta. Lisaks osalesid Aravete Keskkooli õpilased ja õpetajad 18-s erinevas 

rahvusvahelises ja vabariiklikus projektis. 

2015. aastal jätkas Aravete Keskkool koostööd Lillehammer videregående Skole`ga Norras. 

Koostöös on esitatud kaheaastase koostööprojekti taotlus EEA/NORWAY GRANTS 

SCHOLARSHIP programmile Eestis summas 64 712 eurot. 

2015. aastal jätkas Aravete Keskkool rahvusvahelise Erasmus+ projektiga LINPILCARE, 

mille eesmärk on toetada õpetajaid ja koole tõenduspõhise õpetamise rakendamisel, sidudes 

õpetajate tegevusuuringud professionaalsete õpikogukondade kaudu akadeemiliste 

uurimistööde tulemustega. Projektis osalevad Belgiast: VSKO (katoliku hariduse 

täienduskoolituskeskus) – projekti koordinaator, Hollandist: STICHTING FONTYS 

(õpetajakoolituse kolledž), Portugalist: Agrupamento de Escolas da Caparica (Caparica 

koolidegrupp), Ühendkuningriikidest: Dene Magna itcheldean ja Eestist: Tartu Ülikooli 

haridusteaduste instituut (iga projektipartner kaasab koostööle vähemalt 12 kooli). 

2015 sügisel soetati õppetundide näitlikustamiseks ja kaasajastamiseks 25 tahvelarvutit. 

2016. aastal on planeeritud HITSA projektitaotlusega soetada koolile robootika komplektid 

ning 3D printerid, tehnoloogiaõppe paremaks integreerimiseks õppeprotsessi. 

Aravete Keskkoolis viidi 2015. aastal läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

haldusjärelevalve. 2015. aasta kevadel läbiviidud PISA testi valimis olid ka seekord Aravete 

Keskkooli õpilased. 
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Positiivseks võib pidada Aravete Keskkoolis 2015. aastal põhikooliõpilaste arvu suurenemist 

(eriti I klassi õpilaste), samas tagasilöögiks võib pidada keskkooli osa õpilaste jätkuvat 

arvulist langust. Kahjuks võib statistikast tõdeda, et keskkooli õppima asuvate õpilaste arv ka 

edaspidi ei suurene, pigem väheneb. 

 

Andy Tilk, direktor 

 

1.6.6.2. Ambla Lasteaed-Põhikooli 2015. aasta tegevusaruanne 
 
Ambla Lasteaed-Põhikool on Ambla Vallavalitsuse haldamisele kuuluv munitsipaalkool, mis 

koosneb kolmest kooliastmest ja lasteaia liitrühmast (lapsed vanuses 1,5-7 eluaastat). 

Ambla Lasteaed-Põhikooli visioon (arengukavast): 

Amblas on omanäoline, turvaline ja kaasaegne haridusasutus, kus igal lapsel on võimalik 

omandada võimetele vastav haridus. 

Ambla Lasteaed-Põhikooli missioon: 

Kvaliteetse alus- ja põhihariduse võimaldamine kujundamaks õppimisvõimelisi, iseseisvaid, 

sotsiaalselt julgeid ja emotsionaalselt küpseid inimesi. 

Ambla Lasteaed-Põhikooli põhiväärtused: 

 koostööoskus; 

 lapsest/õpilasest lähtuvus; 

 hoolivus; 

 loovus, leidlikkus; 

 ausus ja austus; 

 ettevõtlikkus; 

 keskkonnateadlikkus. 

Ambla Lasteaed-Põhikooli eesmärgid: 

 säilitada Ambla kandi lastele alus- ja põhihariduse omandamise võimalus; 

 toetada õpilase arengut, märgata erivajadusi, rakendada tugisüsteeme; 

 arendada omanäolisust ja eristuda teistest koolidest; 

 mitmekesistada õppetööd tähtsustades õuesõpet ja tervislikke eluviise; 

 hoida ja arendada koostööd lasteaia liitrühma ja kooli vahel; 

 tõsta õpetajate professionaalsust; 

 hoida ja arendada oma kooli traditsioone; 

 kujundada kooli mainet; 

 tähtsustada koostööd lapsevanemate ja huvigruppidega; 

 renoveerida kooli hoone ja sisustada kaasaja nõuetele vastaval tasemel; 

 kaasajastada IKT vahendeid ja tagada nende efektiivne kasutamine õppetöös; 

 rajada kooli territooriumile laste mänguväljak ja "roheline klass". 

 

2015. aastal toimunud tegevused ja analüüs kooli arengukavas ning sisehindamises 

kasutatud võtmealade alusel: 

 Eestvedamine ja juhtimine: 

arenguvestlus personaliga ja rahulolu küsitluste läbiviimine ning analüüs . 

 Personalijuhtimine: 
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töötajate arv 1. september 2015 seisuga on 24, nendest õpetajaid (kool + lasteaed) 15 

ja õpetajatest täistööajaga 6; 

psühholoogi teenust osutab koolile SA Innove, samast on tellitud ka I tasandi 

logopeedi teenus, mille soov siiani rahuldamata, läbi RAJALEIDJA keskuse on 

võimalik kasutada II astme logopeedi teenust; 

õpetajad on läbinud aasta jooksul kokku 572 tundi täienduskoolitust, so 38 tundi 

õpetaja kohta. 

 Koostöö huvigruppidega: 

jätkuv kooli maine kujundamine läbi erinevate väljaannete (vallaleht, maakonna 

infoportaal jne) aasta jooksul; 

lastevanemate üldkoosolekud lasteaias –06. aprill 2015, 3. september 2015 ja koolis – 

1. oktoober 2015; 

arenguvestlused laste, õpilaste ja lapsevanematega - kevad ja sügis 2015; 

projekt "Ambla tänavakõnd". 

 Ressursside juhtimine: 

2015. aasta eelarve suurenes võrreldes 2014. aastaga 7.6 % , sealhulgas majanduskulu 

5.1 %; 

koolimajas toimusid järgmised remonditööd: värvitud said klasside põrandad ja 

koolilauad, remonditud  kaks koolimaja välistreppi – suvi 2015; 

soetatud 4 sülearvutit ja ekraaniks 1 televiisor – aasta 2015; 

renditud 13 tahvelarvutit, millest 1 on lasteaia kasutuses - juuni 2015; 

sööklasse ostetud külmkapp ja fuajeesse 3 istepinki - november 2015; 

tuletõkkesektsioonis olevatele ustele automaatse sulguri paigaldamine; 

Õpilastele kasutamiseks kiik/liumägi – september 2015; 

Suvel 2016 on planeeritud:  

1. kooli koridoride -ja saali renoveerimine; 

2. pargialale tasakaaluraja ehitamine; 

3. kooli 150 juubeli tähistamine. 

Õppe- ja kasvatusprotsess: 

 10. jaanuari 2015 seisuga õppis koolis 58 õpilast ja lasteaialapsi oli nimekirjas 16, 

alates 1. septembrist 2015 on vastavad arvud 58 ja 18. Klassikomplekte 7, 

liitklassidena 2. Lasteaias töötab üks liitrühm, tegevused toimuvad kell 9.00 - 13.00 

kahes vanuserühmas eraldi rühmaruumides. Lasteaia töö on tihedalt seotud kooli 

töökorraldusega, sest õpetajad annavad tunde nii lasteaias kui ka koolis (muusika, 

rütmika, kunsti- ja tööõpetus). Kõikidel suurematel üritustel osalevad lasteaialapsed ja 

õpilased koos; 

 koolis on valikaineks kaitseõpe (V-VIII klass) ja usundiõpetus (II, IV ja VIII); 

 poiste tööõpetuse tunnid (tehnoloogiaõpetus) toimuvad kolmel õppeveerandil Aravete 

Keskkooli puutööklassis ja ühel õppeveerandil meie kodundusklassis, kus õpitakse 

toitlustamise aluseid; 

 koolis on toimiv tugisüsteem (aineõpetajad, õpiabitunnid ja pikapäevarühm, puudub 

logopeed, psühholoogi teenust ostame sisse SA Innove´lt); 
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 toimub pidev koostöö lastevanematega, vajadusel tehakse ka koostööd nii Ambla kui 

Tapa valla sotsiaalnõuniku ja lastekaitsespetsialisti, Ambla Vallavolikogu 

sotsiaalkomisjoni, kooli hoolekogu, politsei ja teiste tugistruktuuridega väljaspool 

kooli. 

Septembrist 2015 töötavad koolis järgmised tugisüsteemid: 

 pikapäevarühm, mille töös osaleb 23 õpilast; 

 õpiabirühmad, mille töös osaleb 9 õpilast; 

 koduõpe – määratud ühele õpilasele; 

 abiõpe, mis määratakse direktori käskkirja alusel õpilasele, kes on saanud 

mitterahuldava veerandihinde; 

 aineõpetajate konsultatsioonid; 

 individuaalse õppetöö rakendamine; 

 arenguvestlused; 

 kooli raamatukogust saab laenutada ainult õppekirjandust, ilukirjanduse laenutamine 

on võimalik aleviku raamatukogust, mis asub koolist ~300 meetri kaugusel. 

Huvialategevust koordineerib 0,4 ametikohaga huvijuht. Huvitegevuse alla on koondatud 

huvi- ja spordiringid, ürituste ja ekskursioonide korraldamine ning karjäärinõustamine. 

Õpilastel oli võimalus tasuta osaleda spordi-, inglise keele- ja muusikaringides. Meie õpilased 

osalesid edukalt vabariiklikul mõttespordi olümpiaadil ja maakondlikul inimeseõpetuse 

olümpiaadil. 

Üldiselt: 

 tegevused, mis ei kajastu raamatupidamises, on kirjutatud lahti võtmealade all; 

 kooli üldise arengu suunad lähtuvad kooli põhiväärtustest ja eesmärkidest ning 

sõltuvad hariduspoliitikast ja teeninduspiirkonna õpilaste arvust; 

 2016-2017 õppeaastal jätkame põhikoolina, komplekteeritud on kõik 

klassikomplektid, tänase seisuga astub esimesse klassi kaks õpilast. 

Madli Põder, direktor 

 
1.6.6.3. Aravete Lasteaed Mesimumm 2015. aasta tegevusaruanne 
Aravete Lasteaed Mesimumm on Ambla Vallavalitsuse haldamisele kuuluv 

munitsipaallasteaed, mis toetab peresid, pakub hoidu, õppe- ja arendustegevust koolieelsetele 

lastele, ettevalmistust koolis toimetulekuks ning tugiteenust. 

Lasteaias on avatud 4 rühma - laste nimestikuline arv 31.12.2015. a seisuga: 

1. MUMMUD sõimerühm 1,5- 3 aastastele lastele (14 last); 

2. LEPATRIINUD noorem aiarühm – 3-4 aastastele lastele (20 last); 

3. MESIMUMMID keskmine aiarühm –4-5 aastastele lastele (15 last); 

4. MÕMMID koolieelikute rühm – 5-7 aastastele lastele (10 last). 

2015. aasta lõpu seisuga oli lasteaias 59 last, aasta keskmine laste nimestikuline arv oli 57. 

Rühmad on komplekteeritud laste vanuselist struktuuri arvestades, lastega tegelevad kaks 

õpetajat ja õpetaja abi. Lasteaias töötab üheksa õpetajat, kes vastavad kvalifikatsioonile. 

Lasteaias töötab osalise koormusega logopeed, kes tegeleb tugiteenust vajavate lastega üks 

kord nädalas. Oleme võimaldanud mitmele üliõpilasele praktika sooritamise võimalust. 

Praktikantide juhendamine toimub erialase ettevalmistuse saanud mentori poolt. 
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Lasteaias pakutakse võimalusi andekamate laste toetamiseks läbi järgmiste huvitegevuste: 

jalgpall (poisid, tüdrukud), pillimäng ja laul, rahvatants, loovtants. Lisaks töötab lasteaias 

beebikool üks kord nädalas. 

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2015. aastaks ja nende täitmine 

Lapse arengu toetamine läbi personali ja 

lastevanemate eduka koostöö, kaasates 

ürituste korraldamisesse Aravete 

Külamuuseumi. 

Lapse arengu toetamine läbi rühma 

tegevuskava ja lastevanemate kaasabil. 

Suuremad üritused koostöös 

lastevanematega: südamenädalale 

pühendatud orienteerumine Kangrumäel. 

Isadepäeva tähistamine Aravete 

Külamuuseumis koos isadega. 

Jõululaat, mardilaat, vanemate elukutsete ja 

hobide tutvustamine, rahvakalendri 

tähtpäevade tutvustamine Aravete 

Külamuuseumis. 

Uue kodukorra koostamine seoses Koolieelse 

Lasteasutuse seaduse (KLS) muutmisega 

2015. aastal, lastevanemate hoolekogu poolt 

kinnitamine. 

Kodukord koostatud ja kinnitatud 

lastevanemate hoolekogus 18.08.2015 

otsusega nr 1. 

Lasteaia sisehindamise aruande koostamine  

2012/2013- 2014/2015 õppeaasta kohta, 

kooskõlastamine lastevanemate hoolekogus 

ning lasteaia arengukava 2016-2021 

koostamine koostöös pedagoogilise nõukogu 

ja lastevanemate hoolekoguga. 

Sisehindamise aruanne ja lasteaia arengukava 

koostatud 2015. aasta novembriks. 

Kooskõlastatud pedagoogilises nõukogus 

24.11.2015 otsusega nr 1 ja 2 ja 

lastevanemate hoolekogus 24.11.2015 

otsusega nr 1 ja 2. 

Esitatud Ambla Vallavalitsusele 24.11.2015 

Projekti „Vesi meie ümber” kirjutamine ja 

esitamine KIK-i. 

Südamenädala projekti kirjutamine. 

Aruanne esitatud ja saadud KIK-i rahastus 

projektile 664 eurot. Selle raames toimusid 

õppekäigud Oandusse, Viimsisse 

(Rannarahva muuseumisse) ja Nelijärvele. 

Südamenädalaks kirjutatud kaks projekti. 

Lasteaia 35. sünnipäeva tähistamine, 

tööjuubilaride tänamine, kroonika väljapanek 

Lasteaia sünnipäeva tähistasime kontserdi ja 

tordisöömise ning tööjuubilaride tänamisega. 

Tuleohutuse enesekontrolli aruande 

koostamine ja esitamine Päästeteenistusele. 

Aruanne esitatud tähtajaks. 

Töö erivajadusega lastega, erivajaduse 

märkamine. 

Logopeedilist teenust võimaldatud üheksale 

abivajajale, kõne arengu kontroll teostatud 25 

lapsel. 

Kokku kutsutud ümarlaud lapse arengu 

toetamiseks, lasteaeda kutsutud ka 

Rajaleidjast psühholoog, kes nõustas 

õpetajaid ja lapsevanemaid. 

Personali osalemine täiendkoolitustel ja 

Järvamaa lasteaiaõpetajate õppepäevadel 

Pedagoogiline personal osales 

täiendkoolitusel ja iseseisval 

enesetäiendamisel kokku 332 tundi, 

teenindav personal 24 tundi keskmiselt 

pedagoogilisel personalil 18,5 tundi. 

Noorema rühma pesuruumi ja rühmaruumi 

sanitaarremont.  

2015. a suvel teostas lasteaed noorema 

rühma pesuruumis remondi, mille käigus said 
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Kõikides rühmades uute WC kabiinide 

paigaldus. 

Keskmisse ja vanemasse rühma 

õppevahenditele uute riiulite ostmine. 

seintele uued plaadid ja välja vahetatud 

valamud. Noorema rühma õppetoas värviti 

seinad ja laed. Kõik aiarühmad said 

nõuetekohased WC kabiinid ja 

ohutusnõuetele vastavad riiulid.  

Piirkondliku jalgpalliturniiri korraldamine. Üritus toimus mais Koeru sõpruslasteaiaga. 

Vigastuste ennetamise ja turvalisuse 

edendamise tegevuskava jälgimine ja 

täitmine 

Turvalisus hinnatud,  tegevuskava täiendatud 

koostöös lastevanemate hoolekogu ja 

pedagoogilise nõukoguga. 2014. a seatud 

tegemised teostatud 2015 aastal. Lisaks 

toimus lastele mänguväljakul praktiline 

õppus vahendite õigeks ja ohutuks 

kasutamiseks, rühmadesse seatud sisse 

näidised ja juhendmaterjalis koos 

illustreerivate piltidega. 

Lasteteatrite etenduste tellimine lasteaeda. 2015. a toimus 9 etendust lasteaias erinevate 

teatrite poolt.  

 

Lasteaia 2015/2016. õppeaasta eesmärgid ja tegevused 

1. Tuleohutuse enesekontrolli –ja tuleohutusaruande koostamine ja esitamine 

Päästeteenistusele. 

2. Töökorralduse ja personali vajaduse hindamine seoses KLS muudatustega, 

pedagoogide enesehindamise- ja analüüsi vormi koostamine lähtudes kutsestandardist. 

3. Keskmises ja vanemas rühmas pesuruumide sanitaarremont, uute valamute 

paigaldamine. Valgustuse uuendamine saalis seoses ohutuse tagamisega ja 

tervisekaitse nõuete täitmisega. Võimalusel kogu lasteaia elektripaigaldise 

renoveerimine.  

4. Õuesõppe projekti „Lapsed tutvuvad metsloomadega ja eluga metsas” kirjutamine, 

esitamine KIK-i ja läbiviimine õppekäikude kaudu Väätsa prügilasse, Elistvere 

loodusparki ja Pokumaale .  

5. Pärimuskultuuri tutvustamine ja traditsiooniliste tähtpäevade tähistamine, lõimimine 

õppe- ja kasvatustöösse koostöös Pärimuskultuuri Kooli ning sealse juhendajaga, 

koolituspäevade korraldamine lasteaias ja osalemine Tallinnas toimuvatel koolitustel. 

Iga rühma ürituse külastamine. 

6. Tutvumine laste sotsiaalsete oskuste õpetamise programmiga „Samm-sammult” 3. -5. 

aastastele lastele, õppepäeval osalemine ja vahendite väljaostmine.  

7. Töö erivajadusega lastega, logopeedilise töö jätkumine kõne arengu toetamiseks ja 

koolivalmiduse tagamiseks. 

8. Lastekirjanik Heljo Mänd 90. sünnipäeva tähistamine luulepäeva ja raamatute 

näitusega. 

9. Osalemine Ambla valla 25. sünnipäeva  üritustel. 

10. Piirkondliku jalgpalliturniiri traditsiooni jätkamine Koeru ja Järva-Jaani lasteaedade 

lastega. 

11. Jätkata teatrite kutsumist lasteaeda igal õppekuul. 

12. Õuesõppeklassi rajamise alustamine (ilmastikukindlad lauad-pingid). 

 

Ülle Ojamäe, direktor 
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1.6.6.4. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse 2015. aasta tegevusaruanne 
 
Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse (STK) haldusala on Ambla valla spordirajatiste korrashoid 

ja arendamine, rahva- ja tervisespordiürituste organiseerimine ja tervislike eluviiside 

propageerimine, maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtt ja 

nende organiseerimine, erinevate spordialade huviringide töö organiseerimine. Aravete STK 

hooldada on Aravete Kangrumäe suusa- ja terviserajad.  

2015. aastal jätkus sõprussidemete arendamine teiste spordikollektiividega nii kodumaal kui 

ka Soome Vabariigis. 

2015. aasta spordiaasta kalendrisse planeeritud spordiüritused toimusid 100%, millest enamus 

olid piirkonna elanikele suunatud rahva- ja tervisespordiüritused.  

Valla esindusvõistkonnad osalesid: 

 Eesti valdade talimängudel Tahkuranna vallas 

 Eestimaa Suvemängudel Saaremaal.  

Ambla valla korraldamisel viisime läbi Järvamaa suvemängud Aravetel, kus osalesid kõik 

Järvamaa omavalitsused.  

Ambla valla korraldada olid: 

 Järvamaa suvemängud Aravetel (osalesid kõik Järvamaa omavalitsused); 

 Järvamaa meistrivõistlused suusatamises ja rannavolles; 

 Järvamaa noortemeistrivõistlused suusatamises ja krossijooksus; 

 rahvusvahelised võistlused rannavolles ja saalivõrkpallis. 

Valla spordibaasides korraldasime aastaringselt viis seeriavõistlust (kokku 24 etappi 478 

osalejat 1635 osaluskorda): 

 saalijalgpallis; 

  suusatamises; 

  ümber järve jooksus;  

 rannavolles; 

 suusatajate seeriajooksus.  

Ambla vald osales ka maakonna tervisespordisarjas „Liikumist ja sportimist harrastav 

Järvamaa“, mille raames toimus Aravete Kangrumäe suusa- ja terviseradadel kepikõnd, matk, 

pereorienteerumine ja mängud maastikul. Ambla koolistaadionil aga toimus esmakordselt 

jalgpalli perepäev, kus oli üle 200 osaleja.  

Spordialastest huviringidest tegutsesid korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, lauatennise ja power-fit 

huviringid.  

Ambla võistkonnad korvpallis, jalgpallis ja võrkpallis osalesid nii Eesti meistrivõistlustel kui 

karikavõistlustel, Järvamaa meistrivõistlustel ja karikavõistlustel kui ka erinevates 

rahvaliigades.  

Väga edukad olid Ambla Spordiklubi ja Ambla valla noorsuusatajad.  

2016. aastal on valla võistkondadega kavas osaleda suurematel kompleksüritustel nagu Eesti 

valdade talimängudel Põlva vallas, Eestimaa suvemängudel Vändra vallas, Järvamaa 

talimängudel Türi vallas ja Kõrvemaa suvemängudel Tapa vallas. Ambla valla korraldada on 

koostöös MTÜ-ga Ambla Spordiklubi ka Järvamaa MV suusatamises. Ambla Spordiklubi 

meeskonnad osalevad Eesti korvpallimeistrivõistluste I liigas, Eesti karikavõistlustel ja 

Järvamaa meistrivõistlustel, Lääne-Virumaa võrkpalli rahvaliigas ja Järvamaa 

meistrivõistlustel. Ambla Vallameeskond aga osaleb Eesti jalgpallimeistrivõistluste III liigas 

ja Eesti karikavõistlustel. Kavas on korraldada ka soomlaste osavõtuga valla karikavõistlused 

võrkpallis ja rannavolles, valla meistrivõistlused kergejõustikus ja viievõistluses, 
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maastikurattasõidu ja triatloni võistlus, Kõrvemaa karikavõistlused lauatennises ja juba 12-dat 

korda toimuv Toomas Berendseni auhinnavõistlus kergejõustiku viievõistluses. Tervise- ja 

rahvaspordiürituste kalenderplaan võimaldab piirkonna igas vanuses tervisespordihuvilistel 

aastaringselt osaleda valla ja spordiklubi poolt korraldatud seeriavõistlustel jooksus, 

suusatamises, rannavolles ja jalgpallis. Oma tervisespordiüritusega juunikuus osaleme ka 

ülemaakondlikus tervisespordisarjas „Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa“ ja üle-

Eestilises tervisespordisarjas „Terve Eesti Eest“. 

Ambla vald on sportlik vald nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil. 

Vallavara tasuta avaliku kasutamise lepinguga on Aravete spordihoone I ja II korruse ruumid  

MTÜ Ambla Spordiklubi ja Aravete spordihoone soklikorrusel asuvad võimlemis- ja 

jõusaaliruumid MTÜ Aravete Jõujaam valduses ja kasutuses.  

 

Leo Matikainen, juhataja 

 

 

1.6.6.5. Aravete Külamuuseumi 2015. aasta tegevusaruanne 
Aravete Külamuuseum on Ambla Vallavalitsus  haldamisele kuuluv asutus. 

Muuseumi tegevusteks on: 

 vanavara kogumine esemete, dokumentide, fotode, kirjanduse jms näol; 

 museaalide arvelevõtmine tulmeraamatutesse;  

 kogutud esemete puhastamine-korrastamine ja väljapanek ekspositsiooniks; 

 kogutud museaalide säilitamine-hoidmine vastavalt olemasolevatele tingimustele; 

 korraldada jooksvaid näitusi, üritusi, muuseumitunde, töötubasid;  

 anda külastajatele teavet olemasoleva ekspositsiooni kohta; 

 kütta ja korrastada ekspositsiooni ruumid, hoida korras hoonet ümbritsev kinnistu. 

Muuseum on avatud külastajatele jätkuvalt neli päeva nädalas (E;T;N;R) 10.00-16.00, tihti 

ka kolmapäeval ja kui on soovi, ka nädalavahetustel. Siis tuleb aga ette helistada. 

2015. aastal oli muuseum avatud 188 päeval. Muuseumi külastamine on jätkuvalt tasuta. 

Muuseumikogu suurus 2015. aasta lõpuks oli 18 366. Neist eksponeeritud 3 817.  

Külastatavus: 2015 aastal külastas muusemi 713 muuseumisõpra. Neist üksikkülastajaid 

383, grupi liikmeid 330 (gruppe 20),välisturiste 5. 

Muuseumi töö: 2015. aastal korraldatud kolm jooksvat näitust (Atla mõisakeraamikast, Tiiu 

Saarist loodusfoto ja Aravete kolhoos fotodel). Osa on võetud ka saanitekkide näitusest 

Paides. 

Muuseumitunnid: korraldatud kuus muuseumitundi, mille teemadeks olid rahvariide vööde 

punumisest, rahvakalendri tähtpäevadest ja kodulugu. 

Õpitubasid toimunud üheksa, mille teemadeks olid rahvariide vööde ülespanemine ja 

punumise õppimine-punumine, meeste sukapaelte punumise õppimine-punumine. Aravete 

segarahvatantsurühma naised said endale ja oma partneritele vööd ja sukapaelad. Aravete 

lasteaia lastega tehti klaasimaali, värviti lihavõttemune, tehti vanaaegseid jõulukaunistusi, 

kaunistati piparkooke. 

Osa võeti ka üleeuroopalisest muuseumiöö üritusest (st kõik muuseumid on sel päeval avatud 

keskööni tasuta ja neis toimuvad teemakohased üritused). Teemaks oli „Öös on muusikat“, 

kus tublideks abilisteks olid Aravete lasteaia lapsed, kes andsid toreda kontserdi külastajatele. 

Külastajaid oli sel päeval 142. 

Muuseumi hoone katuses sai parandatud üks vihmavee läbijooksu koht, kolm on praeguseks 

veel ootel, vast  õnnestub mõni neist 2016. aastal jälle likvideerida. 

2016. aastal jätkub tavapärane muuseumitöö: muuseumitunnid, õpitoad, näitused, üritused, 

kogumine, kogude hooldamine. 
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Els Puolokainen, juhataja 

 

1.6.6.6. Ambla Raamatukogu 2015. aasta tegevusaruanne 
Ambla Raamatukogu eesmärgiks on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs 

informatsioonile, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja 

enesetäiendamist. 

Tegevuse eesmärkide saavutamiseks raamatukogu komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud 

kasutajale kättesaadavaks, osutab internetiteenust ning tagab avaliku teabele üldkasutatava 

andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu. 

Ambla Raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad Ambla alevik, Jõgisoo, Raka ja Reinevere 

külad elanike arvuga kokku 716 (01.01.15. seisuga). 

Raamatukogus on 161 lugejat, sealhulgas lapsi 48. 

Laenutati 2 763 trükist (2 729 eks 2014 a.), sealhulgas laste poolt 223 trükist (258 eks. 2014.) 

Fond koosnes 01.01. 2015 seisuga 18 920 eksemplarist, aasta jooksul lisandus 234 

eksemplari, sellest 7 olid kingitused.  

Ajalehed olid tellitud kahe raamatukogu (Ambla ja Käravete) peale üks eksemplar. 

Ambla Raamatukogu ruumid on kaasaegsed ja vajaduse kohaselt sisustatud. Ruumide ja 

sisustuse osas lähitulevikus mingeid vajadusi ei ole. 

Raamatukogu tegevus on olnud stabiilne. Raamatute soetamise raha võiks alati rohkem olla, 

sest trükiste hinnad aina kallinevad. Muus osas on raamatukogu rahaliste vahenditega 

normaalselt toime tulnud. 

 

Riina Pedoson, juhataja 

 

 

1.6.6.7. Aravete Raamatukogu 2015. aasta tegevusaruanne 
Aravete Raamatukogu on Ambla Vallavalitsuse haldamisele kuuluv asutus, mis teenindab 

Aravete aleviku, Sääsküla küla, Kurisoo küla ja Mägise küla elanikke. 

Teeninduspiirkonna elanike arv oli 2015. aastal 1002. 

2015. aasta oli raamatukogu tegevusele stabiilne aasta. Teeninduspiirkonna elanike arv 

vähenes aastaga 62 inimese võrra. Ilmnesid ka elanikkonna vähenemisest ja vananemisest 

tingitud mõjud raamatukogule. Sellistes tingimustes on raske raamatukogu lugejate ja 

laenutuste arvu suurendada. Pingutada tuli olemasoleva lugejaskonna teenindamise nimel. 

Raamatukogu põhiülesandeks oli kvaliteetse raamatukoguteenuse pakkumine, lugejate 

raamatusoovide rahuldamine, kasutades selleks oma raamatukogu fondi (vajadusel RVL-i), 

elanike juurdepääsu tagamine infoallikatele, raamatufondi täiendamine, säilitamine ja 

korrashoidmine, muusika-aasta tähistamine, koostöö lasteaia ja kooliga. 

Fondi lisandus 2015.aastal 279 teavikut. Komplekteerimise põhimõtted ei ole muutunud. 

Eelistatud oli Eesti ilu- ja lastekirjandus, tõlkeline ilukirjandus, õppimist toetav kirjandus, 

teatmekirjandus, elulooraamatud , reisiraamatud. Aasta lõpus oli fondis arvel 14 388 teavikut. 

Eesmärgid 2016 aastaks: 

 põhieesmärgiks on leida lahendus, kuidas jõuda uute lugejateni ning leida raamatukogule 

aktiivsemat kasutust; 

 esikohale peab jääma lugeja ja tema vajadused; 

 prioriteediks on töö laste ja noortega; 

 töö raamatufondiga – inventuur, vähese kasutusega teavikute mahakandmine; 

 koostöö teiste haridusasutustega ning aktiivsete lugejatega; 

 raamatuüritustega mereaasta tähistamine. 
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Haldusreformi ootel ei oska momendil plaanida uusi arenguid. 

 

Ene Lõõnik, juhataja 

 

 

1.6.6.8. Käravete Raamatukogu 2015. aasta tegevusaruanne 

Raamatukogu põhitegevuseks  on lugejatele vajalike teavikute komplekteerimine, säilitamine ja 

kättesaadavaks tegemine, elukestva õppe toetamine, internetiteenuste pakkumine ja vaba aja 

sisustamine. Hästi korraldatud lugejateenindus ja koostöö teiste piirkonna raamatukogudega on 

muutnud raamatukogu kogukonnakeskuseks. 

Raamatukogu on lugejatele avatud 2 päeva nädalas. 

Raamatukogu ruumide olukord on rahuldav. 2015. aastal renoveeriti elektrijuhtmestik ja paigaldati 

uued valgustid. 

Raamatukogufond aasta alguses oli 9 241 eksemplari. Aasta jooksul lisandus 184 eksemplari, maha on 

kantud aasta jooksul  426 eksemplari (katkised ja aegunud). Ajalehti jagatakse  Ambla 

Raamatukoguga. 

Lugejaid oli 2015. aastal 105 (2014. aastal 128), laenutusi 3 142 (2014. aastal 3 030). 

Raamatukogu juures tegutseb jätkuvalt käsitööring. Maapäeva raames külastas  külaseltsi ja 

raamatukogu 10- liikmeline Hiiumaa lugejate grupp. Teemaks oli õpib küla. Raamatukogus oli üles 

pandud käsitöö näitus.  

Raamatukogu külastas ka Aravete lasteaia vanem rühm. Lapsed tutvusid raamatukoguga, vaatasime 

lasteraamatuid ja lõpuks avastati, et Aravete raamatukogus ei ole selliseid raamatuid, mis Käravetel. 

Lapsed lugesid  luuletusi ja kinkisid oma joonistatud piltidest kogumiku. 

Raamatukogu juhatajana olen osalenud maakonnaraamatukogu poolt korraldatud koolitustel. 

2015. aasta loen rahuldavaks: 

 on rahuldatud esmane vajadus e- teeninduse alal; 

 on olemas piisavalt kirjandust (saab kasutada ka RVL teenuseid). 

Raamatukogu on maainimesele väga vajalik.  

 

Riina Pedoson, juhataja 

 

 
1.6.6.9. Ambla valla noorsootöö 2015. aasta tegevusaruanne 
Ambla Kultuurikeskuse struktuuriüksuse Ambla valla Avatud Noortekeskuse alla kuulub kaks eraldi 

eelarvega noortekeskust: Aravete ja Ambla. Noortekeskust loetakse üheks peamiseks piirkondlikku 

noorsootööd korraldavaks noorsootööasutuseks. 

Ambla vallas oli rahvastikuregistri andmetel (seisuga 01.01.2015) 440 noort vanuses 7-26. 

2015. aastal toimus juunis noortekeskuste ja valla koostöös järjekordne Ambla valla õpilasmalev 13-

16 aastastele noortele, kus osales 24 noort. Õpilasmalevat toetas AS Põlluvara ja Ambla vald. 

Koostööd tehti noorsootöövõrgustikus: koolide, õpilasesinduste, Aravete Keskkooli häälekandja 

PiibeLehe, kultuurimajade, raamatukogude, erinevate noortekeskuste, Järva Maavalitsuse ning MTÜ 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK), lisaks MTÜ Albu Noortekeskusega. 

Traditsiooniline Ambla valla noortepäev toimus sel korral sügisel Ambla kultuurimajas Ambla 

Noortekeskuse eestvedamisel. Noortekeskuste olulisemateks tegevussuundadeks on viimastel aastatel 

olnud koolivaheaegade laagrite korraldamine, mobiilse noorsootöö arendamine, tervislike eluviiside 

propageerimine ja käeliste tegevuste arendamine ja koostöö noorteorganisatsioonidega ehk rõhku on 

pööratud sihtgrupi ja tegevusvõimaluste suurendamise eesmärgil majaväliste tegevuste arendamisele. 
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Ambla vald on Eesti ANK liige. Seoses Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse (KENK) likvideerimisega ei 

ole Ambla vald enam antud sihtasutuse liige, maakonna noorsootööd (noorteinfo) korraldavad ja 

koordineerivad Järva Maavalitsus ja Paide Avatud Noortekeskus. Oluliseks muutuseks saab lugeda 

alates 2015. aasta märtsis valda loodud 1,0 noorsootöötaja ametikoht. Aravete Noortekeskuses on tööl 

eraldi 0,5 kohaga noortejuhendaja, tänu millele on noortele tagatud keskuse stabiilne lahtiolek. 

Ambla valla noortekeskuste tingimused ja ruumisisesed tegevusvõimalused on erinevad. Ambla 

Noortekeskus asub Ambla kultuurimaja nn torniosas, kus tegevuseks on kasutada kolm ruumi 

järgmiste võimalustega: piljard, lauatennis, xbox, lauamängud, käeline tegevus, sünnipäevade 

pidamise võimalus noortele jne. Noortealgatusel toimusid keskuses ööbimisega filmiööd, tähistati 

erinevaid tähtpäevi. Noortekeskust külastasid noored vanuses 7-17, põhilise osa noortest moodustavad 

Tapa vallast pärit õpilased, kes ootavad bussi. Tegevusi viidi läbi ka raamatukogu ja kultuurimaja 

ruumides ning suvel mobiilse noorsootööna väljaspool keskust.  

Aravete Noortekeskus asub Aravete kultuurimaja teisel korrusel ühes suures ruumis koos järgmiste 

võimalustega: fotograafiaga tegelemise võimalus fotostuudios VälkLamp, käsitööring ja kaks 4H 

klubi, mille tegevused on avatud kõikidele valla noortele, seikluskasvatatuse ja matkamisega 

tegelemise võimalus (mõlema noortekeskuse peale on loodud matkavahendite laenutuspunkt, mis asub 

Aravete noortekeskuses). Lisaks on ruumis kööginurk, TV, xbox, erinevad lauamängud jms. Kasutada 

saab ringiruumi, laoruumi ja kogu maja erinevate noorteürituste läbiviimiseks. Koostööd tehti 

noorteühing Eesti 4H-ga, skautide, kodutütarde, noorkotkaste ja spordiklubidega. 2015. aastal 22. 

aprillil tähistas Aravete noortekeskus oma 10. tegevusaastat vahva sünnipäevapeoga, kus sai ühtlasi 

avalöögi ka Eesti ANK poolt 2014. aastal noorsootöönädala kampaania raames korraldatud üle-

eestiline rändnäitus "Noorsootöö, mis see veel on?".  

Aravete Noortekeskuse 2015. aastaks planeeritud peamised tegevusvaldkonnad ja tegevused 

olid: 

 noortekeskuse laiendamise visiooni välja töötamine ning sisustuse ja tegevusvahendite 

mitmekesistamine - noortekeskuste koostöös valmis visioon noortekeskuse laienemisest Aravete 

Keskkooli vanasse osasse; materiaalset baasi täiendati tänu EMP "Riskilapsed ja -noored" 

projektile, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse varade jagamisele ning eelarvelistele vahenditele;  

 noorte kaasatuse suurendamine, noorte ürituste ja omaalgatuslike projektide toetamine - pandi 

algus noortealgatuste fondile, toetati noortealgatuslikke üritusi;  

 koostöös 4H klubiga valla noortele kohalike laagrite korraldamine; 4H klubide arendamine, 

uusliikmete vastuvõtmine ning koostöö teiste noorteorganisatsioonidega  - 4H klubides kokku on 

42 liiget; 4H klubinoorte eestvedamisel toimus koostöös noortekeskusega koolivaheaja laager 

"Katsu olla!", kus osalejaid üle 40, lisaks osalesid Ambla valla noored Järvamaa 4H piirkonna 

sügisakadeemias Koerus, üle-eestilises suvelaagris Jõgevamaal ning sügislaagris Jänedal. 

Koostöös skautide ja kodutütardega toimus oktoobris 4H sünnipäeva heateokampaania raames 

Aravete Keskkoolis ühisettevõtmine "Vahetunnid lõbusaks";  

 terviseteemalise, seikluskasvatusliku, fotonduse arendamine - täiendati noortekeskuste ühist 

matka- ja seiklustarvete baasi, uuenduskuuri läbis VälkLamp fotostuudio; 

 koostöö kooli ja kultuurimajaga, lastevanemate kaasamine - toimusid ühisüritused kooliga ning 

mitmed lapsevanemad osalesid noortekeskuse tegevustes (juhendasid  tegevusi käsitööringis, 

osalesid laagrites vabatahtlike kasvatajatena). 

Ambla Noortekeskuse 2015. aastaks planeeritud peamised tegevusvaldkonnad ja tegevused olid: 

 teostada keskuse ruumides sanitaarremonti, sisustuse ja tegevusvahendite mitmekesistamine; 

suvel teostati keskuses suurpuhastus ning ühiselt noortega tehti ruumides remonti - visati ära 

vanad ja katkised mööbliesemed ja muu amortiseerunud inventar, keskuse seinu parandati ja 

värviti. Inventari ja tegevusvahendeid täiendati tänu EMP "Riskilapsed ja -noored" projektile, 

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse varade jagamisele, eelarvelistele vahenditele ning alaealiste 

komisjoni vahenditele (xbox mängukonsool, noortekeskuste ühised seiklus-ja matkatarbed, 

erinevad lauamängud ja meisterdamisvahendid); 

 vaadata üle ja teha vajalikud muudatused töökorralduses – alustada mobiilse noorsootöö 

teostamisega ning koostöös kultuurimajaga pakkuda tegevusi laiemale sihtgrupile (siduda 

tegevused põlvkonniti); suvisel koolivaheajal viis keskus tegevust läbi peamiselt ruumidest 
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väljas toestades mobiilset noorsootööd nii Ambla valla külades kui ka valla noortega Albu 

vallas (koostööprojekt MTÜ Albu Noortekeskusega "Noored suvel liikuma!"); 

 osaleda erinevatel projektikonkurssidel (nt Järva Maavalitsuse ANK projektikonkurss); 

paraku 2014. aastal noortekeskused ANK projekti ei esitanud; 

 teha koostööd teiste noortekeskuste ja noorteorganisatsioonidega; läbi projektitegevuste ja 

mobiilse noorsootöö tehti koostööd naabruses asuvate noortekeskustega, lisaks tehti 

seiklusringi raames koostööd noorkotkaste ja kooliga; 

 arendada ringitegevust - alates 2014. aasta septembrist kuni 2015. aasta juunini toimus EMP 

"Riskilapsed ja -noored" projekti raames keskuses seiklusring, tehti algust meisterdamisringi 

loomisega. 

Ambla valla noortekeskustes jätkus Eesti ANK suurprojekt „Riskilaste- ja noorte toetusprogrammi 

rakendamine läbi noortekeskuste“. Projekti raames olid ettenähtud järgmised tegevused: võrgustiku 

töö ja ühisüritused koolidega; mobiilse noorsootöö teostamine (noorsootöötaja, noortejuhendajad); 

huvitegevus (käsitööring Aravetel- juhendaja M. Samason; seiklusring Amblas- juhendaja L. Rosina) 

ning huvipõhise metoodika rakendamine - seikluskasvatus (A. Rohi). 2015. aasta juunis lõppesid 

antud programmi raames alates 2014. aasta septembrist toimunud huviringid, ülejäänud projekti 

tegevusi jätkati 2016. aasta märtsikuu alguseni. Projekti toetati 2015. aastal 2790 euroga, toetussumma 

kokku on 6100 eurot. Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on 

rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ 

taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on 

paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja 

Sotsiaalministeerium.  

Ambla valla noortekeskuste 2016. aastaks planeeritud tegevusvaldkonnad: 

Seniste tegevuste edasiarendamine; ruumisiseste ja keskuse väliste tegevusvõimaluste 

edasiarendamine; mobiilse noorsootöö jätkusuutlikkuse tagamine; huviringide ja 

noorteorganisatsioonide ja nendega koostöö arendamine; koostöös vallaga koolivaheaegadel töö-ja 

puhkelaagrite ja lühilaagrite korraldamine; Ambla valla noortepäevade traditsiooni jätkamine; 

vallasisestel, maakondlikel kui ka üle-eestilistel noorteüritustel ja projektides osalemine; koostöö Eesti 

ANK-ga; ENTK Avatud Noortekeskuste projektikonkursil osalemine; koostöö suurendamine 

naabervaldade noortekeskustega; koostöö noorsoovõrgustikuga. 

 

Annika Rohi, noorsootöötaja 

 

 
1.6.6.10. Ambla Kultuurikeskuse 2015. aasta tegevusaruanne 
Ambla Kultuurikeskuse tegevusala on Ambla valla kultuurielu ja sündmuste korraldamine, 

arendamine ning traditsioonide hoidmine. 

Ambla Kultuurikeskusel on kaks kultuurimaja: Aravete ja Ambla Kultuurimaja. 

Ambla Kultuurikeskuses on tööl direktor, perenaised, noortekeskuse noortejuhendajad ning 

ringijuhendajad. 

Ambla Kultuurimajas tegutsesid 2015. aastal järgmised huviringid: 

 näitering ANNE; 

 ratsaring; 

 käsitööring; 

 jooga; 

 showtantsutrennid 1.-3.klassi õpilastele; 

 showtantsutrennid lasteaia lastele. 

Aravete Kultuurimajas tegutsesid 2015. aastal järgmised huviringid: 

 memmede tantsuring Vokiratas; 

 Ambla valla segarahvatantsurühm Kekutajad; 

 naisrahvatantsurühm; 
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 noortekeskuse käsitööring. 

2015. aasta Ambla Kultuurikeskuses on läinud edukalt. Kultuurimajade külastajate arv on 

kasvanud. Osalejaid jagub nii huviringidesse kui üritustele. Ambla Kultuurikeskuse huviringe 

juhendavad inimesed, kes on omal alal väga head tegijad. 

2015. aastal loodi Aravete kultuurimajja Ruth Kaasiku juhendamisel naisrahvatantsurühm. 

Rühma eesmärgiks on jõuda 2016. aasta naiste tantsupeole Jõgeval. Samuti osalevad kõik 

Ambla valla rahvatantsijad Järvamaa laulu- ja tantsupeol. 

Spordiklubi Hotsport avas Ambla kultuurimajas kahele vanuserühmale showtantsutreeningu 

rühmad. Treeningutes osaleb kokku 37 last nii Ambla vallast kui ka meie naabervaldadest. 

Ambla Kultuurikeskusel on hea koostöö ürituste korraldamisel Ambla Vallavalitsuse ning 

Ambla valla hallatavate asutustega (näites Aravete Lasteaed Mesimumm, Aravete Keskkool, 

Ambla Lasteaed-Põhikool, noortekeskused, Aravete spordihoone). Samuti annavad huviringid 

oma panuse ürituste  korraldamisse. 

Eelmise aastal  oli eesmärgiks ka kultuurimajade koristamine, remontimine, värskendamine, 

mis toimis väga edukalt. Aravete kultuurimaja saalis on lihvitud tantsupõrand ning uueneb 

katlasüsteem. Ambla kultuurimajas on remonditud koridor, lavatagune ruum. Lisaks avati 

2015. aastal Ambla kultuurimaja ruumides ilusalong Pärlituba.  

2015. aastal korraldas Ambla Kultuurikeskus erinevaid sündmusi nii lastele, kui 

täiskasvanutele. Jätkusid traditsioonilised ettevõtmised. Ambla Lasteaed-Põhikool tähistas  

emadepäeva kontserdiga Ambla kultuurimaja saalis. Samuti Aravete lasteaed korraldas oma 

kevadkontserdi Aravete kultuurimaja saalis ning Aravete hooldekeskus korraldab 

kultuurimajades erinevaid ettevõtmisi. On hea meel tõdeda, et meie valla hallatavad asutused 

on nõus kultuurimajadega koostööd tegema ning oma ettevõtmisi maja saalides läbi viima. 

Jätkuvalt on populaarne Ambla valla jõulupidu, kus 2015.aastal osales peol umbes 170 

inimest. Jõulupidu toob kokku igas eas praegused ja endised Ambla valla elanikud. 

Aprillikuus toimus Järvamaa Näitemängu päev Aravete kultuurimajas, mis tõi Ambla valda 

kokku parimad näitetrupid üle Järvamaa. Kolmandat korda korraldasime ka üleeestilist 

jutuvestjate konkurssi koolinoortele "Kratilood". 

20. juunil toimus Ambla valla päev "Ambla vald- põllumajanduse häll". Suvel külastas ka 

Ambla valda Aravete Kangrumäed mitu suvetuuri. Järvamaal toimus ka Eesti külade XI 

maapäev, kus Ambla vald võõrustas erinevaid delegatsioone. 

Lisaks alustasime perehommiku korraldamisega, mis on vallaelanike seas väga hästi vastu 

võetud sündmus. Sellest üritustesarjast on osa võtmas ka meie naabervaldade pered. 

Segarahvatantsurühm ja memmede tantsurühm osales Järvamaa laulu- ja tantsupeol. 

Näiteringil ANNE toimus kevadel esietendus ning osaleti suvel Palamusel, harrastusteatrite 

festivalil. Hea meel on tõdeda, et huvitegevuse populaarsus on Ambla vallas tõusnud ning 

ringitegevustesse osalejaid jagub. 

Eesmärgid 2016. aastaks: 

 segakoori või ansambli loomine; 

 osalemine naiste tantsupeol Jõgeval; 

 traditsiooniliste ja uute kultuuriürituste kvaliteetne korraldamine; 

 korraldada sündmusi igas eas inimestele; 

 kultuurimajade remont; 

 koostöö jätkamine. 

 

Triin Väin, Ambla Kultuurikeskuse direktor 
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1.6.6.11. Aravete Hooldekeskuse 2015. aasta tegevusaruanne 
Aravete Hooldekeskus on ööpäevaringset hooldust ja põetust osutav hoolekandeasutus, mis 

on loodud elamiseks ja hooldamiseks vanuritele ja puudega isikutele, millel täitus 20 aastat 

tegevuse alustamisest. Hooldekodus on voodikohti 20, eriolukordadel saame lisada paar 

lisakohta.  Ambla valla elanikke oli hooldusel 12 

Aastast 2015 on Aravete HK juures ka erihoolekande teenusena  igapäevaelu toetamise teenus 

seitsmele kliendile ja toetatud elamise teenus, mida saab praegu üks inimene. Erihoolekande 

teenuseid osutatakse klientide kodus, nendega tegeleb kaks tegevusjuhendajat, kokku 0,4 

ametikohaga. 

Aravete Hooldekeskuses oli 2015 aastal jätkuvalt tööl 7 hooldustöötajat, kes kõik omavad 

erialast väljaõpet ja on tööl 7 – 20 -aastase tööstaažiga. 

Lisaks hooldustöötajatele on igapäevaselt tööl juhataja ja osalise tööajaga meditsiiniõde, 

kokad ning laohoidja ja 0,5 kohaga koristaja. 

Tegevuste poole pealt on jätkatud traditsiooni, et kord kuus saavad kõik kliendid soovi korral 

kokku kohvilauas, et tähistada kuu sünnipäevi ja  mälestada lahkunuid. Võimalust mööda on 

korraldatud kontserte ja kutsutud külalisesinejaid. 

Asta lõpul saime juurde ühe invatualettruumi hooldekeskuse teise poole peale. Olemas on 

puhkeruum külalistega privaatseks jutuajamiseks või omaette mõtisklemiseks, arvuti 

kasutamise võimalus, teler nii saalis kui vajadusel eraldi tubades. 

Eesmärgi 2016 aastaks: 

 erialased täiendkoolitused töötajatele; 

 toidujagamisruumi remont; 

 väiksemad sanitaarremondi tööd. 

 

Malle Innos, Aravete Hooldekeskuse juhataja 
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1.7. Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi 
korraldamisel  
Sisekontrollisüsteemi all mõistetakse süsteemi, mis hõlmab üksuste struktuuri, juhtkonna 

suhtumist, kehtivaid protseduure jt meetmeid, mis annavad mõistliku kindlustunde. 

Ambla vallal puudub sisekontrollisüsteem, vallavalitsuse struktuuris ei ole ette nähtud 

siseaudiitori ega sisekontrolöri ametikohti. Majandusaasta aruande auditeerib volikogu poolt 

kinnitatud audiitor.  

Vastavalt Ambla valla põhimääruse
1
 §-le 20 teostab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 

tegevuse kontrolli vallavolikogu revisjonikomisjon.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõike 4 alusel, kooskõlas Ambla valla 

põhimääruse § 10 lõikega 1 täidab revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid 

volikogus kinnitatud tööplaani või erakorraliselt volikogu ülesandel. 

Ambla vallavolikogu revisjonikomisjon on kolmeliikmeline, ning komisjon töötab kinnitatud 

tööplaani alusel. 

Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitas Ambla Vallavolikogu 22.01.2015 

toimunud istungil, mis nägi ette: 

 MHD-de kontroll ; 

 2014. aasta majandusaasta aruandele  kirjaliku aruande koostamine; 

 Aravete Keskkooli kontroll; 

 Aravete Külamuuseumi kontroll; 

 Aravete Hooldekeskuse  kontroll. 

2015. aastal toimus üheksa revisjonikomisjoni koosolekut.  

Viidi läbi kaks revisjoni: 

 Aravete Keskkooli kontroll;  

 Aravete Külamuuseumi kontroll. 

Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine toimub digitaalselt, kontroll on  teostatud ja 

puudused on  kõigile deklaratsioonidele märgitud.  

Koosolekute kohta on koostatud protokollid ja edastatud valda. Kontrollaktid on esitatud 

vallavalitsusele.   

Revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan kinnitati Ambla Vallavolikogu 21.01.2016 

otsusega nr 1: 

 MHD-de kontroll; 

 Ambla valla 2015. majandusaasta aruande revisjonikomisjoni kirjaliku aruande 

koostamine; 

 Ambla-Lasteaed-Põhikooli kontroll; 

 MTÜ-de toetamise korra täitmise kontroll; 

 Aravete Hooldekeskuse kontroll. 

 

Marta Kondas, revisjonikomisjoni esimees 

                                                 
1
 Ambla Vallavolikogu 19. oktoobri 2006.a määrus nr 18 „Ambla valla põhimäärus” 
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2. Raamatupidamise aastaaruanne 

2.1. Bilanss 

 

 

eurodes      

  Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

         

Varad   3 974 499 4 140 752 

  Käibevara   274 496 277 249 

  Raha  2 115 749 136 024 

  Maksu-, lõivu- ja trahvi-

nõuded  

3 132 181 119 462 

  Muud nõuded ja ettemaksed 4 26 566 21 763 

  Põhivara  3 700 003 3 863 503 

 Osalused tütar- ja 

sidusettevõtjates 

6 931 153 927 057 

  Kinnisvarainvesteeringud 7 253 369 245 050 

  Materiaalne põhivara 8 2 515 481 2 691 396 

      

Kohustused ja netovara  3 974 499 4 140 752 

  Lühiajalised kohustused  247 094 1 006 826 

  Võlad tarnijatele  30 129 39  257 

  Võlad töötajatele  17 774 14 471 

  Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed 

9 81 675 67 814 

  Laenukohustused 12 117 516 885 284 

  Pikaajalised kohustused  918 782 209 472 

  Laenukohustused 12 918 782  209 472 

Netovara  2 808 623 2 924 454 

  Kassareserv  639 639 

  Eelmiste perioodide 

akumuleeritud tulem 

 2 930 207 2 976 523 

  Aruandeaasta tulem  -122 223 -52 708 
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2.2. Tulemiaruanne 

eurodes      

  Lisa 2015 2014 

      

Tegevustulud    2 319 773 2 162 075 

  Maksutulud 3 1 349 471 1 248 692 

  Tulud kaupade ja teenuste müügist 14 283 997 258 867 

  Saadud toetused 13 680 374 644 356 

  Muud tegevustulud 15 5 931 10 160 

Tegevuskulud  -2 429 121 - 2 196 997 

  Antud toetused 16 -140 475 -121 541 

  Tööjõukulud 17 -1 293 141 -1 114 476 

  Muud tegevuskulud 18 -806 818 -748 662 

  Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 

7,8 -188 687 -212 318 

Tegevustulem  -109 348 -34 922 

     

Finantstulud ja –kulud  -12 875 -17 786 

  Intressikulu 12 -13 387 -17 777 

  Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 512 55 

  Muud finantstulud ja –kulud 15 0 -64 

       

Aruandeaasta tulem   -122 223 -52 708   



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  40. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

2.3. Rahavoogude aruanne 

eurodes     

  Lisa 2015 2014 

Rahavood põhitegevusest     

  Aruandeperioodi tegevustulem    -109 348 -34 922 

  Korrigeerimised:     

  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7,8 188 687 212 318 

 Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja 

materiaalse põhivara müügist 

8 -115 0 

 Käibemaksukulu põhivara soetuselt 18 718 2 276 

  Korrigeeritud tegevustulem  79 942 179 672 

  Põhitegevusega seotud käibevarade 

netomuutus 

 -17 407 -16 981 

  Põhitegevusega seotud kohustuste 

netomuutus 

 8 387 26 816 

  Kokku rahavood põhitegevusest  70 922 189 507 

Rahavood investeerimistegevusest     

  Tasutud materiaalse põhivara soetamisel 8 -15 417 -20 481 

  Laekunud ettemaksuna  materiaalse 

põhivara müügist 

8 2 818 0 

  Tasutud osaluste soetamisel 6 -4 096 -109 486 

  Laekunud intresse ja muid finantstulusid 2,4 512 56 

  Kokku rahavood investeerimistegevusest  -16 183 -129 911 

       

Rahavood finantseerimistegevusest     

  Makstud muud finantskulud 15 0 -64 

  Laekunud saadud laene 12 826 826 105 391 

  Tagasi makstud saadud laene 12 -885 284 -58 458 

  Tasutud intresse ja muid finantskulusid 12,9 -16 556 -17 533 

  Kokku rahavood 

finantseerimistegevusest 

  -75 014 29 336 

Puhas rahavoog   -20 275 88 932  

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 136 024 47 092  

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 115 749 136 024  

Raha ja selle ekvivalentide muutus   -20 275 88 932  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  41. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

2.4. Netovara muutuste aruanne 

 

eurodes      

  Lisa Kassares

erv 

Akumuleeritud 

tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2013   639 2 976 523 2 977 162 

 Aruandeaasta 

tulem 

  -52 708 -52 708 

Saldo 31.12.2014   639 2 923 815 

 

2 924 454 

 

 Põhivara  

ümberhindlus 

7,8  6 392 6 392 

 Aruandeaasta 

tulem 

  -122 223 -122 223 

Saldo 31.12.2015  639 2 807 984 2 808 623 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  42. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

2.5. Eelarve täitmise aruanne 

eurodes 

Tunnus Kirje nimetus 

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

  PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 2 284 184 2 348 753 2 311 277 

30 Maksutulud 1 328 781 1 335 123 1 332 913 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 1 226 781 1 233 123 1 231 883 

3030 Maamaks 102 000 102 000 101 030 

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 263 265 287 453 282 284 

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 687 088 721 127 684 362 

352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1) 91 697 92 361  92 361 

352.00.17.2 Toetusfond (lg 2) 555 192 555 188 555 188 

3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 40 199 73 578 36 813 

3825, 388 Muud tegevustulud  5 050 5 050 11 718 

382540 Sh laekumine vee erikasutusest 5 000 5 000 11 678 

3882 Sh saastetasud  50 50 40 

  PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -2 329 863 -2 394 427 -2 239 201 

40, 41, 

4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks -159 359 -168 991 -140 620 

413 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele 

isikutele -69 161 -69 608 -53 036 

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -72 637 -81 822 -73 012 

452 Mittesihtotstarbelised toetused -17 561 -17 561 -14 572 

  Muud tegevuskulud -2 170 504 -2 225 436 -2 098 581 

50 Personalikulud -1 303 036 -1 312 627 -1 281 380 

55 

Majandamiskulud 

 -855 468 -905 309 -817 181 

60 Muud kulud -12 000 -7 500 -20 

  PÕHITEGEVUSE TULEM -45 679 -45 674 72 076 

  INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -90 350 -90 350 -33 893 

381 Põhivara müük(+) 5 474 5 474 0 

15 Põhivara soetus (-) -74 957 -74 957 -13 258 

101.1.1 Osaluste soetus (-) -4 100 -4 100 -4 096 

382 Finantstulud (+) 60 60 17 

65 Finantskulud (-) -16 827 -16 827 -16 556 

  
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / 

PUUDUJÄÄK (-)) -136 029 -136 024 38 183 

  FINANTSEERIMISTEGEVUS 0 0 -58 458 

20.5 Kohustuste võtmine (+) 885 284 885 284 826 826 

20.6 Kohustuste tasumine (-) -885 284 -885 284 -885 284 

1001 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS            

(+ suurenemine, - vähenemine) -136 024 -136 024 -20 275 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  43. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

 PÕHITEGEVUSE KULUDE JA 

INVESTEERIMISTEGEVUSE 

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS 

TEGEVUSALADE JÄRGI 

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

01 Üldised valitsussektori teenused 293 537 291 743 270 308 

01111 Valla- ja linnavolikogu 22 066 22 066 15 668 

01112 Valla- ja linnavalitsus 225 383 228 089 222 256 

01114 Reservfond 11 500 7 000  

01600 Muud üldised valitsussektori teenused   17 761 17 761 15 736 

01700 Valitsussektori võla teenindamine 16 827 16 827 16 648 

03 Avalik kord 1 000 1 000 0 

01300 Politsei 1 000 1 000 0 

04 Majandus 163 587 177 140 114 256 

04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate 

korrashoid) 

138 457 138 010 78 571 

04512 Transpordikorraldus 1 500 1 500 527 

04730 Turism 234 234 224 

04900 Muu majandus (sh majanduse haldamine) 23 396 37 396 34 934 

05 Keskkonnakaitse 43 162 41 862 41 839 

05100 Jäätmekäitlus (prügivedu, murude niitmine) 35 262 37 862 37 798 

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 7 900 4 000 4 041 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 50 418 50 918 46 794 

06400 Tänavavalgustus 20 500 20 500 17 061 

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 29 918 30 418 29 733 

07 Tervishoid 7 128 7 128 6 514 

07210 Ambulatoorsed teenused 2 388 2 388 2 388 

07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine 4 740  4 740 4 126 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 368 197 388 684 353 738 

08102 Sporditegevus  121 162 135 176 129 722 

08103 Puhkebaasid  3 552 6 152 5 903 

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 4 608 4 928 4 671 

08107 Noorsootöö ja noortekeskused 39 989 44 042 40 145 

08109 Vaba aja üritused 14 250 14 250 12 435 

08201 Raamatukogud 46 458 47 058 42 657 

08202 Rahva- ja kultuurimajad 94 181 94 181 79 818 

08203 Muuseumid 13 904 12 804 12 170 

08209 Seltsitegevus 24 136 24 136 19 956 

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 5 460 5 460 5 764 

08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 497 497 497 

09 Haridus 1 235 185 1 259 316 1 188 406 

09110 Eelharidus (lasteaiad) 307 693 318 406 310 341 

09210 Lasteaed-koolid 107 999 115 219 111 557 

09212 Põhiharidus (otsekulud) 333 843 337 420 325 924 

09213 Üldhariduse (otsekulud) 65 374 65 374 61 710 

09220 Põhi – ja üldkeskhariduse (kaudsed kulud) 307 042 309 663 273 245 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  44. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

09221 Täiskasvanute gümnaasiumite (kaudsed kulud) 5 000 5 000 4 885 

09600 Õpilasveo eriliinid 30 508 30 508 32 482 

09601  Koolitoit 77 726 77 726 68 262 

09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus    

10 Sotsiaalne kaitse 263 533 272 520 251 256 

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 28 468 28 468 23 704 

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 135 942 144 242 142 778 

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 15 840 15 840 10 333 

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 23 500 23 500 15 496 

10701 Riiklik toimetulekutoetus 7 726 8 173 5 792 

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 52 057 52 297 53 153 

 Põhitegevuse kulude ja investeeringute 

väljaminekute jaotus tegevusalade järgi 

2 425 747 2 490 311 2 273 111 

 

 

Reservfondi kasutamine 2015. aastal: 

   
eurodes 

    

Eelarveklassifikaatori 

tunnus Selgitus 

Reservfondist 

kulutamiseks 

eraldatud  Kulutatud  Jääk 

  Reservfond     11 500 

06 605 

KÜ KETE 20A katlasüsteemi 

automatiseerimise toetamiseks  500 500 

 

10 200 

Aravete Hooldekeskuse  suurenenud 

toitlustuskulude ja meditsiinikulude  

katmiseks  4 000 4 000 

   Kokku 4 500 4 500 7 000  

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  45. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

2.6. Raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1.  Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 

Käesolev 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 ning riigi 

raamatupidamise üldeeskiri.  

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, v.a 

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

kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.  

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. Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse 

viitlaekumistena. 

Nõuded 

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes 

tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi 

laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 

Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse 

eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. 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.  

Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale loetakse nõue lootusetuks, kui puuduvad 

igasugused võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja 

juhtkonna  hinnangul. 

Osalused 

Kui konsolideerimata aruannetes kajastatud osaluse soetusmaksumus (või tuletatud 

soetusmaksumus) on kõrgem kui osaluse objekti netovara, mis on vähenenud dividendide 

väljamaksmise, kahjumi või mõnel muul põhjusel, hinnatakse osaluse soetusmaksumus (või 

tuletatud soetusmaksumus) alla kuni osaluse summani üksuse netovaras. 

Kui  osaluse summa üksuse netovaras järgneval perioodil suureneb, siis  taastatakse 

allahindlus kuni osaluse soetusmaksumuseni või osaluse summani üksuse netovaras, olenevalt 

sellest, kumb neist on madalam.  

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja rajatised 

ning muu nende juurde kuuluv põhivara), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse 

tõusmise eesmärgil ja mida ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. 

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, 

millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt 

materiaalse põhivara kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset 

meetodit ja kulumi normid on samad, mis materiaalsel põhivaral (täpsemad kulumi normid 

materiaalse põhivara juures). 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  46. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi 

jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 

soetatud varade korral alates 1917 eurost).  

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 eluhooned  2–3% 

• Rajatised 5–10% 

• Masinad ja seadmed  15–20% 

• Transpordivahendid  15–20% 

• Muu amortiseeruv põhivara  15–20% 

• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed  20–40% 

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

Ümberhindlus 

2006. aastal viidi läbi materiaalse põhivara ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest 

võtta arvesse enne 1996. aastat toimunud hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid 

puudujääke raamatupidamises. 

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka pärast 2006. aastat, 

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. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda.  

Renditud varad 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga 

seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse 

kasutusrendina. Aruandekohustuslane on rentnik: 

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu 

põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.  

Tingimuslikud kohustused 

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. Olulised lepingutasud 

kajastatakse laenude võtmisel laenukohustuste hulgas (miinusega) ja amortiseeritakse 

intressikuludesse laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude saamisel 

koheselt intressikuludes. Kapitalirendikohustused kajastatakse laenukohustustena vastavalt 

renditud varade kajastamise kohta antud selgitusele. 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  47. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

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, saadud sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna. 

Kassareserv 

Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada 

vallavalitsuse 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 

maksudeklaratsioonidele. 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. 

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad 

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

soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel „Muud tegevuskulud”.  

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse Ambla vallavolikogu ja -valitsuse liikmed, kellele on antud õigus 

iseseisvalt lepinguid sõlmida, mittetulundusühingute juhatuse liikmed, samuti ka nende 

valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 

asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva ajavahemikul, 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 raamatu-

pidamise aastaaruande lisades. 

Eelarve täitmise aruanne 

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

võrrelda tekkepõhistes aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  48. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad 

arvestuspõhimõtted: 

põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara 

müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi 

tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 

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

sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja 

põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real „Muud 

tegevuskulud”). 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  49. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 2.  Raha ja selle ekvivalendid 

 

eurodes    

  31.12.2015 31.12.2014 

Raha   

  Sularaha 612 706 

  Arvelduskontod pankades 115 137 135 318 

Raha ja selle ekvivalendid kokku 115 749 136 024  

Rahalt teenitud intressitulu 512 55 

 

 

 

Arvelduskontod on avatud kolmes pangas: 

Swedbank AS 

Danske Bank A/S Eesti filiaal 

SEB Pank AS 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  50. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 3.  Maksud, lõivud, trahvid 

 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ning maksukohustused 

eurodes      

    Lühiajalised nõuded Lühiajalised 

kohustused 

    31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Maksud brutosummas       

  Tulumaks 130 122 113 765 14 009 11 540 

  Maamaks 2 057 1 856  0 

  Sotsiaalmaks 0 0 29 788 24 169 

  Töötuskindlustusmaksed 0 0 1 874 1 871 

  Kogumispensionimaksed 0 0 1 333 1 038 

  Muud riiklikud maksud 0 0 85 61 

Kokku maksud   132 179 

 

115 621 47 089 38 679 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 

  

2 3 841 0 0 2 076 

Kokku maksud, lõivud ja trahvid  

  

132 181 119 462 47 089 38 679 113 235 

  

  

  

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

    Tulud   

    2015 2014 
  

Maksud   1 349 471 1 248 692   

  Tulumaks 1 248 240 1 145 845   

  Maamaks 101 231 102 847   

Lõivud (vt lisa 14)   1 727 3 376   

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 

(vt lisa 15) 

  

5 816 8 486 

  

  Tasud vee erikasutusest 5 779 8 413   

  Saastetasud 37 73   

Kokku maksud, lõivud, trahvid 

  

1 357 014 1 260 554 

  

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  51. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 4.  Muud nõuded ja ettemaksed 

 

eurodes    

  31.12.2015 31.12.2014 

  Lühiajaline 

osa 

Lühiajaline 

osa 

Nõuded ostjate vastu 25 772 21 763 

  Brutosummas 25 905 21 763 

  Ebatõenäoliselt 

laekuvaks 

hinnatud 

-133 0 

Nõuded põhivara eest 115 0 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 75 0 

Saamata sihtfinantseerimine ja toetused 604 0 

Muud nõuded ja ettemaksed kokku 26 566 21 763 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  52. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 5.  Liikmelisus mittetulundusühingutes ja sihtasutustes 

 
Valitseva ja olulise mõju all olevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi Ambla vallal ei ole. 

 

Ambla vald on liige järgmistes mittetulundusühingutes: 

MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, 

MTÜ Järva Arengu Partnerid, 

MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit, 

Eesti Raamatupidajate Kogu, 

MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus. 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 

 

Ambla vald on liige järgmistes sihtasutustes: 

SA Piibe Koolid 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  53. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 6.  Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 

 

A. Sidusettevõtjate põhilised finantsnäitajad 

eurodes 

Nimetus Osalus

e  

määr  

(%) 

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad aasta 

lõpus 

Tegevus- 

tulud 

Tegevus- 

kulud 

Tulem Varad Netovarad 

AS Järvamaa 

Haigla  

      

 2015 5,616 6 723 689 -6 711 161 12 528 5 078 530 3 267 165 

 2014 5,588 6 381 061 -6 323 499 42 627 5 002 675 3 195 513 

AS Paide 

Vesi 

      

 2015 5,401 3 297 550 -2 992 508 305 042 40 018 508 35 588 840 

 2014 5,533 3 656 740 -2 008 665 1 587 290 39 563 077 34 942 078 

 

 

B. Osaluste bilansiline väärtus ja liikumised 2014. aasta kohta 

Nimetus Jääk 

seisuga 

31.12.2013 

Soetatud  

(soetusmaksumuses) 
Jääk  

seisuga 31.12.2014 

AS Järvamaa Haigla 22 253 4 096 26 349 

AS Paide Vesi 795 318 105 390 900 708 

Kokku 817 571 109 486 927 057 

 

B. Osaluste bilansiline väärtus ja liikumised 2015. aasta kohta 

Nimetus Jääk  

seisuga  
31.12.2014 

Soetatud  

(soetusmaksumuses) 
Jääk  

seisuga 31.12.2015 

AS Järvamaa Haigla 26 349 4 096 30 445 

AS Paide Vesi 900 708 0 900 708 

Kokku 927 057 4 096 931 153 

 

AS Paide Vesi  

2015. aastal Ambla vald  uusi  aktsiaid ei soetanud  ning  Ambla vallale kuulub endiselt 834 

aktsiat, mis on seisuga 31.12.2015 kokku 5,401 % kogu aktsiakapitalist. 

 

AS Järvamaa Haigla 

29.05.2015 toimus järjekordne aktsionäride üldkoosolek, kus otsustati aktsionäride 

ettepanekul suurendada aktsiakapitali aktsiate emiteerimise teel, millega Ambla vald omandas 

64 aktsiat soetusmaksumusega 4 096 eurot. Pärast uute aktsiate märkimist kuulub Ambla 

vallale 476 aktsiat, mis on 5,616 % kogu aktsiakapitalist. 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  54. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud 

Eurodes   

Bilansiline väärtus 31.12.2013   

  Soetusmaksumus  404 374 

  Akumuleeritud kulum  -145 880 

  Jääkväärtus  258 494 

Amortisatsioon -13 444 

Bilansiline väärtus 31.12.2014   

  Soetusmaksumus  404 374 

  Akumuleeritud kulum  -159 324 

  Jääkväärtus  
245 050 

Saadud kingitusena  4 200 

Ümberhindlus  1 430 

Parendus   9 019 

Amortisatsioon   -6 330 

Bilansiline väärtus 31.12.2015   

  Soetusmaksumus  419 023 

  Akumuleeritud kulum  -165 654 

  Jääkväärtus  253 369 

 

   2015 2014 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 14) 10 364 9 742 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 18) 13 774 15 156 

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 

tulevastel perioodidel 

    Järgmisel majandusaastal 
268 6 600 

  1. kuni 2. aastal 0 6 600 

  2. kuni 3. aastal 0 6 600 

  3. kuni 4. aastal 0 6 600 

  4. kuni 5. aastal 0 1 665 

  Peale 5. aastat 0 0 

 

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud vallale kuuluvad korterid. 2015. aastal lõpetati ühe korteri 

remont, mis oli kajastatud eelmisel aastal lõpetamata ehitisena. Üks korteriomand  saadi 

kinkelepinguga. 

 

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud Aravete kardirada ja sellel kinnistul asuv hoonete kompleks, 

mille rendileping sõlmiti viieks aastaks perioodiga 01.04.2014-31.03.2019. Üürnikul tekkis üürivõlg ja 

vaatamata korduvatele meeldetuletustele üürnik võlga ei tasunud ning  üürileandja luges üürilepingu 

ülesütlemise tõttu lõppenuks alates 16.01.2016. a. 

Hoonestusõigus on seatud OÜ-le Terasman  (Aravetel Maarjamõisa tee 4a)  laoplatsi kasutamiseks 

tähtajaga 49 aastat. 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  55. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 8.1.  Materiaalne põhivara 2015. aasta kohta 

eurodes       

  

Maa 

(1550) 

Hooned ja 

rajatised 

(1551) 

Masinad ja 

seadmed 

(1554) 

Muu põhivara 

(1556) 

Lõpetamata 

ehitus 

(1559) 

Kokku 

Bilansiline väärtus 31.12.2014       

Soetusmaksumus  32 448 4 445 810 153 489 9 925 5 435 4 647 107 

Akumuleeritud kulum  0 -1 803 231 -142 555 -9 925 0 -1 955 711 

Jääkväärtus  32 448 2 642 579 10 934 0 5 435 2 691 396 

Soetused  400 10 715   3 584 14 699 

Ettemakstud põhivara eest  2 818    2 818 

Amortisatsioon  -174 046 -8 311   -182 357 

Mahakandmine   -5 295 -1 943  -7 238 

Kulum maha kantud   5 295 1 943  7 238 

Kasum/kahjum põhivara müügist  115    115 

Ümberklassifitseerimine     -9 019 -9 019 

Ümberhindlus 762     762 

Bilansiline väärtus 31.12.2015       

Soetusmaksumus  33 610 4 456 525 148 194 7 982 0 4 646 311 

Akumuleeritud kulum  0 -1 977 277 -145 571 -7 982 0 -2 130 830 

Jääkväärtus  33 610 2 479 248 2 623 0 0 2 515 481 
Üüritulu saadi ruumide rendist 2015. aastal 7 124 eurot ning haldamiskulud olid 8 388 eurot.  

2015. aastal osteti 400 euro eest maad, mis on vajalik ehitatava kergliiklustee teenindusmaaks. Soetusmaksumusega 762 eurot munitsipaliseeriti teede ja tänavate 

aluseid maid. Maha kanti amortiseerunud vara (kohvimasin, 2 koopiamasinat) kokku 7 238 euro väärtuses.  

Ambla Vallavolikogu 22.10.2015 otsusega nr  37  võõrandatakse  53 peremehetuna saadud garaažiboksi hinnaga a´ 57,50 eurot. 51 boksi kasutajale tehti arve 2015. 

aastal, millest 49  tasuti samal aastal (ettemaks põhivara eest 2 818 eurot). Ostu-müügi tehingud toimuvad 2016. aastal. 

Teede soetusmaksumust tõsteti 10 715 euro võrra (Mäetaguse tn kahekordne pindamine). 

Lõpetamata ehitusena kajastati   korteri  renoveerimise kulusid, 2015. aastal võeti korter 9 019 euroga arvele kinnisvarainvesteeringu kontole. 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  56. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 8.2.  Materiaalne põhivara (järg) 2014. aasta kohta 

 

eurodes       

  

Maa 

(1550) 

Hooned ja 

rajatised 

(1551) 

Masinad ja 

seadmed 

(1554) 

Muu põhivara 

(1556) 

Lõpetamata 

ehitus 

(1559) 

Kokku 

Bilansiline väärtus 31.12.2013       

Soetusmaksumus  25 623 4 442 065 151 289 9 925 0 4 628 902 

Akumuleeritud kulum  0 - 1 624 606 -122 306 - 9 925 0 -1 756 837 

Jääkväärtus  25 623 2 817 459 28 983 0 0 2 872 065 

Soetused  6 825 3 745 2 200 0 5 435 18 205 

Amortisatsioon  -178 625 -20 249   -198 874 

Bilansiline väärtus 31.12.2014       

Soetusmaksumus  32 448 4 445 810 153 489 9 925 5 435 4 647 107 

Akumuleeritud kulum  0 -1 803 231 -142 555 -9 925 0 -1 955 711 

Jääkväärtus  32 448 2 642 579 10 934 0 5 435 2 691 396 

 

 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  57. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 9.  Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

 

eurodes   

  31.12.2015 31.12.2014 

  Lühiajaline osa Lühiajaline osa 

Maksukohustused (vt lisa 3) 47 089 38 679 

Kohustus kohtutäituri ees 0 42 

Loodusressursside ettemaks 2 064 0 

Intressivõlad 628 3 797 

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed (vt lisa 

13) 27 046 23 296 

Muud saadud ettemaksed  4 848 2 000 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku 81 675 67 814 

 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  58. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 10.  Tingimuslikud kohustused  

 

 Ambla vald on võtnud volikogu 20.05.2010 otsusega nr 29 varalise kohustuse AS 

Järvamaa Haigla uue korpuse ehitamise laenu kaasfinantseerimiseks aastatel 2012-

2021 (iga-aastaselt 4 096 euroga). 

 Ambla vald on võtnud volikogu 20.05.2010 otsusega nr 28 kohustuse finantseerida 

SA-st Järvamaa Arenduskeskus eelarveaastatel 2011-2016 (vastavalt 

turismiinfokeskuse kajastatavatele Ambla valla turismiobjektide arvule) iga-aastaselt 

kuni 224 euroga. 

 Ambla vald on võtnud volikogu 20.11.2014 otsusega nr 48 kohustuse tagada 

omafinantseering Aravete kergliiklustee II etapi ehitusel kuni 60 000 eurot 

eelarveaastatel 2015-2016, et saada toetus EAS-i kergliiklusteede toetusprojektist. 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  59. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 11. Kasutusrendi  kohustused  
 

Kasutusrendilepingutega võetud bilansivälised kohustused on seisuga 31.12.2015 järgmised: 

 

sõiduauto Hyundai i40   liisinguperiood 2012-2017; 

sõiduauto Hyundai i30 (383 TKM)  liisinguperiood 2014-2018; 

sõiduauto Hyundai i30 (882 TKN)  liisinguperiood 2015-2019; 

tahvelarvuti Sony Xperia    liisinguperiood 2015-2018; 

tahvelarvutid Samsung Galaxy (38 tk) liisinguperiood 2015-2018. 

 

eurodes 

 31.12.2015 31.12.2014 

Kasutusrendi kohustused 21 373 21 681 

 

Periood Kasutusrendi maksed 

Rendimaksed  2014 8 435 

Rendimaksed  2015 7 346 

Rendimaksed 2016 8 879 

Rendimaksed 2017-2019 12 494 

 

 

 

 

 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  60. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 12.  Laenukohustused 

 eurodes Järelejäänud tähtajaga Kokku 

  kuni 1 a 1–2 a 2–3 a 3–4 a 4–5 a üle 5 a 

Jääk seisuga 31.12.2014 885 284 58 457 58 457 58 458 34 100 0 1 094 756 

  Swedbank  58 457 58 457 58 457 58 458 34 100 0 267 929 

 KIK 826 827 0 0 0 0 0 826 827 

Jääk seisuga 31.12.2015 117 516 117 516 117 517 93 159 59 059 531 531 1 036 298 

  Swedbank 58 457 58 457 58 458 34 100 0 0 209 472 

 Danske Bank 59 059 59 059 59 059 59 059 59 059 531 531 826 826 

         

Informatsioon 

laenulepingute kohta  

Lõpptähtaeg Intressimäär Alusvaluuta Jääk Intressikulu  

31.12.2015 31.12.2014 2015 2014 tagatis 

         

Swedbank  AS 09-061844-JI 

 

2019 6 kuu 

Euribor+1,8% 

EUR 209 472 267 929 4 654 6 530 kinnitatud 

eelarve 

SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus 5-1/11/18  (KIK) 

2015 6 kuu 

Euribor+1,00% 

EUR 0 826 827 318 11 247 kinnitatud 

eelarve 

Danske Bank A/S Eesti filiaal 2029 6 kuu  

Euribor+0,925% 

EUR 826 826 0 8 415 0 kinnitatud 

eelarve 

KOKKU       1 036 298 1 094 756 13 387 17 777  

   

Aruandeperioodi liikumised 2015 2014 

Võetud pangalaen 826 826 105 391 

Tagasi makstud laene -885 284 -58 458 

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) laen  refinantseeriti   ning  edukaks tunnistati Danske Bank A/S Eesti filiaal. Jaanuaris 2015 võeti uus laen ja 

kogu laenu tagastamine KIK-le toimus 2015. aasta jaanuaris.  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  61. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 13.  Saadud toetused     

eurodes 

  2014 tulud Jääk 31.12.2014 

Saadud 

tegevus-

kulude 

sihtfinant

seerimine 

Saadud 

sihtfinant-

seerimine 

põhivara soe-

tuseks 

Muud 

toetused 

Nõuded Laekunud 

ettemaksed 

Riigieelarvest tasandusfondi   536 670   

Riigieelarvest teede ehituseks 84 114     

Kultuuriministeeriumilt 3 550     

Rahandusministeerium 4 587     

Põllumajandusministeerium 4 659     

KOV üksused ja liidud 521     

Maavalitsused 7 618     

Valitsussektorisse kuuluvad SA 1 377     

Muud avalik-õiguslikud 

juriidilised isikud 

245    23 296 

Toetused muudelt residentidelt 1 015     

  107 686 0 536 670  23 296 

 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  62. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

 

eurodes 

  2015 tulud Jääk 31.12.2015 

Saadud 

tegevus-

kulude 

sihtfinant-

seerimine 

Saadud 

sihtfinant-

seerimine 

põhivara 

soetuseks 

Muud 

toetused 

Nõuded Laekunud 

ettemaksed 

Riigieelarvest tasandusfondi   647 549   

Kultuuriministeeriumilt 4 659     

Siseministeerium 9 500     

Rahandusministeerium 3 921   604  

Põllumajandusministeerium 4 243     

KOV üksused ja liidud 475     

Maavalitsused 240     

Valitsussektorisse kuuluvad SA 

(KIK ja EAS) 

8 722     

Muud avalik-õiguslikud 

juriidilised isikud 

0    24 736 

Toetused muudelt residentidelt 1 065    2 310 

  32 825  647 549 604 27 046 

Riigieelarvest saadud maksed tasandusfondi eraldati kokku 647 549 eurot, millest üldine 

tasandusfond (lg 1) oli 92 361 eurot ja toetusfond (lg 2) 555 188 eurot.  

Kultuuriministeeriumi kaudu toetati raamatukogudele raamatute soetamist 3 659 euroga ja 

1 000 euroga Aravete KK noorsuusatajate osalemist koolinoorte MM-l Itaalias.  

Siseministeeriumi kaudu laekus toetus 9 500 eurot Aravete staadioni uuendamiseks. 

Rahandusministeeriumi kaudu laekus 3 317 eurot töötajate õppelaenude kustutamiseks ning 

604 eurot aadressandmete korrastamise kulude katteks, mis laekus 2016. aastal. 

Põllumajandusministeeriumi kaudu saadi PRIA koolipiima ja -puuviljatoetust 4 243 eurot. 

Keskkonna Investeeringute Keskus  toetas Aravete lasteaia projekti „Vesi meie ümber“ 664 

euroga. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetus hajaasustuse programmile  oli 8 058 eurot 

Maavalitsuse kaudu laekus toetus alaealiste komisjoni tööks 240 eurot, MTÜ Järvamaa 

Omavalitsuste Liidu kaudu jagati laiali riigi poolt eraldatud  lasteaia õpetajate koolituse 

summa 475 eurot.  

AS-lt  Põlluvara laekus  585 eurot  toetus valla õpilasmaleva töö korraldamiseks. MTÜ Eesti 

Avatud Noortekeskuse kaudu laekus 480 eurot projektitoetust „EMP Riskilapsed ja noored“ 

projektile. 

Laekunud ettemaks on 23 296 eurot on SA Arcimedes projektitoetus Aravete KK-le, 2 310 

eurot noorsootöö projektide laekunud ettemaks, 800 eurot Kultuurkapitali toetus Aravete KK 

noorsuusatajatele ja 640 eurot Kooriühingult toetus laulukoorile. 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  63. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 14.  Tulud kaupade ja teenuste müügist   

   

eurodes   

  2015 2014 

Tulud hariduse tegevusvaldkonnast 104 864 91 007 

Tulud sotsiaalvaldkonna tegevusest 129 158 122 582 

Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt 

(vt lisa 7) 

10 364 9 742 

Muud tulud kaupade ja teenuste müügist 20 439 16 462 

Üür ja rent materiaalse põhivara kasutusrendile 

andmisest (vt lisa 8)  

7 124 7 550 

Riigilõivud (vt lisa 3) 1 727 3 376 

Tulud kultuuri ja kunsti tegevusvaldkonnast 3 369 2 791 

Tulud spordi ja puhke  tegevusvaldkonnast 6 952 5 357 

Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist 283 997 258 867 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  64. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 15.  Muud tegevustulud, finantstulud ja -kulud 

   

eurodes   

  2015 

 

2014 

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 

(vt lisa 8) 

115 0 

Kasum/kahjum varude müügist 0 1 674 

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3) 5 779 8 413 

Saastetasud (vt lisa 3) 37 73 

Kokku muud tegevustulud 5 931 10 160 

Muud finantskulud 0 -64 

Valuutakursi kasum/kahjum 495 17 

Kokku finantstulud ja -kulud 495 -47 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  65. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

 

Lisa 16.  Antud toetused 

     

eurodes     

  2015 2014 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele    

  Peretoetused (sünnitoetused, 

lapse koolitoetused jne) 

16 359 15 320 

  Toimetulekutoetused 5 689 7 260 

  Toetused vanuritele 9 611 8 207 

  Toetused puudega inimestele 16 325 18 447 

  Muud sotsiaaltoetused 4 926 5 273 

Sihtfinantseerimise vahendamine (hajaasustus) 8 058 3 685  

Mittesihtotstarbeline finantseerimine 63 772 47 496  

Liikmemaksud    

  Kohalikele 

omavalitsusliitudele 

11 903 9043 

  Muud liikmemaksud 3 832 6 810 

Kokku antud toetused 140 475 121 541  

 

  



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  66. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 17.  Tööjõukulud     

     

eurodes     

Tegevusvaldkond 2015  2014 

Töötajate 

arv 

Töötasu-

kulud 

Tööta-

jate arv 

Töötasu-

kulud 

Volikogu 1,2 8 253 1,2 8 087 

Vallavalitsus 8,45 120 743 8,7 107 541 

Spordi- ja Tervisekeskus 4,5 26 882 4,5 24 224 

Noorsootöö ja noortekeskused 2,2 19 022 1,85 12 659 

Kultuurimajad 3 23 118 2,5 14 655 

Muuseum 1 6 825 1 6 216 

Aravete Lasteaed 16,94 134 307 16,44 109 442 

Ambla Lasteaed-Põhikool 17,53 162 701 16,73 145 195 

Aravete Keskkool 32,95 301 094 30,22 260 006 

Aravete Hooldekeskus 8,8 59 447 8,46 52 224 

Raamatukogud 2 14 875 2 12 735 

Sotsiaalne kaitse 2,5 32 176 2,5 29 133 

Jäätmekäitlus (tänavapühkijad) 1,52 8 254 1,52 7 555 

Koolide sööklad (kokad) 5 27 657 5 22 473 

Ajutised lepingulised  16 151   14 537 

Kokku töötajate arv ja töötasukulud 107,59 961 505 102,62 826 682 

Ajutised lepingulised töötajad on ringijuhid, kellele makstakse töötasu töövõtulepingu alusel. 

 

     

  2015 2014   

Töötasukulud 961 505 826 682   

Sotsiaalmaks ja 

töötuskindlustusmaksed 329 641 285 307   

Erisoodustused kokku 1 995 2 487   

s.h töötajate õppelaenude kustutamine 1 995 2 487   

Kokku tööjõukulud 1 293 141 1 114 476   

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  67. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 18.  Muud tegevuskulud 

 

eurodes   

Kulu liik 2015 2014 

Käibemaksukulu 105 915 100 256 

Käibemaksukulu  põhivara soetuselt 718 2 276 

Käibemaksukulu õppevahenditelt 934 0 

Riigilõivu kulu 19 98 

Maksuvõlalt intressikulu 1 0 

Administreerimiskulud 24 345 23 120 

Rajatiste majandamiskulud 89 184 74 585 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 206 902 207 367 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa 7) 13 774 15 156 

Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete ja 

ruumide haldamiskulud (vt lisa 8) 

8 388 9 391 

Transpordivahendite majandamiskulud 35 179 36 877 

Meditsiini- ja hügieenikulud 12 404 12 240 

Lähetuskulud 10 031 2 724 

Koolituskulud 11 122 9 695 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 34 603 35 289 

Inventari majandamiskulud 20 907 13 793 

Toiduainete ja  toitlustusteenuste kulud 59 530 61 019 

Teavikute kulud  10 207 9 451 

Õppevahendite kulud 82 937 76 123 

Vaba aja sisustamise kulud 40 577 29 834 

Kulu muude nõuete ebatõenäoliselt laekuvaks 

hindamisest  

426 85  

Muud majandamiskulud 38 715 29 283 

Kokku majandamiskulud 806 818 748 662 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  68. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 19. Seotud osapooled 

 

A. Tehingud seotud osapooltega 

 

Üksuste kohta, kes on seotud osapoolteks, kuid kellega ei ole aruandeaastal turutingimustest 

või seadustega sätestatud tingimustest erinevaid tehinguid toimunud avaldatakse nimekiri ja 

tehingute andmed järgnevalt: 

 

Ambla Spordiklubi MTÜ 

Aravete Metallitööde OÜ 

FIE Aive Kukk  

Järvamaa Haigla AS 

Järvamaa Omavalitsuste Liit MTÜ 

MTÜ Järva Arengu Partnerid 

Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts MTÜ 

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ 

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus 

Ambla Haridusselts MTÜ 

Käravete Küla Selts MTÜ 

Sääsküla Külaselts MTÜ 

Paide Vesi AS 

Tulehoidja OÜ 

EELK Maarja Kogudus MTÜ 

AS Põlluvara 

KÜ Aravete Anna 

OÜ Struberg 

OÜ Arvmer 

OÜ Tapa Vesi 

 

eurodes 

Tehingu liik Summa 

Sissemaks aktsiakapitali (Järvamaa Haigla AS) 2015 4 096 

Antud toetused 2015 35 498 

Ostetud teenused 2015 33 227 

Saadud tulu 2015 2 763 

Kohustused seisuga 31.12.2015 1 280 

Nõuded seisuga 31.12.2015 91    

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  69. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

B. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud 

eurodes 

 

  
Tegev- ja kõrgema 

juhtkonna keskmine 

arv  

Tasude kogusumma  

(taandatuna 

täistööajale) 

2015 2014 2015 2014 

Volikogu liikmed 0 0 8 250 8 087 

Asutuste juhid:     

Ambla Vallavalitsus 1 1 20 724 18 857 

Aravete Spordi- ja 

Tervisekeskus 

1 1 9 553 8 518 

Aravete Raamatukogu 1 1 7 412 5 860 

Ambla Raamatukogu 0,6 0,6 4 478 4 125 

Käravete Raamatukogu 0,4 0,4 2 985 2 750 

Aravete Külamuuseum 1 1 6 825 6 216 

Aravete Lasteaed 

Mesimumm 

1,5 1,5 16 855 15 612 

Ambla Lasteaed-Põhikool 1,25 1,25 15 844 14 431 

Aravete Keskkool 2 2 32 339 29 194 

Aravete Hooldekeskus 1 1 9 521 8 428 

Ambla Kultuurikeskus 1 0,5 13 406 5 820 

Kokku 11,75 11,25 148 192 127 898 

 

 



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  70. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

Lisa 20.  Bilansipäevajärgsed sündmused 

 

 Ambla Vallavolikogu 21.01.2016 määrusega nr 1 kinnitati Ambla valla 2016. aasta 

eelarve. 

 Ambla Vallavalitsus sõlmis 05.01.2016 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega lepingu 

„Ambla Lasteaed-Põhikooli renoveerimise I etapp“ toetamiseks 32 000 euroga. 

 Ambla Vallavalitsus sõlmis 02.03.2016 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega lepingu 

„Aravete kergliiklustee II etapi“ toetamiseks 285 000 euroga. 

 Alates 16.01.2016   lõpetati ennetähtaegselt MTÜ-ga Kesk-Eesti Kardikeskus  01. 04. 2014 

kümneks aastaks sõlmitud üürileping suure võlgnevuse tõttu.  09. 03. 2016  üürnik tasus  ca 

60% võlast, kuid üüritud kinnisasja pole üürnik Ambla Vallavalitsusele vaatamata korduvatele 

nõudmistele tagastanud.   



(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) 

Rait Pihelgas, vallavanem  71. leht 72-st Krista Lehtsalu, vandeaudiiitor 
 

 

 

Lisa 21.  Selgitused eelarve täitmise aruandele 

 

 2015. aasta eelarve võeti vastu 22.01.2015 Ambla Vallavolikogu määrusega nr 1. 

Põhitegevuse tulud olid planeeritud kokku 2 284 184 eurot ja põhitegevuse kulud 

summas 2 329 863 eurot. Põhitegevuse tulem oli – 45 679 eurot. 

 2015. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve kinnitati 19.03.2015 Ambla 

Vallavolikogu määrusega nr 5. Põhitegevuse tulusid suurendati kokku 36 989 euro 

võrra. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoosi suurendati 6 342 euro võrra 

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenesid 7 388 euro võrra. Saadud toetustele 

lisati 23 259 eurot, mis on põhiliselt sihtfinantseerimisena laekunud erinevad 

projektitoetused 22 599 eurot (KIK projekt Aravete lasteaed, EAS hajaasustuse 

programm, EMP Norra noorsootöö projekt, Aravete staadioni renoveerimine) ja 660 

eurot tasandus- ja toetusfondi korrigeerimine. Ambla valla põhitegevuse kulusid 

suurendati I lisaeelarvega kokku 36 984 euro võrra. Antud toetuseid suurendati 12 547 

euro võrra, muud tegevuskulud suurenesid 24 437 euro võrra. Likviidsete varade 

muutus korrigeeriti 5 euroga. 

 2015. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve kinnitati 19.11.2015 Ambla 

Vallavolikogu määrusega nr 15. Põhitegevuse tulusid suurendati kokku 27 580 euro 

võrra ja põhitegevuse kulud suurenesid 27 580 eurot. Tulud kaupade ja teenuste 

müügist suurenesid 16 800 euro võrra. Saadud toetustele lisati 10 780 eurot, mis on 

põhiliselt sihtfinantseerimisena laekunud erinevad projektitoetused. Antud toetuseid 

kulude poolel vähendati 2 915 euro võrra ja muud tegevuskulud suurenesid 30 495 

euro võrra. 



  72. leht 72-st  
 

3. Majandusaasta aruande allkiri 
 

Majandusaasta aruande on koostanud Ambla Vallavalitsus. 

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Ambla Vallavalitsuse otsus 

aruande heakskiitmise kohta. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Rait Pihelgas 

Ambla vallavanem   


