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1.Tegevusaruanne 

 

1.1 VALLAVANEMA PÖÖRDUMINE 

2016.  aasta oli Tapa valla jaoks stabiilse arengu aasta. Finantsseisund paranes ja seega suurenes 

võimekus osutada elanikkonnale teenuseid. Elanikkonna registrijärgne vähenemine jätkus, samas 

tuleb tõdeda, et rändesaldo jäi negatiivseks vaid 15 inimese võrra. 

Möödunud aastat jääb märgistama märkimisväärne meediahuvi kasv Tapa kui liitlaste 

saabumiskoha vastu. See omakorda tingis ettevõtlusringkondade elavnemise ning erinevate 

päringute kasvu investeerimisvõimaluste kohta Tapal ja Tapa vallas. Lisanduvate töökohtade tulek 

tähendab omakorda kinnisvara hindade kasvu, mille tagajärjel on surve hoonete, eriti kortermajade, 

korrastamiseks Tapa linnas suurenemas. Järgmistel aastatel peab Tapa vald rohkem tähelepanu 

pöörama eluasemevõimaluste pakkumise suurendamiseks, seda eelkõige elamumaade valiku 

suurendamisel. 

Seoses Kaitseväe suureneva kohaloluga on teostatud mitu investeeringut Tapale, rajatud on 

Kaitseväe linnakut Tapa linnaga ühendav kaugküttetrass. Koostöös Kaitseministeeriumiga 

rekonstrueeriti Lõuna ja osa Loode tänavast ning taasrajati Tapa valla omanduses olev raudteeharu. 

2016.  aastal alustati Lehtse keskusehoone ehitamisega, see peab valmima 2017. aasta juulis. 

Möödunud aastal toimusid peamised ettevalmistustööd 2017. aastal Tapa kesklinnas realiseeritavate 

ehitusprojektide läbiviimiseks.  

Tähtsaimaks 2016. aastal tehtud otsuseks Tapa valla jaoks oli 12. detsembril 2016 Tapa ja Tamsalu 

volikogude ühisistungil sündinud otsus kahe valla ühinemiseks. Tapa vald jääb nime poolest alles, 

suureneb vaid Tamsalu valla territooriumi võrra. Samas ei ole tegemist liitumisega, vaid kahe 

võrdse osapoole ühinemisega, koos sellega kaasnevate läbirääkimiste, otsuste ja tulemustega.  

Kokkuvõttes võib tõdeda, et 2016. aasta oli Tapa vallale tegude- ja sündmusterohke ning huvitav 

aeg. Tehti palju mõjuvaid otsuseid, mille vilju saab tunda veel pikki aastaid.  

 

Alari Kirt, vallavanem 
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1.2 KONSOLIDEERIMISGRUPI STRUKTUUR 

Konsolideerimisgrupi struktuur on toodud raamatupidamise aruande lisas nr 5 

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad 

järgmised üksused: 

A. Konsolideeritav üksus Tapa Vallavalitsus 

Allüksuse nimetus 

Töötajate 

keskmine arv 

majandusaastal 

(taandatuna 

täistööajale) 

Töötasude 

kogusumma 

majandusaastal 

(tuhandetes 

eurodes) 

Volikogu 2,1 39 

Vallavalitsus 29,93 447 

Haridusasutused 200,79 2 044 

sh 1 gümnaasium, 1 põhikool, 2 lasteaed-põhikooli 134,31 1 479 

2 lasteaeda  66,48 565 

Kultuuri- ja spordiasutused 47,11 388 

sh 2 kultuurimaja 7,8 57 

raamatukogu 15,25 130 

muusika- ja kunstikool 13,06 131 

muuseum 1 7 

2 spordihoonet 10 59 

Sotsiaalne kaitse (hooldekodu, koduteenindus, 

päevakeskus) 
17,16 127 

Majandusüksus 4,5 54 

Ajutised lepingulised  61 

Kokku Tapa Vallavalitsus 301,59 3 160 

B. Konsolideeritud üksused 

Üksuse nimetus 

Tapa VV 

osaluse 

määr (%) 

Töötajate 

keskmine arv 

majandusaastal 

(taandatuna 

täistööajale) 

Töötasude 

kogusumma 

majandusaastal 

(tuhandetes 

eurodes) 

OÜ Tapa Vesi 100 9,1 109 

Kokku konsolideeritud üksused  9,1 109 
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1.3 ÜLEVAADE TÄHTSAMATEST FINANTSNÄITAJATEST 

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad (tuhandetes eurodes) 

  2016 2015 2014 2013 2012 

Bilansi näitajad      

 Varad aasta lõpus 25 996 25 786 25 487 26 104 24 733 

 Kohustused aasta lõpus 3 275 3 930 3 918 4 288 3 591 

 Netovara aasta lõpus 22 721 21 856 21 569 21 816 21 142 

Tulemiaruande näitajad      

 Tegevustulud 10 245 8 826 8 010 9 069 12 831 

 Tegevuskulud -9 473 -8 547 -8 327 -8 705 -7 893 

 Tulem 772 279 -317 364 4 938 

Muud näitajad      

Põhivarainvesteeringute maht 1 838 914 488 2 781 7 053 

Likviidsus* 0,6 0,76 0,71 0,61 0,41 

Lühiajaline maksevõime** 1,04 1,16 1,16 1,11 1,05 

Kohustuste osakaal varadest %-des 0,13 0,15 0,15 0,16 0,15 

Laenukohustuste osakaal varadest %-des 0,09 0,11 0,12 0,14 0,09 

Piirmäärade täitmine arvestusüksuse 

konsolideeritud näitajate alusel 

     

Põhitegevuse tulem 1 055 1 055 854 726 418 

Netovõlakoormus 20,17 24,39 30,27 36,72 23,47 

Piirmäärade täitmine konsolideerimata 

näitajate alusel 

     

Põhitegevuse tulem 830 876 715 596 331 

Netovõlakoormus 24,21 28,06 33,99 41,29 26,47 

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 

Likviidsus- likviidsed varad/lühiajalised kohustused 

Lühiajaline maksevõime- käibevara/lühiajalised kohustused 

Põhitegevuse tulem- põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvutusmetoodika on kehtestatud 

vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega, piirmäär on vastavalt KOFS § 33 null 

(st ei tohi olla negatiivne) 

Netovõlakoormus- KOFS § 34 alusel arvutatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel arvestatud 

likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 

rahandusministri määrusega 
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1.4 ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST 

 

Euroopa majanduse kindlustunde indikaatorid on viimase poolaasta jooksul kitsast koridorist välja 

murdnud, kus nad viimase kolme-nelja aasta jooksul püsisid, väljendades selgemalt optimismi 

suurenemist. Samas ei ole see optimism jõudnud veel meie kaubanduspartnerite impordi 

kasvuootustesse, mis agregeeritult näitavad eelmise prognoosiga võrreldes veidi. tagasihoidlikumat 

Eesti ekspordinõudluse kasvu. Seetõttu oleme käesoleva aasta. majanduskasvu prognoosi veidi 

alandanud, kuid tõstnud 2018. aasta ootusi. Eesti ekspordi kasv üllatas eelmisel aastal positiivselt, 

mis annab alust arvata, et kiire palgakasv ei ole konkurentsivõimet oluliselt halvendanud. 

Sisenõudluse kasv jäi 2016. aastal suvel prognoositust aeglasemaks, kuna ei toimunud kauaoodatud 

ettevõtete investeerimisaktiivsuse tõusu. Samas annavad EL rahade intensiivne kasutuselevõtmine, 

kohalike omavalitsuste valimised ning paranev majanduskonjunktuur lootust, et investeeringud 

käesoleval aastal siiski kasvama hakkavad. Eratarbimise kasvutempo on püsinud suhteliselt kiirena 

ning niigi ajalooliselt kõrge kodumajapidamiste säästumäär jätkas tõusutrendil. Majapidamiste 

säästumäära võib langetada toormehindade kasvu najal kiirenenud inflatsioon, mis kärbib 

reaalsissetulekute kasvu oluliselt. Üldine ebakindlus püsib kõrge, kuid riskide jaotus on praegu 

tasakaalustatum, kui suvise prognoosi koostamise ajal. 

Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2017. aasta märtsi alguse seisuga  Eesti sisemajanduse 

koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2017. aastal 2,4% ja 2018. aastal 3,1%. 

Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2017. aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt 

investeeringute kasvu taastumisel. Import kasvab sel aastal ekspordist kiiremini ja netoekspordi 

panus jääb negatiivseks. Tuleval aastal ootame ekspordi kasvu kiirenemist kooskõlaliselt 

ekspordipartnerite majanduskasvuga. Lisaks ekspordile toetab majanduskasvu sisenõudlus, mille 

kasvutempo väheneb. Aastatel 2019.– 2021 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas. 

Kasv tugineb neil aastail ekspordile, kuid sisenõudluse panus püsib tänu eratarbimise ja 

investeeringute kasvule stabiilne. 

Prognoosi kohaselt aeglustub eratarbimise reaalkasv 2017. aastal oluliselt, kuna viimased kolm 

aastat langenud tarbijahinnad pöördusid 2016. aasta lõpul tõusule. Palgatulu kiire kasv siiski jätkub, 

kuid umbes poole 2017. aasta palgatulu kasvust võtab ära 3,3%ni ulatuv hinnatõus. Seetõttu langeb 

eratarbimise reaalkasv eelmise aasta 4%lt 2,2%le 2017. aastal. 

2018. aastal tõuseb aga jõuliselt tulumaksuvaba miinimum, mis tõstab madalama palgaga töötajate 

netopalka kuni 10% – tulumaksureformi ja hinnatõusu aeglustumise koondmõjul kiireneb 

eratarbimise reaalkasv taas 4%ni. Edaspidi tarbimise kasvutempo langeb SKP kasvust veidi 

madalamale, kuna elanike netosissetulekuid jõuliselt suurendavaid reforme, mis viimastel aastatel 

on tarbimist mõjutanud, ei ole ette planeeritud ja kiirem kasv võib tulla eelkõige säästumäära 

vähenemise kaudu. 

Investeeringute neli aastat kestnud langus saab 2017. aastal ilmselt läbi ja seda toetavad kõik 

sektorid. Kodumajapidamiste eluasemeinvesteeringute kuus aastat kestnud suurenemine jätkub, 

mida kinnitab eluasemelaenu jäägi kasvutempo stabiilne tõus. Valitsussektori investeeringud 

peaksid nelja aastase languse järel kasvule pöörduma ELi rahade suurema kasutamise kaudu, mida 

toetavad kohalike omavalitsuste valimistega seotud täiendavad investeeringud. Ettevõtlussektori 

sääst (kasumite ja investeeringute vahe) on kuni 2016. aasta lõpuni olnud suur, mis viitab 

tootmisvõimsuste piisavusele ja ebakindluse jätkumisele majanduskasvu kiirenemise suhtes. 

Majandusaktiivsuse mõningane kiirenemine eelmise aasta lõpus ja paljude kindlustunde 

indikaatorite oluline paranemine viimase poole aasta jooksul nii Eestis kui ka kogu ELis annavad 

siiski lootust, et konjunktuur ettevõtluses hakkab muutuma. Konkreetse tõuke investeeringute 

kasvuks annavad mitmed suured laevaostud 2017. aasta esimeses pooles. Arvestades nõrka 
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võrdlusbaasi ja mitmeid ühekordseid tegureid, võib investeeringute (kapitali kogumahutuse) kasv 

2017. aastal ulatuda 9%ni. 2018. aastal jäävad investeeringud tugeva võrdlusbaasi tõttu eelneva 

aasta tasemele, kuid edaspidi võib kasv ulatuda 4%ni kui majanduskonjunktuur paraneb ja ELi ning 

Eesti majanduste taastumine kriisist jätkub. 

2017. aastal nõudlus meile olulistel välisturgudel tugevneb, soosides kaupade ja teenuste ekspordi 

hoogsa kasvu jätkumist (3,7%). Kaubaekspordi kasv on laiapõhjaline, vaid elektroonika osas on 

väljavaated nõrkade välistellimuste tõttu tagasihoidlikumad. Teenuste eksport püsib tugevana 

eelkõige välisturistide kasvavate külastuste ning mitmesuguste äri- ja IT teenuste ekspordi 

suurenemise tõttu. Positiivne mõju teenustele tuleb ka Eesti ELi eesistumisest teisel poolaastal. 

2018. aastal jätkub maailmamajanduse tugevnemine, mis toetab ka meie kaubanduspartnerite 

käekäiku. Eksport kasvab välisnõudlusest veidi kiiremini, ulatudes 2018. aastal 3,9%ni ning 2018. 

aastal 4,0%ni. Import suureneb sel aastal 5,4%, mis ületab ekspordi kasvu eelkõige laevatehingu 

ning valitsussektori investeeringute taastumise tulemusena. Keskpikas plaanis saab impordi kasv 

olema ekspordist veidi kiirem investeerimisaktiivsuse tugevnemise mõjul. 

Pärast 2016. aastal saavutatud kõrgtaset (2,7% SKPst) väheneb jooksevkonto ülejääk sel aastal 

1,3%ni SKPst. Suurenev kapitalikaupade import koos ühekordse transpordivahendi ostutehinguga 

ning välisettevõtete kasumite suurenemine vähendavad tänavust jooksevkonto ülejääki. 

2017. aastal kiireneb tarbijahindade (THI) tõus 3,3%ni, mis on erinevate tegurite koosmõjul viimase 

viie aasta kiireim hinnatõus. Suures osas on selle taga toidu ja nafta kallinemine välisturgudel, aga 

ka sisemaiste tegurite ja maksumeetmete panus suureneb. Energiahinnad tõusevad sel aastal 7%, 

mida veab mootorikütuse kallinemine ning väiksemas ulatuses ka veebruaris toimunud 

kütuseaktsiisi tõstmine. Toidu kallinemine välisturgudel on hakanud suuremal määral ka siinsetesse 

hindadesse üle kanduma ning saab olema laiapõhjaline. Kaudsed maksud kergitavad inflatsiooni sel 

aastal 0,9%, millest valdava osa moodustavad alkoholi, tubaka ja kütuste aktsiisimäärade tõusud. 

Lisaks aasta alguses jõustunud uutele maksumääradele lisandub juulis lahja alkoholi jõulisem 

aktsiisimäära tõstmine. Teenuste hinnatõus kiireneb ajutiste tegurite taandumise ja tõusvate 

kütusehindade lisanduva mõju tõttu. 2018. aastal pidurdub inflatsioon 2,7%ni välistegurite panuse 

vähenemise tulemusena. Energiahindade tõus pidurdub, kuna naftahinnad stabiliseeruvad eelduste 

kohaselt. Teenuste hinnatõus peaks veidi kiirenema ning lisaks tipneb tuleval aastal 

maksumeetmete mõju, kui selle panus moodustab ca 1% THI-st. 2019. aastal alaneb inflatsioon 

2,5%ni ning prognoosiperioodi lõpus 2,0%ni maksumeetmete mõju taandumise tõttu. Tööturu 

olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad vaatamata madalale majandusaktiivsusele. 

Hõive kasvas 2016. aasta kokkuvõttes 0,6% ning tööturul osalemise aktiivsuse tõusu tõttu suurenes 

tööpuudus 6,8%ni. Hõive kasv oli kiirem sisetarbimisele tuginevates tegevusalades. Kooskõlaliselt 

üldiste majandusarengutega ootame käesoleval aastal mõõduka 0,5% hõive kasvu jätkumist. 

Järgmisel aastal hõive kasv aeglustub 0,2% ning peatub alates 2019. aastast tööjõu pakkumise 

piirangute tõttu. Tööealise rahvastiku (vanus 15-74) arengutes on viimaste andmete järgi toimunud 

trendimuutused, mis tõstavad tööjõu pakkumist varasemate ootustega võrreldes. Rändesaldo on 

alates 2015. aastast positiivne. Tööturul osalemisele on positiivselt mõjunud ka naiste pensioniea 

tõus 63 eluaastani 2016. aastaks ning üldise vanaduspensioniea järkjärguline tõus 65 eluaastani 

aastaks 2026 jätkab seda trendi. Lisaks suurendab tööturul osalemist eelmise aasta keskel 

käivitunud töövõimereform, kuid esmajärjekorras eeldame selle tõttu statistilist tööpuuduse 

suurenemist alates 2017. aastast. Kuigi aktiveerimismeetmed aitavad senistel 

töövõimetuspensionäridel tööturul paremini toime tulla, ei ole tõenäoliselt nende oskused 

vastavuses ettevõtete ootustega.  

Keskmise palga kasvutempo on püsinud kiire vaatamata madalale majanduskasvule. Palgauuringu 

kohaselt kiirenes keskmise palga kasv 2016. aastal 7,6%ni 2015. aasta 6%lt. Osaliselt oli 

palgakasvu kiirenemise taga oluliselt suurenenud preemiate maksmine, kuid kasv kiirenes ka 

preemiaid arvestamata 7,2%ni. Samas maksulaekumiste statistika näitas eelmisel aastal palgakasvu 
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püsimist 6% juures. Palgakasv oli valdavalt kiirem keskmisest madalama palgaga harudes, kus 

tööjõupuudus on teravam ning palgasurved alampalga ca 10% tõusu tõttu suuremad. Üldine 

ärikliima paranemine ning hoogustuv riigi investeerimisaktiivsus lubab käesolevaks aastaks oodata 

mõõdukalt kiire 5,9% palgakasvu jätkumist. 2018. aastaks ootame palgakasvu aeglustumist 5%ni, 

kuna ettevõtete palgasurvet vähendavad tulumaksu muudatused. Tööturu pingete jätkumise tõttu ei 

ole põhjust oodata palgakulude osakaalu vähenemist suhtena SKPsse. Reaalse ehk inflatsiooniga 

korrigeeritud palga kasv aeglustub käesoleval aastal 2,5%ni inflatsiooni taastumise tõttu ning püsib 

allpool 3% kogu prognoosiperioodi vältel. 2017. aasta valitsussektori1 eelarvepuudujääk ulatub 

prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst, mis võrreldes riigieelarves oodatuga on 0,2% SKPst võrra 

väiksem. Peamiseks puudujäägi tekitajaks on muu keskvalitsus, sh suuremahuliste investeeringute 

tõttu Riigi Kinnisvara AS. Samuti on defitsiidis kohalikud omavalitsused, kus on oodata 

investeerimismahtude kiiret tõusu. Paari viimase aasta eelarveülejääk on võimaldanud neil koguda 

reserve, mille kasutamisele aitavad kaasa selle aasta sügisel toimuvad kohalikud valimised. 

Riigieelarve on sel aastal tasakaalu lähedal. Sotsiaalkindlustusfondide koondpositsioon on 

stabiilselt 0,1%ses ülejäägis. 2018. aastal on prognoosi kohaselt oodata valitsussektori 

eelarvepuudujääki 1,7% SKPst. Puudujäägi kasv tuleb ainuüksi riigieelarvest, kuna prognoos ei 

sisalda seni vastu võtmata tulumeetmeid. Lisades prognoosile juurde ka meetmed, kujuneb 

valitsussektori eelarvepuudujäägiks 0,7% SKPst. Puudujäägi suurenemine 0,2% SKPst võrra 

käesoleva aastaga võrreldes tuleneb mh investeerimismahtude kasvust seoses välisvahendite 

kasutuselevõtu hoogustumisega. Ülejäänud valitsussektori tasandite eelarvepositsioon järgmisel 

aastal paraneb. Vastu võtmata meetmetega arvestades jõuab valitsussektor nominaalse ülejäägini 

2020. aastal. 

2017. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,9% SKPst, mis on 0,2% võrra kõrgem kui aasta varem. 

Võrreldes 2016. aastaga kasvavad kõik maksuliigid veidi kiiremini kui SKP. 

Ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul ei avaldu nominaalse majanduskasvu muutus üks-üheselt 

maksulaekumistes. Aastatel 2018–2021 vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja 

suurendatakse tarbimismakse, kapitalimaksud kasvavad kõige aeglasemas tempos. Kokkuvõttes on 

maksukoormus sel perioodil keskmiselt 35,0% SKPst, tõustes 2021. aastaks 35,1%le SKPst. Koos 

koalitsioonileppes sisalduvate ja veel jõustamata meetmetega, ulatub maksukoormus 

prognoosiperioodi lõpuks 35,7%ni SKPst. Valitsussektori võlakoormus langes 2016. aasta lõpuks 

9,5%ni SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta 7,3%ni SKPst. 

Käesoleval aastal väheneb võlakoormus veelgi, kuid kahel järgneval aastal on oodata rahavoo 

puudujäägist tulenevalt võla suurenemist 11,6%ni SKPst 2019. aasta lõpuks. Seejärel hakkab 

võlakoormus paranenud eelarvepositsiooni toel vähenema, jõudes prognoosiperioodi lõpuks 2021. 

aastal 11%ni SKPst. Arvestades veel jõustamata meetmeid, väheneb võlakoormus 

prognoosiperioodi lõpuks 8,5%le SKPst. 

Allikas: Rahandusministeerium 

 

2016. aastat iseloomustavad järgmised Eesti majanduse põhinäitajad: 

 

2016 a 2015 a 2014 a 2013 a 2012 a 

      Tööga hõivatute arv 

     vanuses 15-74 (tuh inimest) 644,6 640,9 624,8 621,3 614,9 

Mitteaktiivsed 
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vanuses 15-74 (tuh inimest) 290,8 300,5 316,9 320,3 327,4 

Keskmine brutokuupalk (euro) 1 146,00 1 065,0 1 039,0 949,0 887,0 

Töötuse määr (%) 6,8 6,2 7,4 8,6 10,2 

Tarbijahinnaindeksi muutus 

     võrreldes eelneva aastaga (%) 0,1 -0,5 -0,1 2,8 3,9 

SKP jooksevhindades (mln 

eurot) 20 916,40 20 460,9 19 526,2 18 434,7 16 998,2 

Kohalikesse eelarvetesse laekunud 

    maksud (tuh eurot) 966 832,6 910 532,3 847 251,5 780 950,7 723 693,3 

   Füüsilise isiku tulumaks 908 280,90 852 540,6 788 299,40 723 709,5 665 082,6 

   Maamaks 58 551,70 57 991,7 58 952,10 57 241,2 58 610,7 

      Allikas: Statistikaamet, Maksu-ja Tolliamet 

    Tegevusaruande antud osa koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi, Statistikaameti ja 

Eesti Panga veebilehtedel avaldatud teavet. 

1.5 ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST ARENGUSUUNDADEST  

 

Tapa valla pindala on 262,8 km2 ning jaguneb 5 kandiks (piirkonnaks): Tapa, Lehtse, Jäneda, Saksi 

ja Karkuse. Tapa valla asustustihedus on ca 35 inimest/km2. Rahvastikust paikneb suurem osa 

vallasiseses Tapa linnas. Tiheasustusega asulad on Lehtse alevik, Jäneda küla ning Moe küla.  

Tapa vallas elas 2017. aasta  alguse seisuga rahvastikuregistri andmetel 7 612 inimest. Ülevaate 

demograafilisest suundumusest annab järgnev tabel: 

 

 

Demograafiline struktuur seisuga 01.01. 

 

lapsed 0-6 lapsed 7-18 

tööealised 

19-64 

vanurid 

65-… 

Rahvaarv 

KOKKU 

2017 503 968 4 479 1 662 7 612 

2016 520 989 4 602 1 663 7 774 

2015 537 1 004 4 708 1 675 7 924 

2014 562 1 015 4 832 1 676 8 085 

2013 561 1 037 5 077 1 663 8 338 

 

Nagu andmetest näha, jätkub elanikkonna vähenemise tendents nagu teisteski maaregioonides, seda 

ennekõike tööealiste grupi osas, koos töövõimelistega lahkuvad paraku ka lapsed. Suhtelised 

muutused eelneva aastaga võrreldes on toodud allpool. 
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Elanikkonna struktuaalsed muutused 

protsentides 

 

      

 

lapsed 0-6 

lapsed 

7-18 

tööealised 

19-64 

vanurid 

65-… 

Rahvaarv 

KOKKU 

2017/2016 -3,27 -2,12 -2,67 -0,06 -2,08 

2016/2015 -3,17 -1,49 -2,25 -0,72 -1,89 

2015/2014 -4,45 -1,08 -2,57 -0,06 -1,99 

2014/2013 0,18 -2,12 -4,83 0,78 -3,03 

2013/2012 -2,43 -2,72 -2,57 0,06 -2,07 

 

Nii nagu Eestis tervikuna, on kahanemine jätkuv ka õpilaste arvus.  

Õpilaste arvud Tapa valla munitsipaalkoolides 10. novembri seisuga 

 

2016 2015 2014 2013 2012 

Jäneda Kool 49 51 46 52 53 

Lehtse Kool 43 51 44 43 49 

Tapa Gümnaasium 521 526 558 581 588 

Tapa Vene Põhikool 156 154 179 185 203 

Kokku 769 782 827 861 893 

 

Keskmist sissetulekut iseloomustab alljärgnev aegrida: 

Keskmine sissetulek TSD-deklaratsioonide alusel (jaan-

dets) 

      

 

2016 2015 2014 2013 2012 

Tapa vald 918 860 819 769 718 

Lääne-Virumaa 942 906 857 806 758 

Eesti 1 085 1 016 967 912 856 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja 

Tamsalu Vallavolikogu ettepaneku Tapa Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse 

muutmine ja ühinemisläbirääkimised (22. detsember 2015. a otsus nr 55) ja Tapa Vallavolikogu 
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otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepanekuga ning 

ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta (25. veebruari 2016. a otsus nr 129) alustati Tapa ja 

Tamsalu valla ühinemisprotsessi ettevalmistusega. 

Moodustati ühine juhtkomisjon ning kaks valdkondade töörühma, kes hakkasid ette valmistama 

ühinemislepingut. 

Ühinemisläbirääkimiste tulemusena toimus 12. detsembril 2016  Tapa Kultuurikojas kahe 

vallavolikogu (Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu) istungid, kus kinnitati ning 

allkirjastati kahe valla ühinemisleping. 

Olulised muudatused toimusid Tapa Vallavolikogu koosseisus. 22. aprillil 2016,  esitas volikogu 

esimehe kohalt lahkumiseks avalduse senine volikogu esimees Urmas Roosimägi, kes palus ühtlasi 

peatada oma volitused vallavolikogu liikmena, kelle asemele astus asendusliikmena Lii Jairus. 

25. mail 2016 Tapa Vallavolikogu istungil valiti uueks volikogu esimeheks senine volikogu 

aseesimees Reigo Tamm. 

 

1.6 ÜLEVAADE SISEKONTROLLISÜSTEEMIST JA FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST 

Sisekontrollisüsteem on meetmete rakendamine riskide maandamiseks ning hõlmab allasutuste 

struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid protseduure ja asjaajamisreegleid. Meetmete 

rakendamine peab andma piisava kindlustunde, et tagada : 

 asutuse tegevuse seaduspärasus; 

 varade kaitstuse raiskamiste, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja ebakompetentsusest 

tulenevate kahjude eest; 

 tegevuste tõhusus ja mõjusus ning osutatavate teenuste kõrge kvaliteet; 

 autuse juhtimis- ja finantsinformatsiooni usaldusväärsus ja õigeaegsus. 

Nimetatud tegevuste tagamiseks on kehtestatud asutusesisesed protseduurireeglid ja 

raamatupidamise sisekorra eeskiri, vajadusel rakendatakse teenistuslikku järelevalvet. 

Eraldi sisekontrolöri ametikohta moodustatud ei ole. 

Juhtkonna tegevuste seaduslikkust ja varade kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu 

moodustatud revisjonikomisjon. 

Tapa valla eelarvepoliitika kavandamisel ja elluviimisel rakendatakse mitmeid alusdokumente. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 

(KOFS), Tapa valla põhimäärus, Tapa valla arengukava, Tapa vallavara eeskiri ning iga 

eelarveaasta kohta vastu võetud valla eelarve. Piirangud laenude ja muude kohustuste võtmisel 

tulenevad ennekõike KOFS -ist ning vallavara valitsemise korrast.  

KOFS on kehtestanud kõikidele omavalitsustele reeglid finantsdistsipliini tagamiseks, millest on 

Tapa vald oma eelarvestrateegiates ka kinni pidanud. 

Valla kui kohaliku omavalitsusüksuse krediidiriski vähendamiseks sõlmiti Tapa Vallavolikogu 

otsuse 29. augustist 2013 nr 191 alusel laenuleping tütarettevõttega OÜ Tapa Vesi.  

Likviidsusriski täiendavaks maandamiseks võib vallavalitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni iga kuu 

teha kulutusi 1/12 lõppenud eelarveaastaks ettenähtud kulutustest, kui eelarve ei ole eelarveaasta 

alguseks vastu võetud. Peale eelarve vastuvõtmist täidetakse kinnitatud eelarvet vallavalitsuse ning 

alaeelarvete juhtide poolt jälgides põhimõtteid, et personali- ja majanduskulud oleks kaetud, 
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arvestades tegevuste sesoonsust. Eelarve täitmise seisust antakse allasutuste juhtidele ülevaade 

igakuuliselt. Kvartaalselt informeeritakse eelarve täitmisest volikogu. Vajadusel koostatakse 

lisaeelarved. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamist korraldab vallavalitsuse 

rahandusosakond tsentraalselt. Investeeringute tegemine kavandatakse vastavalt sõlmitud 

lepingutele ning vastavalt hallatavate asutuste tegevuse omapärale.  

Tapa Vallavalitsusel ja konsolideerimisgruppi kuuluval äriühingul on avatud tavapärasteks 

tehinguteks pangakontod AS-s Swedbank ja AS-s SEB Pank. Bank DNB-s, Nordea Bank AB Eesti  

filiaalis  ja Danske Bank-is on kasutusel  laenulepingute kohaselt samas pangas avatud 

arvelduskontod, mida  kasutatakse intresside ja tuleviku laenutagastuste makseteks.  

Tehingupartneritele sätestatakse sõlmitud lepingutes või väljastatud arvetel maksetähtajad. 

Kohustuste täitmise tagamiseks sõlmitakse pikaajaliste tehingute osas lepingud. Võlgnikele 

edastatakse kirjalikke meeldetuletusi, esitatakse kiirmaksekäsu avaldusi või hagiavaldusi kohtule 

ning esitatakse täitedokumente sundtäitmiseks kohtutäituritele.  

 

1.7 ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST 

 

VALLA ÜLDJUHTIMINE JA MAINE  

Üldjuhtimise ja mainekujunduse prioriteedid: 

 Head ühendused suurematesse keskustesse ning hästi korraldatud vallasisene transport  

 Arenev linn on tõmbekeskuseks  

 KOV ja esmatarbeteenused on kättesaadavad oma vallas  

 Vallal on avatud inforuum, vallaleht, arenev ja informatiivne koduleht ning aktiivsed 

sotsiaalmeediakanalid  

 Tapa on ettevõtlike kodanikega vald  

 Vald kasutab ära oma hea logistilise asukoha ettevõtluse arendamiseks  

 Valla piirkonnad on eripärased ja nende potentsiaali kasutatakse elanike hüvanguks 

Vallasisene transport 

Õpilaste transporti kodust kooli ja koolist koju korraldatakse ühistranspordiga (maakonnaliinid), 

koolitranspordiga (valla poolt korraldatud õpilasliinid) ja vajadusel kompenseeritakse vanematele 

isikliku transpordi kulud õpilase veoks kooli ja koolist koju. Ühistranspordiga sõitvatele õpilastele 

väljastatakse liinivedaja poolt tasuta sõidukaardid. Arved esitatakse Tapa Vallavalitsusele 

õpilassõidukilomeetrite alusel. Ühistranspordi vedusid teostavad GoBus, ja MTÜ Järva 

Ühistranspordi Keskus. Valla korraldatud õpilasliine on kokku kolm: Tapa õpilasliin, (Tapa- 

Karkuse- Metsa- Saiakopli- Moe- Tapa), Jäneda õpilasliin ( Käravete- Jäneda- Läpi- Aru- Jäneda) ja 

Lehtse õpilasliin (Rägavere- Lehtse- Lehtse mõis- Lehtse kool).  

Tapa õpilasliini pikkus on 60 km päevas, Lehtse õpilasliini pikkus päevas on 17,4 ja Jäneda 

õpilasliini pikkus on 46 km päevas. 

Kesklinna rekonstrueerimine ja eri transpordiliikide ühendamine 

Tagamaks inimeste sujuvat pääsu ühistranspordile ja võimaldades lihtsat transpordivahendi vahetust 

on Tapa vald algatanud kaks suurt rahastusprojekti, mille käigus uuendatakse kogu kesklinna teede 

ja tänavate võrgustik. 

Inforuum 

Tapa vald on arendanud oma inforuumi, jätkuvalt antakse välja vallalehte nii eesti kui 

venekeelsena, aktiivne on uudiste avaldamine valla kodulehel ning valla ametlikus Facebooki 

grupis.  
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Eripära ja potentsiaal 

Vald kasutab ära kaitseväe üha suurema paiknemise Tapal ning alustas kesklinna rekonstrueerimise 

projektidega eesmärgiga 2017. aasta jooksul uuendada kogu kesklinn. 

 

AVALIK KORD JA JULGEOLEK  

Avaliku korra ja julgeoleku prioriteedid: 

 Turvaline elukeskkond  

 Turvaline liiklus 

Turvaline elukeskkond 

Vallas on pidevalt arendatud turvakaamerate süsteemi.  

Kultuurivaldkond kasutas abipolitseinike abi 2016. aastal vaid kahel üritusel: koolialguse 

rongkäigus koos 5 politseinikuga ligi tund aega ja väga suure töö tegid abipolitseinikud Tapa linn 

90 pidustuste turvamisel, kus 3 inimest päeval ja öösel 12.-14.08 valvasid nii tehnikat kui ka 

inimeste adekvaatset käitumist. Muus osas oli pea asendamatu politseikomissar Aleksander 

Klasberg, kes leidis aega ka muude tööde kõrvalt turvata Tapa valla rahvajooksu, lisaks juba 

eespool mainitud üritustele.  

Teatud olukordades on abipolitseinike kasutamine asendamatu ja vältimatu, kuna politsei igale 

poole ei jõua ja ürituste turvamine pole tema haldusvaldkond ning kus turvaettevõtte on samas jälle 

liiga kitsaste raamides, samas abipolitseinikud pole kohustatud oma professiooni arvestades 

turvateenust pakkuda. Kui graafikud neile paremini sobiks, kasutaks neid veelgi enam.  

Kergliiklusteed 

Jalgratta- ja jalgteid ehitati ligikaudu 1000 m. Ehitati teede mulle piirded, valgustus ning asfaltkate. 

Ehitati Paide mnt jalgratta- ja jalgtee Õhtu pst ja Pikk tn vaheline lõik. Töid teostas RTS Inflaehitus 

OÜ. Objekti kogumaksumus 161 114 eurot  

Tänavavalgustus 

Tapa valla tänavavalgustuse hooldustöid teostab AS KH Energia-Konult. Kaks korda kuus 

teostatakse plaanilist kontrolli kogu vallas ja likvideeritakse avastatud rikked. Tänavavalgustuse 

hoolduslepingu järgselt on hooldaja kohustatud vahetama valgustite lambid, sirgeks ajama 

viltuvajunud valgustuspostid, eemaldama valgust varjavad puuoksad, teostama elektriarvestite 

näitude edastamist Eesti Energiale, avastama rikked ja teavitama nendest Tapa Vallavalitsust. 

Samuti kuulub tänavavalgustuse hoolduslepingu alla suusaradade valgustus Jänedal ja Tapal. 

Vallavalitsuse ja hooldaja vahel on sõlmitud töövõtuleping 5-aastaks. Hooldustööde lepinguline 

maksumus on 1800 eurot kuus 

MAJANDUS  

Majandusvaldkonna prioriteedid: 

 Ettevõtlus on mitmekülgne soositakse investeeringuid valla ettevõtlusesse; 

 Tänavate  ja  teede võrk  on korras ja hooldatud,  ligipääs  küladele on tagatud aastaringselt  

 Transpordi  eriliigid  on  ühendatud  ühtseks  toimivaks transpordisüsteemiks. 

 Tapa kesklinn on korrastatud ja võimaldab ohutu ligipääsu elamurajoonidest ja töökohtadest.  

 Valla elukeskkond on kaasaegne  

 Valla hooned on energiasäästlikud  

 Valla soojamajandus on mõistliku hinnaga ja jätkusuutlik  
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 Valla tiheasustusega elanikkond on liitunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, vee hind 

tagab jätkusuutlikkuse  

 Linna haljastus on kaasaegne ja arenev 

Ettevõtlus 

Tapa vald on korraldanud ettevõtete tutvustamist Eesti kaitseväele. Piirkonna konkurentsivõime 

tõstmise meetme teise vooru on esitatud taotlus Tapa tööstusala teede rekonstrueerimiseks. 

Kesklinna rekonstrueerimisega luuakse keskkond ettevõtete arenguks. Jagatud on infot 

olemasolevate hoonete osas Tapa kesklinna teenindavate ettevõtete rajamiseks. 

Kesklinna rekonstrueerimine ja eri transpordiliikide ühendamine 

Tagamaks inimeste sujuvat pääsu ühistranspordile ja võimaldades lihtsat transpordivahendi vahetust 

on Tapa vald algatanud kaks suurt rahastusprojekti, mille käigus uuendatakse kogu kesklinna teede 

ja tänavate võrgustik. Uue lahenduse saab bussijaam, korraldatakse nii pikaajaline parkimine 

linnakeskmes kui parkimine kesklinna teenindatavate asutuste tarbeks. Rajatakse kergliiklusteed 

linna eri osadesse pääsemiseks. 

Teede ja tänavate võrk 

Tapa valla 2016. aasta tänavate ja teede remondid ja rekonstrueerimised realiseeriti kooskõlas valla 

arengukavaga, valla teede ja tänavate teehoiukavaga 2016 – 2020, valla 2016. aasta eelarvega ja 

hankeplaaniga. 

2016. aasta teede remondi- ja ehitustööde eelarve oli kokku 910 000 eurot, millest hooldustöödeks 

kasutati ligikaudu 178 355 eurot ning teede remondi ja ehitustöödeks kokku 725 053 eurot. 

Riigipoolne dotatsioon teedeehituseks Tapa vallale 652 164 eurot, millest Kaitseministeeriumi 

osalus oli 369 389 eurot. 

Talihooldustööde käigus teostati libeduse- ja lumetõrjetöid ning suvise teehooldustööde käigus 

teostati kruusakattega teede tolmutõrjet kloriidilahusega, greiderdamise- ja kruusatäitetöid, 

mustkattega teede ja tänavate asfaltaukude parandustöid, teepeenarde niitmist ja võsaraiet. 

Remondi- ja ehitustööde käigus taastati asfaltkattega tänavaid kogupikkuses ligikaudu 2,8 km tööde 

maksumusega kogusummas. 26 234 eurot. Tööd teostas Eesti Teed AS. Asfaltkatte taastustööd 

hõlmasid teekatte profiili parandust asfaltbetooniga, kanalisatsiooni- ja sadevete restkaevude 

kaevuluukide tasapinda viimist ning teekatte ühekordset pindamist emulsiooniga ja 

graniitkivikillustikuga 

 

Asfaltkattega teed ja tänavad (pindamine): 

Tööde mahud: 

 

Nr Tänav, tee Pindala, m² 

1. Lembitu tn 1 818 

2. Kalda tn 1 282 

3. Kivi tn 1 399 

4. Autobaasi tn 2 486 

 Kokku 6 985 

 

Ehitati Lasteaed “Vikerkaar” parkla, mille käigus rajati asfaltkattega parkla ja parkla valgustus. 

Töid teostas Lasila Betoon AS. Objekti maksumus oli 13 652 eurot.  

Tapa Vallavalitsus rekonstrueeris korraldatud hanke alusel Tapa linna Loode tänava kinnistu nr 

7910047 Lõuna tn ristmiku ja Loode 35 kinnistu (Tapa linnaku) vahelise lõigu ja Lõuna tn nr 

7910048. Töid teostati vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt koostatud tehnilise projektile töö nr 0642 

„Tapa linnas Loode tn ja Lõuna tn tehniline projekt“.  
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01. august 2016 aasta sõlmiti Kaitseministeeriumi ja Tapa vallavalitsuse vahel riigieelarvelise 

toetuse kasutamise leping, mille alusel anti Tapa vallale toetust summas 387 199,27 eurot ja mis oli 

ette nähtud Tapa linnas asuvate Tapa linnaku juurdepääsuteena kasutatavate Lõuna tänava ja Loode 

tänava rekonstrueerimiseks. Toetuse summa moodustas (hanke kogumaksumuses 418 593,81 eurot) 

92,5 protsenti. Tööde tegelikuks maksumuseks kujunes 399 340,18 eurot ehk kogu projekti 

lõppmaksumus jäi hankega võrreldes odavamaks 19 253,63 eurot.  

Lepingu punkt 4.4 kohaselt kohustus Tapa vald sihipäraselt kasutamata toetuse tagastama 

Kaitseministeeriumi poolt näidatud arvelduskontole. Toetuse osakaalu 92,5 protsenti arvestades 

kuulus Kaitseministeeriumile tagastamisele 17 809,61 eurot. 

Loode tänava ja Lõuna tänava rekonstrueerimistööde käigus, ehitati asfaltbetoonist sõiduteekate 

laiusega 7m ja purukruusast teepeenrad laiusega 0,5m. Loode tänava ja Lõuna tänava ristmiku 

asfaltkate asendati raudbetoonkattega. Sademevete äravool on tagatud tee põikkaldega (2,5%) ning 

1:1,5 nõlvuse kraavitusega pervedesse. Loode ja Lõuna tänava rekonstrueerimise käigus eemaldati 

olemasolev konstruktsioon ja asendati täiesulatuses uuega. Töid teostas RTS infraehitus OÜ.  

 

Hajaasustuse programm 

Osaleti hajaasustuse programmis, kust on maapiirkonna elanikel võimalik küsida kuni 2/3 ulatuses 

toetust hajaasustuses oleva kaevu, kanalisatsioonisüsteemi, või autonoomse elektrisüsteemi 

rajamiseks. 

Tapa valla raudtee haruteede rekonstrueerimine 

Koostöös Kaitseministeeriumiga otsustati 2015. aasta lõpus, et rekonstrueeritakse kaks Tapa vallale 

kuuluvat raudteed: haruteed registrijärgsete numbritega 106 ja 107. Koos raudteede 

rekonstrueerimisega rajatakse rongidele tehnika peale- ja mahalaadimiseks estakaadid.  

Kõnealused haruraudteed ühendavad niinimetatud suurt raudteed Tapa tööstuspargiga ja Kaitseväe 

1. Jalaväebrigaadi vana linnakuga. 2016. aasta alguseks olid kõnealused raudteeharud lagunenud 

ning nende tehniline seisund ei võimaldanud enam rongide liiklemist. 

Seoses sellega, et Eesti Kaitseväe ning meie liitlaste kohaloleku suurenemisega toimetatakse Tapale 

juurde tehnikat ning rajatakse uut tehnilist infrastruktuuri, tekkis ka vajadus raudteetranspordi 

kasutamise järele. 

Kaitseministeerium tegi Tapa vallale ettepaneku rekonstrueerida kõnealused raudteeharud ja rajada 

laadimisestakaadid põhimõttel, et töid finantseerib täies ulatuses Kaitseministeerium. Tuginedes 

vallavolikogu vastavasisulisele otsusele sõlmiti konkreetsed lepingud ning selle järgi korraldas 

riigihanke ja oli rekonstrueerimistööde projektijuhiks Eesti Raudtee AS ja finantseerijaks 

Kaitseministeerium. Tööd teostas raudtee-ehitusettevõte Leonhard Weiss RTE AS ning 

rekonstrueerimistööde maksumuseks kujunes kokku 328 270 eurot. 

Rekonstrueeritud raudteede kogupikkus on 1357 meetrit. Tänaseks on tööd lõpetatud ja 

kasutamisdokumentatsioon vormistatud. Rekonstrueerimistööde käigus ehitati praktiliselt uued 

raudteed. Algul eemaldati vana ja amortiseerunud raudtee (relsid, liiprid), rajati uus raudteealune 

teetamm. Sademevete ärajuhtimiseks raudteelt ja naaberkinnistutelt rajati uus drenaažisüsteem. 

Samuti rekonstrueeriti Karja tänava ülesõit. Seega on Tapa vald hetkel Eesti kõige uuema raudtee 

omanik. Raudteed jäävad avalikku kasutusse ning huvi korral saavad raudteesid kaubaveoks 

kasutada tööstuspargis asuvad ettevõtted. 

Soojamajandus 

Kaitseministeerium otsustas 2015 aastal, et Tapal asuva Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnaku 

kütmine hakkab edaspidi toimuma Tapa linna kaugküttevõrgust. Projekti realiseerimiseks 

allkirjastati Kaitseministeeriumi ja Tapa Vallavalitsuse vahel vastavasisuline koostööleping. 

Lepingu järgi rahastas kaugküttetrassi projekteerimist, ehitust ja projekteerimis- ning ehitustööde 
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omanikujärelevalve teostamist täies mahus Kaitseministeerium ja hanke läbiviijaks kinnitati Tapa 

Vallavalitsus. Küttetrass koosneb kahest osast: Üleviste katlamajast linnakuni kulgev lõik ja 

linnakusisene osa. Rajatav kaugküttetrass saab alguse Üleviste tänava uuest katlamajast, kulgeb 

paralleelselt Üleviste ja Loode tänavatega Kaitseväe linnakusse. Kaugküttetrass hakkab Üleviste 

tänava katlamaja ja linnaku vahelisel lõigul kuuluma Tapa vallale. Sellele kõigele eelnes Tapa 

Vallavolikogu otsus, millega Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnak liideti Tapa linna 

kaugküttepiirkonnaga. 

Trassi ehitustööd teostas AS Magma ning tööde kogumaksumuseks kujunes 885 608 eurot. 

Küttetorustiku projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve korraldas OÜ Vihmer. 

Tapa linna kaugküttesüsteemi ja Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnakut ühendav kaugküttetrass 

valmis 2016. aastal, kuid kasutusluba väljastatakse   2017. aastal. Pool aastat kestnud ehitustööd on 

valmis ja rajatis valmis sihtotstarbeliseks kasutamiseks. 

Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnaku liitmine Tapa linna kaugküttepiirkonnaga on Tapa valla ja 

meie kaugküttetarbijate jaoks igati positiivne otsus. Mida suurem on kaugküttepiirkond, seda 

tugevam see on ja pikemas perspektiivis aitab see tagada Tapal varustuskindla, usaldusväärse, 

efektiivse ja tarbija vajadustele vastava soojusvarustuse. Tähtis on ka kaugkütte hind- mida rohkem 

on tarbijaid, seda soodsam on tarbijate jaoks kujunev lõpphind.  

 

Vallale kuuluvate hoonete rekonstrueerimine 

 Kalmistuhoone remonttööd, mille käigus sai ruumi värskenduse kalmistuvahi ruum 

maksumusega 3332,04 eurot  Tööde teostajaks Istrup OÜ. 

 Rekonstrueeriti spordihoone saali valgustus, kus vahetati ära kõik toiteliinid ning tekitati 

kulude kokkuhoiuks kolme lülitusega süsteem. Tööde maksumus 14 825,15 eurot ja töö 

teostajaks Paide EG OÜ. 

 Alustati Lehtse keskusehoone projekteerimis-ja ehitustöödega, kus lammutati ära hoone 

kaks osa ning asemele rajatakse lasteaiaruumid köögi, söögisaali ning suure saaliga. Lisaks 

rekonstrueeritakse olemasolev teeninduspunkti osa, kus hakkab tegutsema Lehtse kool, 

raamatukogu, külaseltsingud, perearst ning juuksur. Tööde maksumuseks 1 609 672,18 

eurot ja tööde peatöövõtja AS Parmeron. 

 Remonditi Jäneda lossi välistrepp koos terrassiga ning lisati puuduolevad piirdeelemendid. 

Töö maksumuseks 28 313,40 eurot  ning teostajaks OTO Ehtius OÜ. 

 Valve 30 Tapa linnas remonditi Tapa Päevakeskuse köök ja lisati sauna täiendav boiler. Töö 

maksumuseks 3840 eurot Teostajaks Summinen OÜ. 

 Tapa Muusika- ja Kunstikoolis remonditi kolm klassiruumi ja esik. Ruumide laed, seinad 

viimistleti ja korrastati elektrisüsteem ning põrandatele paigaldati parkett. Soojustati 

osaliselt seinad. Samuti lammutati tööde käigus vanad ahjud. Töö teostajaks Istrup OÜ ning 

tööde kogumaksumuseks on 11 997 eurot. 

 Tapa hooldekodu välispiirete remondi käigus teostati hoone välisseinte krohviparandused ja 

värvimine. Sulgeti mittevajalikud keldriaknad, remonditi sokliosa, rajati uus pandus ja uus 

varikatus. Samuti remonditi trepid ja kaeti need pesubetooniga, hoonele paigaldati uus 

peauks. Tööd teostas Lasten Grupp OÜ. Ehituse kogumaksumuseks  25 890 eurot. 

 Õuna tänava veetorni lammutajaks oli Kivilux OÜ ja tööde maksumuseks 15 900 eurot. 

 Uue tänava sotsiaalmajadele veeveo lõpetamiseks rajati Uus tn 14 kinnistule puurkaev-

pumbamaja. Töid teostas Balti Puurkaev OÜ, Summinen OÜ ja Lepiku Elektritööd OÜ ning 

tööde kogumaksumuseks oli 5706,36 eurot.  

  Kergliiklustee aia ehituse vajadus tekkis kuna tee ehitusega sai kahjustada olemasolev 

eraomandis olev amortiseerunud aed. Töö teostajaks Ram Builder OÜ kogumaksumusega 

23 940 eurot. 
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 Tapa linnas Kooli 24 aadressil teostati seenetõrje ja kahjustunud osade väljavahetus. Tööde 

teostajaks Stellana OÜ ja Majaseente Tõrje OÜ ning kogumaksumus 10 040,06 eurot. 

  Tapa linnas Veski 16 hoone lammutati Jäätmeproff OÜ poolt ja töö maksumuseks 17 700 

eurot. 

 Korrigeeriti Tapa Vene Põhikooli olemasolev rekonstrueerimisprojekt ning koostati 

rekonstrueerimise ehituseelarve. Tööde teostajaks KEK Invest AS ja Eelarvestusgrupp OÜ 

kogumaksumusega 5880 eurot. 

 2016 alustati ka Jäneda kooli soojustusprojekti koostamist, mille teostajaks KEK Invest AS 

maksumusega 3528 eurot. 

 2016 viidi läbi Tapa Kultuurikoja põhiprojekti koostamise hange, mille maksumus osutus 

liiga kalliks ning otsustati korraldada uus hange 2017. aasta alguses. 

Heakorravaldkonna tegevused 2016 

 Moe küla laste mänguväljaku rajamine 

 Tapa linnakalmistu kõrghaljastuse hooldus 

 Jätkus Tapa linna vana kõrghaljastuse likvideerimine. Viidi läbi hooldusraie Kooli, 

Kultuurikoja ja Metsapargis. 

 Valla avalike haljasalade ja laste mänguväljakute hooldus, inventari uuendamine. 

Planeerimisvaldkonna tegevused: 

 Jätkus vallavolikogu poolt algatatud Tapa valla üldplaneeringu koostamine. Üldplaneering 

on Tapa Vallavolikogu poolt vastu võetud ja toimub üldplaneeringu avalikustamine. 

 

KESKKONNAKAITSE  

Keskkonnakaitse valdkonna prioriteedid: 

 Looduskeskkonna säilimine vallas  

 Jäätmekogumissüsteemi toimimine ja areng.  

Jäätmekäitluse ja keskkonna valdkonna tegevused 2016 

 Toimub pidev valla territooriumi heakorrastamine ning välja arendatud jäätmete liigiti 

kogumise edendamine ning järelevalve tugevdamine. 

 Kevadel ja sügisel elanikelt lehtede ja okste kogumine ja vedu. 

 Jäneda külas ja Tapa linnas eterniidi kogumispäevad. 

 Jäätmevaldajate registri täiendamine ja korrastamine. 

 Tapa Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, 

mille tulemusena on 01.05.2016 – 30.04.2021 ainuõigus vedada Tapa vallas 

segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid Ragn-

Sells AS-il. 

 AS Väätsa prügila jätkas pakendijäätmete kogumisteenuse osutamist. Avalike 

pakendijäätmete kogumiskonteinereid finantseerivad tootjavastutusorganisatsioonid, paberi 

ja papi kogumiskonteinereid finantseerib Tapa Vallavalitsus. 

 Viidi läbi riigihange „Tapa valla jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine“, edukaks 

pakkumuseks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS-i pakkumus.  

 Kalijärve äärse supluskohas heakorra tagamine ja veeproovide võtmine 

 Koostöös Lääne-Viru Jäätmekeskusega viidi läbi ohtlike jäätmete kogumisring valla 

hajaasustusega piirkondades. 
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TERVISHOID  

Tervishoiu valdkonna prioriteedid  

 Tapa vallas on heal tasemel perearstikeskus, mis on 

 võimekas ja jätkusuutlik  

 Esmatasandi tervishoiuteenust osutatakse võimalikult kodulähedaselt  

 Jätkub esmatasandit toetavate meditsiinilisdiagnostiliste uuringute teostamine  

 Tapa valla elanik hoolib tervisest ja harrastab tervislikke eluviise  

 Tapal valla elanike tervislik seisud paraneb  

Tervishoid 

Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud, teadlikkus, 

oskused ja motivatsioon. Inimest ümbritsev elukeskkond oma keskkondlike, sotsiaal-majanduslike 

ja psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära, milliseid tervist puudutavaid otsuseid 

inimene langetab ja kuidas inimene enda ja teiste tervise suhtes käitub.  

Haiguste ja vigastuste riskitegurid on omavahel sageli seotud, mistõttu on oluline vaadata nende 

ennetust komplekselt. Tervisliku eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkondade 

esindajatega koostöös viia ellu abinõud terviseteadlikkuse ja tervist toetava keskkonna 

kujundamiseks. Tuleb suurendada kehalist aktiivsust soodustavate võimaluste ja täisväärtusliku 

toidu kättesaadavust, vähendada füüsilist ja psüühilist sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavust ja 

nõudlust nende järele ning soodustada turvalist käitumist liikluses, olmes ja vaba aja veetmisel. 

Tervislike valikute ja tervisliku eluviisi soodustamise peamiseks sihtrühmaks on lapsed ja noored, 

kuna investeerimine laste ja noorte tervisesse on üks tulemuslikumaid meetodeid tulevaste 

täiskasvanute hea tervise tagamiseks.  

Tervislike eluviiside edendamise abil on tõenäoliselt võimalik Tapa valla rahvastiku 

terviseseisundit oluliselt parandada. Tervisekäitumises on üksikisiku roll olulisem kui mistahes 

teises tervisevaldkonnas ning kõigil kodanikel on võimalus anda oma panus rahvastiku tervise 

paranemisse. 

Peremeditsiini olulisus elaniku jaoks on see, et valla kodanik saaks esmase kokkupuute oma 

perearstiga oma elukohas ja perearst on isik, kes osutab personaalset, laiahaardelist ja järjepidevat 

arstiabi isikule, kes tema poole pöördub, sõltumata vanusest, soost, haigusest. Perearst loob oma 

patsiendiga usaldusliku kontakti ja edendab patsiendi võimendamist.  

Tapa vallas on toimiv perearstikeskus, kus töötab kolm perearsti ja eraldi perearst FIE Margut 

Soomann. 

Vähekindlustatud ja ilma püsiva sissetulekuta isikutele on Tapa valla poolt võimaldatud saada 

meditsiiniteenuseid vastava garantiikirja alusel, kus vald tasub isiku meditsiiniteenuse eest.  

Tapa linnas on kaasava eelarve raames loodud võimalused liikumiseks ja sportimiseks välisoludes, 

on paigaldatud välitrenažöörid, kus on võimalik kõigil huvilistel sporti harrastada ja treeningut 

teha. Samuti on korras ja vastavalt aastaajale hooldatud kergliiklustee, kus saab jalutada, joosta, 

teha kepikõndi vm.  

Palju pööratakse tähelepanu liikumisele ja tervislikule toitumisele seoses südame tervisega, 

korraldatakse südamenädala ja –kuu raames erinevaid üritusi. 

Probleemideks on alkoholi liigtarvitamine, suitsetamine ning HIV ja AIDS-i levik. Ennetustööd ja 

sellealast tööd sõltlastega teeb Tapa vallas ka MTÜ Eluaken.  

MTÜ Eluaken - tegevused on suunatud sõltuvushäiretega inimestele. 
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SOTSIAALNE KAITSE JA SOTSIAALHOOLEKANNE 

Sotsiaalvaldkonna prioriteedid 

 Tapa valla sotsiaalteenuste süsteem toetab elanike toimetulekut ning ennetab  

 vaesuse ja toimetulekuprobleemide riski  

 Tapa valla eakad on terved ning ühiskondlikult aktiivsed  

 Tapa valla puuetega inimesed on kaasatud ühiskondlikku ellu ja kogukondlikku  

 tegevusse  

 Toimetuleku riskiga perede ja isikute toimetulekut parendatakse  

 Elukeskkond ja erinevate valdkondade teenused väärtustavad ja toetavad elanike  

 igapäevast toimetulekut.  

 Vallas  on  süsteem  laste  heaolu  ja  õiguste  võimaliku rikkumise  varajaseks  

 avastamiseks ja meetmete pakett koheseks sekkumiseks. 

Sotsiaalhoolekanne 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest; 

 eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse 

suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt; 

 nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel 

vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt; 

 lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral 

pere ja kogukonna seisukohast; 

 kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema 

perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud; 

 tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel; 

 isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul; 

 hüvitise taotlemisel peab isik aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele 

menetlusele ning asjaolude muutumise korral hüvitise kohandamisele. 

Igal lapsel on õigus elule, tervisele ja arengule; olla kaitstud igasuguse vägivalla ja väärkohtlemise 

eest; rääkida kaasa teda mõjutavates küsimustes peres, koolis ja laiemalt ühiskonnas. 

2016. aasta alguses jõustus uus lastekaitseseadus, mille eesmärk on lapse õiguste ja heaolu 

igakülgne tagamine. Lastekaitseseadusega loodi Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksus, kes 

toetab kohalikke omavalitsusi arendustegevustes ja üksikjuhtumite lahendamisel. 

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste 

õiguste ja heaolu tagamiseks. 

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul. 

Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele 

tasuta. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, 

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga.  

Valvetelefon on ööpäevaringne telefon spetsialistidele ning mõeldud eelkõige kasutamiseks juhul, 

kui abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks on vajalik lastekaitsealane tugi, kuid kohaliku 

omavalitsuse lastekaitsespetsialistiga pole võimalik kontakti saada.  

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema 

väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle 

käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on 

kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata 

teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil. 
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Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine 

ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on 

kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb 

viivitamata teatada hädaabinumbril 112. 

Kadunud laste telefoni 116000 teenus käivitus Eestis 2011. aasta algusest Sotsiaalministeeriumi 

rahastamisel. Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, 

vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on 

kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud. Telefon töötab 

24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta.  

Tapa valla eelarvest makstavad toetused: 

Toetus ravimikulude hüvitamiseks ja abivahendite soetamiseks - makstakse arsti poolt määratud 

retseptiravimite ja abivahendite ostmisel toetuse taotlejale, kes ise või kelle perekond seoses 

ravimite või abivahendite soetamisega on sattunud toimetulekuraskustesse. 

Toetus laste toitlustamiseks - makstakse taotlejale, kes kasvatab ühte või enamat gümnaasiumis või 

kutseõppeasutuses õppivat või lasteaias käivat last ning kes on sattunud toimetulekuraskustesse. 

Toetus on mõeldud haridusasutuses toitlustuskulude kompenseerimiseks. 

Täiendav peretoetus - makstakse last kasvatavale vanemale, kes on sattunud 

toimetulekuraskustesse, või 4 ja enam last kasvatavale vanemale lapse sotsiaalset arengut 

soodustavast laagrist osalemise kulude kompenseerimiseks, koolitarvete ja riiete soetamiseks. 

Täiendav toetus raske majandusliku majandusliku olukorra puhul - makstakse 

toimetulekuraskustesse sattunud isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud sotsiaalselt abitusse 

olukorda elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu. 

Hooldus- ja põetustoetus - makstakse vähemalt 18-aastasele raske või sügava puudega isikule või 

vanaduspensionärile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja, kes on suunatud isikliku 

avalduse alusel üldtüüpi hooldekodusse, hooldus- või põetusteenuse eest tasumiseks. 

Küttetoetus - makstakse toimetulekuraskustesse sattunud isikule 1 kord aastas kuludokumentide 

esitamisel vallavolikogu poolt kehtestatud määras. 

Sünnitoetus - eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressiandmeteks esmakandena on 

kantud rahvastikuregistrisse Tapa vald. 

Ranitsatoetus - makstakse lapse ühele vanemale, kui lapse elukoht rahvastikuregistris on Tapa vald. 

Toetus määratakse koolikohustuslike laste nimekirja alusel rahvastikuregistri andmete jooksva 

aasta 1. septembri seisuga. 

Ajutiselt perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus - toetus määratakse vanemliku hoolitsuseta 

kuni 18-aastase lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on Tapa valla elanik ning kelle eest 

ei maksta riikliku hooldamise toetust. 

Puudega lapse hooldajatoetus – toetus 3-18- aastaste  puudega lapse hooldamise eest makstav 

toetus (50 eurot kuus lapse kohta). 

Matusetoetus - makstakse matusekulude osaliseks hüvitamiseks matuse korraldajale. Matusetoetust 

võib taotleda lahkunuga suguluses või muus seoses olnud isik lahkunu eest, kes oli elanike registri 

järgi Tapa valla kodanik. 

 Nii riiklikud kui valla eelarvest makstavad toetused aitavad vähendada vaesust, on suunatud isiku 

või pere toimetuleku kindlustamisele ja toimetulekutoetus on ette nähtud ajutise meetmena isiku 

või pere aitamiseks hetkeolukorras.  

Tapa valla poolt makstavad riiklikud toetused: 
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Riiklik toimetulekutoetus - on igakuiselt makstav riiklik toetus, mille määramise ja maksmise 

aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või 

perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla 

kehtestatud toimetulekupiiri.  

2016 aasta toimetulekutoetus (TTT) 

- 213 üksi elavat isikut või perekonda pöördus taotlema toimetulekutoetust (leibkonnaliikmete 

arv kokku 346) 

- positiivseid toimetulekutoetuse otsuseid tehti 1285 

- negatiivseid toimetulekutoetuse otsuseid tehti 93 

- rahaliste vahendite kulu:  

- toimetulekutoetusteks ja üksikvanema täiendavaks toetuseks 249810,32 eurot.  

Vajaduspõhine peretoetus - toetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub 

vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui: 

 1) perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse 

sissetulekupiiri või 

 2) perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest 

toimetulekutoetus.  

2016 aasta vajaduspõhine peretoetus (VPPT)  

- pöördus 205 perekonda taotlema vajaduspõhist peretoetust 

 (jaanuaris 16, veebruaris 16, märtsis 15, aprillis 12, mais 22, juunis 18, juulis 11, augustis 17,   

- septembris 17, oktoobris 20, novembris 19, detsembris 22) 

- positiivseid VPPT otsuseid tehti 178 

- negatiivseid VPPT otsuseid tehti 27 

- rahaliste vahendite kulu 38205 eurot: 

Vältimatu sotsiaalabi 

Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, 

osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse. 

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või 

puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras. 

Toetuste statistika ja koondsummad 

TTT – 213 taotlust, positiivne otsus – 1285, negatiivne otsus - 93 

VPPT – 205 taotlust, positiivne otsus – 178, negatiivne otsus - 27 

Toetus ravimikulude hüvitamiseks ja abivahendite soetamiseks – 78 taotlejat, 2011.37 eurot 

Toetus laste toitlustamiseks - 100% -29 last, 50% - 14 last 

Täiendav peretoetus - 38 taotlejat, 2496.00 eurot 

Täiendav toetus raske majandusliku olukorra puhul – 10 taotlejat, 840.90 eurot 

Hooldus- ja põetustoetus - 47 isikut 

Küttetoetus – 12 taotlejat, 1533.50 eurot 

Sünnitoetus - 66 last, 17160.00 eurot 

Ranitsatoetus - 70 last, 4200.00 eurot 

Ajutiselt perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus - 3 last, 384.00 eurot 

Puudega lapse hooldajatoetus – 10 last, 6000.00 eurot 

Matusetoetus – 121 isikut, 7865.00 eurot 

Vältimatu sotsiaalabi – 48 isikut, 521.54 eurot 
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Küttepuude toetus- välja makstud 12-le taotlejale, kogusummas 1533,5 eurot. Küttepuude toetuse 

saamiseks esitati kokku 16 taotlust. Rahuldamata jäeti 4 taotlust. 

Abivahendi ja ravitoetus- välja makstud 78 taotluse alusel, kogusummas 2011,37 eurot. 

Abivahendi ja ravimitoetuse saamiseks esitati kokku 93 taotlust. Rahuldamata jäeti 15 taotlust. 

Täiendav peretoetus- välja makstud 38-le taotlejale, kogusummas 2496 eurot. Täiendava 

peretoetuse saamiseks esitati kokku 40 taotlust. Rahuldamata jäeti 2 taotlust.  

Majanduslikult raskesse olukorda sattumise toetus- välja makstud 10-le taotlejale, kogusummas 

840,9 eurot. Seoses majanduslikult raskesse olukorda sattumise toetuse saamiseks esitati kokku 22 

taotlust. Rahuldamata jäeti 12 taotlust. 

Ranitsatoetus- välja makstud 70-le põhihariduse omandamist alustava lapse eest, kogusummas 

4200 eurot. 

Lasteaia toidutoetust on makstud 100% ulatuses 29 lapse eest ja 50% ulatuses 14 lapse eest. 

Lasteaia toidutoetust taotleti kokku 45 lapse eest. Täiesti rahuldamata jäeti 2 taotlust. 

Tapa vallavalitsus osutab abivajajatele järgnevaid sotsiaalteenuseid: 

Koduteenus - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases 

keskkonnas toime tulla. 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna 

ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või 

elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt 

toime tulla. 

Tugiiskuteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, 

kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma 

kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb 

juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. 

Täisealise isiku hooldus - hooldus täisealisele isikule seatakse isikule, kes vaimse või kehalise 

puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel 

määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Hooldust teostab vallavalitsuse poolt määratud isik. 

Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul. 

Isikliku abistaja teenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist 

kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, 

vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. 

Varjupaigateenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine 

täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab 

olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. 

Turvakoduteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja 

esmane abi. 

Sotsiaaltransporditeenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue 

takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit 

tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.  

Eluruumi tagamine - sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse 

kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja 

oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. 

Võlanõustamisteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra 

kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute 
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võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega 

seotud probleeme. Võlanõustamisteenus ei ole juriidiline abi. 

Lapsehoiuteenus - lapse hooldusõigust omava isiku hooldaja toimetulekut või töötamist toetav 

teenus. 

Asenduskoduteenus - sotsiaalteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste 

elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse 

ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. 

Lapse hooldamine perekonnas - sotsiaalteenus, mille puhul lapse hooldamine toimub sobivas 

perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. 

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart - parkimiskaart 

väljastatakse keskmise, raske või sügava puudega liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega 

isikule kohaliku omavalitsuse poolt tasuta Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude 

raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse alusel puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid 

mitte kauemaks kui 5 (viieks) aastaks. 

Isikliku abivahendikaardi taotlemine - alates 01.01.2016 toimub isikliku abivahendi kaardi 

taotlemine Sotsiaalkindlustusameti kaudu. 

Tapa Päevakeskuse eesmärgiks on toetada inimeste aktiivset suhtlemist ning pakkuda turvalist 

keskkonda vaba aja veetmiseks. Tapa Päevakeskuse toimuvad erinevad huvitegevused, kus võivad 

osaleda kõik inimesed.  

Naiste tugikeskuse teenus - Naiste tugikeskustes pakume turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist 

majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. 

Seoses lähisuhtevägivalla probleemiga Tapa vallas toimub pidev koostöö politsei ja ohvriabi 

töötajatega.  

Teenuste statistika 2016 

TEENUS SAAJATE ARV 

Väljaspool kodu osutatav 

üldhooldusteenus  

59 

Tugiisikuteenus  7 

Täisealise isiku hooldus 40 

Isikliku abistaja teenus 0 

Varjupaigateenus 0 

Turvakoduteenus  1 

Sotsiaaltransporditeenus 6 

Eluruumi tagamine  92 korterit, 119 inimest 

Võlanõustamisteenus  162 

Lapsehoiuteenus  9 

Koduteenus 47 

Asenduskoduteenus 27 last 
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Lastekaitse juhtumiplaane 50 

Lastekaitse poole pöördumisi 250 

Laste perest eraldamine 1 

 

Üldhooldekodud: 

Tapa valla hooldekodus on 24 kohta, mis on pidevalt täidetud, kusjuures koha ootel on 12 inimest. 

Tapa vald ostab hooldekodu kohti ima valla inimeste jaoks väljastpoolt valda sisse, sest kohti 

vajatakse rohkem kui oma hooldekodu võimalused tagavad.  

Tapa vald on osalenud vanemlusprogrammi pilootprojektis - Euroopa Majanduspiirkonna 

finantsmehhanismi toetuste programmi „Riskilapsed- ja noored“ raames viib Sotsiaalministeerium 

koostöös Tervise Arengu Instituudiga läbi teaduslikult tõestatud toimega vanemlusprogrammi 

Incredible Years (IY) pilootprojekti lapsevanematele. Programm keskendub individuaalsetele, 

perekondlikele kui ka kooliga seonduvatele väljakutsetele, mis laste arengut ja tulemusi mõjutavad. 

Tapa vallas osutab puudega lastele lapsehoiuteenust MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing, kellega Tapa 

vallal on koostööleping sõlmitud.  

Turvakoduteenust pakub MTÜ Maria Lastekeskus, kuhu saab vajadusel abivajava või hädaohus 

oleva lapse paigutada. 

Muud sotsiaalhoolekndelisi teenuseid pakkuvad asutused, kes pakuvad erinevaid teenuseid eakatele 

ja liikumispuudega inimestele, on MTÜ Seenior ja MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing. 

Need kolmanda sektori MTÜ-d on ühtlasi Tapa valla koostööpartnerid, sest vald eraldab igal 

eelarve aastal teatud summa mõlema MTÜ tegevuse toetamiseks ja nendega on samuti vallal 

sõlmitud koostöölepingud. Need MTÜ-d pakuvad erinevaid huvitegevusi ja samuti abi puude 

dokumentide vormistamisel, abivahendite saamisel jne. 

Tapa Valla sotsiaalosakonnal on hea koostöö Eesti Töötukassaga. Töötamine on oluline iga 

inimese eneseteostuseks ja paremaks toimetulekuks. Tapa valla demograafilisi arenguid arvestades 

on väga tähtis edendada kaasavat tööturgu, kus kõigil on võimalik osaleda. Riiklik tööturupoliitika 

pakub tuge mitmete teenuste ja toetustega. Tähtis on investeerida oskustesse, toetada tööturul 

nõrgemas positsioonis olevaid sihtrühmi ning aidata inimestel kauem tööl püsida. Arvestades 

muutusi tööturul ja majanduses on oluline lisaks töötutele pakutavatele meetmetele ka töötust 

ennetada. Selleks pööratakse järjest rohkem tähelepanu töötavatele inimestele, kes vajavad tuge 

töökoha säilitamisel või ettevalmistusel uue töö leidmiseks, ning tööandjatele, kes soovivad 

olemasolevate töötajate oskusi arendada. Eesmärk on täiend- ja ümberõppe toel aidata inimestel 

liikuda suurema lisandväärtusega töökohtadele.  

 

KULTUUR, SPORT, VABA AEG JA NOORSOOTÖÖ  

Kultuuri, spordi, vaba aja ja noorsootöö valdkonna prioriteedid  

Sport 

 Laste võimalikult suur kaasatus liikumisharrastusega  

 Stabiilne süsteem spordi- ja liikumisharrastuse korraldamisel  

 Sportimise ja liikumisharrastusega tegelemiskohtade olemasolu, mitmekesisus ja areng  

 Kvalifitseeritud juhendajate olemasolu  

Kultuur 

 Noorte võimalikult suur kaasamine kultuuriringide tegevusse  
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 Rahvuskultuuride areng  

 Kultuuritaristu säilitamine ja arendamine ning otstarbekas kasutamine  

 Toimivate kollektiivide ja  ürituste toetamine ja väärtustamine ning jätkusuutlikkuse 

tagamine 

 Erainitsiatiivi ärakasutaminekaasamine valla kultuuri edendamiseks  

Vaba aeg, külaelu 

 Vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamine  

 Traditsiooniliste ürituste toetamine   

 Kogukondlike tegevuste ärgitamine ja aktiivsuse tõstmine  

 Külade identiteedi ja aktiivsuse tõstmine  

 Erainitsiatiivi toetamine 

Noorsootöö  

 Noorte initsiatiivi väärtustamine ja toetamine  

 Noorsootöötajate motiveerimine, toetamine ja finantseerimine  

 Mitmekesiste eakohaste ürituste ja tegevuste korraldamine noortele  

Üldine 

2016. aastal olid kõik kultuurivaldkonna alad toimivalt korraldatud, kirjutati hulgaliselt rahataotlusi 

otse valla ja ka erinevate MTÜ-de kaasabil, abistati edukalt ka MTÜ-sid, ringe, seltse erinevate 

rahataotluste kirjutamisel. Prognoositud eelarvesse saadi ka vajalikke lisatulusid, mis läksid kirja ka 

kulu poolele. Suurematest tegemistest: 16. veebruaril käivitus Tapa Vallavalitsuse eestvedamisel 

maakonnas esimene digikino, mis tuli Tapa Kultuurikotta jätkati diskussiooni Tapa Kultuurikoja 

renoveerimise üle ja korraldati hange mis jätkub 2017, korraldati 5. korda Priit Pärna 

animafilmifestival, mis kogus üle Eesti üle 15 000 pealtvaataja, olles üksiti suurema vaatajaarvuga 

animafilmifestival Balti riikides.  

Sport 

Tapa vallas on stabiilne süsteem spordi- ja liikumisharrastuse korraldamisel. Spordivaldkonda 

toetas Tapa Vallavalitsus tegevustoetustena eelarveartikli 081024 alt 79 900 euroga. Lisaks toetati 

ühisürituste 08109 realt valla rahvajooksu ja muid spordiüritusi ligi 1500 euroga, millest 540 eurot 

saadi fondidest ja sponsoritelt. Peamiselt rahastame ja tegeleme noortega, samuti erinevate 

võimaluste loomisega ka teistele sihtgruppidele. Samuti annavad selleks oma panuse Tapa valla 

üldhariduslikud koolid sportlike ürituste ja huviringide näol, aga ka Tapa Spordikeskus, mille 

ruumid on argipäeviti sisuliselt 95% ulatuses käibel, vabu aegu on vaid aeg-ajalt nädalavahetustel.  

Laste võimalikult suur kaasatus liikumisharrastusega – noortespordi osas Tapa vald toetas 340 last 

pearahapõhiselt, kokku sai toetust 7 spordiklubi ja 10 spordiala summas 62 392,50  eurot, kokku sai 

sporditoetust üle 450 nimekirjadesse kantud lapse ja noore. Spordiringe veavad kvalifitseeritud 

juhendajad. Valla noortega tegelevad klubid saavad tasuta ruume kasutada võrdväärselt 

kultuuriseltsidega. Lisaks toetas vald veel 7 spordiala ja -8 klubi huviringiliste tegevustena eraldiste 

ja viseeritud arvete näol 2200 euroga. Täiskasvanuid toimetab vallas aktiivselt ligi 2-300 inimest, 

väike osa neist on võistkondlikult koos noortega Tapa valla erinevate spordiklubide all. Klubide 

poolt vallale korraldavate sportlike ürituste toetamiseks jagati toetusi 1400 eurot, mille eest klubid 

korraldasid Tapa maadluspäeva, Tapa käsipalli karikavõistlused, Männikumäe suusaspordi üritused, 

valla rannavolle võistlused, Tapa Box Open jt Lisaks jagati ka neljale parimale valla noorsportlasele 

stipendiumit .1000 eurot. Erinevateks ühekordseteks projektideks ja lähetusteks jagati toetusi ligi 

1760 eurot. Noorsportlased ja täiskasvanud osalevad läbi hooaja erinevates arvukates 

liigamängudes alates meistriliigast ja lõpetades erineval tasemel rahvaliigadega. 2017. aastal 

toetavate laste arv on 335, ürituste arv jääb 2016. aasta tasemele. 
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Sportimise ja liikumisharrastusega tegelemiskohtadeks on Tapa Spordikeskuse poolt hallatavad 

Tapa spordihoone ja Tapa linnastaadion, Jäneda staadion, spordihoone ja mänguväljak, samuti 

hoiame lahti Roti metsa ja Jäneda suusaradu, Tapal on Kalijärve ääres ja Valgejõe saarel ning Moel 

on rannavolle platsid. Korraldati regulaarseid üritusi, treeninguid, Tapa linna Männikumäele rajati 

kaasava eelarve raames esmakordselt discgolfi park, mida on valla poolt aktiivselt edasi arendatud 

ja mida külastab iga päev palju mängijaid. 

Noorsootöö 

Noorsootöö toimub Tapa vallas kandipõhiselt, st läbi noortekeskuste ja tubade, lisaks ka ürituste 

ning sidusettevõtmiste põhiselt läbi erinevate valdkondade. Noorsootöö toimimiseks ja 

koordineerimiseks jagati 2016. aastal tegevustoetusi 25 450 euro ulatuses noortekeskustele, lisaks 

jagati muid ühekordseid toetusi summas ligi 1000 eurot, millest üle 70% läks noorsootöötajate 

motiveerimiseks, toetamiseks ja finantseerimiseks. Noorsootööd aitab Tapa vallas noorte poolt 

korraldada läbi erinevate ürituste, volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni töös osalemisel ka 

jõudumööda Tapa Valla Noortekogu. Noortekogu sai vallalt 2016. aastal toetust  600 eurot. Läbi 

noortekogu iga-aastase toetamise väärtustame ka noorte initsiatiivi, toetades nende üritusi, nagu 

seda oli 2016. aasta  üritus Wörkshop. 

2016. aastal toetati 5650 euroga  Tapa linna noortekeskuse maja aadressil Kooli 24 (ülalpidamiseks 

ja remondiks), mis kuulub hoonena otseselt valla bilanssi. Mitmekesiste eakohaste ürituste ja 

tegevuste korraldamisel näol noortele saame rääkida 2016. aastal 13-17 ealistele 40 valla noorele 

korraldatud töölaagrist, mis pakkus töökasvatust, väikest taskuraha ning hulgaliselt huviringilist 

tegevust, mida aitas oma rahalise panusega korraldada MTÜ Tapa Lastekaitseühing, kellega tehti 

koostöös projekt AS Põlluvarasse ja ENTK-lt ning saadi projektitoetust noorte huvitegevuse 

korraldamiseks laagrite ajal kokku üle 2000 eurot, vald panustas  8000 eurot. Lisaks tehti ka edukat 

koostööd töölaagrite ajal erasektoriga, kus  4 last sai tööd kahes Tapa valla ettevõttes, mis tagas 

vallale täiendavat tulu 300 eurot. Suurimaks noorte ürituseks on valla lastekaitsepäev, kus osaleb 

iga-aastaselt 500 last, lisaks osaleb MTÜ Tapa LKÜ väga aktiivselt erinevates kultuurivaldkonna 

projektides vabatahtlikuna, noori kaasati 2016. aastal ka vabatahtlikena emadepäeva liikumispäeva, 

linnapäeva, rahvajooksu jt ürituste korraldamisse. Kogu noorsootöö 2016. aasta  eelarve oli 

kulupõhiselt 49 535  eurot. 

Lisaks vajab eraldi ära märkimist Tapa Lastekaitse Ühingu võimekus hankida lisaraha 

noorsootööks, mida saadi teist aastat järjest üle. 20 000  euro, mis läks erinevate huviringide 

abistamiseks ja projektide läbiviimiseks. 2017. aastaks  planeeritud eelarve on 40 152 eurot. Väga 

head tööd teeb ka Moe külakeskus (avatud noortekas), Lehtse kultuurimajas ja Jäneda koolis 

paiknevad töötoad, kes panustavad peamiselt huviringilistesse tegevustesse ja üritustesse. 

Kultuur, seltsitegevus 

Kultuuri valdkonnas on hetkeseisuga vallas üle 40 erineva huviringi (koolidest tuleb lisaks juurde 

üle 60 aine- ja või huviringi, eelarveliselt eraldi), kelledest 23 sai ka 2016. aastal  seltsitegevuse alt 

toetust koos sihtotstarbeliste laulu-ja tantsupeo ning ühekordsete projektitoetustega kokku 16 770 

eurot. Noori kaasame läbi huviringiliste tegevuste, ürituste võimalikult palju., samuti kuuluvad 

rahvuskultuuride huvirühmad meie prioriteetide hulka. Toetusmeetme abil toetame ka toimivaid 

kollektiive rahaliselt, seda nii tegevuste kui ka ürituste näol, aidates tagad nii valdkonna 

jätkusuutlikkust. Samuti on see meede abiks, et aidata erainitsiatiivi paremini ära kasutada, meie 

toetussüsteem on huvigrupi põhine, mis paneb eraisikud ühinema, tänu millele on kogu tegevus ka 

planeeritum ja jätkusuutlikum. Huviringilistes otsestes igapäeva tegevustes osales vallavalitsusel 

esitatud andmete põhjal üle 450 inimese. Huviringid osalesid pea kõikides valla poolt korraldatud 

suurematel üritustel (täpsemalt neist ühisürituste nimed all). Huviringilised tegevused pakuvad 

inimestele iganädalast vaba aja veetmise võimalust peamiselt läbi laulukooride ja -ansamblite (8 
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kõik kokku), tantsimise (9+ koolid), käsitöö (3), kunstiringide (2), orkestrite ja rahvamuusika 

ansamblite (4+ koolid), aga ka läbi mitme piirkonna keskuse (Moe, Karkuse) tegevuste.  

Kultuuritaristu osas tehakse remonte, kultuurikojas uuendati mõningaid käibe ja olmeruume, samuti 

soetati uus DCP kinotehnika. 2017. aastal planeeritud ühingute toetuseelarve on 14 000  eurot, 

millele võivad aasta sees lisanduda erinevad sihttoetused, kuid tegevus ise viiakse üle alaeelarve 

08109 "vaba aja tegevused" alla. 

Religiooni valdkonnas  on toimetamas 2016. aasta  seisuga teadaolevalt 8 erinevat kogudust. 

Toetusi jagati 2016. aastal kokku 4000 euro eest 3 kogudusele, kes toetust küsisid ja kelledest üks 

küsija oli naabervallast Amblast, kellega seob Tapa valla ühte kanti Lehtset aastatepikkune koostöö. 

Kirikud on aktiivsed ja korraldavad iganädalasi liturgiaid, aga ka muid üritusi laiemale kogukonnale 

nt suvekuudel toimuv iga-aastane projekt "Teeliste kirik". Kogudustest üks aktiivsemaid ja 

arvukamaid on Tapa Jakobi kiriku kogudus, kellega koos Tapa vallavalitsus korraldab erinevaid 

üritusi, suuremad neist on advendiaja tähistamine, vabariigi sünnipäeva tähistamine 24. veebruaril  

jpm. Valla koguduste hingekirjas on hinnanguliselt 7-800 inimest. 2017. aastal jääb toetuste hulk 

4000 euro piiresse, toetust küsis 3 kogudust. Kogudused kasutavad toetusi peamiselt küttekuludeks, 

ürituste korraldamiseks, renoveerimisteks jms 

Vallavalitsus toetab rahaliselt või aitab leida toetajad Tapa valla elanike poolt välja antud 

raamatutele, luulekogudele, heliplaatidele, mängudele, postkaartidele jne. 2016. aastal ilmus valla 

osalusel 2 raamatut. Tapa elanik Kairi Kroon andis välja esikluulekogu ja premeeriti maakonnas 

kultuuripärli vääriliseks ja Jüri Freimann sai valmis Lehtse kodukandiloo ja premeeriti valla 

aastategija elutöö tiitliga. 2017-2018. aastal on plaanis aidata Lehtse kogukonda, et välja anda 

Lehtse kooli ajalooraamat, samuti on ühel Tapa elanikul plaanis välja anda 2017-2018 triloogia II 

osa, mida üritame samuti jõudmööda aidata. 

Külaelu, vaba aeg 

Vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks korraldab vallavalitsus ise koostöös oma 

allasutustega, organisatsioonidega või partneritega erinevaid projekte ja üritusi, samas toetame ka 

projekte, kus vallavalitsus on vaid nö passiivne partner. Valla ühisürituste eelarve oli 2016. aastal 

40 940 eurot, tulu pool sellest oli 13 300 eurot (piletite müük, laat, fondid, muud sihttoetused). Tapa 

Vallavalitsus toetas ligi 20 suuremat traditsioonilist kultuurilist ettevõtmist, toetades nii ka 

erainitsiatiivi, ärgitades kogukondlikku liikumist. Toetus on ka oluline selleks et tagada külades, 

kantides oma näo kujundamist, selles osas on eeskujuks Lehtse, Moe ja Jäneda, kus on tugevad 

seltsid ja kes aitavad ka ise vallal erinevaid üritusi korraldada. Heaks nt on siin 2016. aasta põhjal 

XIII Presidendimatk (MTÜ Presidendirada, milles vald osaleb) - ligi 1500 külastajat; Tapa valla 

muusikapäevad – üle 300 esineja ja üle 500 pealtvaataja kolmel päeval; OÜ Jäneda Mõisa 3 laata, 

kus on tuhandeid külastajaid ja kus vald aitab koostada ja osaleda osaliselt ka 

kultuuriprogrammides, erainitsiatiivil põhinev kontsertsari "Rosaarium" kontsert, mida väisas 

kokku üle 300 inimese, Priit Pärna 5. animafilmifestival (korraldas vallavalitsus koos MTÜ Tapa 

Linna Arengu Seltsiga), ca 85 % eelarvest saadi toetustest – ligi 15 000 pealtvaatajat ja muud otsest 

kasusaajat, lisaks kaudse kasuna ka Tapa vallale kogunenud meedia jätkuv positiivne tähelepanu; 

Tapa linnapäev koos allüritustega, sh vorstifestival – üle 3500 otsese külastaja laadal, kontsertidel, 

alafestivalidel, tantsuõhtul, spordivõistlustel, rahvarallil jne. Kokku koos kultuurimajadega 

korraldas ise või aitas kaudselt kaasa Tapa vallas üle 300 erineva suurema või väiksema kultuuri- 

või spordiürituse ning näituse tegemisel. 2017. aasta  ürituste hulk jääb samaks, 2017. aasta eelarve 

on hetkel 28 000 eurot (millest 5500 eurot on ka tulu poolel) , lisaks millele lisanduvad erinevad 

sihtotstarbelised toetused . 
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HARIDUS 

Hariduspoliitika prioriteedid 

 Gümnaasiumihariduse jätkusuutlik toimimine 

 Mitmekeelsuse arengut toetava (keelekümblusklassid) põhikoolihariduse arendamine 

 Varast märkamist ja arengutuge pakkuva lasteaiateenuse võimaldamine Tapal, Lehtses, 

Jänedal ja Vahakulmus 

 Õpetajaskonna konkurentsivõime ja motivatsioonisüsteemi arendamine 

 Elukestva õppe soodustamine  

 

Tapa vald on kuue haridusasutuse pidaja. Alusharidust on võimalik saada lasteaedades Pisipõnn ja 

Vikerkaar Tapa linnas ning lasteaiarühmades Jäneda Kooli ja Lehtse Kooli juures. MTÜ Tapa 

Lastekaitse Ühing osutab lastehoiuteenust.  

Põhiharidust on võimalik omandada Jäneda Koolis, Lehtse Koolis, Tapa Vene Põhikoolis ning 

põhi- ja gümnaasiumiharidust Tapa Gümnaasiumis.  

Alusharidus 

322 last sai alusharidust, seisuga 31. detsember 2016, Tapal lasteaedades Pisipõnn ja Vikerkaar 

ning Jäneda Kooli ja Lehtse Kooli lasteaiarühmades. 

Tabelis on lasteaedade andmed esitatud seisuga 10. november 2016.  

 Pisipõnn Vikerkaar Jäneda Kool Lehtse Kool 

rühmade arv 11 5 2 2 

laste arv 201 81 20 20 

lasteaialõpetajaid 36 24 7 3 

 

Kõigis Tapa valla lasteaedades on vabu kohti ja lapsed on kindlustatud kodulähedasse 

lasteaiakohaga. 

Tapa valla lasteaedades on kaasaegsed ja turvalised õppe-, mängu- ning kasvatustingimused, mida 

uuendatakse vastavalt vajadusele ja eelarve võimalustele. Vajadusel teostati sanitarremondi- ja 

elektritöid. 

Kõik lasteaiad kaasajastasid tehnilisi vahendeid õppekasvatustöö paremaks korraldamiseks. 

Näiteks, lasteaias Pisipõnn said uued arvutid Mesimummi ja Sinilille rühmad. Lasteaias on 

nüüdseks igas rühmas arvuti, mõeldakse e- dokumendisüsteemile üleminekule. Lasteaias tehti 

koostööd ELIIS ja eu-lasteaed meeskondadega. Toimusid arutelud ja mõttetalgud, kumma e-

programmiga tulevikus ühineda. Õppekasvatustöö paremaks korraldamiseks soetati lasteaed 

Pisipõnn igasse majja ekraanid ja tahvlid. Lasteaeda Vikerkaar soetati lauaarvutikomplekt koos 

tarkvaraga. 

Lasteaedade õuealad on lapsesõbralikud, mängupaviljonide ning mitmesuguste tegevusvahenditega. 

Mänguväljakute rajamisel on arvestatud, et need arendaksid lapsi nii vaimselt, füüsiliselt ja 

esteetiliselt. Järjepidevalt jälgitakse, et atraktsioonid oleksid turvalised ja lapsesõbralikud ning 

vajadusel tehakse remonditööd koheselt. 2016 aastal lasteaias Pisipõnn parandati pinke, uuema ja 
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ilusama ilme said varjualused ning atraktsioonid; lasteaias Vikerkaar vahetati välja kaks vedrukiike 

ning tehti värvimis- ja remonditöid; Jäneda Kooli õueala atraktsioonidele tehti pisiremonti. 

Multifunktsionaalse keskusehoone ehitamine algas Lehtses 2016. aastal. Hoonesse on planeeritud 

kaasaegsed, kõigile nõuetele vastavad õppe- ja kasvatustingimused 36 lasteaialapsele. 

Tapa valla lasteaedades toimib lapse individuaalsuse varane märkamine ja vajadusel ning 

lapsevanema nõusolekul osutab abi tugispetsialist. Tugispetsialistide abi vajavate laste arv kasvab 

aasta aastalt ning seetõttu on tugispetsialiste juurde vaja. Laste abivajadus muutub spetsiifilisemaks 

ja suur vajadus on eripedagoogi ja psühholoogi järele.  

Kõigis lasteaedades on tööl logopeed, psühholoogilist ja eripedagoogilist nõustamist on teinud 

vajadusel Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus.  

Tabel tugiteenust saanud lasteaialaste arv. 

 kõneravi 

 

eripedagoogi 

abi 

Nõustamine 

Lääne-Viru 

maakonna 

Rajaleidja 

keskuses 

eesti keele 

täiendav 

õpe 

individuaalne  

arenduskava 

Pisipõnn 46 - 4 26 6 

Vikerkaar 44 10 7 54 - 

Lehtse Kool 9 - - - - 

Jäneda Kool 5 1 - - 1 

 

Tabelis lasteaia tugispetsialistide ametikohad 

* Koos kooliosaga 

Eesti keelest erineva kodukeelega lastel on võimalik saada täiendavat eesti keele õpetust koostöös 

SA Innove. Keeleõppe järele on vajadus Tapa linna lasteaedades Vikerkaar ja Pisipõnn.  

Kahesuunaline keelekümblusrühm tegutseb lasteaias Vikerkaar alates 2016 aasta sügisest. Rühm 

rakendab metoodikat üks õpetaja - üks keel, tegevused on planeeritud pool päeva eesti keeles ja 

pool päeva vene keeles.  

Tapa Lastekaitse Ühingu lastehoius käib regulaarselt üheksa last, kelledest kaks on sügava puudega 

last, kaks on raske puudega, üks on sotsiaalselt mitte toime tulevast perest ning ülejäänud neli last 

on alla kolme eluaasta. Lapsehoid töötab 7.30 – 17.00 ning rühmas on kaks kvalifikatsioonile 

vastavat töötajat. Ühel meie lapsehoidjatest on ka eripedagoogilised teadmised. Lisateenusena 

saavad meie raske ja sügava puudega lapsed logopeedi, tegelusterapeudi ja füsioterapeudi teenust. 

Vallapoolne toetus iga kuu on 180 € lapse kohta ning lisaks maksab vald viie lapse toidu 100%. 

Toitlustus toimub kohapeal ning toidu toob meile Virumaa Suurköök. Lapsevanema kanda jääb 

kohamaks, mis on hetkel 12 € kuu. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiharidus 

Tapa valla neljas üldhariduskoolis õppis 764 õpilast seisuga 31. detsember 2016. 

Jäneda Kool 

 Pisipõnn Vikerkaar Jäneda Kool Lehtse Kool 

logopeed 1 koht 1 koht 0,57 kohta* 0,45 kohta* 
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Jäneda Koolis lõpetas 2016. aasta kevadel 27. lennuga  7 õpilast. Lõpetajate arv oli planeeritust 

suurem, sest õppeaasta jooksul lisandus kooli kaks 9. klassi õpilast. 2016/17. õppeaastat alustas 51 

õpilast. See on kuue õpilase võrra vähem kui 2015. aastal.  

Jäneda Kooli lasteaiarühmade ja kooli kooseksisteerimise üks kõige suuremaid eeliseid on laste 

arenguliste erivajaduste märkamine lasteaias, tugisüsteemide kohene rakendamine. 

Jäneda Kooli õpetajad on valdavalt erialase kõrgharidusega ja hästi motiveeritud. Õpetajad osalevad 

väga erinevatel koolitustel, kus õpitu-kogetu toetab õpetamist liitklassides, digipädevuste 

saavutamist, erinevate õpiprogrammide, -keskkondade, -viiside rakendamist. Jäneda Kooli õpetajad 

viisid läbi aktiivõppepäeva Tapa valla alus- ja algklassiõpetajatele augustis 2016.  

Jäneda Kooli õpikeskkond on õpilaste arengut ja huvisid toetav. Kooli- ja lasteaiaruumid on hästi 

sisustatud: õpiruum on kiiresti kohandatav tänu ühekohalistele laudadele, 5 klassis on statsionaarne 

dataprojektor, keeleklassides kõlarisüsteem helisalvestiste ja –failide kuulamiseks; algklassides 

väikesed lugemispesad. 12 tahvelarvutit on kasutuses igapäevaselt; kooli ja lasteaia õppevahendite 

soetamisel peetakse silmas eelkõige arendavat ja õpetuslikku eesmärki. 2016. aastal soetati Jäneda 

Koolile kaasaegne printer-paljundusmasin, vananenud 2008. aastast pärit 4 sülearvuti asemele 

soetati õpetajatele uuemad, töövahendite kaasajastamine jätkub 2017. aastal. 

Jäneda Kooli pelletiküttel katlamaja saadi toimima 2016. aastal. Vahetus katlamaja hooldaja, mis 

tagab kiirema reageerimise probleemide puhul. Küttekulud on tunduvalt vähenenud – aastas ca 20 

tuhat eurot.  

Jäneda Kooli lasteaiarühmade ja kooli kooseksisteerimise üks kõige suuremaid eeliseid on laste 

arenguliste erivajaduste märkamine lasteaias ning tugisüsteemide kohene rakendamine. 2016.a. on 

lisaks logopeed-eripedagoogile lapsi, õpilasi ja nende vanemaid nõustamas koolipsühholoog.  

Jäneda Kool tegi karjääriõppe organiseerimisel koostööd Lääne-Viru Rajaleidja keskusega ja 

Töötukassa spetsialistidega, kes viisid tunde läbi 7.-9. klassi õpilastega. II ja III kooliastme õpilased 

külastasid Rakvere Ametikooli ja Luua metsanduskooli 2016.aastal. Karjääriõppe paremaks 

tagamiseks hakati 2016. aasta  sügisest organiseerima õppekäike erinevatesse ettevõtetesse-

asutustesse: õpilased külastasid OÜ Jäneda Puitu, Telia AS peakontorit, Kanal 2 ja Postimehe 

toimetust. 

Jäneda Koolis töötasid 2016. aastal savi-, käsitöö-, kunsti- ning tööõpetusering, saksa ning vene 

keele ring, muusikaring (laulu- ja pilliõpe), mudilaskoor, liiklusring, spordiring, robootika, tegutses 

4H klubi. Sügisest lisandusid parkuurimistreeningud, majandusring ja raskejõustik. Lisaks käisid 

Jäneda Kooli lapsed ja õpilased 14 huviringis ja -koolis väljaspool kooli (Aegviidus, Tapal, 

Tallinnas, Jänedal).  

Koolis tegutseb õpilasesindus, mis koosneb 5.-9. kl. esindajatest. Õpilasesindus on olnud aktiivne 

kooliürituste läbiviimisel, koolikorralduslike dokumentide aruteludel.  

2016. aastal. jätkati koolis õpilaste eestvedamisel ja/või kaasalöömisel heategevuslikke projekte 

(mardrilaat, jõulukohvikud jms), mille tulemusel soetati 2016. aastal kooli x-box vahetundides ja 

klassiüritustel liikumistegevuste läbiviimiseks. 2016. aasta  jõulukohviku tuludest toetati kevadisi 

õppeekskursioone ning TÜ Kliinikumi Lastefondi. 

Jäneda Kooli õpilaste transport on mitmekülgne: koolibuss, ühistransport ja 5 õpilast toovad kooli 

vanemad isikliku sõiduvahendiga. 

Lehtse Kool  

Tabelis on andmed õpilaste ja õpetajate kohta 

Lehtse Kool 2015/2016 

lasteaialapsi 20 
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õpilasi  50 

klassikomplekte  5 

huviringe/ huviringides osalenud õpilasi 12/50 

lõpetas põhikooli 7 

Prioriteediks on arendada järjepidevalt ja mitmekülgselt iga last ja õpilast õpetamise ning 

kasvatamise kaudu, arvestades tema individuaalsust, oskusi, võimeid ja vajadusi. 

Kooli turvaline ja looduskeskne asukoht loob suurepärased võimalused edukaks õppe- ja 

kasvatustööks. Tähtsal kohal on õuesõppe rakendamine kõikides vanuseastmetes. Tihe koostöö on 

olnud Lehtse kultuurimaja ja raamatukoguga, mida õpetajad koos õpilastega külastavad. Igal aastal 

korraldatakse õppekava eesmärkide täitmiseks ning tundide sisukamaks muutmiseks õppekäike 

ning ekskursioone kooli lähiümbrusesse ja ka kaugemale. Projektialane koostöö on toimunud Tapa 

Vene Põhikooli keelekümblusklassidega, Jäneda Kooliga ja Porkuni sõpruskooliga. Edukalt on 

osaletud piirkondlikel aineolümpiaadidel ja teistel õpilasvõistlustel. 

Oluline on jätkata olemasolevate tugisüsteemide tööd nii koolis kui lasteaias ning jälgida pakutava 

õpiabi jõudmist iga abivajajani. Varane märkamine ja arengutoe pakkumine käib läbi igapäevase 

õppetöö ja tegevuse koostöös tugispetsialistidega koolist ja vallast. Kõneravi tunnid toimuvad 

lasteaias kaks korda nädalas ja koolis korra nädalas. Töötavad õpiabirühmad algklassiõpilastele 

ning II ja III kooliastme õpilastele. Tihedat koostööd tehakse lapsevanematega. Nii lasteaias kui 

koolis toimuvad iga-aastased arenguvestlused lapse ja lapsevanemaga.  

Olemasolevaid õppevahendeid kasutatakse otstarbekalt ja maksimaalselt (sh IT vahendid). Juurde 

on soetatud on tahvelarvuteid, mida ainetundides õpilased aktiivselt kasutavad.  

Õppekava täitmiseks ning õppetingimuste parandamiseks soetati vajalikke õppevahendeid nii koolis 

kui lasteaias. Lehtse Koolis peetakse oluliseks õpetajate iseseisvat enesetäiendamist. On osaletud 

kooli (valla) eelarvest rahastatud täienduskoolitustel kui ka tasuta koolitustel. Kooli poolt 

võimaldatakse sellel ajal ainetundide asendus ning säilitatakse koolitusel oleva õpetaja keskmine 

töötasu. 

Tabelis on andmed koolis osutatud tugiteenuste kohta 

 2015/2016 

Õpiabi  11 

Logopeed 8 õpilast 

9 last 

Individuaalne õppekava 3 

Lihtsustatud õppekava  3 

Pikkpäev  17 

 

Lääne- Virumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid on nõustanud lapsi, õpetajaid ja lapsevanemaid. III 

kooliastme õpilastele on paar korda aastas pakutud karjäärinõustamisteenust. 

 

Tapa Vene Põhikool 

Kooli eesmärgiks on kujundada positiivset suhtumist keelekümblusesse, rõhutada keeleoskuse 

kasulikkust, luua õppijate vajadustele vastav ja valikuid võimaldav õppekava ja õppekorraldus ning 

turvaline ja kaasaegne õppekeskkond.  

Tabelis on andmed õpilaste ja õpetajate kohta 2016. õppeaastal 

Tapa Vene Põhikool 2015/2016 

õpilasi (1. sept. seisuga) 154 
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klassikomplekte  12 

asutuse personali (sh õpetajaid) 42/25 

huviringe/ huviringides osalenud õpilasi 10/120 

lõpetas põhikooli 11 

 

Kooli eesmärgid on kooskõlas valla arengukava haridusvaldkonna eesmärkidega ning kooli 

tegevused toetavad nende täitmist. 

Venekeelsetes klassides õppis 2015/2016. õa 17 õpilast, varase keelekümbluse klassides 23 ja 50/50 

keelekümbluses 114 õpilast. 

Koolis on välja töötatud töötajate tunnustamissüsteem, koolitused, kollektiivsed täiendkoolitused, 

sisekoolitused, arenguvestlused, ühised väljasõidud. 

IT valdkonnas on prioriteediks vahendite uuendamine ja täiendamine, digiõppekeskondade aktiivne 

kasutamine tundides. 

Õppe- ja kasvatustöös arvestatakse õpilaste erinevusi, erivajadusi ja võimeid. Koolis töötavad HEV-

koordinaator, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoogid, toimuvad õpiabitunnid ja pikapäevarühma 

tunnid. Koostööd tehakse lapsevanematega, valla lastekaitsespetsialistiga ja vajadusel ka 

noorsoopolitseinikuga. 

Koolis on süsteemne karjääriõpe: toimib koostöö Rajaleidja karjäärinõustajaga, teavet jagab 

koolipsühholoog, võetakse osa programmist „Tagasi kooli“, ameteid tutvustatakse klassijuhatajate 

tundides ning korraldatakse ametikoole tutvustavaid päevi. 

Õpilaste loovuse ja iseseisvuse arendamiseks korraldatakse ülekoolilisi projektipäevi vähemalt 3 

korda aastas, osaletakse HTM poolt rahastatud projektides, Archimedese fondi projektides. 

Õpilased koostavad loovtöid, õpilasesinduse korraldab üritusi, osa võetakse konkurssidest ja 

võistlustest. 

Tapa Vene Põhikoolis tegutseb kunsti-, käsitöö-, näite-, folkloori-, spordi-, viltimise-, projekti-, 

isetegevusringid, lauamängude, ja eesti keele ringid. Neis osaleb 100-120 õpilast. 

Koolihoone vajab remonti, et energiatõhusust suurendada, vaja on renoveerida keskkütte-, vee-, 

kanalisatsiooni- ventilatsiooni- ning elektrisüsteemid ja fassaad. 

Tapa Vene Põhikool tuleb toime eelarvega. SA Innove eraldas eesti keele ja eesti keeles õpetavate 

õpetajate lisatöö keelekümblusõpilaste eesti keeles õppimise valmiduse suurendamiseks 26 345,00 

eurot. Keeleõpet viis läbi 14 õpetajat ja keelekümblusprogrammi alusel õppis 137 õpilast 2016 

aastal. 

 

Koolis töötavad sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed, HEV-koordinaator, pikapäevarühmad, 

õpiabitunnid. 

Tabelis on andmed koolis osutatud tugiteenuste kohta 

 2015/2016 

Õpiabi  29 

Logopeedi teenus 30 

Lihtsustatud õppekava 4 

Individuaalne õppekava 9 

Pikkpäev  78 

 

Lääne- Virumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid on nõustanud õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. 
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Tapa Gümnaasium 

Tabel Õpilaste ja õpetajate andmed 

Tapa Gümnaasium 2016 

õpilasi (12. sept. seisuga) 520 

klassikomplekte  28 

asutuse personali/ (sh õpetajaid) 73 (57) 

lõpetas põhikooli/gümnaasiumi 50/28 

lahkus õpetaja 5 

tuli juurde õpetaja 5 

 

Aastal 2016 toimus Tapa Gümnaasiumis õppekava arendamine väärtuspõhiseks; õppekava 

arendamine ja selle rakendamine on pidev protsess, mis jätkub ka 2017. aastal; õpilased on kaasatud 

ja osalevad kooli arendusprotsessides; õpilaste ettepanekul ja paikkonna traditsioone arvestavalt on 

jätkuvalt päevakorras võimaliku gümnaasiumisuuna (valikainete mooduli) loomine ja õppekava 

paindlikumaks muutmise võimaluste leidmine. Õpilaste valikuvõimaluste avardamiseks otsime 

partnereid ühiste kursuste loomiseks nii kõrgkoolidest kui ka teiste gümnaasiumide seast. Õpilastel 

võimaldatakse oma andest lähtuvalt õppida aineid individuaalse õppekava alusel. Arendamisel on 

VÕTA-süsteemi loomine ja praktikasse rakendamine. Jätkub koostöö LVRKK-ga. 

Tapa Gümnaasiumis toimuvad eesti keele tugiõppetunnid igas kooliastmes neile õpilastele, kelle 

kodune keel ei ole eesti keel, kuid vajavad eesti keele osas täiendavat tuge. Õpilastel on võimalik 

sooritada eesti keel teise keelena lõpueksam nii 9. klassis kui ka gümnaasiumi lõpus, vastavalt 

seaduses sätestatud tingimustel.  

Oleme loonud õpilastele, kes tulevad meie kooli teisest keelekeskkonnast võimaluse osaleda eesti 

keele tugiõppe tundides individuaalse õppekava alusel. Tapa Gümnaasiumis ei ole jätkuvalt 

prioriteediks keelekümblusklasside loomine, sest meil on vallas vastavale õppele keskendunud 

kool. Gümnaasiumiõpilased, kelle kodune keel on vene keel, saavad valikainena valida vene keele 

B-2 taseme õppe. Õpetajad on vajaduspõhiselt saanud ettevalmistuse õpetada muukeelset last. 

Oleme aastate jooksul osalenud mitmete lõiminguprojektide konkurssidel (MEIS, HTM). Aastal 

2016 saime rahastuse HTM-ilt projektile „Tour de Art”, mis oli suunatud toetama eesti keelt ja vene 

keelt kõnelevate noorte koostööd, samas oli tegemist ka ainealase lõiminguprojektiga.  

Koolis on toimiv tugisüsteem: koolis töötavad sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog ja 

eripedagoog-õppenõustaja. Toimuvad pikapäevarühmade tunnid. Andekamate ja motiveeritumate 

õpilaste toetamiseks on loodud Andekate õppetool, toimuvad väikerühmade ainetunnid õppeainete 

süvendatult õppimiseks. 

Tabel koolis osutatud tugiteenused  

 Seisuga detsember 2016 

Individuaalne õppekava 26 õpilast 

Eesti keele tugiõppe IÕK 30 õpilast 

Lihtsustatud õppekava 8 õpilast 

Pikkpäev I- IV  Oma õpetaja juures 83 õpilast 

Koondrühmas 28 õpilast 

Edasijõudnud 29 õpilast 

Pikkpäev V- VI Koondrühmas 21 õpilast 

Õpiabirühmad  56 õpilast 

Logopeedi teenus 1.-4.kl 40 õpilast 
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5.-9. kl 19 õpilast 

Nõustamisel 6 vanemat 

Sotsiaalpedagoog  Nõustamisel 35 last, 

18 vanemat, mõned korduvalt 

Psühholoogi teenus Nõustamisel 32 õpilast + vanemad 

Õpetajate nõustamised 45 korral 

Eripedagoog-nõustaja teenus Nõustamisel 9 õpilast + vanem,  

14 õpetajat 

Andekate ja suurema 

õpimotivatsiooniga õpilaste 

väikerühmad 

Väikerühmad on avatud enamikes õppeainetes. 

Väikerühmade töös osaleb 69 õpilast. 

 

Tapa Gümnaasiumis tehakse tööd õpetajate motivatsioonisüsteemi arendamisel, eesmärgiga tõsta 

õpetajate konkurentsivõimet, töö kvaliteeti ja tõhusust. Õpetajad on kaasatud motivatsioonisüsteemi 

arendamisse läbi mitmete koostöögruppide. Suuname õpetajaid läbi viima rohkem õpetajalt 

õpetajale koolitusi ning kasutama enese- ja tööanalüüsi, kui võimalust töö kvaliteedi parandamiseks 

ja enese arendamiseks. Igal aastal viime läbi arenguvestlusi, kus muuhulgas saab õpetaja avaldada 

arvamust, mis võiks olla see, millega tööandja saab toetada tema motivatsiooni. Õppeaastati viime 

läbi õpilaste hulgas uuringuid õpetaja töö kvaliteedi kohta. Tagasiside saab ka õpetaja. Lisaks 

toimuvad uuringud õpilaste õpimotivatsiooni kohta, mis on aastati võrreldavad. Viime läbi kooliga 

rahulolu uuringuid õpetajate, õpilaste ja lastevanemate hulgas. Kooli ja õpetajaskonna arengu 

toetamiseks oli meil sõlmitud 2-aastane leping konsultandiga, kes viis läbi koolitusi, mõttepäevi ja 

andis vajadusel nõu arengute suunamiseks. 

Kool soodustab elukestvat õpet. Õpetajatel võimaldatakse osaleda erinevatel erialastel koolitustel. 

Toimuvad õpetajalt õpetajale majasisesed koolitused, osaletakse ülevallalistel haridusasutuste 

töötajate koolitustel. 

Tapa Gümnaasiumi üheks eesmärgiks on lastevanemate kaasamine kooliellu. 2016 aastal jätkus 

koostöös MTÜga TG lapsevanemad KOPi rahastatud projekt ,,Lapsevanema kool“, mille raames 

korraldati lastevanematele koolitusi ja töötubasid, kaasati lapsevanemaid projektides osalema ja ise 

teisi vanemaid koolitama ning õpilastele koolitunde andma. Projekti eesmärk oli moodustada kooli 

juurde ca 30-liikmeline tuumikgrupp lastevanematest, kes on aktiivsed partnerid koolile ja kaasavad 

teisi lapsevanemaid kooli tegemistesse. Projekti üheks koolituse teemaks oligi „Elukestev õpe”, 

mille raames erinevad asutused tutvustasid oma õppimisvõimalusi täiskasvanutele. Järgnesid 

vestlusringid lapsevanemalt noortele elukestva õppe teemadel. 30-liikmelist lastevanemate 

tuumikgruppi projekti tulemusena ei tekkinud – seega jääb lastevanemate kaasamine kooli ja lapse 

arengu toetajatena eesmärgiks ka edaspidi. 

Kool võimaldab partneritel läbi viia täiskasvanute koolitusi (LVRKK, HITSA). Tapa Gümnaasium 

on praktikakooliks mitmele üliõpilasele. Meie õpetajatest on tasemeõppes 3 õpetajat (kõik 

eripedagoogika suunal) ning oma praktika viivad nad läbi Tapa Gümnaasiumis.  

Vallas jätkatakse kodulähedast alus- ja üldhariduse andmist kõikidel astmetel. Valla hariduse 

arengukava töötatakse välja 2018. aastal. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks kvaliteetse 

gümnaasiumihariduse tagamine vallas. Vald loob hariduslike erivajadustega laste vajadustele 

vastava õppekeskkonna Valla haridusasutustes. 

 

HALDUSREFORM TAPA VALLAS 

2016. aastal tehtud tähtis otsus Tapa ja Tamsalu valla jaoks oli (12. detsembril 2016 Tapa ja 

Tamsalu volikogude ühisistungil) kahe valla ühinemine. Tapa vald suureneb Tamsalu valla 

territooriumi võrra. Tegemist  kahe võrdse osapoole vabatahtliku ühinemisega, koos sellega 

kaasnevate läbirääkimiste, otsuste ja tulemustega.  
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Ühinemise eesmärk on tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja strateegilise 

juhtimisvõimekuse suurendamine. Sellega ühendatakse tänaste omavalitsusüksuste 

arengupotentsiaal ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna tasakaalustatud arengusse. 

Ühinemine loob eeldused piirkonna kui terviku arenguprotsesside juhtimiseks, rahvaarvu 

suurendamiseks ja ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimiseks. 

Tapa valla ning Tamsalu valla ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude 

valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimi on Tapa.  

Valla sümboolika koostamiseks korraldatakse avalik konkurss. Valla vapi ja lipu kujundamisel 

peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse piirkonna ajaloolist identiteeti iseloomustavat 

sümboolikat. Kuni uue sümboolika kinnitamiseni kasutatakse Tamsalu valla sümboolikat. 

Tapa ja Tamsalu valla ühinemisega kaasneb riigipoolne ühinemistoetus kokku kahe valla peale on 

1 638 tuhat eurot. Sellest 761 tuhat eurot saab Tapa vald ja 377 tuhat eurot Tamsalu vald ning lisaks 

tuleb boonustoetus üle 11000 elanikuga uuele vallale 500 tuhat eurot. Toetus kantakse üle vastavalt 

seadusele osade kaupa 2017., 2018. ja 2019. aastal. 
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2. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne 

2.1 KONSOLIDEERITUD BILANSS 

tuhandetes eurodes 
 

  Lisa 31.12.2016 31.12.2015 

Varad  25 996 25 786 

  Käibevara  1 242 1 721 

  Raha  2 712 1136 

  Maksunõuded  3 400 385 

  Muud nõuded ja ettemaksed 4 129 199 

 Varud  1 1 

  Põhivara  24 754 24 065 

 Pikaajalised 

finantsinvesteeringud 

5 0 1 

 Immateriaalne põhivara 7 3 4 

  Kinnisvarainvesteeringud 6 27 51 

  Materiaalne põhivara 8 24 724 24 009 

Kohustused ja netovara  25 996 25 786 

  Lühiajalised kohustused  1 190 1 485 

 Võlad tarnijatele  230 159 

  Võlad töötajatele  417 412 

  Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed 

9 189 558 

  Laenukohustused 10 354 356 

  Pikaajalised kohustused  2 085 2 445 

  Laenukohustused 10 2 085 2 439 

 Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed 

9 0 6 

Netovara  22 721 21 856 

  Eelmiste perioodide 

akumuleeritud tulem 

 21 949 21 577 

  Aruandeaasta tulem  772 279 
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2.2 KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE 

tuhandetes eurodes  

  Lisa  2016 2015 

Tegevustulud   10 245 8 826 

  Maksutulud 3 4 192 4 036 

  Tulud kaupade ja teenuste müügist 11 1 129 1 091 

  Saadud toetused 13 4 875 3 617 

  Muud tegevustulud 12 49 82 

Tegevuskulud  -9 444 -8 507 

  Antud toetused 15 -658 -607 

  Tööjõukulud 14 -4 374 -4 204 

  Mitmesugused ja muud tegevuskulud 16 -2 911 -2 575 

  Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 

6,7,8 -1 501 -1 121 

Tegevustulem  801 319 

     

Finantstulud ja –kulud  -29 -40 

  Intressikulud 10 -29 -40 

     

Aruandeaasta tulem  772 279 



Tapa Vallavalitsus 2016.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne 

38 

 Alari Kirt /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

2.3 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

  Lisa 2016 2015 

Rahavood põhitegevusest    

  Aruandeperioodi tegevustulem   801 319 

  Korrigeerimised:    

  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 6,7,8 1 501 1 121 

 Kasum/kahjum põhivara müügist 6,8 -3 -39 

 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 13 -1 614 -508 

 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15 18 7 

 Käibemaksukulu põhivara soetuselt 16 352 155 

  Korrigeeritud tegevustulem  1 055 1 055 

  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus  2 -25 

  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  -17 3 

  Kokku rahavood põhitegevusest  1 040 1 033 

Rahavood investeerimistegevusest    

  Tasutud põhivara soetamisel 8 -2 129 -984 

  Laekunud  põhivara müügist 6,8 25 89 

  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  1 045 612 

 Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  -18 -7 

  Kokku rahavood investeerimistegevusest  -1 077 -290 

Rahavood finantseerimistegevusest    

  Laenude tagasimaksed 10 -354 -354 

  Kapitalirendi tagasimaksed 10 -2 -3 

  Tasutud intresse  -31 -42 

  Kokku rahavood finantseerimistegevusest  -387 -399 

Puhas rahavoog  -424 344 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 1 136 792 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 712 1 136 

Raha ja selle ekvivalentide muutus  -424 344 
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2.4 KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

  Lisa Aruandeaasta 

tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2014   21 569 21 569 

 Põhivara 

ümberhindlus 

8 8 8 

 Aruandeaasta 

tulem 

 279 279 

Saldo 31.12.2015   21 856 21 856 

 Põhivara 

ümberhindlus 

6,8 93 93 

 Aruandeaasta 

tulem 

 772 772 

Saldo 31.12.2016  22 721 22 721 
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2.5 EELARVE TÄITMISE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma 

koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 20 ). 

Arvestades asjaolu, et eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ja sisaldab 

teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid, ei ole see konsolideerimata finantsaruannetega 

võrreldav. 

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 21 

 

Tapa Vallavalitsus 

 
2016 

     Esialgne Lõplik Eelarve 

  Kirje nimetus eelarve eelarve täitmine 

  PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 624 8 010 8 021 

30 Maksutulud 4 083 4 158 4 180 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 935 4 010 4 031 

3030 Maamaks 148 148 149 

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 0 0 1 

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 493 546 552 

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 3 023 3 277 3 269 

352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1) 1 050 1 078 1 078 

352.00.17.2 Toetusfond (lg 2) 1 942 2 044 2 044 

3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 30 155 147 

3825, 388 Muud tegevustulud  25 29 20 

382500-382520 Sh kaevandamisõiguse tasu 15 15 0 

382540 Sh laekumine vee erikasutusest 10 10 14 

3880, 3888 Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  0 4 6 

  PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 6 896 7 266 7 139 

40, 41, 4500, 

452 Antavad toetused tegevuskuludeks 611 691 637 

413 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele 

isikutele 406 474 426 

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 183 195 192 

452 Mittesihtotstarbelised toetused 23 23 19 

  Muud tegevuskulud 6 285 6 575 6 501 

50 Personalikulud 4 208 4 283 4 228 

55 Majandamiskulud 2 057 2 283 2 272 

60 Muud kulud 21 8 1 

  PÕHITEGEVUSE TULEM 728 744 882 

  INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1 005 -1 675 -1 011 

381 Põhivara müük (+) 0 25 25 

15 Põhivara soetus (-) -1 039 -2 787 -2 142 

3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  0 1 069 1 069 

4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) 0 -24 -11 

1032.2 Tagasilaekuvad laenud (+) 73 73 73 

382 Finantstulud (+) 9 8 6 
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65 Finantskulud (-) -48 -38 -31 

  EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / -277 -932 -129 

   PUUDUJÄÄK (-)       

  FINANTSEERIMISTEGEVUS 144 144 -356 

20.5 Kohustuste võtmine (+) 500 500 0 

20.6 Kohustuste tasumine (-) -356 -356 -356 

1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -134 -788 -485 

  (+ suurenemine, - vähenemine)       
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2.6 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 

 

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 

 

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea 

raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning mille 

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Avaliku 

sektori finantsarvestuse ja – aruandluse juhend ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.(RTJ) 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse 

printsiibist ning olulised enne 1995.a. soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara on 

kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses. 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

 

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajaliseks 
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 

kohustuste eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansipäevast arvestatuna. 

 

Raha ja selle ekvivalendid 
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ja pankades olevaid arvelduskontode jääke. 

Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. 

 

Finantsinvesteeringud 
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 

20%. Nimetatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, kuna nende 

õiglast väärtust pole võimalik usaldusväärselt hinnata. 

Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval. 

 

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 perioodidel 

varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodil ebatõenäoliste 

nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad 

võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

 

Varud 
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast v.a käibemaks ja muudest 

soetamisega seotud kulutustest. Varude kuludesse kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse 

arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit. 

 

Osalused konsolideerimata aruannetes 
Aruandekohuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi äriühingutes, mille 

üle aruandekohuslasel on valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse 

konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes. 

Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtust 

kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus. 
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Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele 

kuuluv osa on langenud allapoole osaluse bilansilist väärtust. Kajastatud allahindlusi taastatakse 

järgmisel perioodil, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest. 

 

Konsolideerimine 
Valitseva mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud aruandes alates valitseva 

mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevate üksuste soetamist kajastatakse 

ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud varad ja kohustused nende õiglases väärtuses v.a. 

ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamises). 

Valitseva mõju all olevate äriühingute finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud 

ridarealt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, 

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

 

Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned) , mida hoitakse 

väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mille soetusmaksumus oli 2016. aastani  

alates 2000 eurost. Seoses kinnisvarainvesteeringute  soetusmaksumuse piirmäära tõstmisega 2016. 

aastal 2000 eurolt 5000 euroni on alla 5000 eurose soetusmaksumusega  kinnisvarainvesteeringud 

seisuga 31.12.2016 tõstetud bilansist välja. Kinnisvarainvesteering on selline objekt, mida 

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

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuse 

meetodil(soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel 

kasutatakse lineaarset meetodit sõltuvalt vara kasulikust elueast. 

 

Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul 

kui üks aasta ja mille soetusmaksumus oli 2016. aastani  alates 2000 eurost. Seoses materiaalse 

põhivara soetusmaksumuse piirmäära tõstmisega 2016. aastal  2000 eurolt 5000 euroni on alla 5000 

eurose soetusmaksumusega  põhivara seisuga 31.12.2016 tõstetud bilansist välja. 

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse 

materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara 

järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi. Teede pindamine 

võetakse arvele kogumina, kuna keskmine kasulik eluiga on neil ühesugune. Kogum kantakse 

maha, kui selle jääkväärtus jõuab nullini. 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 hinnanguliselt 

kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponendist, 

mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele. 

Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

Hooned 30-50 aastat; 

Rajatised 10-20 aastat; 

Tänavad ja kõnniteed 7-33 aastat; 

Masinad ja seadmed 4-10 aastat; 

Inventar 5-6 aastat; 

Transpordivahendid 3-15 aastat; 

Muu inventar 2-4 aastat; 

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 
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Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara võetakse kasutusse. 

Põhivara väärtuse languse korral viiakse läbi allahindlus, mis kajastub aruandeperioodi kuludes. 

Vallavalitsuses hinnatakse iga aasta lõpul lõpetamata ehituste kontol olevate ehitusprojektide 

edasise kasutamise võimalusi. Projektid, mille kasutamine on edasi lükkunud vähemalt 4 aastat ning 

nende kasutusele võtmise aeg pole teada või selleks puudub täielik kindlus, hinnatakse alla 

nullväärtusele vara bilansist välja kandmata, kajastades tehingut lõpetamata ehituse allahindluse 

kuluna. Projekti edaspidise kasutamise kindlust näitab konkreetse projektiga seotud ehitusobjekti 

lülitamine järgneva(te ) aasta(te) eelarvesse. Ehitusprojekti hilisemal rakendumisel tühistatakse 

allahindlus ja taastatakse kuni esialgse soetusmaksumuseni kajastades tehingut läbi perioodi tulemi. 

 

Ümberhindlus 
Aastal 2005 viidi läbi kinnisavarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne ümberhindlus, 

mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996.a.toimunud inflatsiooni ja korrigeerida varasemaid 

puudujääke raamatupidamises. 

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

arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse 

ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud 

seoses pärijate puudumisega. Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda. 

 

Immateriaalne põhivara 
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis oli 2016. aastani  

alates 2000 eurost, 2016. aastal  tõsteti soetusmaksumuse piirmäära 2000 eurolt 5000 euroni.  

Bilansis kajastatakse immateriaalset põhivara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 

akumuleeritud kulum. Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni 

arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad immateriaalsele põhivarale on 

20 %. Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud aruandeperioodi kuluna. 

 

Renditud varad 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 

riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. 

Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, 

kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga. Kapitalirendi maksed 

jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuludeks. Muud 

rendilepingud kajastatakse kasutusrendina ja rendimaksed kajastatakse kuluna rendiperioodi 

jooksul. 

 

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

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

raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena Bilansis kajastatakse eraldisena 

enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, kuid mille lõplik 

maksumus või tähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. 

 

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 



Tapa Vallavalitsus 2016.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne 

45 

 Alari Kirt /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimist kajastatakse proportsionaalselt sellega 

seonduvate kuludega. Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud 

vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimine 

kajastatakse tuluna. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse vara kasuliku eluea jooksul 

Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real saadud toetused. 

 

Välisvaluutas toiminud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval 

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid 

 

Tulude arvestus 
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt 

vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Toodete, 

kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid 

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

teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu 

kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu dividendide väljakuulutamisel. 

 

Kulude arvestus 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad 

maksud ja lõivud, s.h. käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse 

soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Arendusväljaminekud kajastatakse 

kuluna tekkimise momendil. 

 

Seotud osapooled 
Seotud osapoolteks loetakse Tapa Vallavolikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on 

antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute nõukogude 

ja juhatuse liikmed, kõigi eespool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased 

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

äriühingud. 

 

Bilansipäevajärgsed sündmused 
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste 

hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, 

kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toiminud tehingutega. 

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

mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise 

aastaaruande lisades. 

 

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

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

20) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on 

selles kasutusel veel järgmised olulised arvestuspõhimõtted: 

1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ja põhivara müügist 

laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ning muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid 

eelarve täitmise aruandes ei kajastata,  

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

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

põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real (Muud tegevuskulud). 
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid

tuhandetes eurodes

31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskontod pankades 710 1 134

Sularaha kassas 2 2

Kokku raha 712 1 136  
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Lisa 3 Maksud

tuhandetes eurodes

A. Maksunõuded ja maksukohustused

Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Maksud brutosummas

      Tulumaks 394 380 45 46

       Maamaks 0 2

       Sotsiaalmaks 96 95

       Töötuskindlustusmaksed 6 6

       Kogumispensionimaksed 5 5

       Käibemaks 8 9

Kokku maksud 394 382 160 161

Loodusressursside kasutamise 6 3 8 9

ja saastetasud

Kokku maksunõuded

ja maksukohustused 400 385 168 170

B. Maksu- ja lõivutulud

TULUD Kulud nõuete

      ebatõenäoliselt

laekuvaks hindamisest

2016 2015 2016 2015

Maksud 4 192 4 036

    Tulumaks 4 046 3 884

    Maamaks 145 152

    Teede ja tänavate sulgemise maks 1 0

Lõivud (vt lisa 11) 8 8

Loodusressursside kasutamise 

ja saastetasud (vt lisa 12) 36 41

   Tasud vee erikasutamisest 14 14

   Maardlate kaevandamisõiguse tasud 22 27

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 5 2

(vt lisa 16)

Kokku maksud,lõivud 4 236 4 085 5 2
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Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed 

   tuhandetes eurodes 

     

       

                           Lühiajalised nõuded 

        31.12.2016   31.12.2015 

       Nõuded ostjate 

vastu 

  

113 

 

113 

    Brutosummas 

  

142 

 

146 

    Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud -29 

 

-33 

Muud nõuded 

  

11 

 

10 

   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 7 

 

2 

   Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 4 

 

8 

Sihtfinantseerimise ettemaksed ja nõuded 5 

 

76 

(vt lisa 13) 

     Muud nõuded ja ettemaksed kokku 129   199 
 

 

Lisa 5 Osalused tütarettevõtjates ja pikaajalised finanatsinvesteeringud 

 tuhandetes eurodes 

      

        Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva 

mõju all olevad 

äriühingud: 

     Nimetus, aasta         Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad 

   

      aasta lõpus   

   

Tegevus- Tegevus- Tulem Varad Neto- 

      tulud kulud     varad 

OÜ Tapa Vesi 

      

        2016 

  

597 -752 -161 10 930 10 368 

2015 

  

640 -782 -142 11 190 10 529 

 

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena olid bilansis kajastatud AS Eesti Veevärk  aktsiad, mis  Tapa 

Vallavolikogu otsusega 26.05.2016 nr 146  kanti kulusse (bilansilise väärtus 511,29 eurot), seega 

lõpetati osalemine AS-s Eesti Veevärk 
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Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

tuhandetes eurodes

Jääk seisuga 31.12.2015

       Soetusmaksumuses 63

        Akumuleeritud kulum -12

        Jääkväärtus 51

Ümberhindlusega saadud 1

Müük jääkväärtuses -16

Bilansist välja kandmine jääkväärtuses -8

Amortisatsioon -1

Kokku liikumine -24

Jääk seisuga 31.12.2016

      Soetusmaksumuses 33

      Akumuleeritud kulum -6

      Jääkväärtus 27

2016 2 015

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 11) 3 3

Renditulu katkestamatutelt rendilepingutelt

tulevastel perioodidel 2 2

        Järgmisel majandusaastal

       1.kuni 2.aastal 1 1

       2.kuni 3.aastal 1 1

Lisa 7  Immateriaalne põhivara

tuhandetes eurodes

Tarkvara

Jääkväärtus 31.12.2015

       Soetusmaksumus 7

       Akumuleeritud kulum -3

       Jääkväärtus 4

Amortisatsioon -1

Jääk seisuga 31.12.2016

       Soetusmaksumus 7

       Akumuleeritud kulum -4

       Jääkväärtus 3
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Lisa 8 Materiaalne põhivara

tuhandetes eurodes

Maa Hooned Masinad Muu Lõpetamata Kokku

ja rajatised ja seadmed põhivara tööd ja

ettemaksed

Jääk sesisuga 31.12.2015

  Soetusmaksumus 31 27 182 2 335 249 88 29 885

  Akumuleeritud kulum 0 -5 228 -462 -186 0 -5 876

Põhivara jääkväärtus 31 21 954 1 873 63 88 24 009

Soetused 2 844 47 49 895 1 837

Saadud mitterahaline sihtfin. 286 286

Ümberhindlused 93 93

Müüdud vara müügihinnas

Kasum müügist

Müüdud põhivara jääkväärtuse -3 -4 -2 -9

mahakandmine

Amortisatsioon ja allahindlused -994 -126 -22 -1 142

Mahakandmine -306 -23 -21 -350

Ümberklassifitseerimine 93 8 -101 0

Kokku liikumised 92 -76 -99 4 794 715

Jääk seisuga 31.12.2016

  Soetusmaksumus 123 27 909 2 277 211 882 31 402

  Akumuleeritud kulum 0 -6 032 -502 -144 0 -6 678

Põhivara jääkväärtus 123 21 877 1 775 67 882 24 724

 

2016 aastal realiseeriti Tapa vallas 3 kinnistut, neist üks Lehtse alevikus ja kaks Tapa linnas. Lehtse 

kinnistu oli saadud pärandina ning Tapa linnas Loode tn 7 kingitusena. Lisaks realiseeriti 5 

korteriomandit, neist 3 Tapa linnas, 1 Lehtse alevikus ning 1 Näo külas.  

Suurimateks objektideks olid Loode tänava rekonstrueerimine ning kergliiklustee teine etapp Paide 

maantee ääres. Kaitseministeeriumi eraldatud toetusega rekonstrueeriti Tapa valla omandis olevad 

raudteeharud. 

Ehitati välja Üleviste tänava katlamaja ja Tapa sõjaväelinnaku vaheline keskküttetrass, mis jäi 2016. 

aasta lõpuks arvele lõpetamata ehitisena. Lõpetamata jäi üles ka Lossi tee rekonstrueerimine 

Jänedal. 

Mitterahalise sihtfinantseerimisena saadi Vahakulmu paisu varjed ja kalapääs 286 tuhat eurot. 

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 2 129 tuhat eurot 

mis tuleneb järgmistest summadest: 

 aruandeaasta soetuste summa 1 837 tuh eurot; 

  käibemaksukulu aruandeaastal soetustelt 352 tuhat eurot(vt lisa16); 

  lahutatud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 90 tuh eurot ja liidetud aasta 

algusekstarnijatele tasumata summa 30 tuhat eurot. 
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Kapitalirendi tingimustel renditud vara

Transpordi- Kokku

vahendid

Jääkväärtus 31.12.2015 6 6

    Soetusmaksumus 10 10

    Akumuleeritud kulum 4 4

Jääkväärtus 31.12.2016 4 4

    Soetusmaksumus 10 10

     Akumuleeritud kulum 6 6

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara

Põhivara Kokku

Jääkväärtus 31.12.2015 1 964 1 964

    Soetusmaksumus 2 183 2 183

    Akumuleeritud kulum -219 -219

Jääkväärtus 31.12.2016 1 731 1 731

    Soetusmaksumus 1 940 1 940

     Akumuleeritud kulum -209 -209

2 016 2 015

Kasutusrenditulud  materiaalselt põhivaralt (vt lisa11) 73 58

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendi-

lepingutelt tulevastel perioodidel 504 475

Järgmisel majandusaastal 60 64

1.kuni 2.aastal 58 63

2.kuni 3.aastal 56 61

3.kuni 4.aastal 55 60

4.kuni 5.aastal 54 59

Peale 5.aastat 221 168

Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed

tuhandetes eurodes

       31.12.2016        31.12.2015

Lühiajaline Pikaajaline Lühiajaline Pikaajaline

osa osa osa osa

Maksukohustused (vt lisa3) 168 170 0

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 12 352 0

(vt lisa 13)

Saadud maksude ettemaksed 4 23

Intressivõlad 4 5 0

Teenuste ettemaksed 0 2

Muud kohustused 0 0 2 6

Muud saadud ettemaksed 1 4 0

Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed kokku 189 0 558 6
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Lisa 10 Laenukohustused

tuhandetes eurodes

Pangalaen Kapitalirent Kokku

Jääk seisuga 31.12.201431.12.2015 2 793 5 2 798

      Lühiajalised 354 2 356

      Pikaajalised 2 439 0 2 439

Tagasimaksed -354 -2 -356

Jääk seisuga 31.12.201531.12.2016 2 439 0 2 439

 kuni 1aasta-lühiajalised 354 0 354

 1 kuni 2 aastat 354 0 354

 2 kuni 3 aastat 354 0 354

 3 kuni 4 aastat 354 0 354

 4 kuni 5 aastat 354 0 354

 üle 5 aasta 668 0 668

Kokku pikaajalised 2 084 0 2 084

Informatsioon laenulepingute kaupa

Laenu andja Lõpp- Intressi- Alus-              Jääk        Intressikulu

tähtaeg määr valuuta 31.12.2016 31.12.2015 2016 2015

AS Swedbank 15.10.2014 2,9%+ EUR 0 0 0 1

6 kuu

euribor

AS Swedbank 15.12.2022 1,34%- EUR 240 280 3 3

6 kuu

Euribor

KIK  SA 27.08.2023 1,0%+ EUR 989 1130 10 13

6 kuu

Euribor

Bank DNB AS 15.12.2023 1,22%+ EUR 510 583 6 9

6 kuu

Euribor

Nordea Bank 15.12.2023 1,46%+ EUR 700 800 10 14

6 kuu

Euribor

AS Swedbank 2016 4,0%+ EUR 0 2 0 0

Liising 6 kuu

Euribor

Kokku laenud ja intressikulud 2 439 2 795 29 40

Panditud varasid laenukohustuste tagatiseks ei ole, tagatiseks on  eelarve. 



Tapa Vallavalitsus 2016.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne 

53 

 Alari Kirt /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Lisa 11 Tulud kaupade ja teenuste müügist

tuhandetes eurodes

2016 2015

Tulu elamu-ja kommunaaltegevusest 546 546

Tulud haridusalasest tegevusest 219 229

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 130 116

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 73 57

Tulud spordialasest tegevusest 32 36

Tulud tervishoiust 35 34

Üüri ja renditulud (vt lisa 8) 73 58

Riigilõivud (vt lisa 3) 8 8

Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 6) 3 3

Muu kaupade ja teenuste müük 10 4

Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist 1 129 1 091

Lisa 12 Muud tegevustulud

tuhandetes eurodes

2016 2015

Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist -3 6

(vt lisa 6)

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3) 36 41

Kasum materiaalse põhivara müügist(vt lisa 8) 6 33

Muud tulud 10 2

Kokku muud tegevustulud 49 82
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Lisa 13 Saadud toetused

tuhandetes eurodes

2016 Jääk 31.12.2016

Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku-

tegevus- sintfinant- toetused (sihtfinant-nud

kulude seerimine seerimise ette-

sihtfinant- põhivara ette- maksed

seerimine soetuseks maksed)

Rahalised

sihtfinantseerimised 128 1 328 3 133 5 12

Riigieelarvest  tasandus-ja toetusfond 3 122

Haridus ja Teadusministeerium 21 8

Sotsiaalministeerium 2

Kaitseministeerium 10 1 296

Rahandusministeerium 41 0 1

Keskkonnaministeerium 4

PRIA  1 4

Eesti Töötukassa 1

Rakvere Linnavalitsus RK 14

Viimsi Vallavalitsus 1

Hajaasustuse programm 9 6

Eesti Kultuurkapital 3

Hariduse Infoteh. SA 1

SA Innove 28

SA KIK 2 19 3

Muud residendid 3 3

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 3

Mitterahaline sihtfinantseerimine (lisa 8) 286

Keskkonnaministeerium 286

Kokku saadud toetused 128 1 614 3 133 5 12

Riigieelarvest saadud maksed 2016. aastal:

Toetusfondi kaudu laekus järgmisteks tegevusteks kokku 2 044 tuhat eurot: 

hariduskuludeks 1 403 tuhat eurot, 

toimetulekutoetuseks 232 tuh eurot, 

vajaduspõhine peretoetus 11 tuhat eurot;

koolitoit 107 tuhat eurot;

teede hoolduseks 282 tuhat eurot;

puudega lapse hooldajatoetus 9 tuhat eurot.

Tasandusfondi kaudu laekus 2016. aastal 1 078 tuhat eurot.
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2015 Jääk 31.12.2015

Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku-

tegevus- sintfinant- toetused (kaasfi- nud

kulude seerimine nantsee- ette-

sihtfinant- põhivara rimise maksed

seerimine soetuseks ettemaks)

Rahalised

sihtfinantseerimised 127 331 2 982 76 352

Riigieelarvest tasandusfondi 2 982

Haridus-ja Teadusministeerium 8 3

Kaitseministeerium 3 191 337

Siseministeerium 10

Kultuuriministeerium 0

Rahandusministeerium  õppelaen 8

PRIA  piimatoetus 3

Eesti Töötukassa 4

Rakvere Linnavalitsus RK 14

Hajaasustuse programm 2 11

Lääne-Viru Maavalitsus 16 10

Ettevõtluse Arendamise SA 36

Eesti Kultuurkapital SA 7 35

SA Archimedes 2

SA Innove  keelekümblus 30

Lääne-Viru OV Liit 3

SA KIK 23 57 65

Muude residentide toetused 6 2

Kaupadena saadud mitteraha- 0 177 0 0 0

lised sihtfinantseerimised

Keskkonnaministeerium 116

Residendid 3

Mitterahalised sihtfinantseerimised 58

toetuse andja tasus tarnijale (lisa 8)

SA KIK 58

Kokku saadud toetused 127 508 2 982 76 352
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Lisa 14 Tööjõukulud

tuhandetes eurodes

Tegevusvaldkond 2016 2015

Töötajate Töötasu- Töötajate Töötajate

arv kulud arv arv

Haridus 200,79 -2 044 204,37 -2 001

Vaba aeg, kultuur 47,11 -388 45,92 -363

Vallavalitsus 14,43 -240 14,18 -218

Sotsiaalkaitse 23,16 -208 22,00 -192

Majandus 9,50 -127 9,92 -127

Elamu-ja kommunaalmajandus 8,20 -93 8,20 -72

Keskkonnakaitse 5,40 -69 6,20 -76

Volikogu 2,10 -39 2,10 -38

Kokku töötajate arv ja töötasud 310,69 -3 208 312,89 -3 087

Ajutised töövõtu- ja käsunduslepingud olid  2016. aastal summas 61 tuhat eurot ja 2015. 

aastal 48 tuhat eurot.

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arve taandatuna täistööajale. 

 

2016 2015

Töötasukulud -3 269 -3 135

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed -1 100 -1 059

Tulumaks erisoodustustelt -1 -3

Erisoodustused -4 -7

   Töötajate õppelaenude kustutamine -1 -4

    Muud erisoodustused -3 -3

Kokku tööjõukulud -4 374 -4 204  
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Lisa 15 Antud toetused

tuhandetes eurodes

2016 2015

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -416 -379

   Toimetulekutoetus -250 -167

   Õppetoetused -53 -99

   Peretoetused -63 -61

   Toetused puudega inimestele ja -35 -35

   nende hooldajatele

   Preemiad 0 -1

   Muud sotsiaaltoetused -15 -16

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -205 -202

   Spordiklubidele ja-seltsidele -91 -90

   Mittetulundusühingutele sotsiaalvaldkonnas -13 -11

   Teistele mittetulundusühingutele -71 -71

   Tervishoiule -14 -16

   Kultuurivaldkonnas tegutsevatele seltsidele -13 -11

    Muud -3 -3

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -18 -7

   Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -9 -5

    Sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks -9 -2

Liikmemaksud -19 -19

   Kohalikele omavalitsusliitudele -8 -8

   Muud liikmemaksud -11 -11

Kokku antud toetused -658 -607
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Lisa 16 Majandamis-, maksu- ja lõivukulud

tuhandetes eurodes

2016 2015

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -530 -532

Rajatiste majandamiskulud -456 -453

Inventari majandamiskulud -119 -128

Õppevahendite ja koolituse kulud -215 -188

Sõidukite majandamiskulud -82 -74

Administreerimiskulud -105 -111

Kultuuri- ja vaba aja sisustatamise kulud -118 -80

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia majandamiskulud -86 -86

Toiduained ja toitlustuskulud -112 -121

Teavikute ja kunstiesemete kulud -29 -29

Koolitus- ja lähetuskulud -26 -30

Sotsiaalteenuste kulud -153 -149

Uurimis- ja arendustööde kulud -19 -6

Meditsiini- ja hügieenikulud -20 -18

Eri- ja vormiriietus,muu materjal -6 -6

Muud majandamiskulud -139 -76

Kokku majandamiskulud -2 215 -2 087

Käibemaksukulu -311 -298

Käibemaksukulu põhivara soetuselt -352 -155

Maksu- ja lõivukulud -38 -37

Kulu nõuete ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisest 5 2

Kokku maksu-ja lõivukulud -696 -488

Kokku majandamiskulud -2 911 -2 575
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      Seotud osapoolteks on veel OÜ Tanyv, Hoogla Talu, Viru Matusebüroo OÜ, 

 Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ, Lehtse Talunike Selts, kellega ei ole konsolideerimisgrupp 

teinud turuhinnast erinevaid tehingul ei aruandeaastal ega ka eelnenud majandusaastal. 

 

Lisa 17  Tehingud seotud osapooltega

tuhandetes eurodes

Turuhinnast erinevad tehingud tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmete ja nende pereliikmetega 

seotud mittetulundusühingute ja äriühingutega

2016.a.

Antud Nõuded Kohustused

toetused

MTÜ Tapa Spordiklubi 58 26 0

MTÜ Arenduskoda 26 0 0

MTÜ Moe Külaselts 8 0 0

MTÜ Rakvere Haigla 1 0 0

MTÜ Spordiklubi presidendirada 1 0 0

OÜ Perearstikeskus 3 0 0

Tapa SHK MTÜ 1 0 0

Männikumägi MTÜ 6 0 0

Tapa Lauluselts MTÜ 1 0 0

KOKKU 105 26 0

2015.a.

MTÜ Tapa Spordiklubi 56 29 0

MTÜ Arenduskoda 34 0 1

Lääne-Viru OV Liit 11 0 0

MTÜ Männikumägi 7 0 0

MTÜ Rakvere Haigla 1 0 0

MTÜ Spordiklubi Presidendirada 1 0 0

MTÜ Tapa SHK 1 0 0

Spordiklubi STEV 1 0 0

OÜ Perearstikeskus 3 0 0

MTÜ Tapa Lauluselts 1 0 0

KOKKU 116 29 1
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Tegev-ja kõrgema Tasude kogusumma

juhtkonna keskmine

arv(taandatuna

täistööajale)

 2016 2015 2016 2015

Volikogu liikmed                                                        2,2                       2,10 2,10 39 38

Vallavalitsuse liikmed                                                 3,20,60 0,30 9 9

Asutuse juhid                                                         20,9524,50 24,09 361 334

Juhatuse liikmed                                                       2,00,40 0,40 9 9

KOKKU 27,60 26,89 418 390

 

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka 

on arvestatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid soodustusi tegevjuhtkonna ja kõrgema 

juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud ei ole. Tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmetega seotud 

lähedastele pereliikmetele soodustusi tehtud ei ole. 

 

Lisa 18 Bilansipäevajärgsed sündmused 

 

 29. detsembril 2016 võttis Tapa Vallavolikogu vastu otsuse nr 197 varalise kohustuse võtmise ja 

riigihanke korraldamise kohta uue laenu summas 2 300 000 eurot. Tapa Vallavalitsus viis 2017. 

aastal läbi riigihanke ning 27. märtsil 2017 allkirjastati laenuleping AS-ga Swedbank. 

 Väljastatud on garantii Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule omafinantseeringu tagamiseks Lääne-

Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis 2015-2016 (EU 49190) meetme 

„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevustes summas 5 048,84 eurot (kiri 

03.01.2017 nr 12-14/17/28-1).  

 On müüdud üks kinnistu ning 2017. aastal kavatsetakse veel müüa korteriomandeid ja kinnistuid. 

 Raamatupidamises ja finantsarvestuses on toimunud järgmised muudatused: 

Alates 01. jaanuarist 2017 on rakendatud tekkepõhine eelarve.  

Palgaarvestuses on asendatud Taavi raamatupidamisprogramm PMen-i palgaprogrammiga. 

 Alates 01. märtsist on kustutatud käbemaksukohuslaste registrist valla allasutus Tapa 

Spordikeskus.  

 Oluliseks tuleb lugeda Tapa Vallavolikogu otsust 26. Jaanuar 2017 nr 200 “Tapa valla 

üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine”, millega võeti 

vastu Tapa valla üldplaneering. 

 Tähtsaimaks 2016. aastal tehtud otsuseks Tapa valla jaoks oli 12. detsembril 2016 Tapa ja 

Tamsalu volikogude ühisistungil sündinud otsus kahe valla ühinemiseks.  

Pärast Tapa ja Tamsalu valla ühinemise otsust  on 2017. aastal   vastu võetud täiendavaid 

ühinemisega seotud otsused. 

Juba 26. jaanuaril 2017 võeti vastu Tapa Vallavolikogu otsus nr 205, millega kinnitati Tapa ja 

Tamsalu valla ühinemise ettevalmistusperioodil tegevusi koordineeriva töögrupi koosseis.  

Tapa Vallavolikogu otsusega 30. märts 2017 nr 209 „ Arengukava ja eelarvestrateegia 

algatamise ning nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks“ otsustati uue ühineva valla 

arengkava ja eelarvestrateegia koostamiseks kuulutada välja riigihange. 
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27. aprillil 2017 võeti vastu Tapa vallavolikogu poolt kolm ühinemist puudutavat otsust. 

Otsusega nr 216 määrati kindlaks uus volikogu liikmete arv 23 liiget ning moodustai üks 23 

mandaadiline valimisringkond. 

Otsusega nr 217 kinnitati Tapa valla valimiskomisjoni liikmed ning otsuse nr 218 alusel 

korraldatakse loodava Tapa valla sümboolika koostamiseks avalik konkurss. 

 Tütarettevõtte OÜ Tapa Vesi osas rahuldas 13.03.2017 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

taotluse Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Tapa linna ÜVK torustike 

rekonstrueerimine ja rajamise projekt“. Projekti kogumaksumus on 496 tuhat eurot ja projekti 

abikõlblikkuse periood 13.03.2017- 10.07.2018. 

 

Lisa 19 Tingimuslikud varad 

kohustused 

   tuhandetes eurodes 

    

   
2016 

 

2015 

      

Keskkonnainvesteeringute SA 0 

 

518 

Sõlmitud hankelepingutega kohustused:    

s.h Lossi tee rekonstrueerimine 28   

s.h Lehtse keskusehoone ehitus 1 302   

s.h Tapa kesklinna ja pargi projekti 

koostamine 20   

s.h Tapa raudteepeatuse projekti 

koostamine 23   

Hoonestusõigus kasutusrendikohustusena 595   
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Lisa 20 Konsolideerimata finantsaruanded  

 

Konsolideerimata bilanss 

tuhandetes eurodes 
 

  31.12.2016 31.12.2015 

Varad   

  Käibevara 1 004 1 546 

  Raha  503 988 

  Maksunõuded  400 385 

  Muud nõuded ja ettemaksed 101 173 

  Põhivara 16 960 16 565 

 Pikaajalised 

finantsinvesteeringud 

0 1 

 Osalused tütarettevõtjates 1 382 1 382 

 Immateriaalne põhivara   

 Pikaajalised laenunõuded 437 510 

  Kinnisvarainvesteeringud 27 51 

  Materiaalne põhivara 14 110 13 075 

    

Kohustused ja netovara 16 960 16 565 

  Lühiajalised kohustused 1 141 1 411 

 Võlad tarnijatele 218 122 

  Võlad töötajatele 403 398 

  Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed 

166 535 

  Laenukohustused 354 356 

  Pikaajalised kohustused 2 085 2 445 

  Laenukohustused 2 085 2 439 

 Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed 

0 6 

Netovara 13 734 12 709 

  Eelmiste perioodide 

akumuleeritud tulem 

13 734 12 288 

  Aruandeaasta tulem 933 421 
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Konsolideerimata tulemiaruanne 

tuhandetes eurodes 

  2016 2015 

Tegevustulud  9 671 8 214 

  Maksutulud 4 192 4 036 

  Tulud kaupade ja teenuste müügist 555 540 

  Saadud toetused 4 875 3 559 

  Muud tegevustulud 49 79 

Tegevuskulud   

  Antud toetused -658 -607 

  Tööjõukulud -4 229 -4 054 

  Muud tegevuskulud -2 707 -2 351 

  Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 

-1 121 -749 

Tegevustulem 956 453 

    

Finantstulud ja –kulud -23 -32 

  Intressikulu -29 -40 

  Intressitulu 6 8 

    

Aruandeaasta tulem 933 421 
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne 

tuhandetes eurodes 

  2016 2015 

Rahavood põhitegevusest   

  Aruandeperioodi tegevustulem  956 453 

  Korrigeerimised:   

  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 1 121 749 

 Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja 

materiaalse põhivara müügist 

-3 -36 

 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -1614 -451 

 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 18 7 

 Käibemaksukulu põhivara soetuselt 352 155 

  Korrigeeritud tegevustulem 830 877 

  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus 2 -10 

  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus -22 7 

  Kokku rahavood põhitegevusest 810 874 

Rahavood investeerimistegevusest   

  Tasutud materiaalse põhivara soetamisel -2 039 -931 

  Laekunud  põhivara müügist 25 86 

  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 1 045 611 

 Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -18 -7 

 Laekunud antud laenude tagasimaksed 73 73 

  Laekunud finantstulusid 6 9 

  Kokku rahavood investeerimistegevusest -908 -159 

Rahavood finantseerimistegevusest   

  Laenude tagasimaksed -354 -354 

  Kapitalirendi tagasimaksed -2 -3 

  Tasutud intresse ja muid finantskulusid -31 -42 

  Kokku rahavood finantseerimistegevusest -387 -399 

Puhas rahavoog -485 316 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 988 672 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 503 988 

Raha ja selle ekvivalentide muutus503 -485 316 
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne  

tuhandetes eurodes 

  Lisa Aruandeaasta tulem Kokku 

Saldo 31.12.2014   12 280 12 280 

 Põhivara 

ümberhindlus 

8 8 8 

 Aruandeaasta 

tulem 

 421 421 

Saldo 31.12.2015   12 709 12 709 

 Põhivara 

ümberhindlus 

6,8 92 92 

 Aruandeaasta 

tulem 

 933 933 

Saldo 31.12.2016  13 734 13734 
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Lisa 21 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

Tapa valla esialgse eelarve eelnõu esitas Tapa vallavalitsus vastavalt valla põhimäärusele 

volikogule 15. oktoobriks. Eelnõud menetleti kahel lugemisel ning kinnitati Tapa Vallavolikogu 

määrusega 26. november 2015 nr 58. Esimene lisaeelarve kinnitati 25. veebruaril 2016 Tapa 

Vallavolikogu määrusega nr 61. Tapa valla teine lisaeelarve kinnitati 30. juunil 2016 Tapa 

Vallavolikogu määrusega nr 66.Kolmas lisaeelarve kinnitati 27. oktoobril 2016 määrusega nr 68.  

Sihtotstarbelised eraldised lisati eelarvele vallavalitsuse korraldustega 08. detsember 2016 nr 1041 

ja 05. jaanuar 2017 nr 7, milledest informeeriti ka Tapa Vallavolikogu. 

Reservfondist eraldati Priit Pärna 5. animafilmifestivali II rahvusvahelise tudengianimatsiooni 

konkursi eraisikust võitjale 1000 eurot ja parimale koolile Academy of Performing Arts in Prague 

500 eurot Tapa Vallavalitsuse korralduste 01. detsember 2016 nr 1009 ja nr 1010 alusel. 

 

 

2016. aasta eelarve täitmine tuhandetes eurodes ja tulemused protsentides on alltoodud tabelis. 

tuhandetes eurodes 

 

Tapa Vallavalitsus 

 
2016 

 

eelarve 

    Esialgne Lõplik Eelarve täitmise  

  Kirje nimetus eelarve eelarve täitmine protsent 

  PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 624 8 010 8 021 100,14 

30 Maksutulud 4 083 4 158 4 180 100,53 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 935 4 010 4 031 100,52 

3030 Maamaks 148 148 149 100,46 

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 0 0 1 

 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 493 546 552 101,09 

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 3 023 3 277 3 269 99,78 

352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1) 1 050 1 078 1 078 100,00 

352.00.17.2 Toetusfond (lg 2) 1 942 2 044 2 044 100,00 

3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 30 155 147 95,24 

3825, 388 Muud tegevustulud  25 29 20 67,52 

382500-

382520 Sh kaevandamisõiguse tasu 15 15 0 

 382540 Sh laekumine vee erikasutusest 10 10 14 136,51 

3880, 3888 Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  0 4 6 148,92 

  PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 6 896 7 266 7 139 98,25 

40, 41, 4500, 

452 Antavad toetused tegevuskuludeks 611 691 637 92,22 

413 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele 

isikutele 406 474 426 89,90 

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 183 195 192 98,80 

452 Mittesihtotstarbelised toetused 23 23 19 84,40 

  Muud tegevuskulud 6 285 6 575 6 501 98,88 

50 Personalikulud 4 208 4 283 4 228 98,70 

55 Majandamiskulud 2 057 2 283 2 272 99,49 

60 Muud kulud 21 8 1 12,38 

  PÕHITEGEVUSE TULEM 728 744 882 118,62 

  INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1 005 -1 675 -1 011 60,35 

381 Põhivara müük (+) 0 25 25 100,00 

15 Põhivara soetus (-) -1 039 -2 787 -2 142 76,85 
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3502 

Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine(+)  0 1 069 1 069 99,98 

4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 0 -24 -11 44,68 

1032.2 Tagasilaekuvad laenud (+) 73 73 73 100,00 

382 Finantstulud (+) 9 8 6 84,36 

65 Finantskulud (-) -48 -38 -31 81,37 

  EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / -277 -932 -129 13,83 

   PUUDUJÄÄK (-)       

   FINANTSEERIMISTEGEVUS 144 144 -356 

 20.5 Kohustuste võtmine (+) 500 500 0 0,00 

20.6 Kohustuste tasumine (-) -356 -356 -356 100,00 

1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -134 -788 -485 61,56 

  (+ suurenemine, - vähenemine)       

  

Eelarveosade  kohta on esitatud lõpliku eelarve suurused ja nende täitmised täiseurodes.  

 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 

 

Maksutulud 

 

Füüsilise isiku tulumaks 

 

eelarve täitmine jääk % 

4 010 000 4 031 000 -21 000 100,5 

 

Füüsilise isiku tulumaks on jätkuvalt valla suurim tuluallikas, moodustades põhitegevuse tuludest 

50,26 %-i. Eelarve prognoosi lisaeelarvetega ei muudetud.  

 

Maamaks 

 

eelarve täitmine jääk % 

148 000 148 681 -681 100,5 

 

Tapa vald on maa maksustamise osas jaotatud hinnatsoonideks. Sõltuvalt hinnatsoonist ja maa 

kasutusotstarbest on maksustamismääradeks 1,4-2,5 % maa maksustamishinnast. Maamaksu osas 

prognoositu täitus ka 2016 aastal. 

 

Teede ja tänavate sulgemise maks 

 

eelarve täitmine jääk % 

268 684 -416 255,2 

 

Teede ja tänavate maks kinnitatud Tapa Vallavolikogu määrusega 13. jaanuarist 2011 nr 39. Pool 

maksust laekus novembris. 

 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 

 

eelarve täitmine jääk % 

545 615 551 557 -5 942 101,1 
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Täitus ka eelarves kavandatud laekumiste kogumaht, mis eelneva 2015 aastaga kasvas ligi 9 000 

euro võrra. 

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 

 

Tasandusfond 

 

eelarve täitmine jääk % 

1 077 720 1 077 720 0 100 

 

Tasandusfond on ette nähtud kohalike omavalitsuste arvestuslike tulu-ja kuluvajaduste vahe 

katmiseks riigieelarvelistest vahenditest ning sõltub mitmest parameetrist. 

Arvestusliku tulu määramisel võetakse arvesse eelmise kolme aasta tulumaksu laekumised ning 

laekumised kohalike maardlate kaevandamisõiguse tasudest. Maamaks võetakse arvesse eelmise 

aasta keskmiste määradega. 

Arvestuslike kulude arvutamisel võetakse aluseks elanikkonna demograafiline koosseis, 

hooldatavate ja hooldajateenusele suunatud isikute arv ning kohalike teede ja tänavate pikkus. 

 

Toetusfond 

 

Toetusfond on ette nähtud kohalike omavalitsuste konkreetsete ülesannete täitmise toetamiseks. 

Toetusfondi kogu eelarve oli 2016 aastal järgmine: 

 

eelarve täitmine jääk % 

2 044 296 2 044 296 0 100 

 

All on toodud võrdlus eelmisel perioodil eraldatud toetustega. 

 

 

2015 2016 muutus 

 Hariduskulu vahendite eraldis 1 399 769 1 402 768 2 999 

 Toimetulek 114 320 232 323 118 003 

 Vajaduspõhine peretoetus 48 151 10 829 -37 322 

 Koolitoit 112 203 107 289 -4 914 

 Puuetega lapse hooldajatoetus 9 516 8 928 -588 

 Registritoetus 329 384 55 

 Kohalike teede hoiu toetus 234 672 281 775 47 103 

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 

 

eelarve täitmine jääk % 

140 733 133 370 7 363 94,77 

 

Eelarvesse kavandatud toetus aadressiandmete korrastamise kulude katteks osutus eeldatavast 

väiksemaks, millest tingituna on väike ka täitmise protsent. 

Suurimad laekumised jooksvateks tegevuskuludeks olid 26 345 eurot SA-lt Innove Tapa Vene 

Põhikooli õpetajate täiendavateks tööjõukuludeks. Lapsehoiuteenuste rahastamiseks eraldati Lääne-

Viru Maavalitsuse poolt toetust 20 502 eurot. 13 985 euroga toetati raamatute soetust Lääne-

Virumaa Keskraamatukoguga sõlmitud lepingu alusel. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 

laekus ohtlike jäätmete ning ehitusjäätmete veokulude katteks 5896 eurot. Haridus-ja 



Tapa Vallavalitsus 2016.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne 

69 

 Alari Kirt /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Teadusministeeriumi poolt toetati haridusliku lõimumise projekte Tapa Gümnaasiumis 6850 ja 

Tapa Vene Põhikoolis 6909 euroga. Tapa Gümnaasiumi toetas sõjalise õpetuse läbiviimises omalt 

poolt Kaitseministeerium 8029 euroga. Lisaks said mitmesuguseid projektitoetusi teised allasutused 

ning tegevused. 

 

 

 Muud tegevustulud 

 

Muude tegevuskulude hulka kuuluvad 

 
eelarve täitmine jääk % 

 Kaevandamisõiguse tasu 15 000 0 15 000 0 

 Laekumine vee erikasutusest 10 000 13 651 -3 651 136,5 

 Saastetasud 200 166 34 83 

 Eespool nimetamata muud tulud 3 928 5 849 -1 921 148,9 

 

2015 aastal laekus kaevandamisõiguse tasusid ligi 62 tuhat eurot, mis paraku olid ühtlasi 2016 aasta 

tasude ettemaksudeks ning kassalaekumist ei olnud.  

Eespool nimetamata muude tulude hulka kuuluvad üldjuhul laekunud hüvitised. 2016 aasta 

suurimad hüvitised laekusid kindlustusseltsilt AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal 

maha sõidetud valgustusmastide eest summas ligi 2000 eurot. Kogusumma sisaldab ka saadud 

pärandust ligi 700 eurot ning kohtutäiturite abil laekunud võlgnevusi. 

 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 

 

Antavad toetused tegevuskuludeks 

 

eelarve täitmine jääk % 

715 634 648 370 67 264 90,6 

 

Tegevuskuludeks antavad toetused liigituvad omakorda 

 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 

 

eelarve täitmine jääk % 

473 977 426 085 47 892 89,9 

 

Võrreldes eelneva aastaga kasvas sotsiaaltoetuste kogusumma üle 35 000 euro. 

Varasemate aastatega võrreldes on järgmisesse eelarveaastasse kantavate riigieelarveliste toetuste 

kasutamata jääkide summad vajaduspõhise peretoetuse ning riikliku toimetulekutoetuse osas 

oluliselt vähenenud. Kahtlemata on selle eelduseks lapsetoetuse määra kasv 2015 aastal 45 euroni 

kuus varasema 9,59 euro asemel ning toimetulekutoetuse piirmäära tõstmine 2016 aastal 130 euroni 

kuus ühe isiku kohta. 

 

eelarve täitmine jääk % 

 Puudega lapse hooldajatoetus 34 966 13 934 21 032 39,85 

 Vajaduspõhine peretoetus 39 180 38 864 316 99,19 

 Riiklik toimetulekutoetus 256 356 249 810 6 546 97,45 

 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 
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eelarve täitmine jääk % 

194 722 192 378 2 344 98,8 

 

Kui toetusi maksti 2015 aastal 37-le juriidilisele ja füüsilisele isikule, siis 2016 aastal eraldati 

toetusi juba 41-le juriidilisele ja füüsilisele isikule . Suurimaks toetuse saajateks olid nagu varemgi 

MTÜ Tapa Spordiklubi üle 49 000 euroga, MTÜ Tapa Lastekaitseühing üle 35 000 euroga, MTÜ 

Arenduskoda üle 25 000 euroga ja Jäneda Spordiklubi MTÜ ligi 12 000 euroga . 

 

Mittesihtotstarbelised toetused 

 

eelarve täitmine jääk % 

22 500 18 989 3 511 84,4 

 

Mittesihtotstarbeliste toetustena kajastatakse põhiliselt liikmemaksusid. Suurimad liikmemaksu 

saajad on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, MTÜ Arenduskoda, Rakvere Haigla MTÜ ja Spordiklubi 

Presidendirada MTÜ. Väikesed maksed on Eesti Lauatenniseliidule ning Eesti Puhkpillimuusika 

Ühingule. Spordiorganisatsioonidele esialgselt mittesihtotstarbeliste toetuste summa 3000 eurot 

väljastati sihtotstarbelistena. 

 

Muud tegevuskulud 

Muud tegevuskulud on liigendatud personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks. 

 

Personalikulud 

eelarve täitmine jääk % 

4 283 450 4 227 606 55 844 98,7 

 

Personalikulud kasvasid tervikuna üle 190 000 euro, täitmiseks kujunes 98,7% -i. 

 

Majandamiskulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

2 283 261 2 272 360 10 901 99,49 

 

Lõppenud eelarveaastal kasutati majandamiskulud peaaegu sajaprotsendiliselt. 

 

Muud kulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

45 805 31 957 13 848 71,54 

 

Muude kulude eelarve sisaldab lisaks eeldatavale riigilõivu- ja muudele kuludele reservfondi, mille 

lõppsumma eelarves oli 6 860 eurot. 

 

Põhitegevuse tulude ja kulude vahena formeerunud Põhitegevuse tulemiks kujunes 882 337 eurot. 

 

INVESTEERMISTEGEVUS KOKKU 

 

Põhivara müük 
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eelarve täitmine jääk % 

24 731 24 731 0 100 

 

2016 aastal realiseeriti Tapa vallas 3 kinnistut, neist üks Lehtse alevikus ja kaks Tapa linnas. Lehtse 

kinnistu oli saadud pärandina ning Tapa linnas Loode tn 7 kingitusena. Lisaks realiseeriti 5 

korteriomandit, neist 3 Tapa linnas, 1 Lehtse alevikus ning 1 Näo külas. Enampakkumisel 

realiseeriti ka valla kasutuse olnud buss Renault. 

 

Põhivara soetus 

 

eelarve täitmine jääk % 

2 787 354 2 142 177 645 177 76,85 

 

Põhivara soetuse all kajastatakse põhivarade soetuse ja rekonstrueerimise kulud. Eelarve maht 

võrreldes eelmise aastaga kasvas üle kahe korra. Täitmise madala protsendi peamiseks põhjuseks 

oli Lehtse keskuse ehituse hiline algus ning sellele järgnenud külmaperiood. 

 

Tegevusalade lõikes olid investeeringuobjektid järgmised. 

 

Muu energia- ja soojamajandus 

 

eelarve täitmine jääk % 

600 329 598 547 1 782 99,7 

 

Ehitati välja Üleviste tänava katlamaja ja Tapa sõjaväelinnaku vaheline keskküttetrass, mida 

rahastas täies ulatuses Kaitseministeerium. 

 

Maanteetransport 

 

eelarve täitmine jääk % 

750 000 725 053 24 947 96,67 

 

Suurimateks objektideks olid Loode tänava rekonstrueerimine, mille maksumusest kattis 

Kaitseministeerium 95 %-i ning kergliiklustee teine etapp Paide maantee ääres. Lõpetamata jäi 

Lossi tee rekonstrueerimine Jänedal, mis läheb üle 2017. aastasse. 

 

Raudteetransport 

  

eelarve täitmine jääk % 

328 269 328 269 0 100 

 

Kaitseministeeriumi eraldatud toetusega rekonstrueeriti Tapa valla omandis olevad raudteeharud. 

 

Üldmajanduslikud arendusprojektid 

 

eelarve täitmine jääk % 

63 700 47 325 16 375 74,29 
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Soetati uus buss Mercedes, koostati kiriku ja kultuurikoja parkide rekonstrueerimise eelprojekt ning 

tasuti osaliselt Tapa linna turuväljaku ja Kooli pargi projekteerimiskulud, mille jääk on tasutud 

2017. aastasse ülemineva  

 

Elamumajanduse arendamine 

 

eelarve täitmine jääk % 

390 388 2 99,49 

 

Nagu 2015. aastal, võeti Elamumajanduse investeeringukuludesse Veski tn 16 korteriomandite 

soetamisest maa maksumused. 

 

Tänavavalgustus 

 

eelarve täitmine jääk % 

14 000 0 14 000 0 

 

Vikerkaare lasteaia uue parkla välisvalgustuse rajamise kulud summas ligi 5800 eurot kantud 

jooksvate rajatiste majandamiskulude alt. Kavandatud ülekäiguraja valgustus Valgejõe tänaval 

eeldas ka kõnnitee lõigu rajamist ning jäi ehitamata. 

 

Jäneda loss 

 

eelarve täitmine jääk % 

38 300 35 892 2 408 93,71 

 

Renoveeriti Jäneda lossi raamatukogu terass ja väljaehitise pealne osa ning tasuti uue elektri 

liitumispunkti väljaehitus. 

 

Kalmistud 

 

eelarve täitmine jääk % 

3 300 3 600 -300 109,1 

 

Soetati Stiga Park 340 MX murutraktor kalmistu hoolduseks. 

 

Tapa Spordikeskus 

 

eelarve täitmine jääk % 

14 825 14 825 0 100 

 

Uuendati Tapa Spordikeskuse saali valgustus. 

 

Spordirajatised 

 

eelarve täitmine jääk % 

17 300 17 286 14 99,92 

 

Suusaradade hoolduseks soetati Arctic Cat ATV. 
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Puhkepargid 

 

eelarve täitmine jääk % 

24 025 12 306 11 719 51,22 

 

Moe elamute juurde rajati lastele mänguväljak. Tapa Linnaraamatukogu esise platsi 

renoveerimiseks kavandatud 10000 eurot jäi 2016 aastal kasutamata tööde eeldatavalt suuremate 

kulude tõttu. 

 

Tapa Muusika- ja Kunstikool 

 

eelarve täitmine jääk % 

16 310 16 301 9 99,94 

 

Korrastati kolm klassiruumi ja esik ning paigaldati keraamikaahi KITTEC CB 120S. 

 

Tapa Kultuurikoda 

 

eelarve täitmine jääk % 

106 432 56 432 50 000 53,02 

 

Kultuurikoja kino digitaliseeriti vastavalt kavandatule. Summa 50000 eurot oli planeeritud 

Kultuurikoja rekonstrueerimise projekti koostamiseks ning summa on üleminevana kavandatud 

käesoleva aasta lisaeelarvesse. 

 

Jäneda Kool haldus 

 

eelarve täitmine jääk % 

5 000 1 680 3 320 33,6 

 

Alustati Jäneda koolihoone välisfassaadi rekonstrueerimise projektiga, projekteerimine lõpetatakse 

käesoleval aastal ning kulud on kavandatud lisaeelarvesse. 

 

Lehtse Kool haldus 

 

eelarve täitmine jääk % 

758 460 238 300 520 160 31,42 

 

Tegevusala all on Lehtse keskuse projekteerimis-ehituskulud. Projekteerimiseks kulunud aeg lükkas 

ehituse alguse sügisperioodi. Tõrkeid tekitas lisaks varane külmaperiood, mistõttu ehitus tööde 

maht jäi tunduvalt väiksemaks. Käesoleval aastal on ehitus plaanis lõpetada nii, et kool saaks alata 

õigeaegselt. 

 

Tapa Vene PK haldus 

 

eelarve täitmine jääk % 

6 000 5 880 120 98 
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2016 aastal valmis hoone renoveerimisprojekt. 

 

Tapa Gümnaasium haldus 

 

eelarve täitmine jääk % 

10 000 9 468 532 94,68 

 

Kulutused klaasvaheseina paigalduseks, katuse ja muude hooneelementide renoveerimiseks. 

 

 

Tapa Hooldekodu 

 

eelarve täitmine jääk % 

26 100 26 101 -1 100 

 

Remonditi hoone välispiirded. 

 

Riiklik toimetulekutoetus 

 

eelarve täitmine jääk % 

4 614 4 524 90 98,05 

 

Toimetulekutoetuse soodustamiseks eraldatud summadest osa kasutati kaevu rajamiseks Uue tänava 

sotsiaalmajadele tagamaks igapäevaselt veevajadus. 

 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 

 

eelarve täitmine jääk % 

1 068 834 1 068 632 202 99,98 

 

Sihtfinantseeringutena  laekusid 2016 aasta märtsis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 

toetused 2015 aastal teostatud katlamajade üleviimise eest vedelküttelt pelletiküttele (Lehtse 

Kultuurimaja. Jäneda Kool ja Jäneda Spordihoone) kogusummas 57 464 eurot. 

Kaitseministeeriumi poolt eraldatud toetusega 598 547 eurot kaeti Üleviste tänava ja kaitseväe Tapa 

linnaku vahelise keskküttetrassi ehitus. Lisaks toetas Kaitseministeerium Loode ja Loode tänava 

rekonstrueerimist summas 387 199 eurot (95 %- i kogumaksumusest 

19 354 eurot laekus SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „ Tapa raudteejaama 

ühendamine bussiliikluse, jalakäijate liikluse ja autoliiklusega“ 2015. aastal teostatud ehitusliku 

eelprojekti eest , milleks toetuste maksmise eeldatavas ajakavas oli märgitud 19 555 eurot ning 

millest tuleneb ka 202 eurone jääk. 

Hajaasustuse investeeringuprojektide toetamiseks eraldati Lääne-Viru Maavalitsuse poolt 6 069 

eurot.  

 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 

 

Veevarustus 

 

eelarve täitmine jääk % 

24 435 10 917 13 518 44,68 
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Hajaasustuse programmi raames said toetust 7 isikut. Kasutamata summa on kavandatud 2017 aasta 

lisaeelarvesse. 

 

Tagasilaekuvad laenud 

 

eelarve täitmine jääk % 

72 900 72 900 0 100 

 

Selles eelarveosas kajastatakse OÜ-lt Tapa Vesi laekuvaid makseid soojaprojekti laenu 

kustutamiseks, mis laekusid vastavalt graafikule. 

 

Finantstulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

7 560 6 378 1 182 84,36 

 

Finantskulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

37 730 30 700 7 030 81,37 

 

6-kuulise EURIBORIʾi jätkuv negatiivne väärtus vähendas nii kavandatud intressilaekumisi kui ka 

kavandatud intressikulusid, lisaks ei olnud vajadust uue laenu kasutusele võtmiseks. 

 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 

 

Kohustuste võtmine  

 

eelarve täitmine jääk % 

500 000 0 500 000 0 

 

Kohustuste tasumine 

 

eelarve täitmine jääk % 

356 164 356 160 4 100 

 

Finantseerimistegevuse osas kajastatakse uute laenude võtmist ja laenukohustuste tasumist. Lehtse 

keskuse ehitusetegevusest lähtuvalt puudus vajadus planeeritud laenusumma kasutusele võtmiseks. 

Täpsema ülevaate laenude osas annab Lisa nr 12 

Väike vahe eelarves on summade ümardamisest. 

 

Likviidsete varade muutus 

 

Likviidsed varad on Tapa valla rahalised vahendid pangakontodel. Võrreldes 2015 aasta lõpu 

seisuga vähenesid rahalised vahendid summalt 987 845 eurot summani 502 868 eurot ehk 484 977 

euro võrra. 

Võlakohustuste jääk aasta lõpu seisuga oli 2 438 960 eurot ning netovõlakoormuse protsent 24,10 

%- i. 

Eelarvete täitmine valdkondade ja tegevusalade lõikes tuhandetes eurodes on toodud allpool: 
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tulu 

 

Esialgne Lõplik Eelarve 

liik nimi  eelarve eelarve täitmine 

 

 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 061,4 1 101,8 1 094,2 

32           Kaupade ja teenuste müük 8,4 10,3 9,7 

35           Toetused  1 053,0 1 091,4 1 084,3 

38           Muud tulud 0,0 0,0 0,2 

 
 Valla- ja linnavalitsus 11,1 12,6 12,2 

32           Kaupade ja teenuste müük 8,4 10,3 9,7 

35           Toetused  2,7 2,3 2,3 

38           Muud tulud 0,0 0,0 0,2 

 
 Muud üldised teenused 0,3 0,4 0,4 

35           Toetused  0,3 0,4 0,4 

 
 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 1 050,0 1 088,7 1 081,6 

35           Toetused  1 050,0 1 088,7 1 081,6 

 
 MAJANDUS 231,2 1 292,4 1 292,7 

30           Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 0,2 0,3 0,7 

32           Kaupade ja teenuste müük 0,0 0,0 0,0 

35           Toetused  231,0 1 287,1 1 286,9 

38           Muud tulud 0,0 5,1 5,1 

 
 Põllumajandus 11,0 0,0 0,0 

32           Kaupade ja teenuste müük 0,0 0,0 0,0 

35           Toetused  11,0 0,0 0,0 

 
 Muu energia- ja soojamajandus 0,0 598,5 598,5 

35           Toetused  0,0 598,5 598,5 

 
 Maanteetransport 220,2 688,8 689,0 

30           Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 0,2 0,3 0,7 

35           Toetused  220,0 688,5 688,3 

 
 Üldmajanduslikud arendusprojektid 0,0 5,1 5,1 

38           Muud tulud 0,0 5,1 5,1 

 
 KESKKONNAKAITSE 0,0 5,9 5,9 

35           Toetused  0,0 5,9 5,9 

 
 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 0,0 5,9 5,9 

35           Toetused  0,0 5,9 5,9 

 
 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 35,5 63,2 65,2 

32           Kaupade ja teenuste müük 35,5 35,5 36,8 

35           Toetused  0,0 7,8 7,8 

38           Muud tulud 0,0 19,8 20,6 

 
 Elamumajanduse arendamine 31,0 48,9 50,5 

32           Kaupade ja teenuste müük 31,0 31,0 31,9 

38           Muud tulud 0,0 17,9 18,5 

 
 Veevarustus 0,0 6,1 6,2 

35           Toetused  0,0 6,1 6,1 

38           Muud tulud 0,0 0,0 0,1 

 
 Tänavavalgustus 0,0 1,9 1,9 

38           Muud tulud 0,0 1,9 1,9 
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 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 0,0 1,8 1,8 

35           Toetused  0,0 1,8 1,8 

 
 Jäneda loss 4,5 4,5 4,9 

32           Kaupade ja teenuste müük 4,5 4,5 4,9 

 
 TERVISHOID 1,2 36,2 36,0 

32           Kaupade ja teenuste müük 1,2 36,2 36,0 

 
 Üldmeditsiiniteenused 1,2 1,2 1,1 

32           Kaupade ja teenuste müük 1,2 1,2 1,1 

 
 Avalikud tervishoiuteenused 0,0 35,0 35,0 

32           Kaupade ja teenuste müük 0,0 35,0 35,0 

 
 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 102,6 177,0 182,7 

32           Kaupade ja teenuste müük 89,6 94,6 100,3 

35           Toetused  13,0 79,0 79,0 

38           Muud tulud 0,0 3,4 3,4 

 
 Tapa Spordikeskus 32,0 28,6 28,2 

32           Kaupade ja teenuste müük 32,0 27,0 26,6 

38           Muud tulud 0,0 1,6 1,6 

 
 Jäneda Spordihoone 2,0 21,4 21,5 

32           Kaupade ja teenuste müük 2,0 2,0 2,1 

35           Toetused  0,0 19,4 19,4 

 
 Puhkepargid 0,0 5,0 5,0 

35           Toetused  0,0 5,0 5,0 

 
 Laste muusika- ja kunstikoolid 28,5 32,7 36,1 

32           Kaupade ja teenuste müük 28,5 30,0 33,4 

35           Toetused  0,0 2,7 2,7 

 
 Noorsootöö ja noortekeskused 0,0 0,1 0,4 

32           Kaupade ja teenuste müük 0,0 0,0 0,3 

35           Toetused  0,0 0,1 0,1 

 
 Vaba aja üritused 8,0 15,0 14,9 

32           Kaupade ja teenuste müük 8,0 8,0 7,7 

35           Toetused  0,0 7,0 7,2 

 
 Raamatukogud 14,0 15,3 15,5 

32           Kaupade ja teenuste müük 1,0 1,0 1,2 

35           Toetused  13,0 14,3 14,3 

 
 Tapa Kultuurikoda 14,0 25,3 25,3 

32           Kaupade ja teenuste müük 14,0 21,0 21,2 

35           Toetused  0,0 2,5 2,4 

38           Muud tulud 0,0 1,8 1,8 

 
 Lehtse Kultuurimaja 4,0 32,3 34,5 

32           Kaupade ja teenuste müük 4,0 5,0 7,1 

35           Toetused  0,0 27,3 27,3 

 
 Muuseumid 0,1 0,1 0,1 

32           Kaupade ja teenuste müük 0,1 0,1 0,1 

 
 Seltsitegevus  0,0 1,2 1,2 

32           Kaupade ja teenuste müük 0,0 0,5 0,5 
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35           Toetused  0,0 0,7 0,7 

 
 HARIDUS 1 747,5 1 841,1 1 832,0 

32           Kaupade ja teenuste müük 241,5 239,5 230,6 

35           Toetused  1 506,0 1 601,6 1 601,4 

 
 Lasteaed Pisipõnn 48,0 54,9 55,9 

32           Kaupade ja teenuste müük 47,0 50,0 51,0 

35           Toetused  1,0 4,9 4,9 

 
 Lasteaed Vikerkaar 20,5 26,5 26,6 

32           Kaupade ja teenuste müük 20,0 22,0 22,1 

35           Toetused  0,5 4,5 4,5 

 
 Lasteaiakohad  80,0 80,0 73,0 

32           Kaupade ja teenuste müük 80,0 80,0 73,0 

 
 Toetus lasteaedade toitlustamiseks 2,0 0,0 0,0 

35           Toetused  2,0 0,0 0,0 

 
 Jäneda Kool-lasteaiaõpetajad 0,1 0,1 0,1 

35           Toetused  0,1 0,1 0,1 

 
 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad 0,1 0,1 0,1 

35           Toetused  0,1 0,1 0,1 

 
 Jäneda kool haldus 11,3 30,7 33,5 

32           Kaupade ja teenuste müük 11,3 12,3 15,1 

35           Toetused  0,0 18,5 18,5 

 
 Lehtse kool haldus 8,3 7,7 8,3 

32           Kaupade ja teenuste müük 8,3 7,3 7,8 

35           Toetused  0,0 0,5 0,5 

 
 Tapa Vene PK haldus 5,0 15,3 15,0 

32           Kaupade ja teenuste müük 5,0 7,0 6,7 

35           Toetused  0,0 8,3 8,3 

 
 Tapa Vene PK õpetajad 0,0 26,3 26,3 

35           Toetused  0,0 26,3 26,3 

 
 Tapa Gümnaasium haldus 8,0 30,2 30,3 

32           Kaupade ja teenuste müük 8,0 8,0 8,1 

35           Toetused  0,0 22,2 22,2 

 
 Õpilaskohad 62,0 57,5 51,3 

32           Kaupade ja teenuste müük 62,0 53,0 46,8 

35           Toetused  0,0 4,5 4,5 

 
 Koolitoit 0,0 1,5 1,3 

35           Toetused  0,0 1,5 1,3 

 
 Muud hariduse abiteenused 0,0 0,2 0,2 

35           Toetused  0,0 0,2 0,2 

 
 Muu haridus, sh hariduse haldus 1 502,3 1 510,1 1 510,1 

35           Toetused  1 502,3 1 510,1 1 510,1 

 
 SOTSIAALNE KAITSE 328,3 394,3 402,8 

32           Kaupade ja teenuste müük 108,8 121,5 130,1 

35           Toetused  219,5 272,8 272,8 

 
 Tapa hooldekodu 102,0 115,0 120,4 
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32           Kaupade ja teenuste müük 102,0 115,0 120,4 

 
 Koduteenindus 3,8 3,5 3,2 

32           Kaupade ja teenuste müük 3,8 3,5 3,2 

 
 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 0,0 0,0 3,6 

32           Kaupade ja teenuste müük 0,0 0,0 3,6 

 
 Riiklik lapsehoiuteenus 0,0 20,5 20,5 

35           Toetused  0,0 20,5 20,5 

 
 Vajaduspõhine peretoetus 0,0 10,8 10,8 

35           Toetused  0,0 10,8 10,8 

 
 Päevakeskus Valve 30 3,0 3,2 3,1 

32           Kaupade ja teenuste müük 3,0 3,0 2,9 

35           Toetused  0,0 0,2 0,2 

 
 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 219,5 241,3 241,3 

35           Toetused  219,5 241,3 241,3 

 

 

kulu 

 

Esialgne Lõplik Eelarve 

liik nimi  eelarve eelarve täitmine 

 

 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 590,3 590,9 567,3 

4            Eraldised 19,5 19,5 18,7 

5            Tegevuskulud 502,6 526,3 517,5 

50           Personalikulud 369,9 390,6 387,2 

55           Majandamiskulud 132,7 135,7 130,2 

6            Muud kulud 68,2 45,1 31,1 

 
 Valla- ja linnavolikogu 54,7 63,4 59,4 

5            Tegevuskulud 54,7 63,4 59,4 

50           Personalikulud 53,0 58,7 56,6 

55           Majandamiskulud 1,7 4,7 2,8 

 
 Valla- ja linnavalitsus 448,4 463,4 458,4 

5            Tegevuskulud 447,9 462,9 458,1 

50           Personalikulud 316,9 331,9 330,6 

55           Majandamiskulud 131,0 131,0 127,5 

6            Muud kulud 0,5 0,5 0,4 

 
 Reservfond 20,0 6,9 0,0 

6            Muud kulud 20,0 6,9 0,0 

 
 Muud üldised valitsussektori teenused 19,5 19,5 18,7 

4            Eraldised 19,5 19,5 18,7 

 
 Valitsussektori võla teenindamine 47,7 37,7 30,7 

6            Muud kulud 47,7 37,7 30,7 

 
 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 8,1 8,1 6,7 

5            Tegevuskulud 8,1 8,1 6,7 

50           Personalikulud 7,6 6,0 3,3 

55           Majandamiskulud 0,5 2,1 3,4 

 
 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 8,1 8,1 6,7 

5            Tegevuskulud 8,1 8,1 6,7 
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50           Personalikulud 7,6 6,0 3,3 

55           Majandamiskulud 0,5 2,1 3,4 

 
 MAJANDUS 703,6 2 161,8 2 111,4 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  345,0 1 742,3 1 699,2 

4            Eraldised 1,0 1,0 0,0 

5            Tegevuskulud 357,6 418,5 412,1 

50           Personalikulud 186,0 186,0 168,9 

55           Majandamiskulud 171,6 232,5 243,2 

 
 Põllumajandus 13,2 13,2 7,3 

5            Tegevuskulud 13,2 13,2 7,3 

55           Majandamiskulud 13,2 13,2 7,3 

 
 Elektrienergia 12,0 10,5 10,1 

5            Tegevuskulud 12,0 10,5 10,1 

55           Majandamiskulud 12,0 10,5 10,1 

 
 Muu energia- ja soojamajandus 0,0 600,3 598,5 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0 600,3 598,5 

 
 Maanteetransport 400,0 910,0 904,1 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  300,0 750,0 725,1 

5            Tegevuskulud 100,0 160,0 179,0 

55           Majandamiskulud 100,0 160,0 179,0 

 
 Ühistranspordi korraldus 31,5 31,5 31,1 

5            Tegevuskulud 31,5 31,5 31,1 

55           Majandamiskulud 31,5 31,5 31,1 

 
 Raudteetransport 0,0 328,3 328,3 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0 328,3 328,3 

 
 Üldmajanduslikud arendusprojektid 51,5 72,6 53,8 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  45,0 63,7 47,3 

4            Eraldised 1,0 1,0 0,0 

5            Tegevuskulud 5,5 7,9 6,4 

55           Majandamiskulud 5,5 7,9 6,4 

 
 Muu majandus (sh majanduse haldus) 195,4 195,4 178,1 

5            Tegevuskulud 195,4 195,4 178,1 

50           Personalikulud 186,0 186,0 168,9 

55           Majandamiskulud 9,4 9,4 9,2 

 
 KESKKONNAKAITSE 58,1 92,7 91,1 

5            Tegevuskulud 58,1 92,7 91,1 

55           Majandamiskulud 58,1 92,7 91,1 

 
 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 26,2 60,8 60,0 

5            Tegevuskulud 26,2 60,8 60,0 

55           Majandamiskulud 26,2 60,8 60,0 

 
 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 31,9 31,9 31,0 

5            Tegevuskulud 31,9 31,9 31,0 

55           Majandamiskulud 31,9 31,9 31,0 

 
 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 361,6 394,1 362,2 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  37,3 56,0 39,9 
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4            Eraldised 0,0 24,4 10,9 

5            Tegevuskulud 324,3 313,0 310,6 

50           Personalikulud 79,2 79,2 75,9 

55           Majandamiskulud 245,1 233,8 234,8 

6            Muud kulud 0,0 0,7 0,7 

 
 Elamumajanduse arendamine 35,5 26,0 24,8 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0 0,4 0,4 

5            Tegevuskulud 35,5 24,9 23,7 

50           Personalikulud 1,3 1,3 0,4 

55           Majandamiskulud 34,1 23,5 23,4 

6            Muud kulud 0,0 0,7 0,7 

 
 Veevarustus 5,0 27,9 14,3 

4            Eraldised 0,0 24,4 10,9 

5            Tegevuskulud 5,0 3,5 3,3 

55           Majandamiskulud 5,0 3,5 3,3 

 
 Tänavavalgustus 125,0 134,0 121,9 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0 14,0 0,0 

5            Tegevuskulud 125,0 120,0 121,9 

55           Majandamiskulud 125,0 120,0 121,9 

 
 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 94,2 97,0 96,4 

5            Tegevuskulud 94,2 97,0 96,4 

50           Personalikulud 59,3 60,3 60,1 

55           Majandamiskulud 34,9 36,7 36,4 

 
 Jäneda loss 58,2 66,5 63,5 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  34,0 38,3 35,9 

5            Tegevuskulud 24,2 28,2 27,6 

50           Personalikulud 4,4 4,4 3,7 

55           Majandamiskulud 19,9 23,9 23,9 

 
 Kalmistud 38,7 37,6 36,1 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  3,3 3,3 3,6 

5            Tegevuskulud 35,4 34,3 32,5 

50           Personalikulud 14,2 13,2 11,7 

55           Majandamiskulud 21,2 21,2 20,8 

 
 Hulkuvate loomadega seotud kulud 5,1 5,1 5,0 

5            Tegevuskulud 5,1 5,1 5,0 

55           Majandamiskulud 5,1 5,1 5,0 

 
 TERVISHOID 19,4 54,5 52,7 

4            Eraldised 16,8 16,9 16,9 

5            Tegevuskulud 2,6 37,6 35,8 

55           Majandamiskulud 2,6 37,6 35,8 

 
 Üldmeditsiiniteenused 6,2 6,2 4,5 

4            Eraldised 3,6 3,6 3,6 

5            Tegevuskulud 2,6 2,6 0,9 

55           Majandamiskulud 2,6 2,6 0,9 

 
 Avalikud tervishoiuteenused 13,2 48,3 48,3 
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4            Eraldised 13,2 13,3 13,3 

5            Tegevuskulud 0,0 35,0 35,0 

55           Majandamiskulud 0,0 35,0 35,0 

 
 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1 130,6 1 271,1 1 199,7 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  81,5 178,9 117,2 

4            Eraldised 145,0 150,0 150,2 

5            Tegevuskulud 904,2 942,2 932,4 

50           Personalikulud 547,1 552,5 547,9 

55           Majandamiskulud 357,1 389,8 384,5 

 
 Tapa Spordikeskus 148,9 145,7 145,6 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  22,0 14,8 14,8 

5            Tegevuskulud 126,9 130,9 130,8 

50           Personalikulud 66,1 66,1 66,5 

55           Majandamiskulud 60,8 64,8 64,2 

 
 Jäneda Spordihoone 48,5 39,2 38,8 

5            Tegevuskulud 48,5 39,2 38,8 

50           Personalikulud 12,0 12,0 11,8 

55           Majandamiskulud 36,5 27,2 27,0 

 
 Spordirajatised 9,1 43,4 42,5 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0 17,3 17,3 

5            Tegevuskulud 9,1 26,1 25,2 

50           Personalikulud 1,3 1,3 0,9 

55           Majandamiskulud 7,7 24,7 24,3 

 
 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele 79,9 79,9 79,7 

4            Eraldised 78,9 78,9 78,7 

5            Tegevuskulud 1,0 1,0 1,1 

55           Majandamiskulud 1,0 1,0 1,1 

 
 Puhkepargid 24,0 29,0 17,0 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0 24,0 12,3 

5            Tegevuskulud 24,0 5,0 4,7 

55           Majandamiskulud 24,0 5,0 4,7 

 
 Laste muusika- ja kunstikoolid 209,2 221,7 220,1 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  9,5 16,3 16,3 

5            Tegevuskulud 199,7 205,3 203,8 

50           Personalikulud 174,6 177,8 176,3 

55           Majandamiskulud 25,1 27,5 27,5 

 
 Noorsootöö ja noortekeskused 40,1 49,5 47,2 

4            Eraldised 27,5 27,5 26,6 

5            Tegevuskulud 12,6 22,0 20,7 

50           Personalikulud 7,0 7,0 6,8 

55           Majandamiskulud 5,7 15,1 13,9 

 
 Vaba aja üritused 32,3 44,1 45,4 

4            Eraldised 2,0 6,0 7,2 

5            Tegevuskulud 30,3 38,1 38,2 

50           Personalikulud 0,0 2,0 1,9 
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55           Majandamiskulud 30,3 36,2 36,3 

 
 Raamatukogud 250,5 251,8 251,7 

5            Tegevuskulud 250,5 251,8 251,7 

50           Personalikulud 174,5 174,5 174,4 

55           Majandamiskulud 76,0 77,3 77,3 

 
 Tapa Kultuurikoda 169,0 235,2 183,1 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  50,0 106,4 56,4 

5            Tegevuskulud 119,0 128,8 126,6 

50           Personalikulud 66,1 66,3 65,2 

55           Majandamiskulud 52,8 62,5 61,4 

 
 Lehtse Kultuurimaja 59,0 69,9 68,6 

5            Tegevuskulud 59,0 69,9 68,6 

50           Personalikulud 35,6 35,6 34,7 

55           Majandamiskulud 23,4 34,3 33,9 

 
 Muuseumid 15,3 15,3 13,8 

5            Tegevuskulud 15,3 15,3 13,8 

50           Personalikulud 9,9 9,9 9,1 

55           Majandamiskulud 5,4 5,4 4,8 

 
 Seltsitegevus  15,3 16,8 16,6 

4            Eraldised 7,0 8,0 8,2 

5            Tegevuskulud 8,3 8,8 8,4 

50           Personalikulud 0,0 0,0 0,2 

55           Majandamiskulud 8,3 8,8 8,2 

 
 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 25,6 25,6 25,6 

4            Eraldised 25,6 25,6 25,6 

 
 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 4,0 4,0 4,0 

4            Eraldised 4,0 4,0 4,0 

 
 HARIDUS 4 256,9 4 582,1 4 023,7 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  535,0 779,5 255,3 

4            Eraldised 128,5 82,1 77,3 

5            Tegevuskulud 3 593,4 3 720,5 3 691,0 

50           Personalikulud 2 733,0 2 784,1 2 762,7 

55           Majandamiskulud 860,4 936,4 928,3 

6            Muud kulud 0,0 0,0 0,1 

 
 Lasteaed Pisipõnn 525,0 528,9 517,9 

5            Tegevuskulud 525,0 528,9 517,9 

50           Personalikulud 465,8 467,3 456,4 

55           Majandamiskulud 59,2 61,6 61,5 

 
 Lasteaed Vikerkaar 272,2 276,2 271,8 

5            Tegevuskulud 272,2 276,2 271,8 

50           Personalikulud 230,4 230,4 226,6 

55           Majandamiskulud 41,8 45,7 45,2 

 
 Lasteaiakohad  39,0 46,0 48,7 

5            Tegevuskulud 39,0 46,0 48,7 

55           Majandamiskulud 39,0 46,0 48,7 
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 Laste päevahoiuteenus(vald) 15,5 13,5 13,0 

4            Eraldised 15,5 13,5 13,0 

 
 Toetus lasteaedade toitlustamiseks 8,4 8,0 7,2 

4            Eraldised 6,0 8,0 7,2 

5            Tegevuskulud 2,4 0,0 0,0 

55           Majandamiskulud 2,4 0,0 0,0 

 
 Jäneda Kool-lasteaiaõpetajad 49,6 49,7 48,7 

5            Tegevuskulud 49,6 49,7 48,7 

50           Personalikulud 49,5 49,5 48,6 

55           Majandamiskulud 0,1 0,1 0,1 

 
 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad 44,3 44,3 44,4 

5            Tegevuskulud 44,3 44,3 44,4 

50           Personalikulud 44,2 44,2 44,3 

55           Majandamiskulud 0,1 0,1 0,1 

 
 Jäneda kool haldus 195,0 188,7 181,7 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  10,0 5,0 1,7 

5            Tegevuskulud 185,0 183,7 180,0 

50           Personalikulud 122,1 122,1 119,4 

55           Majandamiskulud 62,9 61,6 60,5 

 
 Lehtse kool haldus 662,5 921,4 401,1 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  500,0 758,5 238,3 

5            Tegevuskulud 162,5 163,0 162,8 

50           Personalikulud 115,2 115,2 115,9 

55           Majandamiskulud 47,3 47,7 46,9 

 
 Tapa Vene PK haldus 297,5 317,0 316,3 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  15,0 6,0 5,9 

5            Tegevuskulud 282,5 311,0 310,4 

50           Personalikulud 168,7 186,3 186,3 

55           Majandamiskulud 113,8 124,6 124,1 

 
 Jäneda kool põhikooli õpetajad 122,6 127,7 126,9 

5            Tegevuskulud 122,6 127,7 126,9 

50           Personalikulud 119,3 123,5 123,4 

55           Majandamiskulud 3,3 4,2 3,6 

 
 Lehtse kool põhikooliõpetajad 115,7 117,8 117,2 

5            Tegevuskulud 115,7 117,8 117,2 

50           Personalikulud 112,5 113,7 113,8 

55           Majandamiskulud 3,2 4,1 3,4 

 
 TG põhikooli õpetajad 588,9 613,6 612,5 

5            Tegevuskulud 588,9 613,6 612,5 

50           Personalikulud 556,5 584,6 583,6 

55           Majandamiskulud 32,4 29,0 29,0 

 
 Tapa Vene PK õpetajad 317,2 312,4 312,2 

5            Tegevuskulud 317,2 312,4 312,2 

50           Personalikulud 304,6 301,7 301,7 

55           Majandamiskulud 12,6 10,6 10,5 
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 TG gümnaasiumi õpetajad 172,5 174,4 173,7 

5            Tegevuskulud 172,5 174,4 173,7 

50           Personalikulud 164,6 167,1 166,4 

55           Majandamiskulud 8,0 7,3 7,3 

 
 Tapa Gümnaasium haldus 492,9 516,1 515,1 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  10,0 10,0 9,5 

4            Eraldised 0,0 1,3 1,3 

5            Tegevuskulud 482,9 504,8 504,3 

50           Personalikulud 279,5 278,4 276,4 

55           Majandamiskulud 203,4 226,4 227,8 

 
 Õpilaskohad 120,0 101,5 94,2 

5            Tegevuskulud 120,0 101,5 94,2 

55           Majandamiskulud 120,0 101,5 94,2 

 
 Koolitransport 55,0 60,0 61,3 

4            Eraldised 55,0 5,0 3,2 

5            Tegevuskulud 0,0 55,0 58,1 

55           Majandamiskulud 0,0 55,0 58,1 

 
 Koolitoit 161,0 160,7 158,4 

4            Eraldised 51,0 51,0 52,2 

5            Tegevuskulud 110,0 109,7 106,2 

55           Majandamiskulud 110,0 109,7 106,2 

 
 Muud hariduse abiteenused 2,0 4,4 1,4 

4            Eraldised 1,0 3,4 0,5 

5            Tegevuskulud 1,0 1,0 0,9 

55           Majandamiskulud 1,0 1,0 0,9 

 
 SOTSIAALNE KAITSE 850,8 960,3 907,8 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  40,0 30,7 30,6 

4            Eraldised 300,4 421,7 374,4 

5            Tegevuskulud 510,4 507,8 502,7 

50           Personalikulud 284,8 285,0 281,7 

55           Majandamiskulud 225,6 222,8 221,0 

 
 Muu puuetega inimeste sots.kaitse 10,2 10,2 7,3 

4            Eraldised 3,2 3,2 3,2 

5            Tegevuskulud 7,0 7,0 4,1 

55           Majandamiskulud 7,0 7,0 4,1 

 
 Puuetega inimeste hooldajatoetus 21,0 21,0 21,0 

4            Eraldised 21,0 21,0 21,0 

 
 Puudega lapse hooldajatoetus 9,5 35,0 13,9 

4            Eraldised 9,5 35,0 13,9 

 
 Tapa hooldekodu 178,4 174,5 168,6 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  30,0 26,1 26,1 

5            Tegevuskulud 148,4 148,4 142,5 

50           Personalikulud 101,2 101,2 100,5 

55           Majandamiskulud 47,2 47,2 42,0 

 
 Teenuse ostmine teistelt hooldeasutustelt 115,0 95,0 103,2 
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5            Tegevuskulud 115,0 95,0 103,2 

55           Majandamiskulud 115,0 95,0 103,2 

 
 Koduteenindus 65,6 65,6 61,2 

5            Tegevuskulud 65,6 65,6 61,2 

50           Personalikulud 63,8 63,8 60,3 

55           Majandamiskulud 1,8 1,8 0,9 

 
 Muu eakate sotsiaalme kaitse 3,2 3,2 3,2 

4            Eraldised 3,2 3,2 3,2 

 
 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 52,5 50,5 40,6 

4            Eraldised 50,5 42,5 30,9 

5            Tegevuskulud 2,0 8,0 9,8 

50           Personalikulud 0,0 0,0 3,8 

55           Majandamiskulud 2,0 8,0 6,0 

 
 Riiklik lapsehoiuteenus 0,0 20,6 20,1 

4            Eraldised 0,0 9,0 6,5 

5            Tegevuskulud 0,0 11,6 13,6 

55           Majandamiskulud 0,0 11,6 13,6 

 
 Vajaduspõhine peretoetus 21,0 39,2 38,9 

4            Eraldised 20,0 38,5 38,2 

5            Tegevuskulud 1,0 0,7 0,7 

55           Majandamiskulud 1,0 0,7 0,7 

 
 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 27,0 27,0 26,7 

5            Tegevuskulud 27,0 27,0 26,7 

55           Majandamiskulud 27,0 27,0 26,7 

 
 Päevakeskus Valve 30 28,4 27,1 26,3 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  10,0 0,0 0,0 

5            Tegevuskulud 18,4 27,1 26,3 

50           Personalikulud 9,5 9,7 9,1 

55           Majandamiskulud 8,9 17,4 17,2 

 
 Riiklik toimetulekutoetus 189,0 261,0 254,3 

15           Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  0,0 4,6 4,5 

4            Eraldised 180,0 256,4 249,8 

5            Tegevuskulud 9,0 0,0 0,0 

55           Majandamiskulud 9,0 0,0 0,0 

 
 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 13,5 13,5 8,1 

4            Eraldised 13,0 13,0 7,7 

5            Tegevuskulud 0,5 0,5 0,4 

55           Majandamiskulud 0,5 0,5 0,4 

 
 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 116,5 117,0 114,3 

5            Tegevuskulud 116,5 117,0 114,3 

50           Personalikulud 110,3 110,3 108,0 

55           Majandamiskulud 6,2 6,7 6,3 

 



Tapa Vallavalitsus 2016.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne 

87 

 Alari Kirt /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

3. Majandusaasta aruande allkiri 

 

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Tapa Vallavalitsus. 

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Tapa Vallavalitsuse otsus aruande 

heakskiitmise kohta. 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Alari Kirt 

vallavanem 
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4. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Tapa vallavolikogule 

 

Arvamus 

Oleme auditeerinud TAPA VALLAVALITSUSE ja tema valitseva mõju all oleva üksuse (edaspidi 

„grupp“) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 

31.detsember 2016, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, 

konsolideeritud rahavoogude aruannet ning konsolideeriva üksuse eelarve täitmise aruannet eeltoodud 

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, 

sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. Meie arvates kajastab kaasnev 

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud 

finantsseisundit seisuga 31.detsember 2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 

konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist 

kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

Arvamuse alus 

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi 

vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused 

seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist sõltumatud 

kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud 

oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi 

tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele. 

Muu informatsioon 

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei 

hõlma konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet. 

Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja 

me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust. Seoses meie konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda 

tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest või 

meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui 

me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme 

kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda. 

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise 

aastaaruandega 

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest 

kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et 

võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi 

suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega 

seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui 

juhtkond kavatseb kas grupi likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv. 

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle 

järelevalve teostamise eest. 
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Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga 

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja 

vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, 

kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise 

standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda 

pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult 

või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande alusel teevad. Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele 

(Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist: 

 teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast 

tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele 

riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. 

Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva 

väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, 

vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist; 

 omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes 

asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks grupi sisekontrolli tulemuslikkuse 

kohta;  hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja 

nendega seoses avalikustatud info põhjendatust; 

 teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse 

kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste 

või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust grupi suutlikkuses jätkata 

jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud 

juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes selle 

kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. 

Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. 

Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt 

tegutsevana; 

 hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, 

sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane 

esitusviis. 

 hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase 

tõendusmaterjali, et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame 

grupiauditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse 

eest. 
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AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing 

Registrikood 10177426 

Audiitorühing, tegevusluba 21 
Rakvere 5A 41531 Jõhvi, tel. 33 70571, 33 70390 

e-mail: info@audest.ee 

A U D E S T 

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja 

ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli 

märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Tatjana Minzatova 

Vandeaudiitor 535 

Audest Audiitorteenuste OÜ 

Rakvere 5a, Jõhvi vallasisene linn 

Audiitorettevõtja tegevusloa number 21 

12.05.2017 
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5. Majandusaasta aruande kinnitamine 


