
 

 

TAPA VALLA 2014 AASTA KONSOLIDEERIMISGRUPI 

 MAJANDUSAASTA ARUANNE 

 

 

  Aruandekohuslase nimetus                                       Tapa Vallavalitsus 

    

      Asutuse registrikood                                                  75033477 

 

  Aadress                                                                        Pikk tn.15 45106 Tapa 

                                                                                      Lääne-Virumaa 

   

  Telefon                                                                         372 3229650 

 

  Faks                                                                              372 3229651 

 

   E-post                                                                           vallavalitsus 

  Interneti kodulehekülg                                               www.tapa.ee 

 

  Majandusaasta algus                                                   01.jaanuar 2014 

                                            

  Majandusaasta lõpp                                                    31.detsember 2014 

 

  Audiitor                                                                        Audest Audiitorteenuste OÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

2 

 

 

 

 

 

SISUKORD 

      
        
        
        1    Tegevusaruanne 

              1.1 Vallavanema pöördumine 

   

3 

        1.2 Konsolideerimisgrupi struktuur 

   

4 

        1.3 Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest 

  

5 

        1.4 Ülevaade majanduskeskkonnast 

   

6 

        1.5 Ülevaade konsolideerimisgrupi peamistest arengusuundadest 8 

        1.6  Ülevaade finantsriskide juhtimisest ja sisekontrolli süsteemist 10 

        1.7 Ülevaade arengukava täitmisest 

   

11 

2     Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne 

          2.2 Konsolideeritud bilanss 

   

60 

        2.3 Konsolideeritud tulemiaruanne 

   

61 

        2.4 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

  

62 

        2.5 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 

  

63 

        2.6 Eelarve täitmise aruanne 

   

64 

        2.7 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad  

 

66 

3       Majandusaasta aruande allkiri      

   

109 

4 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 

  

110 

5 Majandusaasta aruande kinnitamine 

  

111 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

3 

 

TAPA VALLAVANEMA PÖÖRDUMINE 

Tapa vallale oli 2014 aasta suhteliselt hea aasta. Positiivsed olid arengud tööhõive ja keskmise 

palga kasvu osas. Samas, maailma majanduses toimuv ei jäta meid puudutamata. Selle mõjud 

avalduvad meie jaoks väikese viivitusega, mõjutades rohkem 2015 aasta majandustulemusi. 

Kahjuks vähenes endiselt Tapa valla elanike arv. Rahvaarv  registriandmete põhjal oli 1 jaanuaril 

2015 7924 inimest, mida on tervelt 155 võrra vähem kui aasta varem. Vähenemine on toimunud 

kõikides elanikkonnagruppides, ja nagu seda ka varasematel aastatel on kõige suurem vähenemine 

toimunud tööealiste seas, aastaga vähenes 2,57%. Tööealise elanikkonna kahanemise peamine 

põhjus on meie madalamad palgad ja töökohtade väiksem mitmekesisus. Seega seni kuni ei muutu 

meie palgad võrdseks näiteks Tallinna omadega ei muutu rahvastiku liikumise osas suurt midagi. 

Tapa valla finantsvõimekus on kasvanud mis on tingitud tasakaalukast majandamisest ning pidevast 

kulude analüüsist.   

Tapa vald on olnud tänu meie inimeste aktiivsele tegevusele pidevalt pildis nii üleriigilises kui 

maakonna meedias ja seda enamalt jaolt ikka positiivse külje pealt. Meil toimub iga aasta järjest 

enam üritusi ja järjest rohkem meie inimesed annavad põhjust rääkida Tapa vallast positiivses 

võtmes. 

2014 aastal käivitus Tapal eakatele mõeldud päevakeskus ja tööle võeti selle juhataja. Samuti 

soetati kommunaalgrupile täiendavalt seadmeid ning tehnikat, selleks et paremini tagada Tapa linna 

ja valla teede, tänavate ning haljasalade korrashoid. Tapa vallavalitsuses vähendati ametnike arvu 

viies osa ametikohti üle töölepingulisele vormile. 

2014 aastal võttis volikogu vastu olulise otsuse rajada Lehtsesse multifunktsionaalne keskus kus 

hakkaksid edaspidi asuma nii kool, lasteaed kui praegu Lehtse keskusehoones tegutsevad asutused 

ja seltsid.  

Tapa vallavalitsuse hallavad asutused on toimetanud oma suhteliselt piiratud võimaluste piires väga 

hästi ja osutanud elanikkonnale väga head teenust. Meie koolid ja lasteaiad on kohad kus on lapsed 

hästi hoitud ja haritud. Samuti on meie asutused head koostööpartnerid väga paljudele asutustele 

väljaspool Tapa valla piire.  

Vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja kõikide koostööpartnerite hea töö tulemusega tutvumiseks 

saab lugeda allpooltoodud aruannet. Nagu sealt näha toimub meil väga palju erinevale sihtgrupile 

mõeldud ja erineva tasemega üritusi. Loetelust leiab igaüks kes soovib endale sobiva ja huvitava 

sündmuse. Hea meel on tõdeda et see on jätkuv tegevus ja iga-aastaselt korduv.  

Majandustegevuse elavnemise tunnistuseks on alati olnud kinnisvaratehingute arv, nii näiteks tehti 

Tapa vallas 2013 aastal 177 ja 2014 aastal 248 tehingut korteriomandiga (omanikuvahetus). 

Kinnistutehinguid oli vastavalt 149 ja 177. 

Suuremate töödena avalikus ruumis võiks mainida Tapa linna keskväljaku korrastamist, 4,5 km 

tänavaid ja teid sai tolmuvaba katte alla. Olulise tähisena valmis esimesena omavalitsusena Eestis 

Tapa vallal soojamajanduse arengukava, milles sai ühte dokumenti kokku info soojamajanduse 

hetkeseisust ning tuleviku jaoks olulised tegevused.  

Tapa vald on tänu suurusele ja asukohale omadega rahuldavalt toimetulev omavalitsus aga pikemas 

perspektiivis pole rahuoluks põhjust. Tapa vallas peab järjekindlalt tegelema kokkuhoiu temaatika 

ja efektiivse majandamisega. Samuti peab pidevalt analüüsima enda poolt osutatavaid teenuseid ja 

neid ajas kohandama. 
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2  KONSOLIDEERIMISGRUPI   STRUKTUUR 

Konsolideerimisgrupi struktuur on toodud lisas nr 5 

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad 

järgmised üksused: 

A. Konsolideeriv üksus Tapa Vallavalitsus 2014 

 

 

  

Allüksuse nimetus 

Töötajate 

keskmine Töötasude kogu- 

 

 

arv 

majandusaastal summa majandus- 

 

 

(taandatuna täis- aastal (tuhandetes 

   tööajale)   eurodes)   

 

      Volikogu 2,1 

 

38 

  Vallavalitsus ja teised vallavalitsuse 

üksused 33,58 

 

428 

  Haridusasutused 212,45 

 

1 874 

      2 gümnaasiumi, 102,19 

 

1 090 

      2 lasteaed-kool 41,6 

 

270 

      2 lasteaeda 68,66 

 

514 

  Kultuuri- ja spordiasutused 44,35 

 

328 

       2 kultuurimaja 7,00 

 

48 

       raamatukogu 15,35 

 

118 

       muusikakool                12,00 

 

104 

       muuseum 1,00 

 

6 

      2 spordihoonet 9,00 

 

52 

  Sotsiaalne kaitse (hooldekodu, 

koduteenindus 16,45 

 

107 

  töötud, päevakeskus.) 

     Ajutiste töölepingute alusel 

  

50 

  Kokku Tapa Vallavalitsus 308,93   2 825   
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B. Konsolideeritud üksused 

     

  

Tapa 

VV 

Töötajate 

keskmine 

Töötasude 

kogusumma 

Üksuse nimetus osaluse arv majandusaastal majandusaastal 

 

määr  (taandatuna täis- (tuhandetes 

  ( % ) tööajale)   eurodes)   

      AS Tapa Vesi 100 10,40 

 

108 

 Kokku konsolideeritud üksused   10,40   108   

       

 

Allikas: Tapa Vallavalitsus    

 
3  ÜLEVAADE  TÄHTSAMATEST  FINANTSNÄITAJATEST 

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad   (tuhandetes eurodes) 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Bilansi näitajad 

        Varad aasta lõpus 25 487 26 104 24 733 13 296 10 978 

   Kohustused aasta lõpus 3 918 4 288 3 591 3 799 1 675 

   Netovara aasta lõpus 21 569 21 816 21 142 9 497 9 303 

Tulemiaruande näitajad 

        Tegevustulud 8 010 9 069 12 831 7 821 7 655 

   Tegevuskulud -8 327 -8 705 -7 893 -7 427 -7 473 

   Tulem -317 364 4 938 194 182 

Muud näitajad 

        Põhivarainvesteeringute maht 

 

2 781 7 053 2 146 763 

   Likviidsus 0,71 0,61 0,41 0,35 0,26 

   Lühiajaline maksevõime 1,16 1,11 1,05 0,97 0,66 

   Kohustuste osakaal varadest 0,15 0,16 0,15 0,29 0,15 

   Laenukohustuste osakaal varadest 0,12 0,14 0,09 0,06 0,07 

Piirmäärade täitmine arvestusüksuse 
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konsolideeritud näitajate alusel 

        Põhitegevuse tulem 854 726 418 

     Netovõlakoormus 30,27 36,72 23,47 

  Piirmäärade täitmine  

     konsolideerimata näitajate alusel 

        Põhitegevuse tulem 715 596 331 

     Netovõlakoormus 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 

 

 

 

4  ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST 

 

 

2014. aastal kujunes Eesti majanduse reaalkasvuks Statistikaameti hinnangul 1,8 protsenti. 

Palgatõus aastases arvestuses oli 5,3 protsenti, mis jagunes tegevusalade lõikes küllaltki ühtlaselt. 

Kõrgemad palgad on siiski finantssektoris ning info- ja side tegevusalal. 

Sisenõudlust aitasid hoida tarbijad. Pered on jätkuvalt meelestatud oma majandusliku olukorra 

paranemisse positiivselt, kuigi riigi majandusarengu osas on ärevate välisuudiste tõttu ebakindlus 

kasvamas. Ostujõu kasvu on soodustanud mootorikütuste jõuline odavnemine ning mõningane 

toiduainete hinnalangus. 

Olulisel määral panustasid viimases kvartalis SKP-sse ka netotootemaksud. See on seotud 

käibemaksu laekumise kiire kasvuga tänu 1000 euroste  ja suuremate arvete deklareerimise 

kohustusele maksu- ja tolliametis alates 2014. aasta novembrist. 

2014. aastat iseloomustavad järgmised Eesti majanduse põhinäitajad: 
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2014 a 2013 a 2012 a 2011 a 2010 a 

      Tööga hõivatute arv 

     vanuses 15-74 (tuh inimest) 624,8 621,3 614,9 603,2 568,0 

Mitteaktiivsed 

     vanuses 15-74 (tuh inimest) 316,9 320,3 327,4 331,9 346,6 

Keskmine brutokuupalk (euro) 1 039,0 949,0 887,0 839,0 792,0 

Töötuse määr (%) 7,4 8,6 10,2 12,5 16,9 

Tarbijahinnaindeksi muutus 

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

SKP jooksevhindades (mln 

eurot) 19526,2 18 434,7 16 998,2 15 973,0 14 305,3 

Kohalikesse eelarvetesse laekunud 

    maksud (tuh eurot) 847 251,5 780 950,7 723 693,3 684 218,0 650 234,9 

      Füüsilise isiku tulumaks 788 299,40 723 709,5 665 082,6 618 539,4 584 706,7 

      Maamaks 58952,1 57 241,2 58 610,7 51 467,4 51 296,9 

      Allikas: Statistikaamet, Maksu-ja tolliamet 

    Märkus: 2014 aasta keskmine 

     brutokuupalk neljas kvartal 

      

Rahandusministeeriumi 2014 aasta suvine prognoos näeb ette sisemajanduse koguprodukti kasvu 

2015 aastal 2,5%. Majanduskasvu toetavaks teguriks on jätkuvalt peamiselt sisenõudluse kasv, 

kuigi eratarbimise osas kasv aeglustub. 

Tarbijahindade tõus kiireneb 2015. aastal 1,9 protsendini ning 2016. aastal 2,5 protsendini. 

Inflatsiooni kergitavad ka riigi meetmed, millest valdava osa moodustab alkoholi ja tubakatoodete 

aktsiisimäära tõstmine. 

Hõive kasv peatub ning hakkab vähenema 2016. aastast, hõivatute arvu kahanemine hakkab piirama 

ka Eesti majanduskasvu. Töötuse määr peaks aga soodsate majandusarengute puhul langema 2018. 

aastal 6 protsendi lähedale. 

 

Tegevusaruande antud osa koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi, Statistikaameti ja 

Eesti Panga veebilehtedel avaldatud teavet. 
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Üldine 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 2015. a alguse seisuga rahvastikuregistri andmetel 7924 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 

 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   

2012 575 1 066 5 211 1 662 8 514   

2011 597 1 082 5 275 1 655 8 609 

  

Nagu andmetest näha, on elanikkonna vähenemise tendents jätkunud, Nagu teisteski 

maaregioonides, mängis 2013 aastal olulist rolli siserändes Tallinna tasuta linnatransport, seda 

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

muutused eelneva aastaga võrreldes on toodud allpool. 

Elanikkonna strukturaalsed muutused 

      

 

lapsed 0-

6 lapsed 7-18 

tööealised 

19-64 

vanurid 

65-… 

Rahvaarv 

KOKKU 

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 

2012/2011 -3,69 -1,48 -1,21 0,42 -1,10 

2011/2010 2,40 -5,50 -0,75 -1,78 -1,36 
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Nii nagu Eestis tervikuna, on kahanemine jätkuv ka õpilaste arvus.  

 

Õpilaste arvud Tapa valla munitsipaalkoolides 10. novembri seisuga 

 

2014 2013 2012 2011 2010 

Jäneda Kool 46 52 53 58 64 

Lehtse Kool 44 43 49 43 50 

Tapa Gümnaasium 558 581 588 614 651 

Tapa Vene Gümnaasium 179 185 203 230 236 

Kokku 827 861 893 945 1001 

 

 

Keskmist sissetulekut iseloomustab alljärgnev aegrida.  

Keskmine sissetulek TSD-deklaratsioonide alusel (jaan-dets) 

 

       

 
2014 2013 2012 2011 2010 

 

  

       Tapa vald 819 769 718 695 664 

 

       Lääne-Virumaa 857 806 758 720 682 

 

       Eesti 967 912 856 809 770 

  

 

Tapa valla arengu seisukohalt olulised otsused võeti vastu Tapa Vallavolikogu 24. aprilli 2014 

istungil. Otsusega nr 43 kinnitati Tapa linna kesklinna detailplaneering. Samal istungil algatati uue 

Tapa valla arengukava aastateks 2015-2020 koostamine. 
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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 maandamiseks on eelarve strateegias kavandatud alates 2014 kassareserv summas 

200000 eurot, milline eesmärk on ka saavutatud. 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, 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.  .  

Finantsinstrumentidest kasutatakse hoiustel oleva raha paigutamist krediidiasutuse 

üleöödeposiitidesse. 

Tapa Vallavalitsusel ja konsolideerimisgruppi kuuluval äriühingul on avatud tavapärasteks 

tehinguteks pangakontod Swedbank AS-s ja AS-s SEB Pank. Bank DNB Nordiga ja Nordea 

Bank Finland Plc sõlmitud laenulepingute kohaselt samas pangas avatud arvelduskontosid 

kasutatakse intresside ja tuleviku laenutagastuste makseteks.  
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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.  

Konsolideerimisgrupi pangakontodel on hoiused eurodes. Konsolideerimisgruppi kuuluvatel 

isikutel ei ole sõlmitud lepinguid muudes valuutades kui eurod.  

 

 

 

Tapa valla arengukava täitmise aruanne: 

 

Tapa valla arengukavast on seatud 2020 aasta arenguvisiooniks: 

Tapa vald on hea elukeskkonnaga, arenenud ettevõtluse ning avara kultuurieluga vald. 

Visiooni koosneb neljast komponendist, mis tähendavad järgmist: 

1. Aktiivsed, ettevõtlikud, haritud ning kohalikku kogukonda ja traditsioone 

väärtustavad elanikud. Valla elanikud on aktiivsed nii töö ja ettevõtluse, vabaaja veetmise kui 

ka hariduse ja eneseteostuse alal. Valla elanikud tahavad ja on võimelised töötama valla 

territooriumil tegutsevates ettevõtetes. Valla elanike ettevõtlikus on kasvanud ja realiseerunud 

uute ettevõtete näol; Valla logistiline eelis on ära kasutatud; Tapa vallas on väärtustatud haridus: 

lapsed ja noored tahavad õppida ja areneda; valla elanikud on aktiivsed kasutama elukestva 

õppe võimalusi. Elanikele on loodud võimalused mitmekülgseks kultuuri-, spordi- ja 

vabaajategevusteks ning nad on aktiivsed neid kasutama. Vallas toimib tõhus sotsiaalse kaitse ja 

tervishoiu süsteem. Eriti väärtustatud on lapsed ja lastega pered. Vallas toimivad tugevad 

kodanikuühendused.  

2. Kvaliteetne elukeskkond. Elukeskkonna kõrge kvaliteedi saavutamiseks ja hoidmiseks 

säilitatakse ja kaitstakse looduskeskkonda; metsad ja maastik on hooldatud; tööstuslik ja 

põllumajanduslik tootmine on keskkonda ja põhjavett säästev; linnakeskkond, ning 

tiheasustusega asulad on hooldatud ja haljastatud, kauni välisilmega, säilitatakse 

miljööväärtuslikud alad; tehniline infrastruktuur ja teede võrk on kaasajastatud, ökonoomne 

ning vastab elanike ja ettevõtete vajadustele.  

3. Avar kultuurielu. Tapa valla spordi ja kultuurielu on aktiivne; Kõik soovijad on leidnud 

enesele sobiva vabaajategevuse; Toimub aktiivne suhtlemine kultuurikollektiivide vahel. 

4. Terviklik ja dünaamilise juhtimisega Eesti kohaliku omavalitsuse üksus. Tapa vald on 

arenenud keskusega ning väärtustatud kantidega omavalitsusüksus. Vald tagab ligipääsu 

haldusteenusele kogu valla territooriumil. 

 

Arengukava peatükkides on välja toodud vastava teema eesmärk ning tegevused eesmärgi 

saavutamiseks aastate lõikes. Aruanne kajastab 2013. aastal tehtut ning ka 2014. aastaks planeeritud 

tegevusi ja investeeringuid. 

 

Rahvastik 

 

Arengueesmärgid 

 Peatada aastaks 2015 Tapa valla elanike arvu vähenemine  

 Läbi arengukava prioriteetide luua Tapa vallas elukeskkond, kus on hea ja turvaline elada.  

 Soodustada noorte perede tulemist valda 

 Valla elukeskkonna arenguks vajalike spetsialistide toetamine 
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Tegevused 

Arengukava meetmed peavad tagama Tapa valla soodsa majandusliku ja sotsiaalse keskkonna, 

saavutamaks elanike heaolu. 

 Elamupiirkondade planeerimine Tapa vallas.  

 Vallale vajalike spetsialistide toetamine  

 Noorte perede toetamise süsteemi väljatöötamine 

 Süsteemi loomine valla elukeskkonna arenguks vajalike spetsialistide kinnistamiseks Tapa 

valda. 

 Linna videovalvesüsteemi analüüs ja tasuvuse korral videovalvesüsteemi paigaldamine. 

 

Täitmine 2014 

 

Jätkati vaatamata keerulistele aegadele sünnitoetuse maksmist. Jätkata toimetuleku toetamist 

seaduses ette nähtud korras. 

 

Rahvastikuregistri andmed 

Rahvastikuregistri andmed 

Tapa valla elanike arv seisuga 01.01.2014 oli 8087 inimest ja 31.12.2014 seisuga 7924 inimest 

Tapa linnas oli 2014.a alguses elanike arv 5854, aasta lõpuks 5739 inimest.  

2014. aastal saabus Tapa valda 183, lahkus 286 inimest (mehhaaniline iive -103).  

Aasta jooksul registreeritud 74 lapse sünd. Seisuga 31.12.2014 valla registris 63 kuni 1 aastast 

last. 2014 aastal suri 115 inimest (loomulik iive -52).  

Iive kokku -155 

  

Valla elanike vanuseline koosseis 2014. aasta lõpu seisuga on: 

0-6 aastaseid  451 

6-18 aastaseid  1001 

18-64 aastaseid  4706 

> 64                   1766 

kõige eakam inimene on sündinud 28.08.1913 (naine). 

Tegevused 2015 

Jätkata valla eelarvest peredele sünnitoetuse maksmist. Pakkuda vajalikele spetsialistidele 

elamispinda.  

 

Juhtimine, Haldussuutlikkus, Maine 

Arengueesmärgid 

 Valla tasakaalustatud arengu tagamine 

 Kodanike aktiivsuse suurendamine läbi kaasamise 

 Valla maine parandamine, positiivse esiletoomine 

 

Täitmine 2014 

 

Meedias avaldati mitmeid positiivseid artikleid Tapa valla teemadel. Osaleti Leader programmis, 

anti välja vallalehte. Toimusid traditsioonilised Tapa valla mainet kujundavad üritused (Tapa 

linnapäev, vorstifestival,  Tapa valla aukodaniku Priit Pärna nimeline animafilmifestival). Toetati 

Tapa raudteevaksalis teatriprojekti elluviimist.  
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Volikogu  

Tapa Vallavolikogu 3. koosseisu kuulub üks valimisliidu Vaba Kodanik, kümme Valimisliidu 

Valgejõgi, kolm Sotsiaaldemokraatliku erakonna, kaks Eesti Reformierakonna ja viis Eesti 

Keskerakonna valimisnimekirjas kandideerinud isikut.    

Sõlmitud on koalitsioonileping Valimisliidu Valgejõgi ja erakonna Eesti Reformierakond vahel. 

Moodustatud on kaks fraktsiooni. Fraktsiooni „Valla arengu eest“ kuulub 9 volikogu liiget ja 

fraktsiooni  „Valgejõe ja Reformierakonna fraktsioon“ 12 volikogu liiget.  

 

Tapa Vallavolikogu esimees on Urmas Roosimägi (Valimisliit Valgejõgi), kes juhtis volikogu ka 

eelmisel valitsemisperioodil. Volikogu aseesimees on Eesti Reformierakonna esindajana Reigo 

Tamm. 

Volikogus on 6 alaliselt tegutsevat komisjoni: 

eelarve- ja arengukomisjon, 15 liiget;  

hariduskomisjon, 9 liiget; 

kultuurikomisjon, 13 liiget; 

majanduskomisjon, 13 liiget;  

sotsiaalkomisjon, 11 liiget; 

revisjonikomisjon, 3 liiget.  

 

2014. aastal toimus volikogu istungeid kokku 11. Põhimääruse kohaselt on istungivaba kuu aastas 

juuli kuu. 

2014. aastal võttis volikogu vastu 30 määrust. Otsuseid võeti vastu kokku 54.  

 

Vallavalitsus 

Vallavalitsuse struktuur on kinnitatud 6-liikmelisena: vallavanem ja 5 liiget. Vallavalitsusse 

kuuluvad lisaks vallavanemale abivallavanem, finantsnõunik ja kolm valla erineva piirkonna 

esindajat.  

Vallavalitsuse istungeid oli 2014. aastal kokku 52. Korraldusi võeti vastu 694 ning määruseid 3. 

 

Personal 

2014. aasta jooksul olulisi muudatusi vallavalitsus teenistujate koosseisu ei toimunud. Loodi juurde 

sotsiaalosakonna koosseisu kuuluv Päevakeskuse juhataja ametikoht.   

 

Vallavolikogu 27.11.2014 otsusega nr 68 muudeti vallavalitsuse teenistujate koosseisu. Alates 

01.01.2015 koondati heakorra- ja ehitusspetsialisti ametikohad, mis tõi kaasa teenistusülesannete 

ümberkorraldamist vallavalitsus majandusosakonnas. Juurde loodi majandusosakonna töödejuhataja 

ja ühe majandustöölise ametikohad.  

Seisuga 01.01.2015 on vallavalitsuse kokku teenistuskohti 40. Neist ametikohti 18,5 ja töökohti 

21,5.  

 

Hanked 

 

Tapa Vallavalitsus korraldab riigihankeid vastavalt riigihangete seadusele ja Tapa Vallavalitsuse 

19. aprill 2012 määrusele nr 1 „Tapa valla hankekord“. 

2014. a viis vallavalitsus läbi 4 avatud hankemenetlusega riigihanget ja 12 lihthanget.  

Avatud hankemenetlusega riigihangetest viidi läbi 2 teenuste tellimiseks ja 2 asjade ostmiseks, 

lihthangetest kuus teenuste tellimiseks ja kuus ehitustööde tellimiseks. 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

14 

 

Lisaks viidi läbi 24 alla lihthanke piirmäära jääva hanke, mille maksumus ületas 3000 eurot ja mis 

vastavalt hankekorrale avaldati Tapa valla kodulehel ning mille edukas pakkumus kinnitati 

vallavalitsuse korraldusega. 

Tegevused 2015 

Jätkatakse teadlikku positiivse kuvandi loomist Tapa vallast. Korraldatakse üldist tuntust 

suurendavaid üritusi (Traditsioonilised üritused, teatriprojekt)  

 

Haridus 

 

Arengueesmärgid 

 Tingimuste tagamine valla elanike erinevatele vajadustele vastava kvaliteetse ja 

konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks alusharidusest kuni täiskasvanute 

pidevõppeni. 

 Valla  tingimustele  ja võimalustele ning vallaelanike vajadustele vastava tasakaalustatud ja 

areneva haridussüsteemi (s.o. õppeasutuste ja nende tööd korraldavate asutuste võrk koos 

seostega selle süsteemi ja üldsuse vahel) kujundamine.  

 Õppe- ja töökeskkonna kaasajastamine  

 Noorte koolivälise tegevuse ning noorsootöö koordineerimine ja huvihariduse võimaluste 

laiendamine. 

 Kodu ja kooli koostöö tõhustamine.  

 Õppimis- ja töövõimaluste kohta teavitamis- ja nõustamissüsteemi väljaarendamine 

 

 

 

Haridusvõrgu arengukava analüüsi koostamine 

 

2014. aasta jooksul koostas OÜ Cumulus Consulting Tapa valla haridusvõrgu analüüsi. Analüüsi 

eesmärgiks on hinnata Tapa valla haridusvõrku läbi finantsmajandusliku analüüsi, 

hariduse andmise võimekuse analüüsi ning olemasolevate õppehoonete analüüsi ning anda soovitusi 

kooliastemete jätkamise osas erinevate kooliastmete korral Tapal, Lehtses ja Jänedal arvestades 

õpilaste arvu perspektiivset muutust. 

 

Tapa Gümnaasium 

 

Tapa Gümnaasiumist andmed  

 

Personalitöö ja arendustegevus 

2013. aastal Tapa Gümnaasiumis töötajaid 75, õpetajaid neist 58 (sh tugispetsialistid). 

2014. aastal Tapa Gümnaasiumis töötajaid 73, õpetajaid neist 56 (sh tugispetsialistid). 

 

2014. aastal lahkus töölt 1 õpetaja ja 1 õppejuht (7.-12. klass).  

Tööle tuli 1 uus õpetaja. 

Struktuurimuutus: 2014. aasta sügisest jäi tööle 1 õppejuht 1.-12. klassi peale. 

 

2013. aastal koolitustunde 2764.  

2014. aastal koolitustunde 4111.  
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2014. aasta personalitöö ja kooli arendustegevused: 

1) kaasajastasime TG töökorraldusereeglid; 

2) vastavalt koolitusvajaduse analüüsile parendasime koolitustel osalemise korda; 

3) toimus 3 sisekoolitust. Lisaks toimusid koolitused õpetajalt õpetajale (täiendkoolitustel 

omandatud teadmiste jagamine kolleegidega); 

4) kaasajastasime õpetajate ametijuhendid; 

5) TG töötasustamise korra välja töötamine ja selle tutvustamine töötajatele ning hoolekogule;  

6) TG põhimääruse muutmise ettepanekud kooli pidajale;  

7) IT alane vajadusuuring õpetajatele; 

8) arenguvestlused töötajatega; 

9) tagasisideuuringud lapsevanematele, õpetajatele ja õpilastele; 

10) TG 95. sünnipäeva tähistamine. 

 

Koostöö lastevanematega: 

Lastevanematele üldkoosolek ning koolitus 

MTÜ TG Lapsevanemad sai 2014. aasta üldharidussõbra tiitli. 

 

2014. aasta TG sihtfinantseeringud ja toetused: 

 Riigikaitseõpetuse toetus Kaitseministeeriumilt 4 192,60 € 

 Rahvakultuuri Keskuselt „Teater maale” projektiga 156 € 

 Ujumise algõpetuse toetus 994,20 € 

 Eesti Kultuurkapitalilt sihtfin. „Valla lauamäng” 1 000 € 

 Rahvatantsu ja rahvamuusika Seltsi toetus laulu- ja tantsupeol osalemiseks 570 € 

 1. septembri ürituse toetus 210 € 

 TG juubeli puhul välja antud raamatute toetus 5 815 € 

 TG juubeliürituselt sissetulek osalustasudest jm kulude katmiseks 9 850 € 

 

Eelarve: 

 Koolitusrahade mõningane puudujääk; 

 Koostöös vallavalitsusega tehti kooli eelarve sees mitmeid vajalikke muutusi; 

 Koostöös mitmete asutustega sai TG tasuta inventari. 

 

 

Tapa Gümnaasiumi arvandmed õpilaste kohta 

 

2012/2013 õa oli õpilaste arv 566 õpilast statsionaarses õppes ja 25 mittestatsionaarses õppes. 

Gümnaasiumi lõpetas 30 õpilast + 11 õpilast (mittestatsionaarses osakonnas), põhikooli lõpetas 44 

õpilast. Klassikomplekte oli 29 statsionaarses ja 3 mittestatsionaarses õppes. Huviringe oli 31 ning 

neis osales 471 õpilast. Õppeaasta siseselt suurenes õpilaste arv 7 õpilase võrra ja vähenes 17 

õpilase võrra. Vähenemine oli suures osas mittestatsionaarse osakonna õpilaste arvelt seoses 

õppetöö katkestamisega. 

 

2013/2014 õa oli õpilaste arv 572 õpilast statsionaarses õppes ning 9 õpilast mittestatsionaarses 

õppes. Klassikomplekte oli 30 statsionaarses ja 2 mittestatsionaarses õppes. Gümnaasiumi lõpetas 

47 õpilast + 1 õpilane (mittestatsionaarses osakonnas), põhikooli lõpetas 48 õpilast. Huviringe oli 

31, neis osales 441 õpilast. Õppeaasta jooksul lahkus koolist 23 õpilast, kellest 6 jättis pooleli 10. 
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klassi ja 13 õpilast muutis kooli elukoha vahetuse tõttu. Vahepealsetesse klassidesse tuli õppeaasta 

jooksul juurde 25 õpilast.  

 

2015. aasta 1. septembriks suletakse Tapa Gümnaasiumi mittestatsionaarne osakond. 

 

Tapa gümnaasiumi õppe-kasvatustöö  

 

Tapa Gümnaasiumi õppeaasta üldtööplaani 2013/2014 üldeesmärgid: 

1. Luua Tapa Gümnaasiumis hea õpikeskkond, kus õpilased tahavad hästi õppida ja anda 

igale õpilasele võimetekohane haridus  

2. Säilitada Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumihariduse konkurentsivõimelisus  

3. Tõsta õppetöö ja riigieksamite kvaliteeti  

4. Säilitada ja edasi arendada kooli unikaalsust, traditsioone, esteetiliselt väärtustatavat 

õppekeskkonda  

5. Tõhustada koolikohustuse täitmist 

6. Toetada igakülgselt lapse arengut 

 

Eesmärgid on püstitatud ja kooskõlas Tapa valla arengukava eesmärkide ja Tapa gümnaasiumi 

arengukava sihtidega, arvestades eelneva õppeaasta tulemusi. 

 

Üldtööplaani täitmisega võib rahul olla. Tapa gümnaasiumis on loodud õpilastele võimalused 

mitmekülgseks arenguks nii läbi õppetöö kui ka tunnivälise huvitegevuse ja ettevõtlikkuse. 

 

Tapa Gümnaasiumil oli ka 2013/2014 õppeaastal kolm toimivat õppesuunda: reaal-, sotsiaal-

humanitaar ja rakendus õppesuund.  

 

Koostöölepingud gümnaasiumihariduse mitmekesistamiseks on sõlmitud Lääne-Virumaa 

Rakenduskõrgkooli, Rakvere Ametikooli, Kirde kaitseringkonna, Kaitseliidu Viru Maleva, Cisco 

võrguakadeemia ja Tapa Autokool OÜ-ga.  

 

Kooli jätkuv koostöö Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliga (juba alates 2012/2013. õppeaastast), 

võimaldab sekretäriõppe kursuse lõpetajatel peale gümnaasiumi lõppu astuda LVRKK-i II 

kursusele juhiabi või sekretäritöö erialale.  

 

Alates 2013. aasta veebruarist toimub koostöö Rakvere Ametikooliga, kus rakenduse õppesuuna 

valinutel on võimalus tutvuda erinevate ametitega, mis võimaldavad lihtsustada tulevikus 

erialavalikuid. 

 

9. ja 12.klassi õpilastele võimaldatakse karjäärinõustamist ja viiakse läbi karjäärinõustamise test 

Rajaleidja nõustaja poolt. 11.klassis on rakendatud kohustusliku valikainena karjäärinõustamise 

kursus.  

 

Õpilastele on loodud võimalused osaleda Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel.  

 

2013/2014  õppeaastal võttis suur hulk õpilasi osa erinevatest olümpiaadidest ja konkurssidest, 

milles saavutati häid tulemusi nii maakonnas kui vabariigis:  

vabariigis  üks esimene koht (Taniel Paju, 11.kl) ja  

üks kolmas koht (Karin Leevald, 12.kl),  



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

17 

 

maakonnas saavutati 1. 6. koht 23 korral 

 

Vabariiklikel ja maakondlikel konkurssidel ja võistlustel saavutati väga häid kohti nii robootika 

valdkonnas kui ka etlemise, kirjandite kirjutamise, joonistamise, fotograafia ja loodusloo 

valdkonnas.  

 

Õppetöös on püütud igati arvestada õpilaste võimeid ja õpijõudlust. Selle õppeaasta riiklikud 

tasemetööd (3. kl ja 6. kl) tõid selgelt välja õpiraskustega õpilaste klasside vajalikkuse.  

 

Parendusvaldkonnana näeme: 

• õppekvaliteedi parandamist s.h töö tõhustamist andekate lastega 

• õpimotivatsiooni tõstmist koolikohustuse ja distsipliini parendamiseks 

• kooli ja kodu koostöö tõhustamist 

 

Oma parimate õpilaste tulemusi analüüsides võime öelda, et Tapa Gümnaasium on kool, kus on 

võimalik omandada hea haridus. 

 

 

Õppe-kasvatustööd toetavad tegevused  

 

Kõikides kooliastmetes on majandusõpetus ja arvutiõpetus. Majandusõppe õpilased võtavad osa 

erinevatest üritustest, kus on esindatud ka õpilasfirmad. Sageli kutsutakse tundi läbi viima 

konsultandid. Toimuvad õppekäigud Tapa valla erinevatesse asutustesse.  

 

Õpilased võtavad osa heategevusest: UNICEF-i kooliprojektist, kodutute loomade varjupaiga jaoks 

tekkide ja toidu kogumine, kevadise rände ajal konnade päästmine, moosi ja aiasaaduste kogumine 

koolipuhveti toetuseks jne. Toimuvad iga-aastased laadapäevad (jõululaadake, taimelaat seoses 

projektiga „Oma peenar“).  

 

Lisaks oma maja huviringidele osalesid meie kooli õpilased aktiivselt SK Tapa sporditreeningutel 

ning mitmel teisel spordiklubi tegevusel, Tapa Muusikakooli tundides, valla lastekooris jm. 

Huviringide töö tulemuslikkust näitavad saavutused erinevatel võistlustel ja konkurssidel: 

õpilasleiutajate riiklik konkurss – III preemia ning osalemine leiutajate talvekoolis, P. Pärna 1. 

Animafilmifestivalil Grand Prix ja muud eriauhinnad, maakondliku algklasside teatripäeva 

eripreemia, lisaks sportliku saavutused nii maakonnas kui ka vabariiklikul tasandil. 

 

Koolil on tihe side Tapa Linnaraamatukoguga, kus toimuvad igakuised temaatilised 

raamatukogutunnid algklassidele, lisaks kohtumised Eesti tuntumate inimestega (kirjanikud, 

kunstnikud jne).  

 

Õppekasvatustööd toetavate tegevuste juures olid meie koostööpartneriteks: Vilistlasfond, 

Maanteemuuseum, Tapa Muusikakool, Tapa Muuseum, Tapa Kultuurikoda, Sagadi Looduskool, 

Ahhaa Teaduskeskus, MTÜ TG Lapsevanemad, Kirde Kaitseringkond, „Segers Eesti OÜ“, teised 

valla koolid, Tapa Spordikeskus, Tapa Jakobi kirik, Kehra Paberivabrik, Mini Linda.  
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Tugiteenuste kasutamine  

 

Tugiteenustega toetatud õpilaste arv oli 2012/2013 õppeaastal 99 erinevat õpilast + 28 õpilast 

õpiraskustega laste klassis ning 2013/2014 õppeaastal 97 erinevat õpilast +34 õpilast õpiraskustega 

laste klassis. 

 

Maakondliku õppenõustamisekeskuse teenust (psühholoogi) kasutas 2012/2013 õppeaastal 4 õpilast 

(nõustamiskomisjoni) ja 2013/2014 õppeaastal 7 õpilast psühholoogi konsultatsiooni ja 4 õpilast 

eripedagoogi. 

 

Erivajadustega õpilaste toetamiseks olid koolil 2013/14 õppeaastal 1., 2., 3.  ja 5. klassis 

õpiraskustega laste klassid, milles õppis kokku 34 õpilast. Varase märkamise tasandil teeb kool 

tihedat koostööd Tapa lasteaedadega Pisipõnn ja Vikerkaar. Õpiabi tundides käis 74 õpilast. 

Logopeedilise abi tundides osales kokku 67 õpilast (algklassidest 50 õpilast, keskastmest 17 

õpilast). Täiendavat õpiabi pikapäevarühmas sai kokku 94 õpilast (71 last 1.-4. kl, 23 last 5. 6. kl). 

Alates 7. klassist osutatakse õpiabi ainekonsultatsioonidel. Eesti keele tugiõpet sai 36 õpilast. 

Tublide õpilaste arendustunnis osales 51 õpilast. Individuaalse õppekava järgi õppis 3 õpilast, 

lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppis 4 õpilast. Nõustamiskomisjoni suunati õppekava 

täpsustamiseks õpilast. 

 

Koolipsühholoogi juures individuaalsel nõustamisel käis 2013/2014 õppeaastal 68 õpilast (alates 

jaanaurist 2014), neist umbes pooled vajasid nõustamist kolm ja enam kordi. Lapsevanemate 

nõustamist vajasid 9 õpilase vanemad. Koolipsühholoog nõustas ka 8 õpetajat. Ühe 6. klassiga 

toimusid ka grupikohtumised kiusamise ohjamise eesmärgil, kasutasime Ühise Mure metoodikat.  

 

Sotsiaalpedagoog on erinevatel põhjustel tegelenud 48 õpilasega. Kooli tugikomisjonis on käinud 

13 õpilast. Õpilase probleemide lahendamisel on tehtud väga tihedat koostööd lapsevanematega, 

vajadusel on kaasatud koolivälist tugivõrgustikku, s.h Tapa valla laste hoolekandekomisjon, Tapa ja 

Kadrina valdade lastekaitsespetsialistid, Tapa noortekeskuse juhataja, noorsoopolitseinik jne. Lisaks 

oma kooli tugisüsteemidele on vajadusel kooli nõustanud erinevates küsimustes Lääne-Virumaa 

nõustamiskeskuse spetsialistid. 

 

 

Tapa Vene Gümnaasium 

 

I Statistika võrdlevalt: kasutage andmeid oma 2012/13 ja 2013/14 üldtööplaanide aastaaruannetest 

(põhilised muutused toimuvad hariduses õppeaasta vahetumisega) 

Tapa Vene Gümnaasium 2012/13 2013/14 

Lapsi/õpilasi (1. sept. seisuga) 204 185 

rühmi/klassikomplekte  16 16 

asutuse personali (sh õpetajaid) 49/31 47/27 

huviringe/ huviringides osalenud lapsi/õpilasi 17/124 12/120 

lõpetas lasteaia/põhikooli/gümnaasiumi 18/5 20/5 
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Lühiülevaade õppeaasta jooksul toimunud liikumisest: 

Lahkus õpilasi Tuli juurde Lahkus töötaja/õpetaja Tuli töötaja/õpetaja 

2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

22 9 4 1 3/6 0/2 1/1 - 

        

 

II  Õppeaasta üldtööplaani 2013/14 üldeesmärgid ja nende seos valla arengukavaga- lühidalt, samuti 

lühike üldhinnang tööplaani täitmisele: kas sai põhimõtteliselt täidetud ja mis tehtud kõige 

paremini, mis jäi vajaka. 

 

Üldtööplaani eesmärgid 2013/2014: 

1. Arendada töötajate, õpilaste ja lastevanemate kooli ühtekuuluvustunnet 

 (Pidev protsess, peab jätkuvalt sellega tegelema. Positiivseks tulemuseks võib lugeda  seda, 

et õpilaste väljaränne teistesse koolidesse on vähenenud). 

2. Oluliste huvigruppide hea informeerimine koolist toimuvast  

(Tegevusi kajastame kodulehel, e-kooli kaudu, valla lehtedes, lahtised tunnid). 

3. Andekate (tublide) õpilaste  toetamine  

(Õpilaste tunnustamine trimestrite lõpus: tänukirjad, fotod autahvlile, tunnis toetatakse ja 

tunnustatakse õpetajate poolt). 

4. Säästlik majandamine  

(Oleme eelarvega hästi toime tulnud, ei ole juurde küsinud). 

 

III Üldeesmärkidest (seatud valla arengukava hariduse valdkonna arengutemaatikaga) ) lähtuvalt 

olulisemate  tegevuste lühikirjeldus. 

 

1. Personaliarendamise valdkonnas- tegevus ja tulemuslikkus 

Õpetajaid võiks ju vähem olla, optimaalne oleks 17-18 õpetajat õpilaste arvu  ja tundide 

arvu kohta, kuid kuna on nii eestikeelne kui ka venekeelne õpe, siis ka selline õpetajate arv. 

Õpetajad osalevad koolitustel aktiivselt, annavad info kuuldust edasi teistele õpetajatele. 

2. Õppe-kasvatustöö valdkonnas- tegevus ja tulemuslikkus 

Suureneb erivajadustega õpilaste arv – õpetajate töö muutub keerulisemaks, kui nendega 

peab tegelema tavaklassis. Väga mõjus ja tõhus on koostöö psühholoogiga. Probleemiks on 

ka muidugi see, et raske on teha ühest väikesest klassist nii keelekümblusklassi kui ka 

venekeelset. Lapsevanemad ei ole nõus liitklassidega ja nii ongi ka nõrgemad lapsed 

keelekümbluses. Loodame leida lahendusi. Jätkuvalt. 

 

3. Õppe-kasvatustööd toetavad tegevused: huvitegevus, raamatukogu, kaasatud 

koostööpartnerid (lapsevanemad, teised haridusasutused ja organisatsioonid (näiteks 

projektipartnerid) riiklikel konkurssidel (muusika, näitlemine jt kaunid kunstid) osalemine 

jm ühistegevused teiste organisatsioonidega. 

Õpilased võtavad osa nii maakondlikest olümpiaadidest kui ka vabariiklikest (vene keel ja 

kirjandus, eesti keel teise keelena) Külastatakse vastastikku (Tapa G ja Tapa VG)  õpilaste 

poolt etendavaid näidendeid.  
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4. Õppekeskkonna arendamine- olulisemad tegevused ja soetused. 

 

 MEIL OLEKS VAJA KORRALIKKU REMONTI HOONELE. Oleme teinud oma jõududega 

pisiremonte.. 

 

IV Asutuse eelarve võrdlev iseloomustus kahe õppeaasta lõikes- muutused eelarve struktuuris ja 

mahtudes sõltuvalt eesmärgipäraste tegevuste võimaldamisest: milleks jätkus, millisteks 

tegevusteks polnud piisavalt vahendeid ning olulisemad vajadused lähitulevikuks (tegevusalade 

lõikes). Kindlasti kajastage siin ka õuesõppeks ja õppekäikudeks vajalikke investeeringuid. Samuti 

eelarveaasta jooksul saadud täiendavaid sihtfinantseeringuid ja toetusi (kellelt mille jaoks ja mis 

summas).  

 

Tulime eelarvega korralikult toime. Õppekäikudeks kasutasime INNOVE ja  HTM- i poolt 

eraldatud rahasid. 

HTM-i eraldised 

2800,0 eurot – eesti keele õppe toetamine - õppekäigud, õppevara, eestikeelsed etendused 

õpilastele. 

INNOVE 

1200,0 – keelekümblusprogrammi rakendamiseks vajaliku õppekeskkonna loomine - eestikeelsed 

õpikud, töövihikud (aruanne ja raha kasutamine 2015. aasta sees). 

24 055,20 eurot – keelekümblusõpilaste õpetamine – 15 õpetajat. 

 

V Tugiteenuste kasutamine 

1. tugiteenustega toetatud õpilaste arv asutuses aastal 2012/13 ja 2013/14 

2. maakondliku õppenõustamisekeskuse teenuste kasutamine 2012/13 ja 2013/14. Siin tuua 

eraldi nõustamisteenuste (nõustaja sõidud lasteaeda/kooli) arv  asutuses ja telefonitsi 

nõustamiste arv. Lisaks nõustamisteenuse kasutamise korrad Rakveres nõustamiskeskuses 

(vanem koos lapsega ise on kohal käinud) 

 

 

2012/2013 2013/2014 

Õpiabi - 27 31 

Koduõpe -1 0 

0 (logopeed 

lapsepuhkusel) 

0 

IÕK - 5 3 

LÕK - 10 8 

Pikkpäev - 75 78 

 

3. Maakondliku õppenõustamiskeskuse teenuseid ei kasutanud. 
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Lehtse Kool 

 

1. Valdkond: Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

- Koolikorraldusliku dokumentatsiooni pidev uuendamine – koolitööplaan koostatakse 

lähtuvalt arengukavast, 2014 alustati uue arengukava koostamist, viidi läbi kehtiva arengukava 

analüüs läbi sisehindamise, töötati välja töötasukorralduse põhimõtted, algatati töökorraldusreeglite 

kaasajastamine, alustati kooli põhimääruse uuendamist. Täiendati kooli kodukorda, õpilaste 

tunnustamise ja mõjutusvahendite korda, õpilastega läbiviidava arenguvestluste tingimused ja kord, 

hindamise korraldus, kooli õppekava. 

 

2. Valdkond: Personalijuhtimine 

- personali enesetäiendamise planeerimine – 2013 pöörati pedagoogide koolitustel osalemisel 

tähelepanu uue õppekava rakendumisele. Toimusid koolitused koostöös valla teiste 

haridusasutustega (Tapa Gümnaasiumiga ja Jäneda Kooliga). 2014 aastal osalesid töötajad 1410 

tundi, mis on 308 tundi enam kui aastal 2013. 2015 eesmärgiks on leida ametialast täiendkoolitust 

koristajatele ja pedagoogidele vähemalt 32 tundi inimese kohta. Leida võimalusi iseseisva 

enesetäiendamise ja kogemuskoolituste läbiviimiseks ja vormistamiseks 

 

3. Valdkond: Koostöö huvigruppidega 

- infovahetuse parandamine kooli ja kodu vahel, kooli kodulehekülje pidev uuendamine 

toimis tõhusalt ja koostöös huvigruppidega pidevalt. Rahuloluküsitlused 2014 viidi läbi veebipõhine 

rahuloluküsitlus õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Sama korratakse ka 2015a. 

- koostöö hoolekoguga, õpilasesindusega toimib aktiivselt. Hoolekogu koosolekud toimuvad 

kord kvartalis, aruande tegevuse kohta teeb hoolekogu esimees lastevanemate koosolekul kord 

aastas. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad kord nädalas. Eelmisel aastal oli koolipoolseks 

toetajaks majandusjuhataja Tiina Talvik. Sel õppeaastal Kristlin Läänemägi. ÕE töö jätkub 

plaanipäraselt. 

- õppenõukogu töö planeerimine toimub õppeaasta alguses, lähtuvalt õppenõukogu 

pädevustest planeeritakse teemad kord veerandis toimuvateks õppenõukogudeks. 

4. Valdkond: Ressursside juhtimine 

- õppe- ja töötingimuste parandamine – 2014 säilitatakse kooliruumides olemasolevad 

õpitingimused. Suuremahulisi investeeringuid ei tehtud. 2014 uuendati lasteaias voodite sisustused 

(madratsid, voodipesu), soetati uus sügavkülmik, koolis remonditi kaks ahju ja kahe puukuuri 

katused, tehti külmakindlaks saal ja klassid (akende vahed, seinapraod), kooli trepiümbruse 

korrastamine. IT vahendite järjepidev uuendamine. õpikud ja õppevahendid soetatakse mitte 

vajadustest lähtuvalt vaid eelarveliste finantside võimalusele vastavalt. 2015 a jätkatakse ahjude 

remonti (plaanis 1) ja üks korsten vajab kiiresti korda tegemist, lasteaeda soetatakse ATS süsteem. 

Murekohaks on kooli toodud museaalide hoidmine, korrastamine, eksponeerimine, lasteaia õueala 

(ka puudub liiklusväljak), õppe kaasaegsemaks läbiviimseks planeerime soetada 6 tahvelarvutit.  

5. Valdkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 

- uus õppekava rakendus lasteaias ja koolis, õpetajad on kohandanud töö nii, et ka liittundides 

toimuks õppetöö efektiivselt ja tõhusalt. Õpilased osalesid olümpiaadidel ja konkurssidel. 12 (12 

aastal 2013) last osaleb Tapa valla lastekooris, koolis toimib 12 ringi (11 ringi 2013 aastal), kus on 

võimalus osaleda kooli kõikidel õpilastel. Kooli õpilased osalevad ka ringides ja tegevustes Tapal 

(muusikakoolis, spordiklubides). Kool teeb aktiivselt koostööd Lehtse Kultuurimajaga, kus 

toimuvad kooli kehalise kasvatuse tunnid, lasteaia laulu- ja liikumistunnid, õhtusel ajal saavad oma 
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vaba aega veeta koolinoored. Lehtse ja Tapa Raamatukoguga koostöö toimib läbi raamatukogu 

tundide, erinevate ürituste (A.Kivirähk koolis, looduspäev hülgetest jms).  

- Lehtse Koolis toimib HEV õpilaste toetamine, töötab kaks õpiabi rühma ning lapsed ja 

õpilased saavad ühel päeval nädalas logopeedilist abi ja ühel päeval kuus osutab koolis teenuseid 

koolipsühholoog. 

- Lehtse Koolis töötab mudilaskoor ja lastekoor (koos Tapa G õpilastega on moodustunud 

Tapa valla lastekoor, kuhu sel õppeaastal on liitunud ka 8 Jäneda Kooli õpilast). Mudilaskoor ja 

lastekoor osalesid suvisel 26.üldlaulupeol. 

 

6. Eelarvekulutuste võrdlused, põhjendused 

- 2013 oli eelarve 36200 eurot suurem, kuigi kooli haldamiseks oli võimalusi vähem (14,3%) 

8423.-, kui 2013. Eelarve suurenemise põhjused olid õpetajate palgatõusus (ca 33200.-, 5,1%). 

 

 

 

 

 

Jäneda kool 

 

2014 aastal planeeriti kooli arengukavas alljärgnevad tegevused ja täitmine oli järgmine: 

Eestvedamine ja juhtimine:  

1.1. Personali, õpilaste, lastevanemate ja teiste huvigruppide rahulolu-uuringud toimuvad 

regulaarselt kord õppeaastas, tulemusi tutvustatakse koosolekutel, siselistis, sisehindamise 

aruandes 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

rahulolu-uuringud personalile, õpilastele, 

vanematele    x 
Teostatud, tulemused head, kuid 

vastamine vähene, edaspidi vajab vorm 

muutmist (nt e-kooli) 

rahulolu-uuringute tulemusi tutvustatakse   x Tulemusi tutvustati koosolekutel 

koostöö analüüsimine (koostöö tähendus 

erinevate gruppide jaoks)  
  x Juhtkond analüüsis tulemusi, 

parendused planeeriti uude üldtööplaani 

1.2. Personali, õpilaste, vanemate, teiste huvigruppide tunnustamissüsteem on koostatud kõiki  

osapooli kaasates, süsteem toimib igapäevaselt 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

personali, õpilaste, vanemate kaasamine 

tunnustussüsteemi loomisesse: personaliga 

arutelu (ümarlaud), õpilastega läbi 

Õpilasesinduse, vanematega läbi Hoolekogu, 

lastevanemate üldkoosolekul (küsitlus, 

arutelu jms); 

x 
Töötajate, õpilastega koostöös 

tunnustussüsteemi loomine, hoolekogu 

kaasamine jääb uude aastasse 

Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu 

traditsiooniliseks muutmine (Aastategijate 

tunnustamine); 

x Traditsioon jätkub 
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2.1 Iga laps/õpilane on oluline: arengu jälgimine ja toetamine, võimete ja individuaalsusega 

arvestamine 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

laste ja õpilaste erinevuste märkamine, õpiabi 

kohene korraldamine; 
   x 

Logopeed-eripedagoog, õpetajad teevad 

igapäevaselt koostööd, töökoosolekutel 

toimuvad arutelud 

erivajaduste, õpistiilide, võimete, annete 

väljaselgitamine ja nendega õpiprotsessis 

arvestamine; 

  x 
Koostöö karjäärinõustajaga, 

inimeseõpetuse- ja klassijuhataja tunnid 

lapse, õpilase arengumapp (lasteaias on) – 

kogemuste tutvustamine, süsteemi 

kirjeldamine, täitmise kokkulepete 

sõlmimine; 

  x 

Arengumapp on olemas, kokkulepped 

sõlmitud peredega, kelle lapsele IAK on 

vajalik 

ühised arutelud (ümarlauad) – laps/õpilane, 

tema probleemid ja tugevused (anded). 

Süsteemne kirjeldamine (nt 1. klassi portree). 

x 
Ümarlauad toimuvad veerandis vastavalt 

kokkulepetele 2-3 korda 

2.2. Õppekava rakendumine läbi konkreetse teadvustamise, eesmärgistamise (õpetaja, 

õpilane/laps, lapsevanem) 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

lastevanemate koosolekul ÕK teavitustöö; x Lastevanematega arenguvestlustel, e-

kooli kaudu klassijuhatajad ja 

1.3.  Põhiväärtuste toimivus on kirjeldatud, kooli eetikakoodeks on sõnastatud koostöös 

osapooltega 

Ülesanded 2014 Täitmine  

põhiväärtuste tegevuste täpsustamine, nende 

rakendamine lasteaia tegevustes ja 

ainetundides 

x Põhiväärtused on kooli igapäevaelu 

läbiv praktika, käitumine muutub 

kooli eetikakoodeksi loomine  x Eetikakoodeksi loomiseks moodustati 

meeskond 

1.4.  Atraktiivse õppesuuna rakendamine, teavitamine kogukonnale 

Ülesanded: 2014 Täitmine  

huvigruppidega koostöös leitakse õppesuund 
x 

Hoolekogu ettepanekul on õppesuunaks 

keeleõpe 

1.5.  Järjekindel kokkulepetest (sh kooli dokumentatsiooni täitmise tähtajad) pidamine, selle 

süsteemne teavitamine ja jälgimine 

Ülesanded: 2014 Täitmine 

kokkulepete täitmise pidev jälgimine  

x 

Kokkulepe täitmist toetab info, 

kokkulepete, muutuste teavitamine 

meilitsi, koosolkutel, infostendil 
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3.1 Koolis töötavad kvalifikatsiooniga pedagoogid, võimaluse korral mitme aine õpetajad, et 

täistööaeg  oleks võimalik saada omas koolis 

aineõpetajad 

õppekava rakendumiseks õpetajate koostöö, 

igasuguse lõimingu kajastamine ainekavades.  
x Uuenenud õk täiendamine 

2.3. Avastusõpe, õuesõpe, robootika, tahvelarvutite kasutamine jms – õppimine reaalses 

olukorras, uute tehnoloogiate kasutusele võtmine 

Ülesanded 2014 Täitmine  

aktiivmeetodite kasutamine ja teistele 

näitamine: koolidevahelised aineüritused, 

maakondlikud, vabariiklikud ainekonkursid ja 

–võistlused; 

x 

Käivitasime tahvelarvutite kasutamine 

tundides, üritustel; osaleti ligi 20-l 

erineval konkursil (joonistamine, 

kirjutamine, omalooming, foto jms), 

matemaatika ja võõrkeele, emakeele 

erinevad võistlused ja konkursid. 

lõimingut toetavate veerandilõpu õpioskuste 

võistluste jm selliste  tegevuste leidmine ja 

korraldamine;   

x 

Korraldasime veerandi lõppudel 

väljasõidu-õppepäeva AHHAA – 

keskusesse, loomaaeda, viisime läbi 

õpioskuste võistlused 

aktiivõppemeetodid ja uued tehnoloogiad 

igale õpetajale (koolis, lasteaias), koos 

õppimine, sisekoolitused 

 
Tahvelarvuti kasutamine, kooli 

sisekoolitused, paremate praktikate 

tutvustamine 

2.4.  Ühiste väärtuste alusel pidev töö  positiivsete hoiakute kujundamisel 

Ülesanded: 2014 Täitmine  

väärtuskasvatuskoolitused nii väljaspool kooli 

(nt Tartus) kui ka sisekoolitused;  
x 

Väärtusmäng õpilastele – koolitatud 

õpetaja 

väärtuste selgitamine iseendile ja 

huvigruppidele. 
x 

Tunnieesmärkides väärtuskasvatuslik 

vaade 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

innovatsioonikooli põhimõtete ellu- 

rakendamine;    x 

Kogemuskoolitused iganädalastel 

töökoosolekutel, paremate praktikate 

tutvustamine, tagasiside hilisematest 

rakendustest 

tasemekoolitused kvalifikatsioonile mitte-

vastavatele õpetajatele, lisaerialade 

omandamine õpetajatele, kelle koormus 

väheneb; 

  x 

Kvalifikatsioonile mittevastavad 

õpetajaid on 0,2 ametikohta, lisaerialasid 

on omandanud klassiõpetajad (eesti keel) 

kutsestandardi põhimõtete rakendamine 

koolis. 
  x Kutsestandardi põhimõtetega tutvumine 
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4.1 Vanematega koostöö tugevdamiseks on kirjeldatud ja rakendatud ühine (klassijuhatajad, 

aineõpetajad, rühmaõpetajad jt) käitumisstrateegia – teavitamine, tagasisidestamine, 

koosolekud, vestlused, ühisüritused, igapäevane suhtlemine, koolitused, tunnustamine 

3.2. Toetatakse lisatööd andekatega, mis on tunnustussüsteemis ka vastavalt märgitud 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

tunnustussüsteemi rakendamine, 

olümpiaadidel osalemine tasustatud; 
x Loovtööde ja olümpiaadil osalenud 

õpilaste juhendajatele lisatasu 

3.3. Välja on töötatud iseseisva enesetäiendamise süsteem, mis toimib vastavalt kokkulepetele 

Ülesanded 2014 Täitmine  

enesetäiendussüsteemi rakendumine (sh 

avatud tundide läbiviimine). 
x Süsteemi töötasime välja, kuid 

rakendamine on alles mõtetes 

3.4. Täpse ülevaate saamine personalivajadusest lähemal viiel aastal 

Ülesanded: 2014 Täitmine  

Viia läbi personalvajaduse analüüs, kirjeldada 

vajadused 
x Personalivajaduse andmed kogutud 

3.5. Õppiva organisatsiooni väljakujunemine 

Ülesanded: 2014 Täitmine 

õppiva organisatsiooni tunnuste mõõtmine 

ehk kus me oleme; x Tutvusime ÕO tunnustega 

parimate praktikate ja õppimise 

väärtustamine 
x 

Parimaid praktikaid tutvustatakse 

kogemuskoolitustel ja väärtustakse 

õppimist (täiendkoolitus võimaluste 

aktiivne kasutamine) 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

hoolekogu kaasamine lastevanemate väärtuste 

mõjutamisel;    x 
Teemat on arutatud koosolekul, kuid 

parimate praktikate ellurakendamine jääb 

uude aastasse 

suuremad väiksematele  - kogemused, tugi, 

üritused, tunnid ja tegevused. 
  x Erinevad üritused koos laste ja õpilastega 

4.2. Koostöö toimib naaberkoolide ja -lasteaedadega, piirkonna ettevõtete ja organisatsioonidega; 

mõõdetakse nende rahulolu, tegevuskavas on planeeritud ühised tegevused (üritused), 

tunnustatakse koostöö eest 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

koostöö teatritega, muuseumidega; 

vastastikuse tegevuskava edastamine, 

tänamine; x 

Kõik õpilased on külastanud etendusi (nt 

ballett Pähklipureja) nii kodu lähedal 

(Lehtses, Tapal) kui ka kaugemal, 

külastame igal väljasõidul õpilastega ka 

muuseume (Politseimuuseum, AHHAA-

keskus, loodusmuuseum, 
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5.1 Luuakse võimalused õpilastele õues aktiivseks ja turvaliseks liikumiseks 

 

 

 

tervisemuuseum, ajaloomuuseum, 

nukumuuseum jps) 

tegevuskavas, tööplaanis on planeeritud 

tegevused (üritused) huvigruppidega, 

tunnustatakse koostöö eest 
x 

Üldtööplaanis, kooli- ja 

klassihuvitegevuse plaanides sisalduvad 

erinevad üritused koos huvigruppidega, 

tunnustus suurematel kooli aktustel. 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

mänguväljak kooliõpilastele;    x Teostatud hinnapäringud võimalikele 

teostustele, teostus jääb aastasse 2015 

5.2. Renoveeritakse köök, kooli välisfassaad (soojapidavus), kaldkatus, laed ja uksed 

Ülesanded, tegevused: 2014 Täitmine 

tegevuskava koostamine, ressursside 

planeerimine; 

x 

Koostöös vallaga on võimalikud 

kulutused lükatud kaugemasse tulevikku. 

Köögi sisustamine ja renoveerime on 

teostatud juba 2014 alguses 

omavahenditest (annetused ja kooli 

remondimehe töö) 

5.3. Aktiivne lisavahendite hankimine projektidest, heategevusüritustest jms 

Ülesanded 2014 Täitmine  

projektide, heategevusürituste leidmine, 

osalemine x 

Heategevusmüügist laekunud rahaga 

toetasime kooli ekskursioone, projektitöö 

vajab toetust (osaleti vaid HITSA 

projektides) 

5.5. Keskkonna säästlikkuse põhimõtete järgimine 

Ülesanded: 2014 Täitmine  

prioriteetne läbiv teema õppekavas; 

x 

Eelmisel aastal oli ÕK prioriteetne läbiv 

teema ettevõtlikkus ja karjäär; 

ainekavades ja igapäevategevustes 

väärtustakse keskkonna säästlikkuse 

põhimõtteid – korduvkasutus, prügi 

sorteerimine, vee- ja elektri kokkuhoid 

jms 

kooli ruumide kasutamise analüüs; x teostatud 

igapäevane ressursside kokkuhoid, prügi 

sorteerimine, säästva tegevuse analüüs 
x Teostamisel igapäevaselt 
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Ressursside juhtimine: 

Jrk 

nr 
Tegevused 2014 Täitmine 

1. Õuemaja siseruumide  

renoveerimine ja teise korruse 

väljaehitamine  
x 

Teostamata, täitmine edaspidi 

2. Õppevahendite, koolimööbli 

ajakohastamine (riiulid ja kapid 

klassidesse, eakohane mööbel 

lasteaiarühmadesse) 

4000 

Mööbel lasteaeda (sööklasse lastele õiges 

kõrguses lauad), riiulid ja kapid 

logopeedile, loodusainete klassi ning 

muud igapäevast 

3. Arvutipargi uuendamine x Kasutusel olevate sülearvutite akusid on 

vahetatud 

4. Projektorid kõikidesse klassidesse  Projektorid on kuues klassis statsionaarselt 

5. Kooliõpilaste mänguväljak õuemaja 

ette 

x Võetud hinnapakkumine 

6. Kemikaalide kapp, tõmbekapp, 

demolaud loodusainete klassi 
x Lükkub kaugemasse tulevikku 

7. Tahvelarvutite soetamine 3260  

8. Õpetajate toa renoveerimine  7860  

 

2015 aastal tuleb uuendada kooli arvutipargist (40 arvutit) kõige vanemad arvutid (kaks 

lauaarvutit). Eesmärgi – õpilaste mänguväljaku ülesehitus– täitmiseks teeme koostöö 

vallavalitsusega. 2014 planeerime leida võimalused uuendada nelja klassi uksed (pärit aastast 

1985). Lõpetame kooliaia uuendamise (viimased 30 meetrit). Ehitatakse uus pelletiküttel toimiv 

katlamaja. 

Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad koolis ja lasteaias vastavalt uuenenud õppekavale. 

Tugiteenuseid osutavad koolis eripedagoog, õpiabiõpetajad ja psühholoogi teenuseid. Õuesõppel 

osalevad õpetajaid koos õpilasega 10- 15% õpitegevuse ajast. Kasutatakse kohalikku ja RMK poolt 

pakutavaid loodusradu, koostöö looduskeskustega (KIK-i projektid), teatri – ja 

muuseumikülastused, tunnid raamatukogudes.  

Kooli eelarves jäi küttekulu samaks, kuid seoses säästlikkusele õnnestus hoida kokku küttekulusid 

ja õpetajate tuba ja sinna juurde kuuluv tualettruum (7860.-). Tiigrihüppe projektiga soetasime 

robootika vahenditele lisatarvikuid, õpetajad said osaleda tasuta koolitustel.  

Lähiaastatel on Jäneda Kooli õpilaste ja laste arv on sellel õppeaastal vähenenud  ning vähenemine 

jätkub 1-2 last aastas. Valla arenguga kaasnev maapiirkonna areng tagab Jäneda Koolis õpilaste ja 

laste arvu püsimise. Hea õpikeskkonna säilimiseks tuleb leida võimalused uuendada maja 

välisvooderdus ja võtta kasutusele soodsamad ning keskkonnasäästlikumad kütmise võimalused.  
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Lasteaed Pisipõnn 

 

I Statistika võrdlevalt: kasutage andmeid oma 2012/13 ja 2013/14 üldtööplaanide aastaaruannetest 

(põhilised muutused toimuvad hariduses õppeaasta vahetumisega) 

…Tapa …Lasteaia Pisipõnn  / kooli arvandmed 2012/2013 2013/2014 

Lapsi/õpilasi 214 209 

rühmi/klassikomplekte  11 11 

asutuse personali (sh õpetajaid) 43 41 

huviringe/ huviringides osalenud lapsi/õpilasi 3/46 5/86 

lõpetas lasteaia/põhikooli/gümnaasiumi 43 38 

 

Lühiülevaade õppeaasta jooksul toimunud liikumistest:  

2013/2014 õppeaasta jooksul lahkus lasteaiast  60 last  (sh kooli 38) ja tuli juurde  71  last. 

Laste liikuvus õppeaasta jooksul 131 korda. 

Personali seas  jäi 3 töötajat lapsehoolduspuhkusele. Asemele võeti asendustöötajad. 

2014  aastal toimus muutus lasteaia struktuuris. Struktuurist  arvati välja koka ja koka abi 

ametikohad. Toitlustamisteenust hakati sisse ostma  „ Virumaa Suurköögilt“. Koondati kaks 

töötajat. Kolmandale koondatavale oli võimalus pakkuda tööd lasteaias. Personalist keegi 

töölt päriselt ei lahkunud, küll aga jäi kaks pedagoogi lapsehoolduspuhkusele). 

Laste arv nimekirjas: 

2012 a  2013  a 2014a   

214 last  211 last  209 last 

 

Õppeperioodi lasteaia külastatavus : 

2012/2013 õa on  65 %.  

2013/2014 õa on  64%  

 

Rühmade liigitus: 

2012/2013 õppeaastal oli la 1 sõim,5 liit- ja 5 aiarühma. 

2013/2014 õppeaastal oli la 1 sõim,3 liit- ja 7 aiarühma. 

 

Lasteaiakoha arvestuslik maksumus ühe lapse kohta:  

 2012  a  2013 a               2014 a  2015 a 

            196.91  eurot        181, 85 eurot         183,94 eurot             195,70 eurot 
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II  Õppeaasta üldtööplaani 2013/14 üldeesmärgid ja nende seos valla arengukavaga- lühidalt, 

samuti lühike üldhinnang tööplaani täitmisele: kas sai põhimõtteliselt täidetud ja mis tehtud 

kõige paremini, mis jäi vajaka.   

Eesmärgid: 

Luua kõigile Tapa valla lastele lasteaias käimise võimalus, hea eelkoolikooli hariduse 

omandamiseks. 

Kasutada laste arendamiseks lõimitud õppetegevusi ja mängu eriliike.  

Luua koolieelikutele hea ja turvaline õpi- ja kasvukeskkond. 

 

Tapa valla kõikidele  eelkooli ealistele lastele  on loodud võimalus käia lasteaias alates 1,5 

eluaastast. Lasteaiakoha saamiseks järjekord puudub. Mõningal määral on viimastel aastatel  

märgata ka rühmade koosseisudes laste arvu vähenemist.  Rühma nimekirja  lubatud 24 

lapse asemel on 11 rühmast 4 rühma  nimekirjas  22 ja vähem last. 

 

Õpetajad kasutavad planeeritud õppetegevuste läbiviimisel lõimitud õpet, mängu eriliike. 

Igal aastal märtsi kuus toimub lasteaias traditsiooniline teatrifestival. Selleks valmistuvad 

lapsed samuti läbi lõimitud tegevuste. Oma kogemusi lõimitud õppe kasutamisest ja 

teatrifestivalide korraldamisest  on jagatud nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasemel 

erinevatele sihtgruppidele.  

Õpikeskkonna ja mängukeskkonna edasi arendamisega tegeletakse pidevalt. Silmas peetakse 

nii arengukavasse  planeeritut, kui ka igapäevasest elust tulenevaid vajadusi. 

Nimetamisväärsemad tulemused  selles valdkonnas  on seotud uute rühmade loomisega,  

neisse õppevahendite ja kõige muu tööks ning tegevuseks vajaliku muretsemisega. 

Kasutamata õppeklassi saaliks renoveerimisega/muutmisega. 

Prioriteetseks tegevuseks on ka lasteaia IT vahendite uuendamine, täiendamine, nii peamajas 

kui filiaalides.  

 

Rühmaruumid  ja õuealad peamajas, gümnaasiumihoones ja Vahakulmus:  

Rühmaruumide m² 

lapse kohta (peamaja) 

Laste mängutoad on 51 m² ja magamistoad 46 m². 

Kogu rühma pind 96 m². Lastel on  

head õppe- ja kasvutingimused.  

Mänguväljakute m² 

lapse kohta  

(peamaja) 

Lasteaia õue üldpindala on 6275 m², maja-alune 

maa 844 m², mängimiseks jääb 5431 m²  maad. 

Lasteaial on väga avar õueala 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

30 

 

Rühmaruumide m² 

lapse kohta (Vene g) 

Laste mängutuba on 64.5 m² ja magamistuba on 

18.3 m². Kogu rühma pind 82.8 m². Lastel on head 

õppe- ja kasvutingimused. Pisipõnni lasteaia 

kasutuses olev ruumide osa pind on 773,9 m2.  

Mänguväljakute m² 

lapse kohta (Vene g) 

Lasteaia õue üldpindala on 750 m², Vene 

Gümnaasiumi laste rühmadel on  normile vastav 

õueala. Lastel on head õppe- ja kasvutingimused. 

Rühmaruumide m² 

lapse kohta (Vahak) 

Laste mängutuba nr on  20,4 m² ja magamistuba 

10,6 m². Õpperuum 14,2 m2.Laste mängutuba vr on  

20,7 m² ja magamistuba 14 m². Õpperuum 12 m2. 

Mänguväljakute m² 

lapse kohta (Vahak) 

Lasteaia õue üldpindala 800 m². Lasteaial on väga 

avar õueala. Lastel on head õppe- ja 

kasvutingimused. 

 

Õppeaasta alguseks teostatakse kõikides lasteaiahoonetes ja mänguväljakutel vajalikud 

remonttööd. Värvitakse trepid, parandatakse seinad. Korrastatakse õuealad. 

 

Parima hinnangu lasteaias toimuvale saab alati sellelt sihtgrupilt, kes pakutavat teenust  

kasutab, ehk siis lapsed. 

 

Laste rahulolu lasteaias toimuvaga tulemused kahe õppeaasta võrdluses on järgmised: 

2012/2013  õa  ja         2013/2014 õa 

 

Meeldivaim tegevus on mäng    Ei meeldi lõunauinak 

100%            86 %                              9 %   8% 

Õues mängida                            Lasteaia toit meeldib 

58 %            59 %                               96 %           76 % 

Nii toas kui õues                         Lasteaias omab sõpru 

18 %       23 %                                     99 %        93 % 

toas  

24 %      18 % 

 

Eelkooliealise lapse põhitegevusele mängule on lapsed andnud  meeldivaima tegevuse 

hinnangu.  Mängida meeldib lastele nii õues kui toas. 

2013/2014 õa  11 rühma laste rahulolu küsitluste kokkuvõtetest selgus, et meeleldi 

mängitakse ehitus ja automänge ( 21%). Nukunurgas ja kodumängu armastab mängida 17% 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

31 

 

lastest. 35% lastele meeldib mängida lauamänge, puzzlesid, täringumänge, Aliast, 

memoriini jms. Legodega armastab mängida 18% lastest, jooksu- ja liikumismänge ning 

peitust 21% lastest. Kui eelmisel aastal mängiti kõige meelsamini autodega (31%), siis sellel 

õppeaastal on laste lemmikuteks erinevad lauamängud, puzzled jms.  

 Kõik lapsed on omale rühmas sõbra/sõbrad leidnud, tõrjutud lapsi lasteaias ei ole. 

 Muutust on märgata laste hinnangus lasteaia toidule.  2014 aastast on lasteaial uus 

toitlustaja. Nende menüüs olevad uued, tervislikud toidud olid algul paljudele  lastele 

harjumatud. Kuid siiski selgus, et endiselt  eelistavad lapsed enim süüa  suppe ja magustoite. 

Lasteaias arvestatakse ka eri menüüd vajavate laste toitlustamisega. 

Nende tulemuste põhjal võib väita, et lasteaed on lapsekeskne ja lasteaias toimuv  

tegevus lapsest lähtuv ja lapse individuaalsuse- ja omapäraga arvestav . 

 

III Üldeesmärkidest (seatud valla arengukava hariduse valdkonna arengutemaatikaga) 

lähtuvalt olulisemate  tegevuste lühikirjeldus. 

1. Personaliarendamise valdkonnas- tegevus ja tulemuslikkus  

 

Lasteaed Pisipõnn pedagoogilise personali haridustase: 

 

01.09.2012/2013 õa  15 kõrgharidusega pedagoogi  ja 9 keskeriharidusega ja 2 pedagoogi 

keskharidusega (lõpetamas erialast kõrgharidust). 

01.09.2013/2014  õa   17 kõrg- ja 9 keskeriharidusega pedagoogi. 

01.09.2014/2015 õa 17 kõrg-, 8 keskeri- ( 1 õpib tasemeõppes) ja 1 pedagoog 

keskharidusega (omandab erialast kõrgharidust TÜ Rakvere kolledžis III kursusel). 

    

2012/13 õa atesteesteerit Heli Mägi ja Hedy Kruusmaa noorempedagoogist pedagoogiks 

(01.07.2013)   

2014 aastal atesteerit uued noored õpetajad Margit Valdmann ja Jekaterina Rohtla 

nooremõpetajateks (03.09.2014). 

 

 

Ühiskoolitusi lasteaiatöötajatele korraldati lasteaias 2012/2013 õppeaastal 7 korral 

(7 erinevat teemat). 

2013/2014.  õ-a toimus ühiskoolitusi 8 korral (10 erinevat teemat). 

 Keskkonna- ja säästva arengu teema lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse 

koolieelses lasteasutuses“ 

 „ Kiusamisest vaba lasteaed „ 

  „Rahvapillide tutvustamine „ 
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  „Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata“ jpm.  

Käsitletavad teemad olid seotud sisehindamisest tulenevate eesmärkide ja õpetajate poolsete       

koolitussoovidega. Ühiskoolitused parendavad ühtsete arusaamade  ja väärtushinnangute 

tekkimist, samuti  rakendamist lasteaias. 

 

Koolitatakse   mentoreid ja praktikajuhendajaid, õpitakse taseme- ja täiendõppes: 

2012/13 õ-a mentorõppes ja nooremõpetaja kutseaastal ei osaletud 

2012/13 õ-a läks 1 õpetaja omandama pedagoogilist kõrgharidust. 

2013/14 õ-a läbis 1 õpetaja mentorkoolituse 1 üks õpetaja nooremõpetaja kutseaasta. 

 

2012/13 õa  läbisid projektikoolituse „Kiusamisest vaba lasteaed“ 12% pedagoogidest ja 

15% pedagoogidest osalesid  koolituspäevadel „Ettevõtlik kool“. 

2013/14 õa  liitus veel 12% pedagoogidest projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja 23% 

pedagoogidest asusid läbima pilootprogrammi „Kahesuunaline keelekümblus“.  

2012/ 2013 öa ja 2013/14 õa osalesid 4 ( 15 %)  pedagoogi  „Keskkonna- ja säästva arengu 

teema lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse koolieelses lasteasutuses“ 

projektõppekoolitusel, mille korraldajaks oli Tartu Ülikool. 

 

Lasteaias töötavad arendusrühmad. Neid juhivad lasteaiatöötajate poolt valitud töötajad. 

2012/13 õa   töötas  8 arendusrühma. 2013/14 õa aga 10 arendusrühma. Lisandusid kaks 

arendusrühma: lapse erivajadust toetav arendusrühm ja keskkonnakasvatuse arendusrühm. 

Arendusrühmad tegelevad nende valdkonda kuuluvate jooksvate probleemide 

lahendamisega. Osa arendusrühmi kutsutakse kokku teatud tegevuse ellu rakendamiseks, 

olles tegevuse ellu viinud, lõpetab arendusrühm oma töö. Arendusrühmade töösse 

kaasatakse ka üldpersonali,  

 

Pedagoogide täiendkoolituse maht 2012/13 õa  2433 tundi, millest 421 olid  projektide 

koolitused., mis teeb 17 % koolitustundide kogumahust. 

Pedagoogide täiendkoolituse maht 2013/14 õa  2139 tundi,  millest  424 tundi olid 

projektikoolitused, mis teeb 18% koolitustundide kogumahust. 

Üldtöötajate koolitustunnid  2012/13 õa 331 tundi, 2013/14 õa  162 tundi. 

Lasteaia pedagoogide töötasu on olnud tõusvas trendis: 

2013 a 650 e,  2014 a 715 e ,  2015 a 750 e. 

 

Lasteaiatöötajatele on loodud enesearendamise tingimused. Mõeldud on motiveeriva töötasu 

peale. Igal aastal on tõstetud pedagoogide töötasu. 
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2. Õppe-kasvatustöö valdkonnas- tegevus ja tulemuslikkus 

 

Lasteaia õppekava toetab lapse mitmekülgset arengut kodu ja lasteasutuse koostöös. 

Lasteaia õppekava alusel koostab iga rühm oma tegevuskava, kus on määratletud õpitava 

materjali ulatus ja temaatika. Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja 

ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -

tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest.  

Õppekasvatusprotsessis  käsitletakse 10 valdkonda : mina ja keskkond, keel ja 

kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine, tervis, väärtus-kasvatus, liikluskasvatus, eesti 

keel kui teine keel. 

Lasteaias pööratakse tähelepanu kakskeelsete perede laste kõne arendamisele. Õpetajad ja 

lasteaia juhtkond täiendavad oma teadmisi 2013 aastast Kahesuunalise keeleõppe 

programmis. 

 

Toimuvad liikumis ja- terviseüritused, kuhu kaasatakse lapsi, personali ja ka lapsevanemaid. 

Igal aastal on rajatud lasteaia õuealale lumelinn ( ka filiaalidesse lumeskulptuure).  Lastega 

valmistatakse tervislikku toitu, tehakse väljasõite.  

 

Lasteaias korraldatakse perioodiliselt erinevaid lastetööde kunstinäitusi, mille vastu on 

lastevanematel väga elav huvi. Rühma tasandil eksponeeritakse kõiki laste kunstitöid. 

Lapsevanem saab tutvuda  oma lapse kunstitööga. 

 

Igas lasteaiarühmas on välja töötatud oma rühma põhiväärtused, mis on kooskõlas  ka 

lasteaia põhiväärtustega. Kahe rühma õpetajad kasutavad igapäevaselt „ Kiusamisest vaba 

lasteaia põhimõtteid“ ja ühe rühma õpetajad „ Hea Alguse põhimõtteid „  laste 

väärtuskasvatuse arendamisel.  

 

Lasteaia kolmes rühmas  rakendatakse ettevõtlikkuse põhist õpet. Selle õppe rakendamist on 

näidatud ka väljaspool lasteaeda. Maakondlikul tasandil on osaletud  konkursil „Ideede 

laat“, lasteaiale on omistatud kahel korral tiitel: Ettevõtlik lasteaed. Ettevõtlikkusõppe 

eksponeerimiseks  on loodud  ka facebooki lehekülg . 

 

Laste koolivalmidust hinnatakse kevadel kooliküpsus- või joonistustestiga (igal rühmal on  

võimalus luua selleks  oma süsteem ja põhimõtted). Koolivalmidust määravad õpetajaid 

koos logopeedi ja Tapa Gümnaasiumi algklassiõpetajatega. Iga kooli mineva lapse kohta 

täidetakse koolivalmiduse kaart.   

2012/2013 õa koolieelsete rühmade kooliküpsustestide läbimise tulemustest selgus, et 

valdavalt olid lapsed sügisel valmis alustama kooliteed. Kooli läks 43 last. 

2013/2014 õa koolieelsete rühmade kooliküpsustestide läbimise tulemustest selgus samuti, 

et enamus lapsi oli sügisel valmis alustama kooliteed. Kooli läks 38 last. Vähenemine 5 

lapse võrra. 
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Õppekeskkonna arendamine- olulisemad tegevused ja soetused. 

 

Õppekeskkonna parendamisel peetakse silmas lasteaia arengu- ja tegevuskavva planeeritut, 

samuti  asutuse  sisehindamise tulemustest  tulenevaid parendusettepanekuid. 

Õppekeskkonna arendamiseks tehtud tööd on tihedalt seotud laste kasvukeskkonna ja 

personali  töökeskkonna tingimuste paremaks muutmisega. 

 

Tapa Vene gümnaasiumi rühmade ja saali renoveerimine. Õueala laiendamine ja uute 

atraktsioonide  muretsemine. 

Peamaja hoovi liiklusväljaku rajamine. Kõikide majade  õuealadele õuesõppe läbiviimiseks 

laudade ja pinkide muretsemine. Lauad ja pingid on teisaldatavad, õpetajad saavad 

õppimisvõimaluse luua õues sinna, kuhu soovivad ( varikatuse alla jm).  

Arvutite, printerite, koopiamasina juurde ostmine. Igas majas on loodud tingimused 

internetist õppematerjalide leidmiseks, e –kirjade saatmiseks jm.  Filiaalides on arvutid igas 

rühmas (5) Suhe 1 arvuti 2 õpetajat . See loob hea infovahetuse võimaluse. Peamajas on 

arvuteid õpetaja käsutuses  6 tükki. Suhe 1: 3. Jätkatakse  IT vahendite ostmist eesmärgiga, 

et ka peamajas oleks tulevikus igas rühmas õpetajatel oma arvuti. Prioriteet on seotud 

lasteaia arengukava eesmärgiga, milles peetaks silmas, et   lasteaia töökorraldus võimaldab 

hea info-ja ajaressursi kasutamise. 

Rühmadesse on ostetud uusi vaipu, raadioid koos cd mängijatega, videomakke. Uuendatud 

on vooditarvikud, lauanõusid. 

Kaks rühma  said uued garderoobikapid. Nüüd on kõik vanad garderoobikapid asendatud 

uute kappidega. Logopeed sai oma kabinetti uue kirjutuslaua ja kapi. 

 

Vahakulmu lasteaed  sai uue aia, neljakohalise kaalukiige ja varikatusealuse.  Aia 

kogumaksumus oli  5100 eurot, katusealune maksis  300 eurot ja kaalukiik maksis 900 

eurot.  

 

Teostati sanitaartöid Vahakulmu üldruumides ja trepikojas. Samuti peamaja ja vene 

gümnaasiumi üldruumides ja  trepikodades. Turvalise liikumise tagamiseks pandi lasteaia 

trepikodadesse üles täiendavaid käsipuid. 

Teostati rida töid lasteaia tuleohutusnõuete korrektseks täitmiseks. 

Lasteaia peamajas  tuleohutuse tagamiseks teostati uste sulgurite vahetustöid 

kogumaksumuses 590 eurot. Kontrolliti ka akende sulgumist. Evakuatsioonilampide 

kontrolltöid teostati 362 euro ulatuses. Seati üles päästemeeskonna sisenemise tee märgid.  

Samuti vahetati välja vana ATS süsteem uue vastu ( maksumus 1586, eurot 21 senti). 

 

Õppevahendite ostmisega tegelevad  õpetajad ise, nii saadakse  endale rühma soetada just 

selliseid õppevahendeid, mis  kõige vajalikumad on. Eelarves olev õppevahendite raha on 
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jagatud ära rühmade arvuga. Oma osa õppevahendite ostmiseks saavad ka logopeed, 

muusika-ja liikumisõpetaja.  

3. Õppe-kasvatustööd toetavad tegevused: huvitegevus, raamatukogu, kaasatud 

koostööpartnerid (lapsevanemad, teised haridusasutused ja organisatsioonid (näiteks 

projektipartnerid) riiklikel konkurssidel (muusika, näitlemine jt kaunid kunstid) osalemine 

jm ühistegevused teiste organisatsioonidega.’ 

 

Lapsed osalevad erinevatest huviringides  

 

 2013/2014 2014/2015 

Ringi nimetus Osalejate arv Osalejate arv 

Judo 33 27 

Tantsuring 25 30 

Jalgpall 18 34 

Beebi-ja mängukool 5 13 

Lauluring 5   0 

 

Huviringide arv ja selles osalemine on tõusvas trendis. Huviringide tegevuses on mõeldud 

nii poiste kui ka tüdrukute huvidele. 

 

Õppekasvatustegevust toetavad Tapa ja Saksi raamatukogud. Regulaarselt toimuvad 

raamatukogutunnid, näituste külastused. Igal rühmal on loodud raamatukogus  oma 

lugejapilet. Raamatukogu esindaja osaleb pedagoogilistel nõupidamistel ja annab 

pedagoogidele nõu  õppe-ja ilukirjanduse kasutamiseks. 

 

Projektipartnerid 2013/14 õa  oli: 

 

 Lääne Viru Ühisomavalitsus Liit. Neile kirjutatud kahe projektiga saadi 800 eurot 

raha maakonna pedagoogide koolituseks. Koolitustel osalesid ka lasteaed Pisipõnn 

pedagoogid ja juhtkond. 

 

Koostööks on sõlmitud ühiskondliku kasuliku töö  leping kriminaalhooldusosakonnaga ja 

leping töötukassaga. Koostööd rakendati kolmel korral.  

Koostööd tehakse kõigi Tapa valla institutsioonidega ( Hooldekodu, Kultuurikoda teine 

lasteaed jm). 

 

Lapsed ja õpetajad osalesid  erinevate tasandite konkurssidel ja saavutasid häid tulemusi. 
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                   Vabariik tasand                 Maakondlik tasand              Kohalik tasand 

 2012/2013 õa  115 last      13 last            5 last 

2013/2014 õa     233 last                                                                    

Kahe õppeaasta võrdluses on märgatav  tõus vabariikliku tasandi võistlustel osalemise osas. 

 

2012/2013 õa osaleti erinevate tasandite   konkurssidel  9 korral, auhinnalisi kohti saavutati 

4 korral. 

2013/2014 Osaleti 10 erineval konkursil ja saavutati 4 erinevat auhinnalist tunnustust. 

Kahe aasta võrdluses konkurssidest osavõtt on suurenenud, auhinnalised saavutused jäänud 

samaks. 

 

2013/2014õa osaleti 10 võistlusel ja saavutati 4 erinevat auhinnalist tunnustust: 

 

 Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk, Nuputaja OÜ konkurss  “Ohutu tee” 

konkursilt väljavalitud töö.  Juhendajad  Hedy Kruusmaa ja Heli Mägi 

 Päästeameti poolt korraldatud konkurss  „112 lumest või lumele“   ära märgitud töö. 

Juhendajad Vahakumu lasteaia õpetajad.  

 Robotex'i joonistusvõistluselt III koht, juhendaja Pille Viirg. 

 Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis; ajakiri Täheke; Eesti Kergejõustikuliit ja Eesti 

Tennis 100 korraldatud joonitusvõistluse “Sport ja mina”. 

Tapa lasteaed Pisipõnni Vahakulmu rühma laps  Kristjan-Erik Tšistotin ja juhendaja 

Illa Õun kutsuti  joonistusvõistluse “Sport ja mina” näituse avamisele ja 

autasustamisele.  

 

2014 aasta lõpus osaleti ajaleht „ Virumaa Teataja“ poolt väljakuulutatud võistlusel. 

Kingituseks saadi lastejoonistustega kalendrid. 

 

2013/2014 õa  osaleti Tapa Valla Laste ja noorte lauluvõistlusel, saavutati 3-7 aastaste laste 

vanuseklassis kõik kolm auhinnalist esikohta. 

 

Tapa lasteaed Pisipõnn õpetajad osalevad oma lastega erinevate tasandite konkurssidel  väga 

aktiivselt. 

 

2012/2013 õ.-a.  ilmus kohalikus ajalehes Sõnumed 8 artiklit, neist 1 oli kirjutatud juhataja 

poolt, 2 õppealajuhataja ja 3 rühmaõpetajate poolt. Lasteaia kohta ilmus 2 artiklit ka 

Virumaa Teatajas. Artiklid sisaldasid lasteaia igapäeva elu-olu kirjeldusi ja ülevaateid 

erinevatest lasteaias üritustest ning koolitustest . Kokku kajastati lasteaia tegevust 10 korral.  
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2013/2014 õa ilmus kohalikus ajalehes Sõnumed 9 artiklit, neist 2 oli kirjutatud direktori 

poolt, 1 õppealajuhataja poolt, 4 artiklit rühmaõpetaja poolt, 1 artikli kirjutas Tapa valla 

haridusnõunik ja 1 artikli Puuetega Koja esinaine. 1 kajastati lasteaia tegemisi ajalehes 

Postimees ja 1 kord ajalehes Tapaskije Vesti. Kokku kajastati lasteaia tegevust  11 korral.  

 

V Asutuse eelarve võrdlev iseloomustus kahe õppeaasta lõikes- muutused eelarve struktuuris ja 

mahtudes sõltuvalt eesmärgipäraste tegevuste võimaldamisest: milleks jätkus, millisteks 

tegevusteks polnud piisavalt vahendeid ning olulisemad vajadused lähitulevikuks (tegevusalade 

lõikes). Kindlasti kajastage siin ka õuesõppeks ja õppekäikudeks vajalikke investeeringuid. Samuti 

eelarveaasta jooksul saadud täiendavaid sihtfinantseeringuid ja toetusi (kellelt mille jaoks ja mis 

summas).  

 

2013 ja 2014  aasta eelarve ja selle kasutus 

Lasteaed  

Pisipõnn 

Eelarve  

2013 

Täitmine 

% 

Eelarve 

2014 

Täitmine 

% 

Märkused 

 499 979 99,80 489 015 97,70 Mõlemal võrreldaval aastal on 

eelarvesse planeeritud ressurss  

kasutatud ära pea täies mahus. 

2013 jääk 1021 eurot 

2014 jääk 11 238  eurot 

Personalikulu 391 654 100 416 302 97,10 2013 kasutatud täies mahus 

2014 jääk  12 042 eurot 

Majanduskulu 108 325 99,06 68 713 99.69 2013 jääk   1014 eurot 

2014 jääk  216 eurot  

Koolituskulu 3 745 99,05 3245 96,25 2013 jääk 36 eurot 

2014  jääk 114 eurot  

Kinnistute  

Maj kulu 

55 825 96,57 49 233 83,31 jääk 2013  1917 eurot 

jääk 2014   8216 eurot   

Inventar 4500 105 4450 196,19 Kahel aastal eelarves ettenähtust 

enam kasutatud 

Õppevahendid 4170 100 3 500 93,60 Kasutatud pea täies mahus  

2013 aastal saadud Haridus ja 

Teadusministeeriumist 670.eurot 

lisaraha, mis kulutatud muukeelsete 

laste keeleõppeks 
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2013 (99,80 %) ja 2014 (97,70 %) aastate eelarvesse planeeritud ressursid on täidetud kõrge 

kasutus protsendiga. Inventari kulu artiklisse planeeritud summad on kahel võrreldaval 

aastal üle kasutatud. Lasteaia õpikeskkonna arendamiseks on kasutatud lasteaia  eelarvesse 

majanduskulu artiklisse planeeritud raha. Õpikeskkonna arendamisel on silmas peetud 

lasteaed Pisipõnn arengukava eesmärkide ja tegevuskavasse planeeritu täitmist. 

Võrreldavate aastate eelarve kasutamine on olnud eelarvesse planeeritud rahalise ressursi 

piires. 

(2013 aastal saadi lasteaia eelarvesse töötukassalt 1746 eurot  lisaraha) . 

 

V Tugiteenuste kasutamine 

4. tugiteenustega toetatud õpilaste arv asutuses aastal 2013 ja 2014 

 

2012/2013 õa I poolaastal oli erivajadusega lapsi 56, kes kõik ajasid logopeedilist abi. II 

poolaastal, jaanuaris jätkas logopeedi juures abi saamist 37 last.    

Muukeelsetest peredest lapsi, kes vajasid emakeele valdkonnas lisaabi oli  11.  

 

Individuaalseid arenduskavasid oli 2012 sügisel laste vaatluse põhjal vajalik koostada 5  

(2 % lasteaiast käivatest lastest), kuid peale lastevanematega toimunud arenguvestlusi jäi 

IAK-de arvuks 3 (1 % lasteaias käivatest lastest).   

 

 

2013/2014 õa moodustas  erivajadusega lapsi laste koguarvust 62. Neist 35 vajasid 

logopeedilist abi. 14 last oli muukeelsetest peredest lapsed, kes vajasid  mõningal määral 

individuaalset tööd eesti keele omandamiseks. 1 lapsel täheldasid õpetajad sageli esinevaid 

käitumisraskusi. Individuaalseid arenduskavasid koostati  2013/14 õa 4 korral (2% laste 

arvust).   

 

5. maakondliku õppenõustamisekeskuse teenuste kasutamine 2013 ja 2014. Siin tuua eraldi 

nõustamisteenuste (nõustaja sõidud lasteaeda/kooli) arv  asutuses ja telefonitsi nõustamiste 

arv. Lisaks nõustamisteenuse kasutamise korrad Rakveres nõustamiskeskuses (vanem koos 

lapsega ise on kohal käinud) 

 

Nõustamiskeskuse teenust kasutati lasteaias  kohapeal 2012 aastal ühel korral.  

Telefonivestlused maakonnaspetsialistidega toimusid logopeedil vastavalt tema 

töövajadustele. Telefonitsi nõustamisi oli 4 korda. 

Rakveres nõustamiskeskuses 2012 aastal  lapsevanem koos lapsega ei käinud. 

 

2013 aastal kasutati nõustamisteenust  1 kord: nõustaja käis lasteaias ( nõustas 4 juh- 
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tumit). 

2014 aastal kasutati nõustamisteenust  3 korda: 2 korda toimusid telefoninõustamised ja 1 

kord käis lapsevanem ise koos lapsega Rakveres nõustamiskeskuses. 

Kokku on 2013 ja 2014 aastatel kasutatud nõustamisteenust  4 korda. 

2014 aastal alustas tööd  Rajaleidja keskus. Rakveres käis asutuse tööga tutvumas lasteaia 

direktor ja logopeed. Rajaleidja meeskond käis  kahel korral Tapa vallas oma töid ja 

tegemisi tutvustamas. Esimene kord  vesteldi  haridusasutuse juhtidega. Teine kord  esineti 

Tapa valla elanikele. 

 

Lasteaed Vikerkaar 

 

Lasteaias Vikerkaar töötab 5 rühma, neist üks sõimerühm, kolm aiarühma (vene õppekeel) ja 

liitrühm (eesti õppekeel). Seisuga 31.12.2014 oli lasteaias 89 last, 3 last vähem kui üle-eelmisel 

aastal. Kooli läks lasteaiast 20 last, neist 16 last Tapa Vene Gümnaasiumi ja 4 last Tapa 

Gümnaasiumi (2013 läks kooli 23  last). Uusi lapsi võtsime lasteaeda vastu 28 ja peale 

kooliminejate lahkus lasteaiast veel erinevatel põhjustel 13 last. Hetkel on järjekorras 30 last (neist 

osa lapsi soovib kohta 2015, osa 2016 ja mõni 2017 aastal). 

Kõneravi vajavaid lapsi on lasteaias 50 ja 12 last vajavad eripedagoogi abi. Tugispetsialistidest 

töötab lasteaias 0.5 kohaga logopeed ja 0.5 kohaga tervishoiutöötaja. (Logopeedi tegelik 

normkoormus on 30 lapse kohta 1 ametikoht). Nõustamiskeskuse teenust kasutasime ühel korral, 

siis sai nõustatud üheksa lapse vanemad. 

Vene õppekeelega rühmades toimuvad alates kolmandast eluaastast eesti keele tegevused. Eesti 

keele tegevusi viib läbi 0,5 kohaga eesti keele õpetaja. Eesti keele kui teise keele õppe 

korraldamiseks eraldati HTMi vahenditest meie lasteaiale 2014 aasta lõpul 1540.- mille eest 

soetasime õppetööks vajalikke vahendeid. 2013 aastal liitusime kahesuunalise keelekümbluse 

programmiga. Laste olemasolul ja vanemate soovi korral avame 2016 aastal kahesuunalise 

keelekümbluse rühma. Lasteaed teeb ettevalmistusi rühma avamiseks (personali koolitused, 

keskkonna loomine..)  

 

2014 aasta üldeesmärgid olid: 

 Pere ja lasteaia koostööna kujunevad lastes positiivsed väärtushinnangud, laps väärtustab 

liikumist ja tervislikku käitumist igapäeva elus 

 Laps tutvub läbi planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse eesti ja vene rahva lastekirjandusega ja 

seal peituvate väärtushinnangutega 

Kaasasime vanemaid erinevatesse koostegemistesse, suurenenud on  arenguvestlustest osavõtvate 

perede arv. Vanemad aitavad õpetajatel kaunistada rühmaruume ja abistavad meid õpikeskkonna 

ettevalmistamisel ja tehniliste projektide korral. 

Õppe -ja kasvatustegevus on planeeritud, lapsest lähtuv ja meid ümbritsevat keskkonda haarav.  

Tutvustame lastele nii eesti kui ka vene lastekirjandust ning tähistame tähtsamaid-tuntumaid 

rahvakalendri tähtpäevi. Laste tervisekäitumise teemal ei ole me kõigi vanematega veel ühel 

arvamusel nii, et selle teema käsitlemist peame kindlasti jätkama.  

Personali koosseis kahanes (seoses köögiploki sulgemisega ja toitlustaja vahetumisega/Virumaa 

Suurköök OÜ) 2014 aastal võrreldes 2013 aastaga 24 ametikohalt 22, koondasime koka ja 

majandusjuhataja. Olemasolevad ametikohad on kõik täidetud.  

Õpetajaid on lasteaias 13. Pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht (tundides) kasvas. 3013 

aastal oli see 46,1 2014 aastal 49,2.  Personalitöö põhiülesanne oli eelmisel aastal personali 
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kaasamine arendustegevusse ja plaanide koostamise. Kõik liikmed ei ole veel valmis (erinevatel 

põhjustel ) 100% panustama, sellepärast jätkame ka järgmisel aastal selle teemaga.                                                                                                                                                                                                                 

Olulisemateks muutusteks eelarves olid materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 2013 

aastal 27284.- 2014 aastal 83000.- (2015-0) , majandamiskulud 71981.- (2013), 53164.- (2014) 

(vähenemise tingis köögiploki sulgemine) ja personalikulud 214712.- (2013), 211122.- (2014)  

(seotud ka köögiploki sulgemisega aga ka õpetajate palgatõusuga ).  

Suuremad investeeringud 2014 aastal: 

 Lasteaia välisfassaadi soojustamine, vihmavee torude paigaldamine ja sissekäikude ning 

vundamendi äärte valamine (juuli-november 2014/78000.-) 

 Heki istikute istutamine (juuli 2014/5000.-) 

 Voodipesu välja vahetamine, kaks uut komplekti (juuni ja detsember/2500.-) 

 Arvutikomplekt, sülearvuti ja tarkvara (oktoober ja detsember/1850.-) 

 Kolm rühmaruumi ja kaks kabinetti said uued õppe-ja mänguvahendite kapid ja riiulid. 

Sõimerühm sai uued esikukapid (detsember/2250.-) 

 Kaldteele ostsime katte (libisemise ärahoidmiseks), muru trimmer, ühele rühmale tolmuimeja, 

vee-keedukannud (3), vahetasime välja kahe rühma vaibad, DVD mängija (2), dušši alus sõime 

rühma,  korrastamist ja välja vahetamist vajasid ukselingid, ukse tihendid, segistid/kraanid, 

lambid (ohu ja lae) ja muud majapidamistarbed ( aasta jooksul /4000.-) 

 

2015 aastaks ei ole me suuri investeeringuid planeerinud. Tahaksime lõpetada õueala korrastamise 

2014 jäid tegemata liivakastid ja korrastamata kiikede alused (liivakastid, kiikede ja teiste 

mänguvahendite alused). Korrastada tuleb ka õueala murupind, mis seoses lasteaia välisfassaadi 

soojustamisega sai kahjustada Jätkame lasteaia nõuetele vastavat korrashoidmist (mis nõuab samuti 

olulisi investeeringuid), amortiseerunud ja õppetöös vajalike töövahendite ja hoiukohtade ostmist.  

 

VIKERKAAR LASTEAIA ANDMED 2013 2014 

Lapsi 92 89 

Rühmi 5 5 

Personal (sh õpetajad 24 (13) 22 (13) 

Huviringe 3/20 3/20 

Lõpetas lasteaia 23 20 

Tugiteenustega toetatud laste arv 50 (logopeed) 

+10 (eripedagoog) 

50 (logopeed) 

+12 (eripedagoog) 

Maakondliku nõustamiskeskuse teenuste 

(logopeed/eripedagoog) kasutamine 

- 9 last + vanemad 

(6h ühel päeval 

lasteaias) 

Täiendkoolitusi (pedagoogid + muu personal) 46,1 h (1pedagoogi 

kohta) 

49,2 h (1pedagoogi 

kohta) + 8h (1 muu 

personal kohta) 
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2013/2014 õppeaasta tegevused 

 

Tegevusvaldkond Mis tehtud Millal/eelarve 

Õppe- ja 

kasvatustegevus 

 Õppevahendite soetamine 

 Metoodilise materjali korrastamine ja 

uuendamine 

 Raamatukogu korrastamine ja uuendamine 

 Erinevate õppevahendite ja näitlike materjalide 

valmistamine, kasutamine ja uuendamine 

 Lapse arengu hindamine arengumapp/ 

koolivalmiduskaart 

 Erivajaduste väljaselgitamine 

 Õppekavade ja ainekavade analüüs ja 

parandustega õppekava kinnitamine  

juuni-august 

veebruar 

 

 

märts  

 

pidev 

jaanuar/mai 

 

september/oktoober 

september  

Huvitegevus  Kunstiring 

 Beebikool 

 Teatri ja muusika tegevused 

1x nädalas 

1x  nädalas 

vastavalt vajadusele 

Koostöö 

lastevanematega 

ja teiste 

huvigruppidega 

 Ühistegevused lastevanematega tähtpäevade 

tähistamised 

 Lastevanemate koosolekud 

 Arenguvestlused lastevanematega 

 Spordipidu Rakveres 

 Õppekäigud – muuseumi, väljaõppekeskusesse, 

päästekomandosse, raamatukokku, õmblusvabri- 

kusse Segers, leivatehasesse, postkontosisse, 

kauplusesse, kuuse juurde, metsa, jõe äärde jne. 

 Erinevate tähtpäevade (eesti/vene) tähistamised 

lasteaiasisesed 

 Eelkoolilaste eelkool Gümnaasiumites 

 Erinevad konkursid (erinevad tehnikad)  

erinevad tähtpäevad 

 

sept./okt., apr./mai 

vast. rühma plaanile 

mai 

aasta läbi 

Kasvukeskkonna 

kujundamine 

 Välisfassaadi soojustamine 

 Hekitaimede istutamine 

 Uue inventari soetamine 

juuli-oktoober 

juuli 

detsember 

Inventar  Arvutikomplekt, lauaarvuti, tarkvara 

 Voodipesu komplektid (juuni ja detsember) 

 Kolm rühmaruumi ja kaks kabinetti said uued 

õppe-ja mänguvahendite kapid ja riiulid. 

Sõimerühm sai uued esikukapid 

 Kaldteele kate (libisemise ärahoidmiseks), muru 
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trimmer, tolmuimeja, vee-keedukann (3), 2 

vaipa, DVD mängija (2), dušši alus ning muud 

korrastamist ja välja vahetamist vajavad 

majapidamistarbed  

Personali 

arendamine 

 Lasteaia lahtised tegevused- vanematele ja 

kolleegidele  

 Täiendõpe, jälgides pedagoogide täiendõppe 

vajadusi ja rahalisi võimalusi (sh alushariduse 

erinevad ainesektsioonid) 

 Muutuv aeg muutuv laps, muutuv õpetaja (osales 

kogu kollektiiv) 

 Koolitused- kahesuunaline keelekümblus 

(õpetajad juhtkond) 

aasta läbi 

 

aasta läbi  

 

 

detsember 

aasta läbi 

 

 

 

Tegevused 2015 

 

Jätkatakse koolide materiaaltehnilise baasi täiendamist. Viiakse lõpule haridusvõrgu arengukava 

koostamine ning vajadusel võetakse vastu poliitilised otsused haridusvõrgu ümberkujundamise 

osas.  

 

 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

 

Arengueesmärgid 

 Kõigile valla elanikele tingimuste (sotsiaalse infrastruktuuri) loomine, milles on võimalik 

maksimaalselt iseseisvalt toime tulla.  

 Vähekindlustatutel eluga toimetulemist võimaldava sotsiaalabisüsteemi rakendamine ja 

edasiarendamine 

  Eakatele suunatud huvitegevustega väärika vananemise tagamine. 

 Puuetega inimeste integreerimine tavaellu ning nende tõrjutuse vähendamine. 

 Vajaliku hooldekoduteenuse kättesaadavuse tagamine valla piires. 

 Kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse tagamine, arvestades kohalikke vajadusi . 

 Tervist ja tervislikku elukeskkonda väärtustava hoiaku kujundamine ja tervist edendava 

tegevuse toetamine. 

 

Täitmine 2014 

 

Sotsiaalvaldkonna väljakutse on alati leida abivajajad ja aidata neid võimalust ja vajaduste piires. 

Sotsiaalosakonna statistika toetuste ja tegevuste kohta  2014a: 

 

 Toimetulekutoetus – 236 inimest või perekonda, millest positiivne otsus 1256 korral, 

negatiivne 155 korral ja rahaline kate 196210.50 eurot 
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 Vajaduspõhine peretoetus – taotles 148 perekonda, positiivne otsus oli 132 korral, 

negatiivne 16 korral, rahaline kate 6166.37 eurot 

 Eluasemeteenusel oli 74 inimest, rahaline kulutus  27233.00 eurot 

 Puudega lapse hooldajatoetus – 85 taotlust, rahaline kate 4280.50 eurot 

 Ühekordne sünnitoetus – oli 76 sündi, rahaline kate 19760.00 eurot 

 Koduteenusel  64 klienti 

 Ranitsatoetus – 77 last, rahaline kate 2695.00 eurot 

 Küttepuude toetus – 34 taotlust, rahaline kate 4213.74 eurot 

 Ravimitoetus – 71 taotlust, rahaline kate 2029.97 eurot 

 Toetus majanduslikult raske olukorra puhul – 16 taotlust, rahaline kate 1032.37 eurot 

 Täiendav peretoetus – 32 taotlust, rahaline kate 1792.00 eurot 

 Asenduskodusse paigutatud 9 last 

 Lasteaia toidusoodustust on makstud 50% ulatuses 122 korral ja 100% ulatuses 191 korral 

 Matusetoetus – oli 115 surma, rahaline kate 7475.00 eurot 

 Vältimatu abi – taotlejaid oli 61 inimest, rahaline kate 780.90 eurot 

 Väljastati 14 parkimiskaarti 

 Väljastati 177 isikliku abivahendi kaarti 

 Hooldekodudes on kokku 77 inimest 

 Omasteta lahkunuid oli 12 inimest 

 Hooldekodusse on ootel 5 inimest, kes soovivad kohta kas teatud ajal või kindlasse 

hooldekodusse 

 

Tapa Hooldekodu: 

 

Hooldekodu eesmärgiks on hooldusteenuse pakkumine valla elanikele ning teistele soovijatele 

vastavalt hooldekodu kasutamise eeskirjale. 

Hooldekodu tagab isiku ööpäevaringse hoolduse lähtudes isiku tahtest ja  tervislikust seisundist, 

koostöös perearsti ja eriarstidega. 

Hooldekodu osutab abi isikule tema seaduslike õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel, 

kusjuures ta ei ole isiku seadusliku esindaja õigustes. 

Üritusi tähistatakse aastaringselt, klientide sünnipäeva õnnitlused, rahvakalendri tähtpäevad, (nii 

Eesti kui Vene kalender) külas käivad erinevad  ühendused, kes esitavad meelelahutuslikke 

etendusi. 

Igapäevaselt on klientidel võimalus vaadata televiisorit ja kuulata raadiot. 

Hooldekodus on väike raamatukogu, kust võib lugemiseks raamatuid võtta. 

Lauamänge võib mängida igapäevaselt ja tegeleda käsitööga, hooldekodus on võimalus kasutada 

õmblusmasinat. 

Klientidel  on võimalus aastaringselt veeta aega hooldekodu õuealal. 

Kõiki tegevusi ja võimalusi kasutavad kliendid soovi kohaselt, abistavad hooldeõed, praktikandid ( 

oli 2 praktikanti)või vabatahtlikud( oli 2 Saksamaa noort, üks naine ja 1 mees) 

Aasta jooksul osutati teenust 25 kliendile.  
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Tegevused 2015 

Jätkatakse sotsiaaleluruumide parendamist. Otsitakse rahastamisvõimalusi sotsiaalobjektide 

energiatõhususe parandamiseks ning olmetingimust parandamiseks sotsiaalobjektidel.  

 

Kultuur sport ja vaba aeg 

 

Arengueesmärgid 

 Olemasolevad kultuuri- ja spordiobjektid on tehniliselt korras, ning varustatud tööks 

vajaliku inventari ja personaliga. 

 Kultuuri- ja spordikollektiivid saavad vallalt tegevustoetust, kultuuri- ja spordielu on 

mitmekesine ja katab sihtgruppide vajaduse. 

 Valla elanike vaba aja veetmise võimalused on mitmekesised ning eri piirkonnad on 

tegevustega kaetud, kodanike algatusi hinnatakse toetatakse ja tunnustatakse.  

 Tapa valla kodulooline ja ajalooline pärand saab kogutud ja jäädvustatud. 

 Noori kaasatakse noortele suunatud tegevuste planeerimisse. Noortel on võimalused erineva 

suunitluse ja erinevaid huve rahuldavaks vaba aja veetmiseks. 

 Tapa vallas jätkub  traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste toimumine ja areng. 

 

Täitmine 2014 

 

I Üldkirjeldus 

2014. aastal olid kõik kultuurivaldkonna alad üldjoontes hästi 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 seega ka vajalikke lisatulusid, 

mis läksid kirja kuludena, enamik planeeritud tegevusi viidi ka ellu. 

II Sport  

Spordivaldkonda toetati tegevustoetustena eelarveartikli 081024 alt kuni 88 000.- euroga (täitmine 

86 799, kuna oli ka toetustest loobujaid). Lisaks toetati eraldi ühisürituste 08109 realt valla 

rahvajooksu ja muid spordiüritusi 1887.- euroga, millest 790.- eurot saadi fondidest ja sponsoritelt. 

Rahvajooksu ja emadepäeva tervisepäeva raames korraldati peale jookse ka traditsiooniline 

kepikõnnimatk. Lisaks toetab Tapa vallavalitsus ka presidendimatka ja muude välisspordiobjektide 

korrashoidu (spordikeskuse eelarve väliselt) lisaks iga-aastaselt ca kuni 3000 euroga. 

Noortesport – Tapa vald toetas 325 last pearahapõhiselt 6 spordiklubi ja 8 spordiala summas 68 

625.- eurot. Lisaks toetas vald veel 4 spordiala huviringiliste tegevustena eraldiste ja viseeritud 

arvete näol 2310.- euroga. Kokku sai sporditoetust üle 400 lapse ja noore. Meeskondlike ja teiste 

spordialade toetus – toetust sai 6 spordiala ja 5 klubi või huviringi summas 14 490- eurot. 

Täiskasvanuid toimetab vallas aktiivselt ligi 2-300 inimest, osa neist on võistkondlikult koos 

noortega Tapa valla spordiklubide all. Klubide poolt vallale korraldavate sportlike ürituste 

toetamiseks jagati toetusi 1000.- eurot, mille eest klubid korraldasid Tapa maadluspäeva, Tapa 

käsipalli karikavõistlused, Männikumäe erinevad suusaspordi üritused, valla rannavolle võistlused, 

Tapa Trial jne. Lisaks jagati ka parimale valla noorsportlasele 350.- eurot stipendiumit. Erinevateks 

ühekordseteks projektideks ja lähetusteks jagati toetusi ligi 745- eurot (lisaks fondist 150.- eurot 

kultuurkapitalilt). Nii noorsportlased, aga ka täiskasvanud osalevad läbi hooaja erinevates arvukates 

liigamängudes alates meistriliigast ja lõpetades erineval tasemel rahvaliigadega, kodumängudel on 

ka viimastel aegadel juurde tulnud pealtvaatajaid. 2015 .a. toetavate laste arv suureneb 345-ni, 

ürituste arv jääb 2014. a tasemele, seoses muudatustega spordikorralduses saavad valla noortega 

tegelevad klubid tasuta ruume kasutada võrdväärselt kultuuriseltsidega. 
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III Religioon   

Tapa vallas on toimetamas 2014. seisuga teadaolevalt 8 erinevat kogudust. Toetusi jagati 2014. 

aastal kokku 6000.- euro eest 4 kogudusele, kes toetust küsisid ja kelledest üks küsija oli 

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

Tegevustoetustena jaotati 4000 ja täiendavalt lisati eelarvesse 2000 Tapa Jakob kirikule 

remonttöödeks. 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 24.02 jpm. Valla koguduste hingekirjas on hinnanguliselt 7-800 inimest. 2015. aastal 

jääb toetuste hulk 4000 euro piiresse, toetust küsis 3 kogudust. Kogudused kasutavad toetusi 

küttekuludeks, ürituste korraldamiseks, renoveerimisteks jms 

IV Noorsootöö  

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

põhiselt ning sidusettevõtmiste põhiselt läbi erinevate valdkondade. Noorsootöö toimimiseks ja 

koordineerimiseks jagati 2014. aastal tegevustoetusi 25 000 .- euro ulatuses kahele noortekeskusele, 

lisaks said toetusi summas kuni 700.- eurot ka Jäneda kool, kus peale koolitööd toimib noortetuba 

ning Lehtse Kultuurimaja, kus toimuvad erinevad noorte huviringid. Noorsootööd aitab Tapa vallas 

noorte poolt korraldada läbi erinevate ürituste, volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni töös 

osalemisel ka jõudumööda Tapa Valla Noortekogu. 2015. aasta jaanuarikuus toimusid uued 

valimised juba arvult kolmandasse valla noortekokku , noortekogu sai 2014. aastal vallalt toetust 

kuni 600.- eurot.  

Kuni 4375.- eurot läks ka 2014. aastal Tapa linna noortekeskuse maja aadressil Kooli 24 

ülalpidamiseks, mis kuulub otseselt valla bilanssi. 2014. aastal korraldati vanuses 13-17 ea 40 valla 

noorele töölaager, mis pakkus töökasvatust, väikest taskuraha ning hulgaliselt ka 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 ligi 3000.- eurot. Lisaks tehti esmakordselt edukat koostööd 

töölaagrite ajal erasektoriga, kus ligi 10 last sai tööd kahes Tapa valla ettevõttes, mis tagas vallale 

täiendavat tulu ligi 2000 eurot. Suurimaks noorte ürituseks on valla 1. juunil toimuv 

lastekaitsepäev, kus osaleb iga aastaselt 500 last, 2014. osales seal üle 500 lapse, lisaks osaleb MTÜ 

Tapa LKÜ väga aktiivselt erinevates kultuurvaldkonna projektides vabatahtlikuna, noori kaasati 

2014. ka vabatahtlikena vastlapäeva, emadepäeva liikumispäeva, linnapäeva, rahvajooksu jt ürituste 

korraldamisse. 2015. aastal noorsootöö eelarve ja tegevuste maht kasvab peamiselt investeeringute 

näol maja Kooli 24 korda tegemiseks ja ulatub kokku   41635 euroni (2014 oli see 38 275.-).   

V Seltsitegevus  

Seltsitegevuses on hetkeseisuga vallas üle 50 erineva huviringi (koolidest tuleb lisaks juurde ca 70 

aine- ja või huviringi), kelledest 24 sai ka 2014. a. seltsitegevuse alt toetust koos sihtotstarbeliste 

laulu-ja tantsupeotoetustega kokku 15 850.- eurot. Huviringilistes otsestes igapäeva tegevustes 

osales vallavalitsusel esitatud andmete põhjal üle 450 inimese. Huviringid osalesid pea kõikides 

valla poolt korraldatud suurematel üritustel (täpsemalt neist ürituste nimed all). Huviringilised 

tegevused pakuvad inimestele iganädalast vaba- aja veetmise võimalust peamiselt läbi laulukooride 

ja ansamblite (5), tantsimise (7), käsitöö (3), kunstiringide (2), orkestrite ja rahvamuusika 

ansamblite (3), aga ka läbi mitme piirkonna keskuse (Moe, Karkuse) tegevuste.  2015. aastal eelarve 

on 15 930. - eurot, millele võivad aasta sees lisanduda veel laulupeo erinevad sihttoetused, milledest 

valdav enamus laekub siiski kas asutuste või otse organisatsioonide eelarvetele. 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

46 

 

 

VI Valla ühisüritused  

Valla ühisürituste eelarve oli planeeritult 2014. aastal 26 900- eurot koos tunnustamisürituste 

eraldiste ja meenetega, millest tunnustamisele oli mõeldud ligi 4000.- eurot, kuid sellele lisandus 

kokku 16 075.- eurot toetusi, seega kokku oli eelarve 42 975.- (kassapõhine) eurot.  Tapa 

Vallavalitsus toetas ligi 30 suuremat ettevõtmist, milledest suurema osa korraldas ise või kaasas ka 

lisaks erinevaid kaaskorraldajaid. Kokku koos kultuurimajadega korraldas ise või aitas kaudselt 

kaasa Tapa vallas üle 300 erineva suurema või väiksema kultuuri- või spordiürituse ning näituse 

tegemisel. 2015. aasta eelarve on hetkel 26 300.- eurot , millele lisanduvad erinevad 

sihtotstarbelised toetused vastavalt vajadustele ja võimalustele. 

Valla suuremad üritused 2014: Priit Pärna animafilmifestival (korraldas vallavalitsus koos MTÜ 

Tapa Linna Arengu Seltsiga), 75 % eelarvest saadi toetustest – ligi 27 000 pealtvaatajat ja muud 

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

Tapa linnapäev koos allüritustega, sh vorstifestival – üle 2500 otsese külastaja laadal, kontsertidel, 

alafestivalidel, tantsuõhtul, spordivõistlustel jne, eelarvest ligi 35% saadi erinevate tegevuste 

piletimüügist; X Presidendimatk (MTÜ Presidendirada, milles vald osaleb)  - ligi 1500 külastajat; 

Tapa valla muusikapäevad – üle 340 esineja ja üle 500 pealtvaataja; Suure Suve Sõnajala Simman - 

üle 450 külastaja; OÜ Jäneda Mõisa 3 laata, kus on tuhandeid külastajaid ja kus vald aitab koostada 

ja osaleda osaliselt ka kultuuri-programmides. Väga edukad olid ka kontsertsarjade "Noored 

Muusikud" ja "Rosaarium" kontserdid, mida väisas üle 400 inimese. 2015. a. ürituste hulk jääb 

samaks, algeelarve (toetusteta) on 26 900.- eurot. 

 

VII Kirjastamisteenused  

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

raamatutele, luulekogudele, heliplaatidele. 2014. ilmus kokku 2 raamatut, milledest vald osales 

mõlemas. Vald trükkis oma meeneraamatule lisa 500 eksemplari, 300.- euro ulatuses saadi abi 

kultuurkapitalilt ja müügitulu oli ligi 1000.- eurot. Lisaks osteti ühes teises projektis 10 raamatut 

Tapa raamatukogudele, otsest rahalist toetust sh ei eraldatud, kuid aidati lisaks edukalt 

kultuurkapitalilt teisele projektile toetust saada.  

VIII Abipolitseinike kasutamine 

Kultuurivaldkond kasutas abipolitseinike abi 2014. aastal vaid kahel korral:                                                                              

Suure Suve Sõnajala Simmanil 1 inimese osas öövalves ligi 8 tundi ja koolialguse rongkäigus koos 

5 politseinikuga ligi tund aega. Muus osa tuleb tänusõnad öelda politseikomissar Aleksander 

Klasbergil, kes leidis aega ka muude tööde kõrvalt turvata Tapa valla rahvajooksu.                                                          

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

poole ei jõua ja pole tema haldusvaldkond ning kus turvaettevõtte on samas jälle liiga kulukas. Kui 

graafikud neile paremini sobiks, kasutaks neid ka enam. Nt 2013. aastal õnnestus neid kasutada 

neljal korral, 2014 vaid ühel, 2015 on veel selgumisel.  

 

Tapa Spordikeskus 

2002 aastal avatud Tapa Spordikeskuse haldusalasse kuuluvad ka Tapa linna staadion, Jäneda 

staadion, Jäneda spordihoone ja pallimängudeväljak.  Põhilisteks tegevusaladeks on spordi- ja 

kultuuriteenuste osutamine. Olulisemateks sihtgruppideks on valla spordiklubid, koolid ja elanikud. 

Lisaks käib tihe koostöö erinevate spordialaliitudega, kellega koos korraldatakse Eesti 

meistrivõistlusi näiteks maadluses, käsipallis, saalihokis jne.  

Tapa Spordikeskuses on võimalik mängida korvpalli, käsipalli, võrkpalli, sulgpalli, tennist,  

maadlus-, jõusaali ja jooksurada ning ronimisseina. Samuti saab mängida lauatennist. Külastaja 
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saab kasutada pesemis- ja riietusruume, kahte sauna, infrapunasauna, solaariumit. Võimalik on 

korraldada erinevaid üritusi. 

2014 aastal on saadud, lisaks soetatud jõusaali sisustusele, sponsorluse käigus mitu uut jõusaali 

seadet, mis on tuntavalt suurendanud jõusaali külastajate arvu.  

Jäneda Spordihoone on valminud aastal 1989  aastal. Algselt projekteeritud kombainikuuriks, 

mõõtmetega 18x56m. Peale JST lagunemist jäi spordihoone seisma, kus kaks aastat ei köetud ega 

toiminud mingisugust tegevust. 1996 aastal anti spordihoone Lehtse valla haldusalasse (alates 

2005.a.oktoobrist Tapa valla haldusesse). Samal aastal algas seal ka aktiivne sporditegevus. 

Spordihoones saab  mängida korvpalli, võrkpalli, käsipalli, jalgpalli ja saalihokit. Ametlike 

mängude läbiviimiseks käsipallis ja saalihokis jääb Jäneda spordihoone kitsaks. Peamisteks 

kasutajateks Jäneda PK, Jäneda SK, Aegviidu vald, kohalikud inimesed ja koolivaheaegadel ka 

üksikud laagrid. Laiemat kasutamist takistab spordihoone kehv ehituslik seisund. Spordihoone 

vajab täielikku ümberehitust, et tulevikus välja areneda arvestatavaks spordikeskuseks kogu Eestis. 

Käesolevaks hetkeks on tänu PRIA Leader projektidele kaasajastatud riietus- ja pesuruumid, 

renoveeritud saalipõrand ning soetatud elementaarne jõusaali sisustus.  

Jäneda Spordihoone renoveerimise esimene etapp: riietus –ja pesuruumide ehitus ning jõusaali 

sisustamine. Projekti kogumaksumus oli 372350,27 EEK, millest Leader programmi raames saadud 

toetus oli 335115 EEK.  

Teine etapp: riietus –ja pesuruumide  ning uue sissekäigu ehitus, välisuste vahetus, põranda remont 

ja vahekardina paigaldus. Projekti maksumus oli 40333,20 EUR, millest Leader programmi raames 

saadud toetus oli 36299,88 EUR.  

Jooksvalt on uuendatud küttesüsteemi nii torustiku kui ka radiaatorite parandamise ja vahetamise 

näol. Ehitasime spordivahendite laoruumi ja jalanõudekapi. 

Jäneda küla pallimänguväljakud 

LEADER piirkonna strateegia meetme 1.1 (eesmärgiks kohaliku tervikliku elukeskkonna 

arendamine) abiga 2013 a valminud pallimänguplats on jätkuvalt külaelanike aktiivses kasutuses.  

Tapa linna ja Jäneda staadion 

Staadioneid kasutatakse põhiliselt jalgpalli treeninguteks ja võistlusteks. Lisaks ürituste (n. 

rahvajooksude, suusavõistluste jt stardi-finiši paikadena) korraldamiseks. Staadionite jooksurajad on 

vahendite nappuse tõttu väga kehvas olukorras ja vajaksid kapitaalset remonti.  

Jäneda staadionile sai muretsetud 2 uut puidust väravat.  

2014. aastal toimus lisaks igapäevastele kehalise kasvatuse tundidele ja õhtustele treeningutele 

ligikaudu 55 üritust (võistlused, sõprusmängud jne).  

 

 

Tapa Muuseum 

 

Tapa Muuseum, asub aadressil Tapa, 1.Mai pst.34. Külastajaid käis aasta jooksul 387. Muuseumil 

on toimiv koduleht aadressil tapamuuseum.ee ja konto Facebookis, kuhu saab igal tööpäeval lisada 

fotosid Tapast. Eelmisel aastal sai muuseumis parandatud terrass, värvitud aiapink,  terrassi piire ja 

suur välisaed tänava ääres. Maha sai võetud kaks ohtlikku puud, mis olid mädanikega, vahetatud sai 

üks suur aken. Istutatud sai üks puu – korea nulg. 

Muuseumil on digitaalne fotokogu museaalidest, üle 3200 fotoga, mis täieneb pidevalt. Sisse sai 

seatud külastajatele tuba, kus saab vaadata albumeid, dokumente, lugeda raamatuid ja trükiseid. 

Muuseum osales kahes ETV saates, “Lauluga maale” ja “Ajavaod”. 

Püsiekspositsioon sai täiustatud muuseumi oma kogudest NSVL perioodist. 

Muuseum soetas museaale: petrooleumilatern,tuletõrjuja ametivorm, värvisignaaldega taskulamp, 

morse aparaadi jaam, korgipress, EW aegne voolumõõtja, sõjaväe joogipudel, apteegipudelid, 

sigarikarp, tikutoose, sõjaväe välitelefonid jm. 
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Annetatud on albumeid, käsitöölinikuid, raamatuid, käsikirju. 

Muuseumi kogudesse lisandus aasta jooksul suur hulk fotosid Tapa sündmustest, samuti fotosid 

ENSV perioodist ja EW ajast. 

Muuseum koostas näituse “Vabadussõda sõnas ja pildis” ning “20 aastat Tapa Muuseumi”. 

Muuseum pidas juunis oma 20.juubelit. 

 

Tapa Linnaraamatukogu 

 

Tapa Linnaraamatukogu (Kooli 6, Tapa) 

Harukogude arv – 3: Jäneda RK, Lehtse RK, Saksi RK 

Tapa Linnaraamatukogu on Tapa valla keskraamatukogu funktsioonides ja koordineerib kõigi Tapa 

valla rahvaraamatukogude tööd. www.tapa.lib.ee 

Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksused: 

TLRK – Teenindusosakond, lasteosakond (fond 68 170 teavikut) 

Tapa AIP – Tapa Linnaraamatukogu Avalik Internetipunkt (8 arvutitöökohta) 

Jäneda Raamatukogu (fond 11 676 teavikut) + AIP (1 arvutitöökoht) 

Lehtse Raamatukogu (fond 13 386 teavikut) + AIP (1 arvutitöökoht) 

Saksi Raamatukogu (fond 10 264 teavikut) + AIP (1 arvutitöökoht) 

Raamatukogu töötajate koosseis (terve vald) – 16,4: 

raamatukoguhoidja – 11, IT-spetsialist – 1, infotöötaja – 1, koristaja – 3,4. 

I. Olulisemad tegevused, arendused, sündmused aruandeperioodil 

 Oli Nukitsa-aasta. See andis võimaluse laiemalt tutvustada eesti lastekirjanike ja kunstnike 

viimase kahe aasta tegemisi läbi teematundide, väljapanekute, raamatutegelaste mängude 

meisterdamise jm; 

 Rõõmu valmistasid kohtumised lastekirjanike Ilmar Tomuski, Eva ja Indrek Koffiga ning 

kunstitund kunstnik Piret Mildebergiga. Piret ehk Pirrus peab meie raamatukogu lausa oma 

koduraamatukoguks;  

 Jõuluperioodil toimusid lastele juba traditsiooniks saanud jõuluhommikud, läbi aasta aga 

raamatututvustused, teematunnid, raamatu- ja laste loometöö näitused, mis kõik omavahel 

vastavalt teemale kenasti kokku põimiti ja nõnda tekkis uus ääretult sümpaatne loominguline 

tervik; 

 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013″ tiitliga 

tubli lastetöö edendajat, lasteosakonna raamatukoguhoidjat ja -õpetajat Margit Lättemäge (tiitel 

anti kätte 28.02.2014); 

 Sellelgi aastal oli rida kunstinäituseid nii Eesti kui välismaa kunstnikelt: näiteks Valgevene 

kunstnike Anna Koroleva ja Alexander Demidovi, Iisraeli kunstniku Lena Revenko näitused, 

Piret Mildebergi pirrumannide ja Viive Noore graafikanäitus;  

 Tihenes koostöö Akaa raamatukogu ja kunstiühendusega TaideAkaa (Soome) – vahetasime 

kolleegidega Muumi- ja õpilastööde näituseid, Akaa harrastuskunstnikud Seija Kinnari ja Piia 

Suomu-Virtanen esitlesid oma maale ja nahakunsti; 

 Oli Ilmar Talve aasta – 95. sünniaastapäeva üritusel tutvustas Janika Kronberg üle maailma 

tuntud etnoloogi ja kirjaniku tegemisi, koostatud sai I. Talve eluloonäitus, mis läks hiljem valla 

raamatukogusid pidi rändama; 

 Uhke võib olla mahukate raamatunäituste üle: „Esivanemate varakambrist”, „Rehemaja – 

põline ja püsiv”, „Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve – 95“, „Kirjad kolmelt kontinendilt“; 

 Kohtumised Hardo Aasmäe, Juku-Kalle Raidi ja Marko Mihkelsoniga olid igati silmaringi 

laiendavad. 

 Tapa linnaraamatukogu on oma tegemistes lähtunud eesti keele ja meele hoidmise 

vajadusest, kultuuripärandi kogumise ja hoidmise olulisusest. Oma ürituste/näitustega elavdame 

http://www.tapa.lib.ee/
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kohalikku elu ja kultuuri. 

 Raamatukoguprogrammi RIKS järjepidev arendamine Deltmar OÜ poolt teeb igapäevatöö 

turvalisemaks ja mugavamaks; 

 Raamatukogul on nüüd oma Facebooki leht, kus tutvustame valla kõigi raamatukogude 

olulisemaid tegemisi. Uuendasime ka raamatukogu kodulehte – sealgi meie raamatukogudes 

tehtav kajastatud; 

 Raamatuid ja ajakirju saame osta vastavalt rahalistele võimalustele – lugejate põhisoovid 

oleme saanud täita, kuid vajadus on suurem. Raamatu hind ületab rahva ostujõu ning ühekordse 

lugemise tarvis suurt kulutust ei tehta. Siin saab raamatukogu oma pakutavate teenustega abikäe 

osutada. 

Suuremad sündmused harukogudes: 

 Emakeelepäeva tähistamine  - kohtumine Andrus Kivirähkiga. See oli tore koostöö Jäneda ja 

Lehtse raamatukogude ning Jäneda ja Lehtse koolide vahel; 

 Jüri Freimanni raamatu esitlus Lehtse raamatukogus; 

 Kohtumine Lehtse kandist pärit kirjanikuga Tuule Lind (LRK); 

 Kodukandi loomeinimeste tegemiste tutvustamine – Ain Palosoni foto- ja Herta Võidu 

kudumite näitus (JRK); 

 Kohtumine Saksist pärit kunstniku ja pedagoogi Lui Läti tütre  Imbi Tombergiga, 

tutvustamaks Lui Läti loomingut ja pedagoogilist tegevust (SRK). 

 Jne. 

 

Lehtse Kultuurimaja 

 

Vabaaja-, kultuuri- ja spordikeskus, samas tegutseb ka noortekeskus 

Ruumide rent suurüritusteks, tähtpäevadeks, sportimiseks, koolitusteks, konverentsideks (3 saali, 

lava, kohvik, abi- ja pesuruumid, inva-WC) 

Täiendus- ja huvialaringid: lauatennise klubi PPP, Mälumänguklubi "Lehtse Külakilb", 

pensionäride klubi "Ehavalgus", Käsitööseltsing, MTÜ Lehtse Kammerkoor, kapell "Veereke", 

naisrühm "Mõisapiigad", võimlemisrühm “Jäneda naised”, line-tantsu ring "Lehtse Liinirahvas”, 

ansambel (VIA) "UBA 2", Zumbatantsijad, keha ja meele treeninggrupp, ringid lastele: päästering, 

kunstiring, näitering 

Noortekeskus 

Spordisaal korv- ja võrkpallimängudeks, treeningud 

Püsinäituste pinnad (kolmes ruumis) 

 

Noorsotöö Lehtse Kultuurimajas: 

Osaleb noori 7 – 26 eluaastani. Nooremaid põhikooliealisi käib regulaarselt kuni 15, ringitöös, 

treeningutes osalevad veel paljud. Kokku külastab igal nädalal maja a`25 – 30 noort. Lisaks veel 

üritused, millel osaletakse. 

Tegevused on suunatud ja temaatilised. Kasutatakse palju spordivahendeid, mänge, kirjandust jms.  

Tegevuste juhid ja vastutajad on Lehtse Kultuurimaja perenaised Elle Simm ja Diana Luhasoo. 

Huviringidel on juhendajad.  

Suuremad Üritused: 

 Ülevallaline tantsijate-liikujate pidu „Lehtse Lämakas“ 

 MMM-Õhtu ehk Mõnusate MuusikaMeeste pidu – igat masti muusikarahvale  

 Munadepüha üritused mudilastele ja koolilastele „Muna nii ja muna naa…“ 

 Emadepäeva üritus „Lillevaip emale“ kultuurimaja platsil + kontsert 

 EV Taasiseseisvumispäeva üritus „Pidupäev perega“ 

 Perepäev „Perepäev koos isaga“ 

 Vanavanemate päev „Memme-taadi pannkoogipiknik“ 
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 Tapa valla muusikapäevad II kontsert + lõpupidu 

 Lehtse jõululaadake  

 

*Aasta jooksul on olnud majas 12 püsinäitust ja üritustega kaasnevaid näitusi paarkümmend. 

Näitusi külastavad kõik kultuurimajas käivad inimesed – seega on see väga vajalik lõik töös. 

 

Tapa Kultuurikoda 

 

Tapa Kultuurikoja tegevuse esmärk on Tapa linna ja valla elanikele kultuuri-, isetegvuse-, teabe- ja 

meelelahutuslike sündmuste korraldamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine. 

 2014. aastal  korraldas Tapa Kultuurikoda  146 sündmust, mille hulgas on 52 kinoseanssi, 7 käsitöö 

töötuba, 15 etendust professionaalsetelt ja amatöörteatritelt, 31 kontserti ja 42 muus ettevõtmist ( 

eakate peod, tantsuõhtud, tsirkuseetendused, kirbuturud, näitused, töötukassa koolitused, 

lastekaitsepäev, filmivõtted jne). Kokku osales kultuurikoja üritustel 10122 inimest.   

Huviringe tegutses 2014. aastal kultuurikojas 24, neist 7 lastele (tantsuringid, näitering, beebide 

võimlemine ja Tapa Valla Lastekoor), 5 eakatele (võimlemine, seeniortants, lauluansambel, 

rahvatants ja eakate klubi „Kanarbik“) ja 14 täiskasvanutele (rahvatants, sega- ja kammerkoor, 

orkester, zumba, ladina soolotants, jooga,  käsitööring ja näitering). Osalejaid huviringides kokku 

342.  

Olulisemad kultuurisündmused 2014. aastal olid: 

Tapa Vorstifestival ja Tapa linnapäevad, Tapa valla muusikapäevad, Tapa valla aastategija 

auhindade jagamine, Priit Pärna Filmifestival, koostööprojekt Eesti Kontserdiga „ Muusika 

Eestimaale“, Tapa linna lasteringide jõululavastused ja  lastekaitsepäev koostöös Tapa Lastekaitse 

Ühinguga. 

Oma tegevuse korraldamiseks on Tapa Kultuurikoda 2014. aastal  saanud  projektitoetusi Eesti 

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitalilt, Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupilt ja LEADER 

programmist. 

 

Tapa Muusikakool 

 

Möödunud aasta oli Tapa muusikakoolile juba 57. tegevusaasta. 

2014. aastal andis muusikakool kokku üle 15 kontserdi. Neist suuremad olid Jõulukontsert ja 

Kevadkontsert kultuurikojas. Traditsiooniliselt külastasime kevadel muusikakooli tutvustavate 

kontsertidega kõiki valla koole. Külaliskontsertidega käisid meil Otsakooli õpilased ja Viljandi 

Kultuuriakadeemia õpilased. Oleme osalenud erinevatel vallas toimunud muusikaüritustel, 

piirkondlikel muusikakoolide ühiskontsertidel ja konkurssidel.  

2014. aasta 1. septembrist asus kooli tööle noor lõõtsaõpetaja Martin Müller. Pensionile jäi kooli 

kauaaegne direktor ja õpetaja Peeter Kald. Hetkel töötab muusikakoolis 12 õpetajat. 

Kevadel alustasime ettevalmistustega, et avada 2015. aasta 1. septembril kunstiosakond. Töö jätkus 

sügisel uue arengukava koostamisega ning uue põhimäärusega. 

Kirjutasime projektikonkurssile "Varaait" taotluse ja saime toetust 1250 € kahe puhkpilli ostmiseks. 

Oleme väga uhked kooli puhkpilliorkestri üle, kes andis kevadel toreda kontserdi kultuurikojas.  

Õpilased on võtnud osa pillilaagritest. 

Koolis õpib hetkel 103 õpilast. 2014. aastal lõpetas kooli 5 õpilast. Sügisest alustas õpinguid 21 uut 

õpilast. Õpingud jättis pooleli 7 õpilast. 
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Tegevused 2015 

 

Jätkatakse kultuuri ja sporditegevuse toetamist ning vallale oluliste ürituste korraldamist. 

Linnaraamatukogu ning Tapa Muuseum jätkavad tegutsemist. 

 

 

Turism ja teenindus 

 

Arengueesmärgid 

 Jäneda piirkonna turismipotentsiaali edasiarendamine koostöös Aegviidu, Anija ja Albu vallaga. 

 Tapa linna teenindus- ja majutusasutuste lisandumine ning areng. 

 Tamsalu-Neeruti-Pariisi matkaradade areng. 

 

Täitmine 2014 

Osaleti projektis Kõrvemaa ühendatud matkarajad, Osaleti Piibe maanteed tutvustavas projektis. 

Toetati Jäneda traditsioonilisi suurüritusi.  

 

Tegevused 2015 

Jätkatakse Jäneda külastuskeskuse arendamist ja finantseerimisvõimaluste otsimist Jäneda lossi 

rekonstrueerimiseks. 

 

Ettevõtluse arendustegevus 

 

Arengueesmärgid 

 Valdkonna eesmärk on luua Tapa vallas ettevõtluseks soodsad tingimused, viies bürokraatia 

miinimumini. 

 Vallaelanike ettevõtlikkuse kasv 

 Tapa Tööstuspargi ala planeerimine 

 Ettevõtete koostöö soodustamine 

 

Täitmine 2014 

Peeti läbirääkimisi potentsiaalsete investoritega valla omandis olevate tootmismaa sihtotstarbega 

kinnistute võõrandamiseks või hoonestusõigusega koormamiseks. Jätkati ettevõtjate ümarlaua 

tegevust. Osaleti EAS investorteeninduse projektis ning Lääne-Viru maakonna kergliiklusteede 

teemaplaneeringus. Valmistati ette eeltaotlus Piirkondade Konkurentsivõime taotlusvooru Tapa 

kesklinna arendamiseks. 

 

2014.a. on Tapa Vallavalitsus väljastanud järgmisi lubasid: 

  

Ehituslubasid 37, Kasutuslubasid 29, Kirjalikke nõusolekuid 19, Projekteerimistingimused 39, 

Kaevelubasid 6 

 

Tegevused 2015 

Läbirääkimised potentsiaalsete investoritega valla omandis olevate tootmismaa sihtotstarbega 

kinnistute võõrandamiseks või hoonestusõigusega koormamiseks. 
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Teed ja transport 

 

Arengueesmärgid 

Kõige tähtsam arenguline eesmärk on kapitaalselt remontida ning viia mustkatte alla Tapa-Lehtse-

Jäneda riigimaantee (15123), kuna tegemist on Tapa linna ning Lehtse ja Jäneda kanti ühendava 

põhiliiklussoonega. Viru Teedevalitsus alustas 2006/2007 eelnimetatud tee Lehtse-Jäneda lõigu 

rekonstrueerimist. Äärmiselt vajalik on jõuda Viru Teedevalitsusega kokkuleppele ka Tapa-Lehtse 

lõigu rekonstrueerimiseks. Rekonstrueeritult on kõnealusel teel potentsiaali muutuda oluliseks 

regionaalseks tuiksooneks. 

 

 Tapa raudteeületusprobleemi lahendamine. 

 Kohalike teede osas on vaja tagada nende stabiilne seisund, milleks on vaja koostada 

teehoiukava. 

 Tapa linna tänavad peavad pikemas perspektiivis muudetama kõik tolmuvabaks lähtudes 

teehoiukavast. 

 Reisirongiliikluse arendamine ja tihendamine, muuhulgas Aegviidu-Tapa-Rakvere 

elektriraudtee väljaehitamine. 

 Tihendamist vajab Tapa-Aegviidu bussiliikluse suund ning stabiilne bussiliiklus on vaja tagada 

Tapa-Karkuse suunal. 

 

Täitmine 2014 

Tapa valla 2014 aasta tänavate ja teede remondid ja rekonstrueerimised realiseeriti kooskõlas valla 

arengukavaga, Valla teede ja tänavate teehoiukavaga 2014 – 2017, valla 2014.a. eelarvega ja 

hankeplaaniga. 

 

2014 aasta teede remondi- ja ehitustööde eelarve oli kokku 316 856 eurot, millest hooldustöödeks 

kasutati ligikaudu 108 000.- eurot ning teede remondi ja ehitustöödeks kokku 208 000.- eurot. 

Riigipoolne dotatsioon teedeehituseks Tapa vallale moodustas 113 000.- eurot. 

 

Talihooldustööde käigus teostati libeduse.- ja lumetõrjetöid ning suvise teedehooldustööde 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 1,2 km tööde 

maksumusega kogusummas. 33 500 eurot. Tööd teostas Lemminkäinen Eesti 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): 

Nr Tänav Pindala, m² 

1 7160019 Näo tee 0,000- 0,977 3 908 

2 Turu tn 365 

3 Kaubamaja parkla 2075 

 Kokku 6 348 
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Kruusakattega teede ja tänavate tolmuvaba katte ehitustööd hõlmasid kahekordset eelpuistega 

pindamistöid emulsiooniga ja paekivikillustikuga. Tolmuvaba katteid ehitati ligikaudu 4,5 km tööde 

maksumusega kogusummas  110 000- eurot. Tööd teostas Lemminkäinen Eesti AS. 

 

 

Kruusakattega teede ja tänavate 2,5 kordne pindamine: 

Nr Tänav Pindala, m² 

1. 7910042 Lembitu pst km  380 

2. 7910081 Kalda tn km   3 172 

3. 7910015 Jaani tn km  408 

4. 7910017 Kabala tn km  220 

5. 7910013 Ivaste tn km  1 200 

6. 7910087 Veski tn km  468 

7. 7910080 Tööstuse tn km  885 

8. 7910033 Kuu tn km 0,000 720 

9 7910027 Kiire tn 0,000-0, 540 

10 7910065 Pääsukese 0,000- 744 

11 7910049 Maie 0,000- 1 120 

12 7910053 Männiku 0,000- 400 

13 7910067 Rahu 0,000- 616 

14 7910052 Metsa põik 0,000- 396 

15 7910005 Ambla põik 0,000- 360 

16 7910069 Ristiku 0,000- 444 

17 4000283 Sireli ( Jäneda) 0,000- 592 

18 4000044 Lehtse-Kurge-Läste  5714 

19 4000047 Jäneda-Kalijärve 940 

 Kokku 19 319 

 

 

Kõnniteede katted taastati asfalteerimisega ligikaudu 610 m tööde maksumusega kogusummas 60 

800.- eurot. Katendi taastustööde käigus utiliseeriti vana asfaltbetoonkate, taastati kõnniteede 

mulded ning asfalteeriti kõnniteed. Töid teostas Leonhard Weiss ehitus AS 
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Kõnniteede renoveerimine (asfalteerimise tööd) 

Nr Tänav Pindala m² 

1 Turu tänava kõnnitee 189 

2 Sauna tänava kõnnitee 105 

3 Lembitu tänava kõnnitee 483 

4 Kooli tänava kõnnitee 277 

5 Pikk tänava kõnnitee  220 

6 Pirni tn 318 

 Kokku 1 592 

 

Liikluskorralduse suurimaks investeeringuks oli Tapal 1Mai pst ülekäiguradade valgustus. 

Valgustite paigaldamise kogumaksumuseks kujunes 15 927.- eurot ja valgustati kokku 3 jalakäijate 

ülekäigurada. Tööd teostas Lepna Elekter OÜ Särts OÜ poolt koostatud projekti alusel.  

2014 aasta liikluskorralduse eelarvest paigaldati liikluskorraldusvahendeid kokku summas ˜7 000 

eurot, millest 3 800. euro läks maksma liikluskorralduse muudatus raskeveokite sissesõidu keeld 

Tapa linna Töid teostas  Järva Teed AS. Liikluskorraldusvahendid valmistasid AS Eesti Teed ja 

Järva Teed AS. 

 

Tapa valla tänavavalgustuse hooldustöid teostab Särts OÜ. 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 võtmist ja edastamist Eesti 

Energiale, avastama rikked ja teavitama nendest Tapa Vallavalitsust. Samuti kuulub 

tänavavalgustuse hoolduslepingu alla suusaradade valgustus Jänedal ja Tapal. 2014 aasta 

tänavavalgustuse hooldustööde maksumus oli 43 680 eurot. 

 

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

koolitranspordiga (valla poolt korraldatud õpilasliinid) ja vajadusel kompenseeritakse vanematele 

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

väljastatakse liinivedaja poolt tasuta sõidukaardid. Arved esitatakse Vallavalitsusele 

õpilassõidukilomeetrite alusel. 2014 väljastati 83 tasuta sõidukaarti ja päevas sõideti 1061 

sõidukilomeetrit. Ühistranspordi vedusid teostavad Go Buss, 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. 

 

Tegevused 2015 

Jätkub teehoiukava teostamine.  
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Infosüsteemid 

 

Arengueesmärgid 

 Kaasaegse tehnilise infokeskkonna väljaarendamine ja seeläbi parema elu- ja töökeskkonna 

loomine elanikele. 

 

Täitmine 2014 

Kogu Tapa valla territooriumil on võimalik kasutada internetiühendust. 

 Tapa Vallavalitsuse töötajaile on tehnika järjepidevuse tagamiseks soetatud 4 arvutit koos 

vajaliku tarkvaraga, mis asendasid moraalselt ja füüsiliselt aegunud või riknenud arvuteid, neist 

3 lauaarvutit (rahvastikuregistripidaja, pearaamatupidaja, raamatupidaja ) ja 1 sülearvuti 

(sotsiaalnõunik). 

 Soetatud on ka uus kontorikombain Xerox WorkCentre 7830 (võrguprinter-skänner-

koopiamasin) II korruse ühiskasutuseks trükitööde suurenenud koormuse hajutamiseks. 

 Amortiseerumise tõttu on vahetatud välja volikogu saali  

 Tapa linna videovalvesüsteemi töökindluse tagamiseks elektrikatkestuste ja 

voolukõikumiste korral on serverile lisatud UPS (katkematu toite allikas 

 Arvutite lisaseadmetest on ostetud 2 lauaprinterit, 2 monitori, varuosi, detaile ja 

võrguseadmeid olemasoleva tehnika töövõime säilimise ja parandamise eesmärgil. 

 Laiendatud on Jäneda lossi WIFI leviala maja piires, samuti on lisatud Tapa Pikk 15 hoone 

levi parandamiseks täiendavaid WIFI pääsupunkte. 

 Aasta jooksul on valmistatud ette Tapa valla veebi üleminekut KOVTP teenusportaalile.’ 

 

Tegevused 2015 

Jätkata koostööd sideteenuste pakkujatega leviala suurendamiseks ning teenuse kvaliteedi 

parandamiseks. Uuendatakse valla ametnike infotehnoloogiat vastavalt vajadusele. 

 

Ühisveevärk ja kanalisatsioon 

 

Arengueesmärgid 

 Tapa valla tiheasustusega piirkondades ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise 

võimaldamine  

 Torustike ja puhastusseadmete rekonstrueerimine ning toorjoogivee puhastamine, tagamaks 

tarbijatele normidele vastava kvaliteediga vee kättesaadavus . 

 Valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine ning rakendamine. 

 

Täitmine 2014 

 

2014.a. on Tapa Vesi OÜ jätkanud, kasutades omavahendeid, investeerimist lokaalsete ÜVK 

süsteemide probleemide lahendamiseks. Tapa reoveekogumisala naabruses Vilgutal rajati veetrass 

erakinnistute ühendamiseks linna süsteemidega. Moel rajati kahe korterelamu 

kanalisatsioonitorustik ja seega ühendati kinnistud ÜVK süsteemidega. Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi 

linnaku veetrassile rajati veemõõtekaev ja paigaldati kaugloetav veearvesti. Alustati Tapa linna 

kõikidele veetarbijatele kaugloetavate veearvestite paigaldamist (2014.a. 350 tk).  Korrastati Tapa 

Vesi OÜ tootmisbaasi, kus asfalteeriti õueala ja esimese etapina vahetati territooriumi piirdeaia 

esikülg ja peavärav. Rekonstrueeriti Lehtse puurkaev-pumpla Uuel tänaval, kus paigaldati uus 
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süvaveepump ja elektri-automaatikaseadmed. Täiustati Tapa RVP mudaärastusseadmeid. Kokku 

teostati 2014.a. ettevõtte omavahenditest investeeringuid 100 582,69 euro väärtuses (sellest 

kaugloetavad veearvestid 32 830,00 €).  

Algatati Tapa Vesi OÜ Moe II (Imastu Konnavere) veehaarde maaüksuse ostmise menetluse. 

Tapa Vesi OÜ 2014.a. majandusaasta põhitegevuse tulem on 140 127,73 eurot, 31.12.2014.a. 

seisuga oli ettevõtte finantsvahendite vaba jääk 120 030,76 eurot. Tapa Vesi OÜ põhitegevuse 

finantseerimiseks ei kasutata arvelduskrediiti.  

 

 

Tegevused 2015 

Parandatakse vee kvaliteeti, jätkatakse liitumiskampaaniat, rajatakse uusi ning renoveeritakse 

amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonivõrke. 

 

Soojamajandus 

Arengueesmärgid 

 Säilitada ja arendada kaugküttel põhinevat soojamajandust Tapa linnas.  

 Hoida kaugküttevõrk jätkuvalt valla omandis . 

 

Täitmine 2014 

 

2014.a. jätkati Tapa linna Tapa linna soojamajanduse edasiarendamist ning sellega seotud suurim 

töö oli Tapa linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2014 – 2026 

väljatöötamine ja kinnitamine. Arengukava eesmärgiks on analüüsida hetkeolukorda ja anda Tapa 

linna kaugküttepiirkonnas selge ja põhjendatud siht soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva 

kümne aasta jooksul, aidata Tapa Vallavalitsusel ja soojusettevõtjal oma tegevust ja pikaajalisi 

investeeringuid paremini planeerida ning teostada. 

Seoses sellega, et linna Üleviste katlamajas oli seniajani vaid üks katel Buderus S825L-5200 (5,2 

MW) paigaldas soojusettevõte N.R. Energy OÜ 2014.a. detsembris katlamajja reservkatla Foster 

Wheeler RS4310 võimsusega 4.0 MW. 

Seoses sellega, et Tapa linna kaugküttepiirkonna kaugküttetrassidele pole kunagi koostatud 

hüdraulilist arvutust, tellis soojusettevõte kaugküttetrasside hüdraulilise arvutuse ja esitas selle 

vallavalitsusele. Hüdraulilise arvutuse eesmärgiks on välja selgitada kaugküttetrassides ringleva 

soojuskandja käitumine ja trasside võimalikud kitsaskohad. 

2014.a. septembris ühendati Tapa Muusikakooli seni ahikütet kasutanud hoone linna 

kaugküttesüsteemidega. Soojustrassi hoonest kuni linna magistraaltrassini rajas Tapa Vesi OÜ. 

 

Tegevused 2015 

Jätkatakse Tapa elanike ja ettevõtete soojuse tarnekindlust tagavate ja hinda alandavate meetmete 

planeerimisega. 

 

Jäätmekäitlus, keskkond 

 

Arengueesmärgid 

 Valla territoorium on heakorrastatud 

 toimib jäätmete liigiti kogumine 

 veekogude ja põhjavee hea seisundi tagamine 
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Täitmine 2014 

 

 Ajakohastati Tapa valla jäätmekava  

 SA KIK saadi toetust Loode tn 7 ja Paide mnt 91 hoonete lammutamiseks 

 Jätkati Jäneda Allikajärve puhastamise eelprojekti koostamiseks ning limnoloogiliste 

uuringute läbiviimiseks toetuse taotlemist SA-st  KIK. 

 Toimub pidev valla territooriumi heakorrastamine ning välja arendatud jäätmete 

liigitikogumise 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 

 Jätkus korraldatud jäätmevedu 

 AS Väätsa prügila jätkas paberi, papi, pakendi- ja biolagunevate jäätmete kogumisteenuse 

osutamist. Avalike pakendijäätmete kogumiskonteinereid finantseerivad 

tootjavastutusorganisatsioonid, paberi ja papi kogumiskonteinereid finantseerib Tapa 

Vallavalitsus. 

 Tapa valla jäätmete kogumispunktis toimud elektri- elektroonikajäätmete, ohtlike jäätmete 

ning suurjäätmete tasuta vastuvõtt. 

 Kalijärve äärse supluskohas heakorra tagamine ja veeproovide võtmine. 

 

Tegevused 2015 

Esitatakse uus taotlus Jäneda Allikjärve uuringuteks ja rekonstrueerimise projekteerimistöödeks. 

Otsitakse lahendust jäätmejaama ehituse rahastamiseks. Lammutatakse kasutusest väljalangenud 

hooneid. 

 

Heakord, Haljastus 

 

Arengueesmärgid 

 Tapa valla elukeskkonna parandamine läbi haljastuse. 

 Valla tiheasustusalade haljastuse parandamine 

 

Täitmine 2014 

 

Kommunaalmajandusüksuse edasiarendamine 

Tapa Vallavalitsuse 1. aprillil 2013.a. asutatud majandusüksust, kelle ülesandeks on tegeleda 

heakorra-, liikluskorralduse-, lumetõrje-, keskkonna- ning teiste valdkondadega seotud vajalike 

töödega, arendati 2014.a. edasi.  

Kommunaalüksuse töö tagamiseks soetati 2014. aastal kommunaaltraktor Avant 750 koos vajalike 

talihooldustööde lisaseadmetega: lumesahk, lumehari, lumefrees, lumekopp, avatav kopp, soola-

liivapuistur. Traktori ja seadmete kogumaksumuseks kujunes 52 000 eurot. 

Hankejärgne heakorra- ja haljastusleping Tapa valla ja HKP OÜ vahel lõppes 31.12.2014.a. ning 

sellega seoses võttis valla majandusgrupp 2014. aasta lõppedes  üle Tapa linna heakorra- ja 

haljastustööd. Seega teostab valla majandusgrupp heakorra- ja haljastustööd Tapal, Lehtses, 

Jänedal, Moel, Vahakulmus ja Saiakoplis 
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Parkide ja haljasalade uuendamine 

 

 Kõik kesklinna lillekastid on vahetatud uute vastu, kokku soetati neid 37 tk, Küladesse 

paigaldati uued teadetetahvlid, neid sai esialgu üles pandud 10 tk. Metallist prügikaste sai 

Tapa linna soetatud sel aastal 20 tk. Keskväljakule ja Õuna tn mänguväljakule telliti uued 

pingid ja prügikastid, muusikakooli juurde paigaldati jalgrattahoidja koos prügikastiga. 

Koerte väljaheidete kaste saab Tapa linn sel sügisel veel 2 tk juurde. Need on koos 

kilekottidega, et juurutada inimesi rohkem oma lemmikloomade järelt koristama. 

Järgnevatel aastatel on plaan panna suuremat rõhku linna kultuuriteadete tahvlitele ning 

valla mänguväljakute paremaks ja ohutumaks muutmisele. 

 

 Kooskõlas Tapa valla Tapa linna Haljastuse Arengukavaga korrastati Tapa keskväljaku 

haljastuse osa. Tapa linna keskväljaku haljastuse osa korrastustööd võeti ette põhjusel, et ala 

oli ilmetu ja inetu:  haljastut ääristavad äärekivid olid korratud ja osaliselt purunenud, 

jalgteed olid vajunud madalaks ja seetõttu porised, kõrghaljastus oli vana, haige ja 

väljakasvanud, puudus valgustus.  

Tööde käigus ääristati keskväljaku haljastu osa uute äärekividega, ehitati kiviparketist 

jalgteed ja platsid pargipinkidele, vahetati välja kõrghaljastus, rajati pargivalgustus. Haljastu 

autoparkla poolsel äärel asuvad peenrad kaeti koorepuruga ning sinna istutati pargiroosid. 

Jalgteedele paigutati pargipingid, lillepotid ja prügiurnid.  

Elektritööd teostas Särts OÜ ja haljastuosa jalgteed ehitas, äärekivid paigaldas, 

kõrghaljastuse ja muruala korrastas Arieks Teenindus OÜ. 

 Õuna tänava mänguväljakule rajati puidust piirdeaed ja istutati põõsastest hekk. 

 Valla avalike haljasalade ja lastemänguväljakute hooldust läks üle vallavalitsuse 

majandusüksusele. 

 2014. aastal püüti kokku …. hulkuvat looma, kellest…. looma tagastati omanikele ja uue 

omaniku leidis …. looma (täpsutan andmed) 

 Vanade puude likvideerimine 

 Sõlmiti leping Spin TEK AS-ga kalmisturegistri majutamiseks  

Tegevused 2015 

Jätkuvad haljastuse ja heakorra jooksvad tegevused. Uuritakse võimalusi Valgejõe äärse puhkeala ja 

ujumisbasseinide rekonstrueerimiseks. Alustatakse Tapa Raudteejaama pargi rekonstrueerimist. 

Tapa kesklinna parkide rekonstrueerimine on osaks Piirkonna Konkurentsivõime tõstmise 

rahastustaotlusest. 

 

Planeerimis- ja ehitusalane tegevus 

 

Eesmärgid 

 Tasakaalustatud ja mitmekesine valla areng  

 Vallakeskkonna turvalisem planeerimine 

 Arendada välja valla atraktiivsed piirkonnad –  Tapa vaksali ümbrus, Tapa Kesklinn ja 

Jäneda külasüda 

 Arendada välja valla- ja maakonnapiire ületav turismi- ja rekreatsioonipiirkond Jänedal 

koostöös Aegviidu, Anija ja Albu vallaga 

 Määratleda potentsiaalsed elamuarenduspiirkonnad  
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 Määratleda potentsiaalsed tööstuspiirkonnad, arendamaks ettevõtlust ja suurendamaks 

tööhõivet 

 Tõsta inimeste teadlikkust planeeringutest 

 Lihtsustada protsessi ettevõtjatele ja vallakodanikele planeeringutega kokkupuutumisel 

 Muuta valla liiklusskeem lihtsamaks, selgemaks ning jalakäija- ja jalgratturisõbralikumaks 

 

Täitmine 2014 

 

Planeerimine (ruumiline areng) 

Planeerimisvaldkonna peamine ülesanne on Tapa valla üldplaneeringu koostamine ja 

detailplaneeringute menetlemine ning maadega seotud toimingud. 

 

Planeerimisvaldkonna eesmärkide täitmiseks tehtud tegevused: 

 Jätkus vallavolikogu poolt algatatud Tapa valla üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu 

kooskõlastamise käigus edastas Kaitseministeerium ettepanekud planeerida Tapa valda 

kaitseväe linnaku lähistele soomusmanöövervõime väljaõppevõimaluste loomiseks 

lähiharjutusala ja rasketehnika tee Tapa linnakust Kaitseväe keskpolügoonile liikumiseks. 

Eelnimetatud suuremad muudatused on Tapa valla üldplaneeringus kajastatud. 

Üldplaneeringu menetlus on kooskõlastamise etapis. 

Olulisema mõjuga detailplaneeringud Tapa vallas: 

 Tapa linnas kehtestati 2014 aastal Tapa linna kesklinna detailplaneering. 

 Tapa linnas kehtestati 2014 aastal Lehtse tee 4c kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. 

 Tapa linnas kehtestati 2013 aastal Hommiku pst 31 // Tapa depoo kinnistu detailplaneering. 

Detailplaneeringu ülesanne on raudteetaristu korrastamine, uushoonestuse ja renoveeritavate 

hoonete ulatuse ja mahu planeerimine ning liikluskorralduse lahendamine. 

Detailplaneeringut on asutud osaliselt ellu viima. 

Planeerimisvaldkonna eesmärkide täitmiseks tehtavad tegevused (2015): 

 Viiakse lõpule Tapa valla üldplaneeringu koostamine. 

 Algatada Tapa linnas uute elamualade planeerimine. 
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Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS

tuhandetes eurodes

Lisa 31.12.2014 31.12.2013

VARAD

Käibevara

   Raha 2 792 692

   Maksunõuded 3 375 360

   Muud nõuded ja ettemaksed 4 128 202

   Varud 1 1

Käibevara kokku 1 296 1 255

Põhivara

   Pikaajalised finantsinvesteeringud 5 1 1

   Kinnisvarainvesteeringud 6 80 87

   Immateriaalne põhivara 7 5 7

   Materiaalne põhivara 8 24 105 24 754

Põhivara kokku 24 191 24 849

Varad kokku 25 487 26 104

KOHUSTUSED JA NETOVARA

Lühiajalised kohustused

   Võlad tarnijatele 172 199

   Võlad töövõtjatele 381 373

   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 9 207 195

   Laenukohustused 10 357 363

Lühiajalised kohustused kokku 1 117 1 130

Pikaajalised kohustused

   Laenukohustused 10 2 795 3 152

   Muud kohustused ja ettemaksed 9 6 6

Pikaajalised kohustused kokku 2 801 3 158

Kohustused kokku 3 918 4 288

Netovara

Aruandekohuslaste omanike netovara

   Vallavalitsuse netovara 12 041 12 288

   Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 9 845 9 164

   Aruandeaasta tulem -317 364

Netovara kokku 21 569 21 816

Kohustused ja netovara kokku 25 487 26 104
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

tuhandetes eurodes

Lisa 2014 2013

Tegevustulud

   Saadud toetused 13 3 116 4 363

   Maksutulud 3 3 803 3 673

   Tulud kaupade ja teenuste müügist 11 998 994

   Muud tegevustulud 12 93 39

Tegevustulud kokku 8 010 9 069

Tegevuskulud

   Tööjõukulud 14 -3 939 -3 819

   Muud tegevuskulud 16 -2 529 -2 677

   Antud toetused 15 -621 -712

   Põhivara amortisatsioon 6,7,8 -1 185 -1 451

Tegevuskulud kokku -8 274 -8 659

Tegevustulem -264 410

Finantstulud ja -kulud

  Intressikulud 10 -53 -46

Finantstulud ja -kulud kokku -53 -46

Aruandeperioodi tulem -317 364
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

Lisa 2014 2013

Rahavood põhitegevusest

Aruandeperioodi tegevustulem -264 410

Korrigeerimised:

   Põhivara amortisatsioon 6,7,8 1 185 1 451

   Käibemaksukulu põhivara soetuselt 16 77 216

   Kasum põhivara müügist 6,8 -24 -6

   Saadud sihtfinants. põhivara soetamiseks 13 -129 -1 358

   Muud korrigeerimised 0 -46

   Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15 9 0

Korrigeeritud tegevustulem 854 667

Põhitegevusega seotud käibevarade muutus 11 23

Põhitegevusega seotud kohustuste muutus 51 -71

Kokku rahavood põhitegevusest 916 619

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel 8 -549 -1 773

Laekunud põhivara müügist 6,8 35 8

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 120 101

Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -5 0

Rahavood investeerimistegevusest kokku -399 -1 664

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud 0 1 374

Laenude tagasimaksed 10 -359 -181

Kapitalirendi tagasimaksed 10 -4 -1

Tasutud intresse -54 -46

Rahavood kokku finantseerimistegevusest -417 1 146

Puhas rahavoog 100 101

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 692 591

Raha ja selle ekvivalentide muutus 100 101

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 792 692
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes eurodes

Lisa Kassa- Akumulee- Kokku

reserv ritud tulem 

Saldod seisuga 31.12.2012 91 21 051 21 142

   Põhivara ümberhindlus 8 310 310

   Reservide kasutamine -91 91 0

   Aruandeaasta tulem 364 364

Saldod seisuga 31.12.2013 0 21 816 21 816

   Põhivara ümberhindlus 6,8 70 70

   Aruandeaasta tulem -317 -317

Saldod seisuga 31.12.2014 0 21 569 21 569
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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 

Esialgne Lõplik Eelarve

eelarve eelarve täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 6 850 7 317 7 368

30 Maksutulud 3 728 3 778 3 795

3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 580 3 630 3 645

3030 Maamaks 148 148 150

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 0 0 0

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 436 476 493

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 666 3 016 3 015

352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1) 970 1 003 1 003

352.00.17.2 Toetusfond (lg 2) 1 547 1 735 1 735

3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 149 278 277

3825, 388 Muud tegevustulud 20 46 64

382500-382520 Sh kaevandamisõiguse tasu 5 25 25

382540 Sh laekumine vee erikasutusest 9 15 15

3882
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju 

hüvitis
6 1 1

3880, 3888
Sh muud eelpool nimetamata muud 

tegevustulud 
0 5 24

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 6 499 6 907 6 564

40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 626 796 629

413
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 

füüsilistele isikutele
401 563 398

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 206 214 212

452 Mittesihtotstarbelised toetused 20 20 19

Muud tegevuskulud 5 873 6 111 5 936

50 Personalikulud 3 741 3 816 3 765

55 Majandamiskulud 2 112 2 278 2 171

60 Muud kulud 21 17 1

PÕHITEGEVUSE TULEM 351 410 804

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -108 -379 -326

381 Põhivara müük (+) 0 32 35

15 Põhivara soetus (-) -255 -541 -494

3502
Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine(+) 
130 123 123
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4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) -8 -21 -18

1032.2 Tagasilaekuvad laenud (+) 73 71 71

382 Finantstulud (+) 13 13 11

65 Finantskulud (-) -60 -55 -54

FINANTSEERIMISTEGEVUS -364 -363 -363

20.6 Kohustuste tasumine (-) -364 -363 -363

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / 

 PUUDUJÄÄK (-)) 242 31 478

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 

1001 (+ suurenemine, - vähenemine) -123 -557 115
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LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE 

 

 
  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 Riigi 
 raamatupidamise üldeeskiri 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 
 (v.a. arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite. 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 tõe- 
 näoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata 
 nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga sama- 

liigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide  
 statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäo- 
 liselt 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. 
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         Osalused konsolideerimata aruannetes 

     Aruandekohuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi äriühingutes, 
 mille üle aruandekohuslasel  on valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse konsoli-  

deerimata 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. 
 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 rida- 
 realt 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 mida konsolideerimisgrupp ega ükski teine 
 avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. 

     Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuse meetodil(soetus- 
 maksumus, 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 jook- 
 sul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2 000 eurost  
 Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse  
 materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse  
 vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi. 

  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 või- 
 malikud  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                                                          30-50aastat 

   

30-50 aastat 

     Rajatised                                                        10-20aastat 

   

10-20aastat 
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Tänavad ja kõnniteed                                      7-33aastat 

  

7-33 aastat 

     Masinad ja seadmed                                       4-10aastat 

  

4-10 aastat 

     Inventar                                                            5-6aastat 

   

5-6 aastat 

     Transpordivahendid                                         3-15aastat 

  

3-15 aastat 

     Muu inventar                                                    2-4 aastat    

 

2-4 aastat 

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

   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 hüperinflatsiooni ja korrigeerida vara- 
 semaid puudujääke raamatupidamises. 

      Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluse kajastamist jätkatud ka peale 2005.a , võttes 
 arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhind- 
 lusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses päri- 
 jate puudumisega. 

        Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Maa arvele võtmiseks kasuta- 
 takse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Turuhinna puudumise korral on teistelt avaliku 
 sektori üksuselt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta arvele ka üleandja bilansilises jääk- 
 väärtuses.  

         

 

         Immateriaalne põhivara 

       Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses alates 2 000 eurost. 
 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, kus- 
 juures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga. Kapitalirendi maksed jagatakse 
 kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks  ning intressikuludeks. 

   Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina ja  rendimaksed kajastatakse kuluna rendi- 
 perioodi jooksul 
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Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

      Lubaduse, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohus- 
 tusteks, 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. 

    

 

         Finantskohustused 

        Kõik finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses,  
  

 

         Sihtfinantseerimine 

       Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. 
 Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, 
 milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine 
 leiab aset. 

        Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii 
 saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi. 
 Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist 
 ning tulu 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 

Väisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval amet- 

likult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid 

   

 

Tulude arvestus 

        Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhi- 
 selt 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 soetamis- 
 hetkel 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 
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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 lisa20  ) kajasta- 
 tud 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 lae- 
    kunud 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 sisend- 

    käibemaksuks,  on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavalt kaupade, teenuste ja põhivara 
     soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real (Muud tegevuskulud). 

 
  

 
 
 

    Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid

tuhandetes eurodes

31.12.2014 31.12.2013

Arvelduskontod pankades 790 690

Sularaha kassas 2 2

Kokku raha 792 692     

      

          

          

          



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

71 

 

Lisa 3 Maksud

tuhandetes eurodes

A. Maksunõuded ja maksukohustused

Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Maksud brutosummas

      Tulumaks 355 349 51 47

       Maamaks 2 0

       Sotsiaalmaks 99 92

       Töötuskindlustusmaksed 8 8

       Kogumispensionimaksed 5 4

       Muud riiklikud maksud 1 0

       Käibemaks 10 6

Kokku maksud 357 349 174 157

Loodusressursside kasutamise 18 11 8 7

ja saastetasud

Kokku maksunõuded

ja maksukohustused 375 360 182 164

B. Maksu- ja lõivutulud

TULUD Kulud nõuete

      ebatõenäoliselt

laekuvaks hindamisest

2014 2013 2014 2013

Maksud 3 803 3 673 0 0

    Tulumaks 3 651 3 525

    Maamaks 152 146

    Teede ja tänavate sulgemise maks 0 2

Lõivud (vt.lisa 11) 7 10

Loodusressursside kasutamise 

ja saastetasud (vt lisa 12) 48 32

   Tasud vee erikasutamisest 15 13

   Maardlate kaevandamisõiguse tasud 32 19

   Saastetasud 1 0

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 5 4

(vt.lisa 16)

Kokku maksud,lõivud 3 858 3 715 5 4  
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Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed

tuhandetes eurodes

            Lühiajalised nõuded

31.12.2014 31.12.2013

Nõuded ostjate vastu 109 98

    Brutosummas 143 125

    Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud -34 -27

Muud nõuded 4 22

   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 21

   Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 3 0

   Muud nõuded(kahjutasud) 0 1

Sihtfinantseerimise ettemaksed ja nõuded(vtlisa13) 15 82

Muud nõuded ja ettemaksed kokku 128 202

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

2014.a. 532 -771 -239 11 379 10 671

2013.a. 1 472 -717 755 11 743 10 910

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena on bilansis kajastatud AS Eesti Veevärk   aktsiad 

soetusmaksumuses 1 tuhat eurot (seisuga 31.12.2013 tuhat eurot).

 
         

    
     

 

          

          + 
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Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

tuhandetes eurodes

Jääk seisuga 31.12.2013

       Soetusmaksumuses 98

        Akumuleeritud kulum -11

        Jääkväärtus 87

Ümberhindlused 11

Müük müügihinnas -18

Müügi kasum 7

Amortisatsioon ja allahindlused -7

Kokku liikumine -7

Jääk seisuga 31.12.2014

      Soetusmaksumuses 91

      Akumuleeritud kulum -11

      Jääkväärtus 80

2014 2 013

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt.lisa 11) 1 1

Renditulu katkestamatutelt rendilepingutelt

tulevastel perioodidel 0 3

        Järgmisel majandusaastal 0 1

       1.kuni 2.aastal 0 1

       2.kuni 3.aastal 0 1

Aruandeperioodil müüdi korterid  Valve 24-7 4 tuhat eurot, Ülesõidu 6a-12 2 tuh.eurot,

Ambulatooriumi maja krt.3 4 tuh.eurot ja kinnistu Karja tn.1 8 tuh.eurot

Ümberhindlusena on arvele võetud omanikuta korter Ülesõidu 6-12 2 tuhat eurot,

kinnistu Aia tn.4 Lehtse summas 9 tuhat eurot.

Lisa 7  Immateriaalne põhivara

tuhandetes eurodes

Tarkvara

Jääkväärtus 31.12.2013

       Soetusmaksumus 7

       Akumuleeritud kulum 0

       Jääkväärtus 7

       Amortisatsioon -2

Jääk seisuga 31.12.2014

       Soetusmaksumus 7

       Akumuleeritud kulum -2

       Jääkväärtus 5           
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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 31.12.2013

  Soetusmaksumus 18 26 209 2 055 245 14 28 523

  Akumuleeritud kulum 0 -3 396 -232 -159 0 -3 787

Põhivara jääkväärtus 18 22 813 1 823 86 14 24 754

Soetused 1 392 62 3 30 488

Saadud mitterahaline sihtfin. 1 1

Ümberhindlused 6 53 59

Müüdud vara müügihinnas -17 -17

Kasum müügist 17 17

Müüdud põhivara jääkväärtuse

mahakandmine -1 -20 -21

Amortisatsioon ja allahindlused -928 -119 -17 -7 -1 071

Mahakandmine -105 -105

Ümberklassifitseerimine 17 -17 0

Kokku liikumised 7 -591 -57 -14 6 -649

Jääk seisuga 31.12.2014

  Soetusmaksumus 25 26 518 2 113 243 20 28 919

  Akumuleeritud kulum 0 -4 296 -347 -171 0 -4 814

Põhivara jääkväärtus 25 22 222 1 766 72 20 24 105

 

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud  summana 549 tuh eurot 

mis tuleneb järgmistest summadest: 

          aruandeaasta soetuste summa 488 tuh eurot 

         käibemaksukulu aruandeaastal soetustelt 77 tuh eurot(vt lisa16) 

       lahutatud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 3 tuh eurot ja liidetud aasta alguseks 

      tarnijatele tasumata summa 8 tuh eurot 

         lahutatud vahetusena soetatud põhivara summa 21 tuhat eurot 

 Ümberhindlusena on täiendavalt arvele võetud  vallale kuuluvad teed summas 53 tuh eurot    

( Niidu, Hundi, Autobaasi tn) ja kinnistute moodustamisega maa 6 tuhat eurot. 

Aruandeaastal teede ümberhindluse läbiviimiseks kasutati 2012.a. majandusaastal ümber- 

hindlust läbiviiva komisjoni poolt väljatöötatud juhendit. Nimetatud teid ei ole varem  

varem ümberhinnatud. Komisjoni koosseisu kuulusid Tapa vallavalitsuse spetsialistid. 
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Kapitalirendi tingimustel renditud vara

Transpordi- Kokku

vahendid

Jääkväärtus 31.12.2013 10 10

    Soetusmaksumus 10 10

    Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkväärtus 31.12.2014 8 8

    Soetusmaksumus 10 10

     Akumuleeritud kulum 2 2

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara

Hooned Rajatised Kokku

Jääkväärtus 31.12.2013 246 1 844 2 090

    Soetusmaksumus 307 1 897 2 204

    Akumuleeritud kulum -61 -53 -114

Jääkväärtus 31.12.2014 236 1 810 2 046

    Soetusmaksumus 306 1 911 2 217

     Akumuleeritud kulum -70 -101 -171

2 014 2 013

Kasutusrenditulud  materiaalselt põhivaralt(vt.lisa11) 44 55

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendi-

lepingutelt tulevastel perioodidel 542 40

Järgmisel majandusaastal 64 38

1.kuni 2.aastal 100 1

2.kuni 3.aastal 98 1

3.kuni 4.aastal 95 0

4.kuni 5.aastal 94 0

Peale 5.aastat 91 0

Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed

tuhandetes eurodes

        31.12.2014        31.12.2013

Lühiajaline PikaajalineLühiajalinePikaajaline

osa osa osa osa

Maksukohustused (vt.lisa3) 182 164

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 10 12

(vt.lisa 13)

Saadud maksude ettemaksed 3 4

Intressivõlad 7 8

Teenuste ettemaksed 1 3

Muud kohustused 1 6 2 6

Muud saadud ettemaksed 3 2

Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed kokku 207 6 195 6  
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Lisa 10 Laenukohustused

tuhandetes eurodes

Pangalaen Kapitalirent Kokku

Jääk seisuga 31.12.2013 3 506 9 3 515

      Lühiajalised 360 3 363

      Pikaajalised 3 146 6 3 152

Tagasimaksed -359 -4 -363

Jääk seisuga 31.12.2014 3 147 5 3 152

 kuni 1aasta-lühiajalised 354 3 357

 1 kuni 2 aastat 354 2 356

 2 kuni 3 aastat 354 0 354

 3 kuni 4 aastat 354 0 354

 4 kuni 5 aastat 354 0 354

 üle 5 aasta 1 377 0 1 377

Kokku pikaajalised 2 793 2 2 795

Informatsioon laenulepingute kaupa

Laenu andja Lõpp- Intressi- Alus-              Jääk        Intressikulu

tähtaeg määr valuuta 31.12.2014 31.12.2013 2014 2013

AS Swedbank 15.10 2,9%+ EUR 0 47 1 3

2014.a. 6 kuu

euribor

AS Swedbank 15.12.2022 1,34%- EUR 320 320 5 6

6 kuu

Euribor

KIK  SA 27.08 1,0%+ EUR 1271 1412 18 19

2023.a. 6 kuu

Euribor

Bank DNB AS15.12.2023 1,22%+ EUR 656 727 11 10

6 kuu

Euribor

Nordea Bank 15.12.2023 1,46%+ EUR 900 1 000 17 6

6 kuu

Euribor

AS Swedbank 4,0%+ EUR 5 9 1 0

Liising 6 kuu

Euribor

SEB Pank 15.12.2013 2,55%+ EUR 0 0 0 1

6 kuu

Euribor

Kokku laenud ja intressikulud 3 152 3 515 53 45  

Panditud varasid laenukohustuste tagatiseks ei ole. 

 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

77 

 

 

 

Lisa 11 Tulud kaupade ja teenuste müügist

tuhandetes eurodes

2014 2013

Tulu elamu-ja kommunaaltegevusest 517 484

Tulud haridusalasest tegevusest 220 248

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 99 87

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 45 40

Tulud spordialasest tegevusest 31 29

Tulud tervishoiust 33 33

Üüri ja renditulud(vt lisa8) 44 55

Riigilõivud (vt lisa3) 7 10

Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt(vt.lisa6) 1 1

Muu kaupade ja teenuste müük 1 7

Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist 998 994

Lisa 12 Muud tegevustulud

tuhandetes eurodes

2014 2013

Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist 7 0

(vt.lisa 6)

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa3) 47 32

Saastetasu (vt lisa3) 1 0

Kasum materiaalse põhivara müügist(vt lisa8) 17 6

Muud tulud 21 1

Kokku muud tegevustulud 93 39  
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Lisa 13 Saadud toetused

tuhandetes eurodes

2014 Jääk 31.12.2014

Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku-

tegevus- sintfinant- toetused (sihtfinant-nud

kulude seerimine seerimise ette-

sihtfinant- põhivara ette- maksed

seerimine soetuseks maksed)

Rahalised

sihtfinantseerimised 249 128 2 738 15 10

   Riigieelarvest  tasandus-ja toetusfond 2 738

   Riigieelarvest teede korrashoid 113 120

   Haridus- ja Teadusministeeriumi 4

   eelarvest

   Siseministeerium lastemängu- 4

   väljaku renoveerimine

   Kaitseministeerium eelarvest 4

   riigikaitseõpetus

   Kultuurimonisteeriumi eelarvest 7

   Riigieelarvest õppelaenude tasumiseks 14

   PRIA  lasteasutuste piimatoetus 4

   Eesti Töötukassa juhendamistasu 1

    Rakvere Linnavalitsus raamatute 13

    dotatsioon

   Lääne-Viru Maavalitsus  26

    ujumiskulud, riiklik lapsehoid

   Sotsiaalkindlustusamet matusetoetused 2

   Muude residentide toetused 12 2

   Hajaasustuse veeprogrammi 5 11 7

   ettemaksed isikutele

   Tiigrihüppe SA toetus koolidele 1

   infotehnoloogia kuludeks

    Eesti Kultuurkapital toetus kultuurile 10

    SA Innove keelekümblus 24 1

     SA KIK  prügimajanduse toetus 4 3 4

     Keskkonnamet  prügikonteiner

     Eesti Noorsootöökeskus 1

     Lääne-VirU Omavalitsuste Liit 5

     lasteaiaõpetajate koolitus,

Kaupadena saadud mitteraha- 1

lised sihtfinantseerimised(vt.lisa 8)

Residendid 1

Kokku saadud toetused 249 129 2 738 15 10

 

 



Tapa Vallavalitsus  2014.a. majandusaasta konsolideeritud aruanne          

79 

 

 

 

2013 Jääk 31.12.2013

Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku-

tegevus- sintfinant- toetused (kaasfi- nud

kulude seerimine nantsee- ette-

sihtfinant- põhivara rimise maksed

seerimine soetuseks ettemaks)

Rahalised

sihtfinantseerimised 347 76 2 656 82 12

   Riigieelarvest tasandusfondi 2 656

   Riigieelarvest teedeehituseks 200 47

   Haridus-ja Teadusministeeriumi 4

  eelarvest

Kaitseministeerium kergliiklustee

Siseministeerium 5

   Riigieelarvest õppelaenude 12

   tasumiseks

   PRIA lasteasutuste piimatoetus 7

   PRIA toetus üritusteks

   EAS hoonete renoveerimine

   Tervise Arengu Instituut AIDSI-i

    Ennetuskeskuse tegevuskulud

    Eesti Töötukassa juhendamistasu 1

    Rakvere Linnavalitsus raamatute 13

    dotatsioon

   Hajaasustuse veeprogrammi 2 9

   ettemaksed isikutele

   Lääne-Viru Maavalitsus õpilaste 11

   ujumiskoolitus, lapsehoiuteenus

   Sotsiaalkindlustusamet 1 3

   matusetoetused

    Eesti Kultuurkapital SA 5

   Tiigrihüppe SA toetus koolidele 3

    infotehnoloogia kuludeks

    SA Innove töötute koolitus 39

    projekti kulud

    Keskkonnaamet 11

    SA Archimedes Comenius projekt

     SA KIK  veemajanduse projekt 37 80

   Muude residentide toetused 11 13

   Eesti Noorsootöökeskus 1

   Integratsiooni SA 2  
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Mitterahalised sihtfinantseeri- 0 1 282 0 0 0

mised(põhivara soetamiseks,

tasus toetuse andja otse tarnija-

le

Residendid

   KIK põhivarav soetuseks 24

    KiK kaasfinantseerimine 1 258

    veemajanduse rekonstrueer.

renoveerimine

Kaupadena saadud mitteraha- 2 0 0 0 0

lised sihtfinantseerimised

Residendid 2

Sotsiaalministeerium

Maanteamet

Kokku saadud toetused 349 1 358 2 656 82 12  

Riigieelarvest saadud maksed tasandusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks : 

 hariduskuludeks 1 446 tuh eurot(2013.a. 1 460tuh eurot), toimetulekutoetuseks 270 tuh eurot, 

(2013.a.176 tuh eurot), puudega lapse hooldajatoetus 10 tuh eurot(2013.a.16  tuh eurot),  

vajaduspõhine peretoetus 9 tuh eurot(2013.a. 15 tuh eurot) ning üldisesse fondi kohalike  

omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandamiseks tulenevalt 1 003 tuh eurot (2013.a. 

983 tuh eurot). 

 

Lisa 14 Tööjõukulud

tuhandetes eurodes

Tegevusvaldkond 2014 2013

Töötajate Töötasu- Töötajate Töötajate

arv kulud arv arv

Haridus 212,45 -1 874 218,28 -1 816

Vaba aeg, kultuur 44,35 -328 44,43 -307

Vallavalitsus 14,60 -220 14,79 -214

Sotsiaalkaitse 22,10 -173 22,72 -179

Majandus 10,83 -123 11,90 -130

Elamu-ja kommunaalmajandus 6,70 -59 5,70 -49

Keskkonnakaitse 6,20 -68 6,20 -64

Volikogu 2,10 -38 2,10 -23

Kokku töötajate arv ja töötasud 319,33 -2 883 326,12 -2 782  
Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute 

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

 moodustasid aruandeperioodil 50 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 59 tuhat eurot. 
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2014 2013

Töötasukulud -2 933 -2 841

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed -998 -968

Tulumaks erisoodustustelt -2 -2

Erisoodustused -6 -8

   Töötajate õppelaenude kustutamine -6 -7

    Muud erisoodustused 0 -1

Kokku tööjõukulud -3 939 -3 819

Lisa 15 Antud toetused

tuhandetes eurodes

2014 2013

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -381 -440

   Toimetulekutoetus -196 -247

   Õppetoetused -105 -106

   Peretoetused -29 -32

   Toetused puudega inimestele ja -34 -38

   nende hooldajatele

   Preemiad -2 -1

   Muud sotsiaaltoetused -15 -16

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -212 -249

   Spordiklubidele ja-seltsidele -86 -110

   Mittetulundusühingutele sotsiaalvaldkonnas -17 -25

   Teistele mittetulundusühingutele -79 -87

   Tervishoiule -16 -14

   Lääne-Viru Omavalitsusliidule -2 -1

   Kultuurivaldkonnas tegutsevatele seltsidele -11 -11

    Muud -1 -1

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -9 0

   Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -4 0

    Sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks -5 0

Liikmemaksud -19 -23

   Kohalikele omavalitsusliitudele -8 -14

   Muud liikmemaksud -11 -9

Kokku antud toetused -621 -712
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Konsolideerimisgrupp on võtnud kasutusrendile transpordivahendeid ja infotehnoloogilist  

riistvara. Vastavad rendikulud (sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade 

majandamiskuludega) ning mittekatkestavatest kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste 

perioodide kasutusrendimaksed on järgmised: 

 

2014 2013

Transpordi Kokku TranspordiInfotehno-Kokku

vahendid vahendid loogiline

riistvara

inventar

Rendikulu kasutusrendi- 2 2 16 3 19

lepingutelt

Rendikulu katkestamatutelt 

kasutusrendilepingutelt

tulevastel perioodidel 0 0 1 2 3

   Järgmisel majandusaastal 0 0 1 2 3  
 

 

Lisa 16 Majandamis-, maksu- ja lõivukulud

tuhandetes eurodes

2014 2013

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -536 -558

Rajatiste majandamiskulud -499 -495

Inventari majandamiskulud -109 -103

Õppevahendite ja koolituse kulud -185 -153

Sõidukite majandamiskulud -85 -94

Administreerimiskulud -124 -96

Kultuuri- ja vaba aja sisustatamise kulud -90 -79

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia majandamiskulud -71 -74

Toiduained ja toitlustuskulud -102 -154

Teavikute ja kunstiesemete kulud -28 -28

Koolitus- ja lähetuskulud -29 -30

Sotsiaalteenuste kulud -127 -149

Uurimis- ja arendustööde kulud -20 -8

Meditsiini- ja hügieenikulud -16 -17

Eri- ja vormiriietus,muu materjal -6 -5

Muud majandamiskulud -78 -50

Kokku majandamiskulud -2 105 -2 093

Käibemaksukulu -307 -312

Käibemaksukulu põhivara soetuselt -77 -216

Maksu- ja lõivukulud -35 -52

Kulu nõuete ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisest -5 -4

Kokku maksu-ja lõivukulud -424 -584

Kokku majandamiskulud -2 529 -2 677
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Lisa 17  Tehingud seotud osapooltega

tuhandetes eurodes

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

seotud mittetulundusühingute ja äriühingutega

2014.a.

Antud Nõuded Kohustused

toetused

MTÜ Tapa Spordiklubi 60 33 0

MTÜ Arenduskoda 34 0 1

MTÜ Trönderikodu lapsehoid 7 0 0

Lääne-Viru OV Liit 10 0 0

MTÜ Männikumägi 5 0 0

MTÜ Rakvere Haigla 1 0 0

MTÜ Spordiklubi presidendirada 1 0 0

OÜ Perearstikeskus 2 0 0

Spordiklubi STEV 1 0 0

Tapa Lauluselts MTÜ 1 0 0

KOKKU 122 33 1

2013.a.

MTÜ Tapa Spordiklubi 60 31 0

MTÜ Arenduskoda 35 0 1

MTÜ Trönderikodu lapsehoid 16 0 0

Lääne-Viru OV Liit 9 0 0

MTÜ Männikumägi 5 0 0

MTÜ Rakvere Haigla 1 0 0

MTÜ Spordiklubi Presidendirada 1 0 0

MTÜ Tapa SHK 2 0 0

OÜ Perearstikeskus 2 0 0

MTÜ Tapa Linna arenguselts 1 0 0

Spordiklubi STEV 3 0 0

KOKKU 135 31 1  

      Seotud osapoolteks on veel  AS tapa Haigla, 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. 
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Konsolideerimisgrupi tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud

Tegev-ja kõrgema Tasude kogusumma

juhtkonna keskmine

arv(taandatuna

täistööajale)

 2014 2013 2014 2013

Volikogu liikmed                                                        2,2                       2,10 2,10 38 23

Vallavalitsuse liikmed                                                 3,20,30 0,20 9 6

Asutuse juhid                                                         20,9524,68 21,48 333 292

Juhatuse liikmed                                                       2,00,40 1,50 10 2

KOKKU 27,48 25,28 390 323  

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 

 

Bilansipäeva järgselt on müüdud korteriomand Õuna tn.5-3 summas  2,5 tuh eurot. Kavatsetakse 

müüa  korteriomandeid ja kinnistuid. Muid olulisi bilansipäeva järgseid sündmusi ei toiminud. 

 

 

Lisa 19 Tingimuslikud varad

tuhandetes eurodes

2014 2013

Toetuste saamise nõuded

Ettevõtluse Arendamise SA 36 0

Keskkonnainvesteeringute SA 111 0

Swedbank garantii AS Merko Infrale 0 146

Swedbank garantii AS Terrat 167 167

Swedbank garantii AS Merko Ehitus Eesti 241 241

Swedbank garantii  AS Magma 43 43

SEB Pank garantii AS Paide MEK 9 9

SEB Pank garantii AS Viimsi Keevitus 47 47

DanskeBank AS garantii Infragate Eesti AS 1 1

Kokku tingimuslikud varad 655 654
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Lisa  20     Konsolideerimata finantsaruanded

Konsolideerimata bilanss

tuhandetes eurodes

31.12.2014 31.12.2013

Varad

Käibevara

      Raha 672 557

      Maksunõuded  375 360

      Muud nõuded ja ettemaksed    116 142

Käibevara kokku 1 163 1 059

Põhivara

      Osalused tütarettevõtjates 1 382 1 382

      Pikaajalised finantsinvesteeringud 1 1

      Pikaajalised laenunõuded 583 656

      Kinnisvarainvesteeringud 80 87

      Materiaalne põhivara 12 940 13 287

Põhivara kokku 14 986 15 413

Varad kokku 16 149 16 472

Lühiajalised kohustused

      Võlad tarnijatele 162 127

      Võlad töövõtjatele 368 361

      Muud kohustused ja ettemaksed 181 174

      Laenukohustused 357 363

Lühiajalised kohustused kokku 1 068 1 025

Pikaajalised kohustused

      Laenukohustused 2 795 3 153

      Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 6

Pikaajalised kohustused kokku 2 801 3 159

Kohustused kokku 3 869 4 184

Netovara

       Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 12 358 12 679

       Aruandeaasta tulem -78 -391

Netovara kokku 12 280 12 288

Kohustused ja netovara kokku 16 149 16 472
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Konsolideerimata tulemiaruanne

tuhandetes eurodes

2 014 2013

Tegevustulud

Saadud toetused 3 114 3 074

Maksutulud 3 803 3 673

Tulud kaupade ja teenuste müügist 492 502

Muud tegevustulud 93 38

Tegevustulud kokku 7 502 7 287

Tegevuskulud

Tööjõukulud -3 794 -3 684

Muud tegevuskulud -2 308 -2 449

Antud toetused -621 -368

Põhivara amortisatsioon -815 -1 132

Tegevuskulud kokku -7 538 -7 633

Tegevustulem -36 -346

Finantstulud ja -kulud

Intressitulu 11 0

Intressikulu -53 -45

Finanatstulud ja -kulud kokku -42 -45

Aruandeaasta tulem -78 -391
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne 2014 2013

tuhandetes eurodes

Rahavood põhitegevusest

Aruandeperioodi tegevustulem -36 -346

  Korrigeerimised

   Põhivara amortisatasioon ja allahindlus 815 1 132

   Käibemaksukulu põhivara soetuselt 77 215

   Kasum põhivara müügist -24 -6

   Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -126 -69

   Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 9 -335

   Kokku korrigeeritud tegevustulem 715 582

Põhitegevusega seotud käibevarade muutus 14 -33

Põhitegevusega seotud kohustuste muutus 46 -68

Kokku rahavood põhitegevusest 775 481

Rahavood investeerimistegevusest

    Tasutud põhivara soetamisel -476 -1 282

    Laekunud põhivara müügist 35 8

    Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks 120 91

    Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -5 -380

    Laekunud antud  laenude tagasimaksed 71

    Laekunud finantstulud 11 0

Rahavood investeerimistegevusest kokku -244 -1 563

Rahavood finantseerimistegevusest

    Saadud laenud 0 1 374

    Laenude tagasimaksed -359 -181

    Kapitalirendi tagasimaksed -3 -1

    Tasutud intresse -54 -45

Rahavood finantseerimistegevusest -416 1 147

Puhas rahavoog 115 65

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 557 492

Raha ja selle ekvivalentide muutus 115 65

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 672 557  
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne

tuhandetes eurodes

Kassa Akumuleeritud Kokku

reserv tulem

Saldod seisuga 31.12.2012 91 12 582 12 673

Reservide kasutamine -91 91 0

Põhivara ümberhindlus 6 6

Aruandeaasta tulem -391 -391

Saldod seisuga 31.12.2013 0 12 288 12 288

Põhivara ümberhindlus 70 70

Aruandeaasta tulem -78 -78

Saldod seisuga 31.12.2014 12 280 12 280
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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 27. detsember 2013 nr 5. I lisaeelarve kinnitati 27. märtsil 2014 Tapa Vallavolikogu 

määrusega nr 11, II lisaeelarve kinnitati 29. mail 2014 Tapa Vallavolikogu määrusega nr 18 ja III 

lisaeelarve kinnitati 27. novembril 2014 määrusega nr 31. 

Aastalõpu sihtotstarbelised eraldised lisati eelarvele vallavalitsuse korraldusega 08. jaanuar 2015 nr 

22, millest informeeriti ka Tapa Vallavolikogu. 

2014 aastal tehti reservfondist, mille suuruseks oli 20 000 eurot, eraldis vallavalitsusse korraldusega 

10. aprillist 2014 nr 214 bürookombaini Xerox WorkCentre 7830 soetamiseks summas 3 120 eurot. 

Rohkem eraldisi reservfondist ei olnud.  

 

2014 aasta eelarve täitmine tuhandetes eurodes ja tulemused protsentides on alltoodud tabelis. 

 

2014 Eelarve

Esialgne Lõplik Eelarve täitmise

eelarve eelarve täitmine protsent

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 6 850 7 317 7 368 100,70%

30 Maksutulud 3 728 3 778 3 795 100,45%

3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 580 3 630 3 645 100,41%

3030 Maamaks 148 148 150 101,43%

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 0 0 0 99,96%

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 436 476 493 103,58%

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 666 3 016 3 015 99,97%

352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1) 970 1 003 1 003 100,00%

352.00.17.2 Toetusfond (lg 2) 1 547 1 735 1 735 100,00%

3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 149 278 277 99,69%

3825, 388 Muud tegevustulud 20 46 64 139,44%

382500-382520Sh kaevandamisõiguse tasu 5 25 25 100,00%

382540 Sh laekumine vee erikasutusest 9 15 15 100,41%

3882 Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 6 1 1 100,00%

3880, 3888 Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud 0 5 24 437,40%

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 6 499 6 907 6 564 95,04%

40, 41, 4500, 452Antavad toetused tegevuskuludeks 626 796 629 78,96%

413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 401 563 398 70,73%

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 206 214 212 98,91%

452 Mittesihtotstarbelised toetused 20 20 19 96,93%

Muud tegevuskulud 5 873 6 111 5 936 97,13%

50 Personalikulud 3 741 3 816 3 765 98,66%

55 Majandamiskulud 2 112 2 278 2 171 95,30%

60 Muud kulud 21 17 1 3,43%

PÕHITEGEVUSE TULEM 351 410 804 196,20%

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -108 -379 -326 85,99%
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381 Põhivara müük (+) 0 32 35 109,69%

15 Põhivara soetus (-) -255 -541 -494 91,28%

3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) 130 123 123 100,00%

4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) -8 -21 -18 83,57%

1032.2 Tagasilaekuvad laenud (+) 73 71 71 100,28%

382 Finantstulud (+) 13 13 11 84,14%

65 Finantskulud (-) -60 -55 -54 97,90%

FINANTSEERIMISTEGEVUS -364 -363 -363 100,00%

20.6 Kohustuste tasumine (-) -364 -363 -363 100,00%

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / 

 PUUDUJÄÄK (-) 242 31 478 1565,80%

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 

1001 (+ suurenemine, - vähenemine) -123 -557 115 -20,65%

 

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

 

 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 

 

Maksutulud 

 

Füüsilise isiku tulumaks 

 

eelarve täitmine jääk % 

3 630 000 3 644 827 -14 827 100,41 

 

 

Füüsilise isiku tulumaks on valla suurim tuluallikas. Maksulaekumist korrigeeriti esimese ja 

kolmanda lisaeelarvega. Täpsustatud eelarve maht ületati ligi 15 000 euroga. 

 

Maamaks 

 

eelarve täitmine jääk % 

148 000 150 118 -2 118 101,43 

 

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

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

 

Teede ja tänavate sulgemise maks 

 

eelarve täitmine jääk % 

259 259 0 99,96 
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Teede ja tänavate maks kinnitatud Tapa Vallavolikogu määrusega 13. jaanuarist 2011 nr 39. Pärast 

soojatrasside rajamise lõpetamist on maksulaekumine vähenenud ning laekumine jääb eeldatavalt 

samasse suurusjärku ka järgnevatel aastatel. 

 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 

 

eelarve täitmine jääk % 

476 313 493 375 -17 062 103,58 

 

Eelarves kavandatud laekumiste kogumaht ületati 17 000 euro võrra ja täitmise protsendiks kujunes 

103,58% -i. 

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 

 

Tasandusfond 

 

eelarve täitmine jääk % 

1 002 723 1 002 723 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 2014 aastal järgmine: 

 

eelarve täitmine jääk % 

1 735 417 1 735 417 0 100 

 

Toetusfondi kaudu jaotati vahendeid järgmiselt: 

 
eelarve täitmine jääk % 

      Hariduskulu vahendite eraldis 1 347 229 1 347 229 0 100 

 Toimetulek 269 913 269 913 0 100 

 Vajaduspõhine peretoetus 8 871 8 871 0 100 

 Koolitoit 99 188 99 188 0 100 

 Puuetega lapse hooldajatoetus 9 861 9 861 0 100 

 Registritoetus 355 355 0 100 

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 

 

eelarve täitmine jääk % 

277 844 276 974 870 99,69 
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Laekumata  jäi osa eelarvesse kavandatud summast õppelaenude kustutamiseks seoses ühe 

lasteaiaõpetaja lahkumisega  ning osa planeeritud koolipiima toetusest. 

Suurimad laekumised jooksvateks tegevuskuludeks olid 113 500 eurot teede korrashoiuks 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, 29 378 eurot SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskuselt 2013 aastal teostatud endiste Vene Föderatsiooni relvajõududele kuulunud hoonete 

lammutamiskulude katteks, 24 924 eurot lapsehoiuteenuste rahastamiseks Lääne-Viru 

Maavalitsuselt ja 24 055 eurot SA-lt Innove Tapa Vene Gümnaasiumi õpetajate täiendavateks 

tööjõukuludeks. 

 

 

Muud tegevustulud 

 

Muude tegevuskulude hulka kuuluvad 

 

 
eelarve täitmine jääk % 

      Kaevandamisõiguse tasu 24 728 24 728 0 100 

 Laekumine vee erikasutusest 14 990 15 051 -61 100,41 

 Saastetasud 1 138 1 138 0 100 

 Eespool nimetamata muud tulud 5 388 23 567 -18 179 437,4 

 

 

Muude tulude hulka kuuluvad üldjuhul laekunud hüvitised ja käibemaksu tagastuse summad Tapa 

Spordikeskuselt. 2014 aastal toimunud ülelaekumine oli tingitud omasteta surnute pärandvarade 

laekumisest. 

 

 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 

 

Antavad toetused tegevuskuludeks 

 

eelarve täitmine jääk % 

796 322 628 752 167 570 78,96 

 

Tegevuskuludeks antavad toetused liigituvad omakorda 

 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 

 

eelarve täitmine jääk % 

562 548 397 909 164 639 70,73 

 

Nagu eelmisel eelarveaastal, olid ka seekord suuremad jäägid riiklikel toetustel, mille jäägid on 

kantud 2015 aasta eelarvesse 

 

 
eelarve täitmine jääk % 

      Puudega lapse hooldajatoetus 42 377 12 326 30 051 29,09 

 Vajaduspõhine peretoetus 20 553 6 863 13 690 33,39 

 Riiklik toimetulekutoetus 300 508 205 365 95 143 68,34 
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Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 

 

eelarve täitmine jääk % 

214 274 211 942 2 332 98,91 

 

Toetusi on 2014 aastal makstud kokku 46-le juriidilisele ja füüsilisele isikule. Suurimaks toetuse 

saajaks on MTÜ Tapa Spordiklubi ligi 60 000 euroga. 

 

Mittesihtotstarbelised toetused 

 

eelarve täitmine jääk % 

19 500 18 901 599 96,93 

 

Mittesihtotstarbeliste toetustena kajastatakse liikmemaksusid. Suurimad liikmemaksu saajad on 

MTÜ Arenduskoda, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Rakvere Haigla MTÜ ja Spordiklubi 

Presidendirada MTÜ. Väikesed maksed on Eesti Lauatenniseliidule ning Eesti Puhkpillimuusika 

Ühingule. 

 

 

Muud tegevuskulud 

 

Muud tegevuskulud on liigendatud personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks. 

 

Personalikulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

3 815 819 3 764 508 51 311 98,66 

 

Personalikulude täitmiseks kujunes 98,66 % -i, aasta varem oli protsent 98,44. 

 

Majandamiskulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

2 277 618 2 170 545 107 073 95,3 

 

Põhiline majandamiskulude kokkuhoid tulenes tänu keskmisest soojemale aastale küttest ja 

elektrienergiast. 

 

Muud kulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

17 380 597 16 783 3,43 

 

Muude kulude eelarve sisaldab lisaks eeldatavale riigilõivu- ja muudele kuludele reservfondi, mille 

lõppsumma eelarves oli 16 880 eurot. 

 

Põhitegevuse tulude ja kulude vahena formeerunud Põhitegevuse tulemiks kujunes 803 775 eurot. 
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INVESTEERMISTEGEVUS  KOKKU 

 

 

Põhivara müük 

 

eelarve täitmine jääk % 

32 250 35 376 -3 126 109,69 

 

2014 müüdi Tapa linnas kinnistu Karja tn 1 ja 8 korteriomandit, Jänedal müüdi 3 korteriomandit. 

 

 

Põhivara soetus 

 

eelarve täitmine jääk % 

541 399 494 201 47 198 91,28 

 

Põhivara soetuse all kajastatakse põhivarade soetuse ja rekonstrueerimise kulud. 

 

Tegevusalade lõikes olid investeeringuobjektid järgmised. 

 

Vallavalitsus 

 

eelarve täitmine jääk % 

10 962 10 962 0 100 

 

Lõpetati valla bussi kasutusrent ning osteti see välja. Lisaks soetati bürookombain Xerox 

WorkCentre 7830 summas 3 120 eurot. 

 

 

Maanteetransport 

 

eelarve täitmine jääk % 

208 176 208 173 3 100 

 

Teehoiukavaga ette nähtud tegevused täideti 

 

 

Üldmajanduslikud arendusprojektid 

 

eelarve täitmine jääk % 

4 717 245 4 472 5,2 

 

Kulusumma on notaritasud Lehtse keskusekompleksi arendamiseks soetatud kinnistute ostult. 

 

 

Tänavavalgustus 

 

eelarve täitmine jääk % 

45 000 38 910 6 090 86,47 
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Ehitati välja 1. Mai pst ülekäiguradade valgustus ja keskväljaku pargivalgustus ning rekonstrueeriti 

Turu alajaam. 

 

 

Muu elamu-ja kommunaalmajandus 

 

eelarve täitmine jääk % 

45 562 45 572 -10 100,02 

 

Soetati hooldetraktor MSA750-14 Avant 750. 

 

Jäneda loss 

 

eelarve täitmine jääk % 

20 000 14 190 5 810 70,95 

 

Rekonstrueeriti hoone elektrisüsteem. I korruse küttetorustik lükkus 2015 aastasse. 

Tapa Spordikeskus 

 

eelarve täitmine jääk % 

4 800 3 030 1 770 63,12 

 

Soetati maadlusmati kate. 

 

Puhkepargid 

 

eelarve täitmine jääk % 

34 800 34 798 2 99,99 

 

Rekonstrueeriti Tapa linna keskväljak. 

 

Tapa Muusikakool 

 

eelarve täitmine jääk % 

14 640 18 113 -3 473 123,72 

 

Ehitati välja keskküttesüsteem ja rekonstrueeriti üks klassiruum. 

 

Lasteaed Pisipõnn 

 

eelarve täitmine jääk % 

4 000 5 020 -1 020 125,5 

 

Ehitati Vahakulmu lasteaiarühma mänguväljaku uus piirdeaed. 

 

Lasteaed Vikerkaar 

 

eelarve täitmine jääk % 

83 000 73 086 9 914 88,06 
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Soojustati lasteaia hoone sokkel ja välisseinad. Vihmaveerennide paigaldustasu lükkus 2015 

aastasse. 

 

Jäneda Kool haldus 

 

eelarve täitmine jääk % 

7 860 7 860 0 100 

 

Ehitati ümber Jäneda Kooli õpetajate tuba. 

 

Lehtse Kool haldus 

 

eelarve täitmine jääk % 

30 000 10 900 19 100 36,33 

 

Osteti eraisikult Lehtse Kooli ja lasteaia ümberkolimiseks vajalik kinnistu. 

 

 

 

Tapa Hooldekodu 

 

eelarve täitmine jääk % 

25 500 23 341 2 159 91,53 

 

Remonditi hoone I korrus ja valmis uue küttesüsteemi projekt. 

 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 

 

eelarve täitmine jääk % 

122 524 122 524 0 100 

 

Sihtfinantseeringut eraldas Lääne-Viru Maavalitsus 2 524 eurot täiendavalt hajaasustuse 

veeprogrammi toetuseks ning 120 000 eurot oli arvestatud Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu eraldatavast teedehoiu summast. 

 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 

 

Veevarustus 

 

eelarve täitmine jääk % 

21 048 17 590 3 458 83,57 

 

Hajaasustuse programmi raames toetati 5 isikut. Kasutamata summa kandus 2015 aastasse. 

 

Tagasilaekuvad laenud 

 

eelarve täitmine jääk % 

70 700 70 900 -200 100,28 
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Selles eelarveosas kajastatakse OÜ-lt Tapa Vesi laekuvaid makseid soojaprojekti laenu 

kustutamiseks. 

 

 

Finantstulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

12 814 10 782 2 032 84,14 

 

Finantskulud 

 

eelarve täitmine jääk % 

54 992 53 838 1 154 97,9 

 

Nii finantstulud kui finantskulud oli kavandatud 6-kuulise EURIBOR'i määraga 0,4 %-i. Tegelik 

määr oli aastas pidevas languses ja läheneb täna 0 % -i piirimaile. 

 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 

 

Kohustuste tasumine 

 

eelarve täitmine jääk % 

362 632 362 628 4 100 

 

Finantseerimistegevuse osas kajastatakse uute laenude võtmist ja laenukohustuste tasumist. Nii 

nagu tänavu ei olnud ka 2014 aastal plaanis uute laenude võtmist. 

Täpsema ülevaate laenude osas annab lisa nr 10 

Väike vahe eelarves on summade ümardamisest. 

 

Likviidsete varade muutus 

 

Likviidsed varad on Tapa valla rahalised vahendid pangakontodel. Võrreldes 2013 aasta lõpu 

seisuga kasvasid rahalised vahendid summalt 557 346 eurot summani 672 445 eurot ehk 115 099 

euro võrra. 

 

Võlakohustuste jääk aasta lõpu seisuga oli 3 152 612 eurot ja  netovõlakoormuse protsent 33,7%- i. 

 

 

Eelarvete täitmine valdkondade ja tegevusalade lõikes tuhandetes eurodes on toodud allpool: 

 

tulu 

 

Esialgne Lõplik Eelarve 

liik nimi eelarve eelarve täitmine 

 

 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 990,5 1 023,2 1 022,7 

32                     Kaupade ja teenuste müük 10,0 10,0 9,4 

35                     Toetused  980,5 1 013,2 1 012,7 

38                     Muud tulud 

  

0,6 

 

 Valla- ja linnavalitsus 20,1 20,1 19,7 

32                     Kaupade ja teenuste müük 10,0 10,0 9,4 

35                     Toetused  10,1 10,1 9,6 

38                     Muud tulud 

  

0,6 
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 Muud üldised teenused 0,3 0,4 0,4 

35                     Toetused  0,3 0,4 0,4 

 

 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 970,0 1 002,7 1 002,7 

35                     Toetused  970,0 1 002,7 1 002,7 

 

 MAJANDUS 240,0 238,9 239,9 

30                     Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 

 

0,3 0,3 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

  

1,0 

35                     Toetused  240,0 237,5 237,5 

38                     Muud tulud 

 

1,2 1,2 

 

 Põllumajandus 

 

4,0 4,0 

35                     Toetused  

 

4,0 4,0 

 

 Maanteetransport 240,0 234,9 235,9 

30                     Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 

 

0,3 0,3 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

  

1,0 

35                     Toetused  240,0 233,5 233,5 

38                     Muud tulud 

 

1,2 1,2 

 

 KESKKONNAKAITSE 

 

29,4 29,4 

35                     Toetused  

 

29,4 29,4 

 

 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 

 

29,4 29,4 

35                     Toetused  

 

29,4 29,4 

 

 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 33,5 73,1 77,9 

32                     Kaupade ja teenuste müük 33,5 35,5 37,2 

35                     Toetused  

 

4,1 4,1 

38                     Muud tulud 

 

33,6 36,7 

 

 Elamumajanduse arendamine 30,5 63,9 69,1 

32                     Kaupade ja teenuste müük 30,5 31,0 33,1 

38                     Muud tulud 

 

32,9 36,0 

 

 Veevarustus 

 

2,5 2,5 

35                     Toetused  

 

2,5 2,5 

 

 Tänavavalgustus 

 

0,7 0,7 

38                     Muud tulud 

 

0,7 0,7 

 

 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 

 

1,5 1,5 

35                     Toetused  

 

1,5 1,5 

 

 Jäneda loss 3,0 4,5 4,1 

32                     Kaupade ja teenuste müük 3,0 4,5 4,1 

 

 TERVISHOID 1,0 33,9 33,9 

32                     Kaupade ja teenuste müük 1,0 33,9 33,9 

 

 Üldmeditsiiniteenused 1,0 1,2 1,2 

32                     Kaupade ja teenuste müük 1,0 1,2 1,2 

 

 Avalikud tervishoiuteenused 

 

32,7 32,7 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

 

32,7 32,7 

 

 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 84,9 117,4 120,8 

32                     Kaupade ja teenuste müük 71,9 77,0 79,5 

35                     Toetused  13,0 37,5 37,5 

38                     Muud tulud 

 

2,9 3,8 

 

 Tapa Spordikeskus 32,0 32,4 36,3 
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32                     Kaupade ja teenuste müük 32,0 30,0 33,1 

38                     Muud tulud 

 

2,4 3,2 

 

 Jäneda Spordihoone 1,5 1,7 2,1 

32                     Kaupade ja teenuste müük 1,5 1,7 2,1 

 

 Puhkepargid 

 

1,5 1,5 

35                     Toetused  

 

1,0 1,0 

38                     Muud tulud 

 

0,5 0,5 

 

 Laste muusika- ja kunstikoolid 20,0 21,5 22,0 

32                     Kaupade ja teenuste müük 20,0 20,0 20,5 

35                     Toetused  

 

1,5 1,5 

 

 Noorsootöö ja noortekeskused 

 

1,2 1,2 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

 

0,9 0,9 

35                     Toetused  

 

0,2 0,2 

 

 Vaba aja üritused 2,0 21,4 21,5 

32                     Kaupade ja teenuste müük 2,0 6,5 6,6 

35                     Toetused  

 

14,9 14,9 

 

 Raamatukogud 14,0 15,4 15,6 

32                     Kaupade ja teenuste müük 1,0 1,8 2,0 

35                     Toetused  13,0 13,6 13,6 

 

 Tapa Kultuurikoda 12,0 17,0 14,3 

32                     Kaupade ja teenuste müük 12,0 12,0 9,3 

35                     Toetused  

 

5,0 5,0 

 

 Lehtse Kultuurimaja 3,3 3,9 5,1 

32                     Kaupade ja teenuste müük 3,3 3,3 4,5 

35                     Toetused  

 

0,6 0,6 

 

 Muuseumid 0,1 0,1 0,2 

32                     Kaupade ja teenuste müük 0,1 0,1 0,2 

 

 Seltsitegevus   

 

0,4 0,4 

35                     Toetused  

 

0,4 0,4 

 

 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 

 

0,9 0,7 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

 

0,6 0,4 

35                     Toetused  

 

0,3 0,3 

 

 HARIDUS 1 576,0 1 717,7 1 728,3 

32                     Kaupade ja teenuste müük 219,1 214,9 225,9 

35                     Toetused  1 356,9 1 502,8 1 502,4 

 

 Lasteaed Pisipõnn 66,0 31,4 34,6 

32                     Kaupade ja teenuste müük 66,0 30,0 33,2 

35                     Toetused  

 

1,4 1,4 

 

 Lasteaed Vikerkaar 31,0 19,1 20,4 

32                     Kaupade ja teenuste müük 31,0 14,0 15,3 

35                     Toetused  

 

5,1 5,1 

 

 Lasteaiakohad  50,0 78,0 77,4 

32                     Kaupade ja teenuste müük 50,0 78,0 77,4 

 

 Toetus lasteaedade toitlustamiseks 5,0 3,0 2,6 

35                     Toetused  5,0 3,0 2,6 

 

 Jäneda Kool-lasteaiaõpetajad 

 

0,2 0,2 
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35                     Toetused  

 

0,2 0,2 

 

 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad 

 

0,1 0,1 

35                     Toetused  

 

0,1 0,1 

 

 Jäneda kool haldus 12,1 13,2 12,4 

32                     Kaupade ja teenuste müük 12,1 12,1 11,3 

35                     Toetused  

 

1,1 1,1 

 

 Lehtse kool haldus 6,5 6,7 7,3 

32                     Kaupade ja teenuste müük 6,5 6,5 7,2 

35                     Toetused  

 

0,2 0,2 

 

 Tapa Vene Gümnaasium haldus 4,3 7,6 13,2 

32                     Kaupade ja teenuste müük 4,0 6,0 8,8 

35                     Toetused  0,3 1,6 4,4 

 

 TG põhikooli õpetajad 

 

3,5 3,5 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

 

3,5 3,5 

 

 TVG põhikooli õpetajad 

 

26,9 24,1 

35                     Toetused  

 

26,9 24,1 

 

 Tapa Gümnaasium  haldus 5,2 32,0 36,6 

32                     Kaupade ja teenuste müük 4,5 15,8 20,4 

35                     Toetused  0,7 16,2 16,2 

 

 Õpilaskohad 45,0 49,0 48,8 

32                     Kaupade ja teenuste müük 45,0 49,0 48,8 

 

 Muud hariduse abiteenused 

 

0,6 0,6 

35                     Toetused  

 

0,6 0,6 

 

 Muu haridus, sh hariduse haldus 1 350,9 1 446,4 1 446,4 

35                     Toetused  1 350,9 1 446,4 1 446,4 

 

 SOTSIAALNE KAITSE 295,6 409,1 413,4 

32                     Kaupade ja teenuste müük 90,5 95,0 99,3 

35                     Toetused  205,1 314,1 314,1 

 

 Tapa hooldekodu 85,0 88,0 91,7 

32                     Kaupade ja teenuste müük 85,0 88,0 91,7 

 

 Koduteenindus 3,0 3,5 4,0 

32                     Kaupade ja teenuste müük 3,0 3,5 4,0 

 

 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 

  

0,1 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

  

0,1 

 

 Riiklik lapsehoiuteenus 

 

24,9 24,9 

35                     Toetused  

 

24,9 24,9 

 

 Päevakeskus Valve 30 2,5 3,0 3,0 

32                     Kaupade ja teenuste müük 2,5 2,5 2,5 

35                     Toetused  

 

0,5 0,5 

 

 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 205,1 289,6 289,6 

32                     Kaupade ja teenuste müük 

 

1,0 1,0 

35                     Toetused  205,1 288,6 288,6 
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kulu 

 
Esialgne Lõplik Eelarve 

liik nimi eelarve eelarve täitmine 

 

 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 599,0 597,5 560,1 

15                     Põhivara soetus 

 

11,0 11,0 

4                      Eraldised 19,5 19,5 18,7 

5                      Tegevuskulud 499,0 494,6 476,0 

50                     Personalikulud 355,3 358,6 354,7 

55                     Majandamiskulud 143,7 136,1 121,2 

6                      Muud kulud 80,5 72,4 54,4 

 

 Valla- ja linnavolikogu 51,6 51,6 49,2 

5                      Tegevuskulud 51,6 51,6 49,2 

50                     Personalikulud 49,6 49,6 49,0 

55                     Majandamiskulud 2,0 2,0 0,2 

 

 Valla- ja linnavalitsus 447,9 454,5 438,3 

15                     Põhivara soetus 

 

11,0 11,0 

5                      Tegevuskulud 447,4 443,0 426,8 

50                     Personalikulud 305,7 308,9 305,8 

55                     Majandamiskulud 141,7 134,1 121,0 

6                      Muud kulud 0,5 0,5 0,6 

 

 Reservfond 20,0 16,9 

 6                      Muud kulud 20,0 16,9 

 

 

 Muud üldised valitsussektori teenused 19,5 19,5 18,7 

4                      Eraldised 19,5 19,5 18,7 

 

 Valitsussektori võla teenindamine 60,0 55,0 53,8 

6                      Muud kulud 60,0 55,0 53,8 

 

 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 4,8 4,8 3,5 

5                      Tegevuskulud 4,8 4,8 3,5 

50                     Personalikulud 3,8 3,8 2,6 

55                     Majandamiskulud 1,0 1,0 1,0 

 

 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 4,8 4,8 3,5 

5                      Tegevuskulud 4,8 4,8 3,5 

50                     Personalikulud 3,8 3,8 2,6 

55                     Majandamiskulud 1,0 1,0 1,0 

 

 MAJANDUS 504,5 577,7 552,7 

15                     Põhivara soetus 139,7 212,9 208,4 

4                      Eraldised 1,0 2,0 2,0 

5                      Tegevuskulud 363,8 362,8 342,3 

50                     Personalikulud 170,7 172,0 169,7 

55                     Majandamiskulud 193,2 190,8 172,7 

 

 Põllumajandus 2,8 2,8 1,5 

5                      Tegevuskulud 2,8 2,8 1,5 

55                     Majandamiskulud 2,8 2,8 1,5 

 

 Elektrienergia 8,2 8,2 8,0 

5                      Tegevuskulud 8,2 8,2 8,0 

55                     Majandamiskulud 8,2 8,2 8,0 
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 Maanteetransport 251,0 316,9 305,6 

15                     Põhivara soetus 120,0 208,2 208,2 

5                      Tegevuskulud 131,0 108,7 97,5 

55                     Majandamiskulud 131,0 108,7 97,5 

 

 Liikluskorraldus 32,1 32,1 32,0 

5                      Tegevuskulud 32,1 32,1 32,0 

55                     Majandamiskulud 32,1 32,1 32,0 

 

 Üldmajanduslikud arendusprojektid 30,7 36,7 27,4 

15                     Põhivara soetus 19,7 4,7 0,2 

4                      Eraldised 1,0 2,0 2,0 

5                      Tegevuskulud 10,0 30,0 25,2 

55                     Majandamiskulud 10,0 30,0 25,2 

 

 Muu majandus (sh majanduse haldus) 179,8 181,1 178,1 

5                      Tegevuskulud 179,8 181,1 178,1 

50                     Personalikulud 170,7 172,0 169,7 

55                     Majandamiskulud 9,1 9,1 8,4 

 

 KESKKONNAKAITSE 101,5 144,4 136,2 

15                     Põhivara soetus 6,0 

  5                      Tegevuskulud 95,5 144,4 136,2 

50                     Personalikulud 

 

0,8 0,8 

55                     Majandamiskulud 95,5 143,6 135,4 

 

 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 30,5 63,4 55,3 

15                     Põhivara soetus 6,0 

  5                      Tegevuskulud 24,5 63,4 55,3 

55                     Majandamiskulud 24,5 63,4 55,3 

 

 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 71,0 81,0 80,9 

5                      Tegevuskulud 71,0 81,0 80,9 

50                     Personalikulud 

 

0,8 0,8 

55                     Majandamiskulud 71,0 80,2 80,1 

 

 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 269,6 393,7 378,7 

15                     Põhivara soetus 20,0 110,6 98,7 

4                      Eraldised 8,0 21,0 17,6 

5                      Tegevuskulud 241,6 262,1 262,4 

50                     Personalikulud 28,4 28,6 28,5 

55                     Majandamiskulud 213,2 233,5 233,9 

 

 Elamumajanduse arendamine 36,2 38,2 38,9 

5                      Tegevuskulud 36,2 38,2 38,8 

50                     Personalikulud 1,3 1,3 1,4 

55                     Majandamiskulud 34,8 36,8 37,5 

 

 Veevarustus 13,0 37,4 33,9 

4                      Eraldised 8,0 21,0 17,6 

5                      Tegevuskulud 5,0 16,4 16,3 

55                     Majandamiskulud 5,0 16,4 16,3 

 

 Tänavavalgustus 121,5 166,5 163,2 

15                     Põhivara soetus 

 

45,0 38,9 

5                      Tegevuskulud 121,5 121,5 124,3 
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55                     Majandamiskulud 121,5 121,5 124,3 

 

 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 38,3 90,8 90,7 

15                     Põhivara soetus 

 

45,6 45,6 

5                      Tegevuskulud 38,3 45,2 45,1 

50                     Personalikulud 24,0 24,0 23,9 

55                     Majandamiskulud 14,3 21,2 21,3 

 

 Jäneda loss 44,0 44,3 35,7 

15                     Põhivara soetus 20,0 20,0 14,2 

5                      Tegevuskulud 24,0 24,3 21,5 

50                     Personalikulud 3,0 3,3 3,2 

55                     Majandamiskulud 21,0 21,0 18,3 

 

 Kalmistud 11,0 11,0 10,8 

5                      Tegevuskulud 11,0 11,0 10,8 

55                     Majandamiskulud 11,0 11,0 10,8 

 

 Hulkuvate loomadega seotud kulud 5,6 5,6 5,5 

5                      Tegevuskulud 5,6 5,6 5,5 

55                     Majandamiskulud 5,6 5,6 5,5 

 

 TERVISHOID 18,9 50,6 50,3 

4                      Eraldised 16,0 16,0 16,0 

5                      Tegevuskulud 2,9 34,7 34,4 

55                     Majandamiskulud 2,9 34,7 34,4 

 

 Üldmeditsiiniteenused 6,5 5,5 5,2 

4                      Eraldised 3,6 3,6 3,6 

5                      Tegevuskulud 2,9 1,9 1,6 

55                     Majandamiskulud 2,9 1,9 1,6 

 

 Avalikud tervishoiuteenused 12,4 45,1 45,1 

4                      Eraldised 12,4 12,4 12,4 

5                      Tegevuskulud 

 

32,7 32,7 

55                     Majandamiskulud 

 

32,7 32,7 

 

 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1 042,9 1 093,9 1 076,2 

15                     Põhivara soetus 67,0 54,2 55,9 

4                      Eraldised 152,2 155,5 154,9 

5                      Tegevuskulud 823,7 884,2 865,4 

50                     Personalikulud 456,3 472,7 466,0 

55                     Majandamiskulud 367,5 411,4 399,4 

 

 Tapa Spordikeskus 130,7 131,5 129,7 

15                     Põhivara soetus 9,0 4,8 3,0 

5                      Tegevuskulud 121,7 126,7 126,6 

50                     Personalikulud 56,6 57,4 57,4 

55                     Majandamiskulud 65,1 69,3 69,3 

 

 Jäneda Spordihoone 61,3 60,7 60,6 

5                      Tegevuskulud 61,3 60,7 60,6 

50                     Personalikulud 9,7 10,1 10,1 

55                     Majandamiskulud 51,6 50,6 50,5 

 

 Spordirajatised 9,4 12,4 11,9 

5                      Tegevuskulud 9,4 12,4 11,9 
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50                     Personalikulud 1,3 1,3 0,8 

55                     Majandamiskulud 8,1 11,1 11,1 

 

 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele 90,0 88,0 86,8 

4                      Eraldised 89,0 87,0 86,4 

5                      Tegevuskulud 1,0 1,0 0,4 

55                     Majandamiskulud 1,0 1,0 0,4 

 

 Puhkepargid 59,8 61,3 61,2 

15                     Põhivara soetus 32,0 34,8 34,8 

5                      Tegevuskulud 27,8 26,5 26,4 

55                     Majandamiskulud 27,8 26,5 26,4 

 

 Laste muusika- ja kunstikoolid 176,3 182,2 179,0 

15                     Põhivara soetus 26,0 14,6 18,1 

5                      Tegevuskulud 150,3 167,6 160,9 

50                     Personalikulud 128,6 139,3 136,2 

55                     Majandamiskulud 21,7 28,2 24,8 

 

 Noorsootöö ja noortekeskused 38,3 38,5 36,3 

4                      Eraldised 25,0 25,0 25,2 

5                      Tegevuskulud 13,3 13,5 11,1 

50                     Personalikulud 6,9 6,9 5,6 

55                     Majandamiskulud 6,4 6,6 5,5 

 

 Vaba aja üritused 25,9 43,0 42,3 

4                      Eraldised 2,6 3,6 3,8 

5                      Tegevuskulud 23,3 39,4 38,5 

50                     Personalikulud 

  

1,3 

55                     Majandamiskulud 23,3 39,4 37,2 

 

 Raamatukogud 227,4 234,4 234,2 

5                      Tegevuskulud 227,4 234,4 234,2 

50                     Personalikulud 155,2 157,5 157,3 

55                     Majandamiskulud 72,3 76,9 76,9 

 

 Tapa Kultuurikoda 104,2 111,8 108,5 

5                      Tegevuskulud 104,2 111,8 108,5 

50                     Personalikulud 58,9 60,2 58,1 

55                     Majandamiskulud 45,3 51,6 50,4 

 

 Lehtse Kultuurimaja 59,3 61,4 60,2 

5                      Tegevuskulud 59,3 61,4 60,2 

50                     Personalikulud 30,3 31,2 30,7 

55                     Majandamiskulud 29,0 30,1 29,6 

 

 Muuseumid 15,5 15,5 12,9 

5                      Tegevuskulud 15,5 15,5 12,9 

50                     Personalikulud 8,8 8,8 8,2 

55                     Majandamiskulud 6,7 6,7 4,7 

 

 Seltsitegevus   15,3 16,2 15,5 

4                      Eraldised 6,0 8,4 8,1 

5                      Tegevuskulud 9,3 7,9 7,5 

50                     Personalikulud 

  

0,4 

55                     Majandamiskulud 9,3 7,9 7,1 
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 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 25,6 31,1 31,1 

4                      Eraldised 25,6 25,6 25,6 

5                      Tegevuskulud 

 

5,5 5,5 

55                     Majandamiskulud 

 

5,5 5,5 

 

 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 4,0 6,0 6,0 

4                      Eraldised 4,0 6,0 6,0 

 

 HARIDUS 3 519,9 3 701,2 3 606,8 

15                     Põhivara soetus 

 

124,9 96,9 

4                      Eraldised 150,8 155,7 144,8 

5                      Tegevuskulud 3 369,2 3 420,7 3 365,1 

50                     Personalikulud 2 487,8 2 537,8 2 504,2 

55                     Majandamiskulud 881,4 882,9 860,9 

 

 Lasteaed Pisipõnn 520,5 489,0 477,8 

15                     Põhivara soetus 

 

4,0 5,0 

5                      Tegevuskulud 520,5 485,0 472,8 

50                     Personalikulud 416,3 416,3 404,3 

55                     Majandamiskulud 104,2 68,7 68,5 

 

 Lasteaed Vikerkaar 288,1 347,3 329,1 

15                     Põhivara soetus 

 

83,0 73,1 

5                      Tegevuskulud 288,1 264,3 256,0 

50                     Personalikulud 219,1 211,1 204,7 

55                     Majandamiskulud 69,0 53,2 51,4 

 

 Lasteaiakohad  24,0 46,0 45,9 

5                      Tegevuskulud 24,0 46,0 45,9 

55                     Majandamiskulud 24,0 46,0 45,9 

 

 Laste päevahoiuteenus (vald) 23,8 23,8 23,4 

4                      Eraldised 23,8 22,8 22,3 

5                      Tegevuskulud 

 

1,0 1,1 

55                     Majandamiskulud 

 

1,0 1,1 

 

 Toetus lasteaedade toitlustamiseks 19,0 18,0 12,8 

4                      Eraldised 10,0 15,0 10,6 

5                      Tegevuskulud 9,0 3,0 2,2 

55                     Majandamiskulud 9,0 3,0 2,2 

 

 Jäneda Kool-lasteaiaõpetajad 41,9 41,9 42,9 

5                      Tegevuskulud 41,9 41,9 42,9 

50                     Personalikulud 41,8 41,8 42,7 

55                     Majandamiskulud 0,2 0,2 0,2 

 

 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad 40,0 40,0 39,6 

5                      Tegevuskulud 40,0 40,0 39,6 

50                     Personalikulud 39,9 39,9 39,4 

55                     Majandamiskulud 0,2 0,2 0,2 

 

 Jäneda kool haldus 201,4 202,8 197,3 

15                     Põhivara soetus 

 

7,9 7,9 

5                      Tegevuskulud 201,4 194,9 189,4 

50                     Personalikulud 112,7 112,7 113,3 

55                     Majandamiskulud 88,6 82,2 76,1 
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 Lehtse kool haldus 148,4 178,6 159,1 

15                     Põhivara soetus 

 

30,0 10,9 

5                      Tegevuskulud 148,4 148,6 148,2 

50                     Personalikulud 98,0 98,0 97,2 

55                     Majandamiskulud 50,4 50,6 51,0 

 

 Tapa Vene Gümnaasium haldus 249,7 262,1 258,7 

5                      Tegevuskulud 249,7 262,1 258,7 

50                     Personalikulud 137,5 148,6 146,3 

55                     Majandamiskulud 112,2 113,5 112,4 

 

 Jäneda kool põhikooli õpetajad 106,7 120,3 120,3 

5                      Tegevuskulud 106,7 120,3 120,3 

50                     Personalikulud 102,7 116,6 116,5 

55                     Majandamiskulud 4,1 3,7 3,7 

 

 Lehtse kool põhikooliõpetajad 91,3 99,2 97,1 

5                      Tegevuskulud 91,3 99,2 97,1 

50                     Personalikulud 87,8 96,1 94,0 

55                     Majandamiskulud 3,5 3,1 3,1 

 

 TG põhikooli õpetajad 537,0 525,1 524,1 

5                      Tegevuskulud 537,0 525,1 524,1 

50                     Personalikulud 506,3 492,6 492,5 

55                     Majandamiskulud 30,8 32,4 31,5 

 

 TVG põhikooli õpetajad 354,2 361,0 349,0 

5                      Tegevuskulud 354,2 361,0 349,0 

50                     Personalikulud 339,8 345,7 333,8 

55                     Majandamiskulud 14,3 15,4 15,3 

 

 TG gümnaasiumi õpetajad 145,3 162,2 163,1 

5                      Tegevuskulud 145,3 162,2 163,1 

50                     Personalikulud 135,7 153,1 154,6 

55                     Majandamiskulud 9,6 9,2 8,5 

 

 TVG gümnaasiumi õpetajad 11,8 26,6 25,9 

5                      Tegevuskulud 11,8 26,6 25,9 

50                     Personalikulud 10,8 25,9 25,2 

55                     Majandamiskulud 1,1 0,7 0,6 

 

 Tapa Gümnaasium  haldus 453,2 480,2 473,2 

4                      Eraldised 

 

1,0 1,0 

5                      Tegevuskulud 453,2 479,2 472,1 

50                     Personalikulud 239,5 239,5 239,6 

55                     Majandamiskulud 213,7 239,7 232,6 

 

 Õpilaskohad 45,0 60,0 59,9 

5                      Tegevuskulud 45,0 60,0 59,9 

55                     Majandamiskulud 45,0 60,0 59,9 

 

 Koolitransport 59,0 54,0 51,6 

4                      Eraldised 59,0 54,0 51,6 

 

 Koolitoit 157,5 158,4 154,2 

4                      Eraldised 57,0 59,2 58,3 

5                      Tegevuskulud 100,5 99,2 95,9 
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55                     Majandamiskulud 100,5 99,2 95,9 

 

 Muud hariduse abiteenused 2,0 4,7 1,8 

4                      Eraldised 1,0 3,7 0,9 

5                      Tegevuskulud 1,0 1,0 0,9 

55                     Majandamiskulud 1,0 1,0 0,9 

     

 

 SOTSIAALNE KAITSE 761,3 960,7 765,4 

15                     Põhivara soetus 22,6 27,9 23,3 

4                      Eraldised 287,1 447,7 292,3 

5                      Tegevuskulud 451,6 485,1 449,8 

50                     Personalikulud 238,4 241,5 238,1 

55                     Majandamiskulud 213,3 243,6 211,6 

 

 Muu puuetega inimeste sots.kaitse 10,9 10,9 6,0 

4                      Eraldised 3,2 3,2 3,2 

5                      Tegevuskulud 7,7 7,7 2,8 

55                     Majandamiskulud 7,7 7,7 2,8 

 

 Puuetega inimeste hooldajatoetus 32,0 32,0 22,0 

4                      Eraldised 32,0 32,0 22,0 

 

 Puudega lapse hooldajatoetus 15,8 42,4 12,3 

4                      Eraldised 15,8 42,4 12,3 

 

 Tapa hooldekodu 153,0 165,5 151,4 

15                     Põhivara soetus 13,0 25,5 23,3 

5                      Tegevuskulud 140,0 140,0 128,0 

50                     Personalikulud 89,2 89,2 88,4 

55                     Majandamiskulud 50,8 50,8 39,7 

 

 Teenuse ostmine teistelt hooldeasutustelt 105,0 90,0 81,7 

5                      Tegevuskulud 105,0 90,0 81,7 

55                     Majandamiskulud 105,0 90,0 81,7 

 

 Koduteenindus 48,3 49,0 48,8 

5                      Tegevuskulud 48,3 49,0 48,8 

50                     Personalikulud 47,5 47,5 47,5 

55                     Majandamiskulud 0,8 1,6 1,4 

 

 Muu eakate sotsiaalne kaitse 9,5 9,5 9,5 

4                      Eraldised 9,5 9,5 9,5 

 

 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 38,4 42,4 38,4 

4                      Eraldised 34,4 32,6 29,6 

5                      Tegevuskulud 4,0 9,8 8,8 

55                     Majandamiskulud 4,0 9,8 8,8 

 

 Riiklik lapsehoiuteenus 

 

24,9 19,8 

4                      Eraldised 

 

4,9 4,3 

5                      Tegevuskulud 

 

20,0 15,5 

55                     Majandamiskulud 

 

20,0 15,5 

 

 Vajaduspõhine peretoetus 13,6 20,6 6,9 

4                      Eraldised 13,6 19,6 6,1 

5                      Tegevuskulud 

 

0,9 0,7 

55                     Majandamiskulud 

 

0,9 0,7 
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 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 28,7 28,7 27,2 

5                      Tegevuskulud 28,7 28,7 27,2 

55                     Majandamiskulud 28,7 28,7 27,2 

 

 Päevakeskus Valve 30 16,0 27,3 25,8 

5                      Tegevuskulud 16,0 27,3 25,8 

50                     Personalikulud 6,5 8,6 8,1 

55                     Majandamiskulud 9,5 18,7 17,8 

 

 Riiklik toimetulekutoetus 175,7 300,5 205,4 

15                     Põhivara soetus 9,6 2,4 

 4                      Eraldised 166,1 289,4 196,2 

5                      Tegevuskulud 

 

8,7 9,2 

55                     Majandamiskulud 

 

8,7 9,2 

 

 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 13,0 14,5 9,8 

4                      Eraldised 12,5 14,0 9,0 

5                      Tegevuskulud 0,5 0,5 0,8 

55                     Majandamiskulud 0,5 0,5 0,8 

 

 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 101,5 102,5 100,4 

5                      Tegevuskulud 101,5 102,5 100,4 

50                     Personalikulud 95,2 96,2 94,2 

55                     Majandamiskulud 6,3 6,3 6,2 
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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 

 


