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TEGEVUSARUANNE 

 

Vallavalitsuse ülesandeks on korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 

noorsootööd, alus- ja põhihariduse andmist, raamatukogude,  muuseumi ja hooldekodu 

ülalpidamist ning selle kaudu teenuste kättesaadavust vallakodanikele.  

Vald tegeleb ka elamu- ja kommunaalmajandusega, heakorra ja jäätmehooldusega ning osutab 

vee- ja kanalisatsiooniteenust. 28. märtsil 2014 registreeriti selle teenuse osutamiseks osaühing 

Meremäe Vesi. OÜ Meremäe Vesi osakapital 2500 eurot kuulub Meremäe Vallavalitsusele. 

OÜ Meremäe Vesi juhatus on kolmeliikmeline. Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel 

esindada iga juhatuse liige. Osaühingul nõukogu ei ole. 

Osaühingule on vallavalitsuse poolt üle antud terve rida kohustusi, mida antakse üle ja võetakse 

vastu järk-järgult. 

Kalmistute hooldamise teenust osutab osaühing vallale juba alates aprillist. Perioodil mai kuni 

september korraldas osaühing heakorra- ja haljastusalast tegevust. Alates oktoobrist on 

tegevuste hulka lisandunud kõik valla poolt üle antud tegevused. Veevarustuse- ja 

kanalisatsiooniteenuse üleandmine ja vastuvõtmine toimub pikema perioodi jooksul hiljemalt 

2015. aasta aprilli lõpuks. 

 

Vald koostab konsolideeritud aastaaruande. Konsolideerimisgruppi kuuluvad Meremäe 

Vallavalitsus ja OÜ Meremäe Vesi. 

 

 

Meremäe valla struktuur ja töötajad 

Vallavolikogu on valla esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike kodanike poolt 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel. Meremäe Vallavolikogu on 11-liikmeline. 

Volikogu esimehele on arvestatud tasu 2567 eurot, volikogu liikmetele istungi ettevalmistamise 

ja istungil osalemise eest 1830 eurot ning komisjoni esimeestele ja liikmetele 266 eurot 

komisjoni töö korraldamise ja komisjoni istungil osalemise eest. Vallavolikogu liikme hüvitis 

ühe koosoleku ettevalmistamise ja koosolekul osalemise eest on 17,26 eurot. Vallavolikogu 

esimehe, volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest, 233,41 eurot kuus. Volikogu 

komisjoni esimeeste töötasu 17,26 eurot  ühes kuus koosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise 

eest. Komisjoni liikme tasu on 9,59 eurot koosolekul osalemise eest. 

Vallavalitsus on volikogu poolt moodustatud täitevorgan. Vallavolikogu 29. novembri 2013 

otsusega nr 47  kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur. Vallavolikogu 29. novembri 

2013 otsusega nr 48 kinnitati vallavalitsuse liikmed.   

Vallavalitsuse liikmetele istungi ettevalmistamise ja istungil osalemise eest tasu ei maksta.  
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Meremäe  valla hallatavad asutused on: 

(Tabel 1)  

Allüksuse nimetus  

Töötajate keskmine 

arv 

Töötasu 

kogusumma 

Vallavolikogu 0,50 4,2 

Vallavalitsus 8,32 79,2 

Maakorraldus 1,00 8,6 

Noortekeskus 0,86 7,0 

Raamatukogud 2,00 19,1 

Muuseum 2,00 15,2 

Seltsitegevus 1,00 6,6 

Meremäe Kool 16,37 135,2 

Lasteaiad 7,30 53,7 

Meremäe Hooldekodu 4,62 33,9 

Sotsiaalteenused 0,50 3,3 

Meremäe Vesi OÜ 1,58 13,9 

Ajutised lepingulised töötajad   18,2 

Kokku 46,05 398,1 

 

2014. aasta keskmine arvestatud töötasu oli 719 eurot kuus, s.h. vallavalitsuse ametnikel 793 

eurot kuus, koolitöötajatel 688 eurot kuus, lasteaiatöötajatel 613 eurot kuus, hooldekodu 

töötajatel 612 eurot, muuseumi töötajatel 614 eurot ja raamatukogu töötajatel 795. (Tabel 1) 

Keskmine  töötasu tõusis 2014. aastal 5,3% võrreldes 2013. aastaga. 

Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate koolituskulud aastas 8387 eurot, see on 189 eurot 

töötaja kohta. Võrreldes eelneva perioodiga 2616 euro võrra rohkem. 

2014. aastal kasutas vallavanem tööülesannete täitmiseks isiklikku sõidukit, mille eest maksti 

hüvitist kuni 300 eurot kuus, kuid mitte rohkem kui 30 senti kilomeetri kohta. Eeltoodud 

perioodil on vallavanemale makstud hüvitist isikliku sõiduki kasutamise eest 3540 eurot. 

Isikliku sõiduki hüvitise maksmise arvestuse aluseks on, et ühes kuus võib 

erisoodustusmaksuga maksustamata  väljamakse olla kuni 300 eurot. Muid erisoodustusi tegev- 

ja juhtorganitele tehtud ei ole.  

 

Saadud sihtotstarbelised toetused 

 
2014. aastal laekus sihtotstarbeliste toetustena 640 074 eurot. Suurimad toetussummad olid 

alljärgnevad: 

1. Ühtekuuluvusfondi rahastatav projekt, mida vahendas SA Keskkonnainvesteeringute keskus 

Meremäe ja Obinitsa külade vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine/rajamine 

toetuse osa 459 882,63 eurot, millest 2014. aastal laekus 410 513,04 eurot ning ülejäänud osa 

laekus 2015. aastal.  

2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 120 354 eurot, sellest vallateede remondiks 

93 354 ja korrashoiuks ja hooldamiseks 27 000 eurot. 
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3. EST-LAT-RUS programmi projekti ELRII473 „Sun and Wind“ (Obinitsa külakeskuse 

maakütte ja päikeseelektrijaama paigaldamine) toetus 27 417 eurot. 

4. Kultuuriministeeriumilt 15 582 eurot, millest Obinitsa Muuseumi tegevustoetuseks 15 182 

ja Seto nädal Meremäe koolis 400 eurot. 

5. EAS-ilt 13 135,9 eurot Meremäe mänguväljaku rajamiseks. 

6. Rahandusministeeriumilt 1 737,76 eurot õppelaenu kustutamiseks. 

7. Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Ametilt 1303 eurot koolipiima ja -puuvilja 

toetus. 

8. Maavalitsustelt 2 365 eurot erinevate projektide toetamiseks. 

 

Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest 

(Tabel 2) 
       

      2014 2013 2012 2011 2010 

Bilansi näitajad           

  Varad aasta lõpus  2939,3 2241,8 2187,9 2128 2167,4 

  Kohustused aasta lõpus 361,3 179,9 174,9 186,5 237 

   Netovara aasta lõpus 2578 2062 2013 1941,5 1930,4 

Tulemiaruande näitajad           

   Tegevustulud   1676,8 1109,2 1023,7 973,9 1001,4 

   Tegevuskulud   -1157,7 -1058 -946,4 -959,1 -997,6 

   Tegevustulem   519,1 51,2 77,3 14,8 3,8 

Finantstulud ja -kulud -3 -2,3 -3,4 -4,8 -4,7 

Aruandeperioodi tulem 516,1 48,9 73,9 10 -0,9 

Muud näitajad           

   Investeeringud põhivarasse 917,9 214,8 124,3 52,6 214,5 

   Likviidsus *   0,8 1,9 2,4 2,3 1,5 

   Lühiajaline maksevõime ** 1,49 2,5 3 2,9 2 

   Kohustuste osakaal varadest % *** 12,30% 8,00% 7,98% 8,70% 10,90% 

Laenukohustuste osakaal varadest 

**** 
7,10% 3,80% 3,72% 4,70% 6,00% 

Piirmäärade täitmine           

Laenukohustuste osakaal tuludest,           

millest on maha arvatud            

sihtfinantseerimine ***** 25,90% 13,79% 14,76% 20,00% 18,00% 

Tagastatud laenukohustuste            

suhe tuludesse, millest on maha           

arvatud sihtfinantseerimine ****** 3,55% 2,31% 2,58% 5,70% 3,90% 

 

*Likviidsus - likviidsed varad/ lühiajalised kohustused 

**Lühiajaline maksevõime - käibevara/ lühiajalised kohustused 

***Kohustuste osakaal varadest - kohustused/ varad % 
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****Laenukohustuste osakaal varadest - lühi- ja pikaajalised kohustused/varad 

*****Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine- valla- ja 

linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 60%; bilansilised 

laenukohustused aasta lõpus/ (kassapõhised tulud - kassapõhised saadud sihtotstarbelised 

eraldised (finantseerimine) eelarve täitmise aruande põhjal) 

******Tagastatud laenukohustuste suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine 

- valla- ja linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 20%; aruandeaastal 

tagasi makstud laenukohustuste summa/ (kassapõhised tulud - kassapõhiselt saadud 

sihtotstarbelised eraldised (finantseerimine) eelarve täitmise aruande põhjal). 

Valla põhitegevuse tulude ja kulude vahe 2014. aastal on 519,1 tuhat eurot ning 

aruandeperioodi tulem 516,1 tuhat.   2013. aastal olid vastavad näitajad 51,2 ja 48,9 tuhat eurot. 

2014. aasta lõpu seisuga on netovõlakoormus 68,0 tuhat eurot. 6-kordse põhitegevuse tulude ja 

kulude vahena võiks võlakoormus olla kuni 408 tuhat ning 60% põhitegevuse tuludest 

moodustab 580,3 tuhat eurot. Raha ja pangakontod  ületavad laenukohustuse 0,7 kordselt. 

Valla vara on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 697,5 tuhande euro võrra, suurenemine on 

toimunud nõuete 33,8 tuhat ja põhivara väärtuse kasvus 733,8 tuhat ning raha vähenemise tõttu  

pangakontol 99,1 tuhat.  

Suurenenud on kohustused 181,4 tuhande euro võrra. Suurenemine on toimunud kohustustes 

saadud ettemaksete ja laenukohustuste osas ja võlgades töövõtjatele ning võlad tarnijatele. 

Tegevustulud  on suurenenud 567,6 tuhande ja tegevuskulud on suurenenud 99,7 tuhande euro 

võrra.  

Valla hallatavate asutuste kasutuses on, bilansi seisukohalt, väheväärtuslik vara, mille 

soetamismaksumus on alla 2000 euro ilma käibemaksuta, ning mille kohta peetakse 

bilansivälist arvetust.  

Bilansivälist vara 155,7 tuhande euro väärtuses. 
 

Tegelikud tulud 2009-2014. aastal (Tabel 3) 

  Maksutulu Teenuste müük 
Saadud 

toetused 
Muud tulud 

2010 346 54,8 525,1 75,5 

2011 356,4 83,1 469,6 64,8 

2012 385,3 74,6 478,3 85,5 

2013 416,6 92 485,6 115 

2014 433,1 108,9 422,7 261,1 

Muutus võrreldes 

eelmise aastaga 
3,96% 18,34% -14,88% 127,00% 

 

2014. aasta kassakulu planeeritud eelarve tuludest laekus 104,2%, millest  moodustas 

maksutulu 35,3%, teenuste müük 8,8%, saadud toetused 34,5% ja muud tulud 21,4 % tulude 

mahust.  Aastate lõikes on maksutulu osakaal tulude osas kasvav ning tasandusfondi osakaal 

kahanev. 2014. aastal oli teenuste müügi maht suurem hooldekodu teenuste müügist ja 

õppekavavälisest teenuste osutamisest. Jätkuvalt on tõusmas muude tulude osakaal peamiselt 

ressursitasu tõttu ning muude tuludena tagastati põhivara soetamise sisendkäibemaksu summas 

128,9 tuhat eurot. 

Tegelikud tulud ja kassatulud ei ole omavahel võrreldavad, kuna nende arvestuspõhimõte on 

erinev. 
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Tegelikud kulud 2009-2014. aastal (Tabel 4) 

  
Antud 

toetused 
Tööjõukulu Majanduskulu Muud kulud 

Põhivara 

amortisatsioon 

2010 115,6 435,4 267,4 75,7 103,5 

2011 112,9 422,1 262,9 44,5 116,7 

2012 97,5 434,4 246,3 55,2 113 

2013 78,5 491,9 292,4 75,9 119,3 

2014 104,7 513,00 344,6 0,4 131,6 

Muutus 

võrreldes 

eelmise aastaga 

33,40% 4,29% 17,85% 37,50% 10,31% 

 

2014. aasta tegelikest kuludest moodustas antud toetused 10,9%, tööjõukulud 53,2%, 

majanduskulud 35,7%, muud kulud 7,2% ja põhivara amortisatsioon 13,6% kulude üldmahust. 

2014. aasta investeeringute kavast sai täidetud 93,6 %:  

Vallateede remont;  

Meremäe ja Obinitsa külade vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine/rajamine 

Obinitsa Külakeskuse maaküttele üleviimine ja päikese-elektrijaama ehitus;  

Meremäe Koolile bussi soetamine;  

Koostati Meremäe vaatetorni renoveerimistööde projekt, renoveerimistöid teostati 2014. aastal. 

Tööde teostamist rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.  

Meremäe Lasteaia mänguväljaku täiendamine ja piirdeaia ehitamine.  

 

 

Ülevaade majanduskeskkonnast 

Sisemajanduse koguprodukti kasvu prognoos 2014. aastaks on 0,5% ja 2015. aastaks 2,5%, 

2016. aastaks 3,5. (Rahandusministeeriumi 2014. aasta suvine majandusprognoos). 

Majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosiga on alandatud kuna esimese 

poolaasta reaalkasvu näitajad on nõrgad ning halvenenud on tulevikuväljavaated. 

Majanduskasvu toetab eelkõige sisetarbimine. 

 

Tarbijahindade tõus ulatub 2014. aastal 0,3%-ni, seejärel 2015. aastal 1,9%-ni ning 2016. aastal 

2,5%-ni. Inflatsioon hakkab sügiskuudel järk-järgult kiirenema energiatoodete hinnalanguse 

pidurdumise ning toiduainete mõningase kallinemise tõttu. 2015-2016. aastal kergitavad 

inflatsiooni ka riigipoolsed meetmed, millest valdav osa moodustab alkoholi ja tubakatoodete 

aktsiisimäärade tõstmine. 

 

2014. aastal on tööga hõivatute kasv peatunud ning prognoosi kohaselt hakkab hõive vähenema 

2016. aastast kiirenevas tempos. Vaatamata tööealise elanikkonna agregeeritud vähenemisele 

(vanusegrupp 15-74 aastat ) on nii tööjõus osalemise kui määr kriisist taastudes kasvanud ning 

sedakaudu võimaldanud hõivatute arvu lisandumist. Viimase rahvaloenduse tulemustele 

toetudes on alust arvata, et alates 2016. aastast hakkab hõivatute arv siiski kiirenevas tempos 

vähenema, mis piirab Eesti majanduskasvu. Töötuse määr langeb soodsate majandusarengute 

puhul prognoosiperioodi lõpuks 6% lähedale. 
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2014. aastal kasvas keskmine kuupalk 6,0% ja püsib selle lähedal ka järgmisel aastal. Nõudluse 

paranedes ja ekspordipartnerite nominaalkasvu taastudes võiks järgnevatel aastatel palga 

nominaalkasv natuke kiireneda, palga reaalkasv aeglustub veidi ning läheneb tööviljakuse 

reaalkasvule. Palgatulu reaalkasvu jätkumine, mis viimasel ajal on paljuski tingitud langevatest 

importhindadest, eeldab tulevikus tootlikkust tõstvaid investeeringuid, mis peaksid prognoosi 

kohaselt järgmisel aastal kiirenema. Sellel ja eelmisel aastal on palgatulu kasv majanduses 

tervikuna ületanud SKP nominaalkasvu, kuid pikemas plaanis peaksid need kasvutempod 

ühtlustuma. 

 

2014. aasta tõsteti Meremäe valla töötajate töötasu keskmiselt 10%. 

 

Meremäe vallas on maksutulu kasvanud 8,1% võrreldes eelmise perioodiga, samas on kasvanud 

kulud 11,8%.  

Meremäe vallas suuri ettevõtteid ei ole kuid olemasolevate tööandjate pankrot või tegevuse 

lõpetamine mõjutab valla elanike tööhõivet. 

Kohapealsed suurimad ettevõtted ja ettevõtjad on: 

Põllumajandus: Piusa Põllumajanduse OÜ; Seto Rügä OÜ 

Maavara kaevandamine. AS Kagu Teed 

Majutus-toitlustus. Setomaa Turismitalo OÜ; OÜ Naxos; Taarka Tarõ OÜ 

Kaubandus. OÜ Möldri Kaubandus; Võru Tarbijate Ühistu 

Perefirma: Lõuna Antsu talu; Seto Metall OÜ; Katusõkatja OÜ; Estviikor OÜ; Seto Aedvili 

TÜ; OÜ Tõrvas 

Postiteenusteenindus: Eesti Post AS. 

 

 

Ülevaade valla peamistest arengusuundadest 

Meremäe vald asub Kagu-Eestis. Meremäe vald moodustati 23. mail 1922. aastal, kuuludes 

Petseri maakonna koosseisu paiknedes Meeksi oja, Piusa jõe ning Eesti- Vene kontrolljoone 

vahelisel alal, kokku 132 km². Meremäe vald piirneb Vastseliina, Orava ja Värska vallaga Eesti 

Vabariigis ning Pankjavitsa ja Petseri vallaga Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri 

rajoonis. Üks osa Meremäe valla piirist on ühtlasi ka Euroopa Liidu välispiir. 

 

Meremäe vallas elab seisuga 01. jaanuar 2015 1098  elanikku, nendest tööealisi 669, lapsi 0-18 

aastaseid 129, pensioniealisi 300. Meremäe vallas on neli suuremat küla: Meremäe 167, 

Obinitsa 165,  Miikse 37 ja Uusvada 37 elanikuga. 

Toimetulekutoetuse saajaid  oli  2014 jaanuaris 25 peret, neist 4 olid lastega pered ning 16 peres 

oli töötu.  Sama aasta detsembris 18 peret, neist 5 olid lastega pered ning 9 peres oli töötu. 

Aasta jooksul on toimetulekutoetuse saajate ja töötute arv vähenenud, kuid lastega pered on 

jätkuvalt majanduslikult vähekindlustatud.  

Töötuna oli 2014 jaanuaris registreeritud 37 inimest, detsembris 24 inimest. 

Arvestades majanduse hetkeolukorda võib toimetulekutoetuse taotlejate arv muutuda vastavalt 

majandusolukorrale.  

Eesti riigi üleüldine majanduskliima mõjutab Meremäe valla ettevõtjaid ja ettevõtluskeskkonda 

ning valla elanike tööhõivet. Üldine majandussituatsioon mõjutab Meremäe vallale laekuvat 

üksikisiku tulumaksu.  
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Ülevaade arengukava täitmisest 

Üldandmed 

Meremäe valla tegevuste läbiviimise ja eelarvestuse aluseks on Meremäe valla arengukava ja 

eelarvestrateegia 2014-2019. Valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2019 on valla arengukava 

osa.  Valla arengukava ja eelarvestrateegia vaadatakse vallavolikogu poolt üle hiljemalt iga 

aasta 1. oktoobriks ning volikogu võtab vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel selle muutmise 

kohta. 

 

Ettevõtlus ja tööhõive 

Ettevõtlus 

Äriregistris on registreeritud 94 füüsilisest isikust ettevõtjat, 31 osaühingut, üks tulundusühistu 

ja 38 mittetulundusühingut. Tuntumad ettevõtted kohapeal on Setomaa Turismitalo OÜ, OÜ 

Katusõkatja, OÜ Naxos, OÜ Seto Metall, OÜ Tõrvas, Lõuna-Antsu talu, Seto Aedvili TÜ, 

Taarka TARÕ OÜ, Seto Rügä OÜ, OÜ Möldri Kaubandus, Piusa Põllumajanduse OÜ. 

Enamus registreeritud ettevõtjatest annab tööd endale või oma perele (Arengukava 2.3.1). 

Põllumajanduslike ettevõtete hulgas on suurenenud mahetootmisega tegelejate arv, samuti on 

suurenenud haritavad pinnad. Areng on olnud seotud toetuste süsteemi stabiliseerimise, uue 

tehnika soetamise, palgatööjõu ulatuslikuma kasutamise ja kaasaegsema tehnoloogia 

rakendamisega. 

30.06.2014. aasta sisuga on Meremäe valla territooriumist reformitud 97,07% maafondist. 

 

Turism ja puhkemajandus 

Turism 

 

Meremäe mäel asub 2008. aastal ehitatud vaatetorn ja laululava. Vaatetorni 

renoveerimisprojekti koostamist rahastas Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Amet. 

Vaatetorni renoveerimistööd toimuvad 2014-2015 aastal (Arengukava 2.3.3). 

Kultuuriministeeriumi rahastamisel renoveeriti Võmmorski tsässon (Arengukava 2.3.3). 

 

Puhkemajandus 

Kagu-Eesti üheks atraktiivsemaks turismipiirkonnaks on Setumaa. Sellest tulenevalt omab 

turism Meremäe valla jaoks järjest suuremat tähtsust. Vald on tuntud kui kultuuri- ja 

loodusturismi piirkond, kuna on säilinud autentne setu kultuur, vaheldusrikas ja puutumatu 

maastik.  

Algatatud on Obinitsa järveala ja Hilläkeste järveala detailplaneering puhkeala 

väljaehitamiseks. Planeeritud on Meremäe mäe otsa uue atraktiivse vaatetorni rajamine. 

Ajaloo-, kultuuri- ja loodusobjektide tähistamine (Arengukava 2.3.3) 
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Tehniline infrastruktuur 

Elamumajandus 

Meremäe valla Meremäe küla neljas paljukorterilises  majas on moodustatud korteriühistud. 

Meremäe vallale kuulub 72-st korterist 12 korterit.  

Obinitsa külas on üheksa paljukorterilist elamut, kokku 84 korteriga, nendest 8 kuuluvad 

Meremäe vallale, millest ühes asub perearsti ja Eesti Posti vastuvõturuumid. Obinitsa külas on 

elanikke pidevalt teavitatud  ning teavitatakse jätkuvalt korteriühistute vajalikkusest ja 

otstarbekusest. Moodustatud on üks korteriühistu. 

Vallavalitsus on müünud ja üritab müüa ka edaspidi valitsemiseks mittevajalikku vara.  

Hetkel puudub eriline huvi Meremäel ja Obinitsas asuvate vallale kuuluvate korterite ostmise 

vastu. Elavat huvi tuntakse korterite üürimise võimaluste kohta. 2014. aasta tegevuskavva on 

võetud vallale kuuluvate korterite remont (Arengukava 2.4.1). 

 

Valla teed 

Meremäe valla teedevõrk on 143 kilomeetrit, millest 107 kilomeetrit on kohalikud teed ja 36 

kilomeetrit erateed. Viimase 4 aasta vallateede remondi maht valla eelarvest näitab, et valla 

võimekus on remontida umbes 5% vallateedest igal aastal. 2015. aastal planeeritakse jätkata 

vallateede remonti (Arengukava 2.4.2). 

Valla territooriumil on 81 kilomeetrit riigimaanteid, millest 42% on mustkattega. 

Veemajandus 

Meremäe valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava  2013-2030 on aluseks vee- ja 

kanalisatsioonitrasside ehitamise jätkamiseks. 2012. aastal projekteeriti Meremäe küla vee- ja 

kanalisatsioonitrassid. Esitati taotlus kaasrahastuse saamiseks KIKi,  Euroopa Liidu 

Ühtekuuluvusfondi vee infrastruktuuri arendamise programmi. Taotluse rahuldamise positiivse 

otsuse tegi rahastaja 05. juulil 2013. Meremäe ja Obinitsa külade ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja arendamiseks eraldati toetust 1,07 miljonit 

eurot (Arengukava 2.4.3). 

2014. aastal jätkati taas hajaasustuse programmi rahastamist.  Projekti rahastab Eesti riik, 

kohalik omavalitsus ja tulu saaja. Hajaasustuse programmi vooru esitati 4 taotlust, millest 

rahastati 3 taotlust, rahastamata jäi üks taotlus. Hajaasustuse programmi raames rahastatakse 

veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete 

elektrisüsteemidega seotud tegevusi (Arengukava 2.4.3 ja  2.4.4). 

 

Soojavarustus 

2013. aastal viidi Obinitsa külakeskuse hoone üle maaküttele koos päikeseelektrijaama 

ehitusega (Arengukava 2.4.5). 

Valla hallatavate asutuste soojavarustus on lahendatud lokaalkatlamajade, maakütte või 

päikesekütte baasil ( Arengukava 2.4.5). 

Meremäe küla neljast kortermajast kolm kütavad hoonet maja keldris asuvast lokaalkatlamajast. 

Üheski majas tsentraalkütmist ei toimu. 

Obinitsa küla kortermajades tsentraalkütmist ei toimu, majad on puuküttega või on 

küttesüsteemid majasiseselt ümber ehitatud. 
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Side, internet, ühistransport 

Meremäe valla territoorium on kaetud mobiilse sidevõrguga. 2008. aastal ehitatud traadita 

interneti ühendus katab osaliselt lähiümbruse külasid, kuid levikiirus ei vasta tänapäeva 

nõuetele. 

2012 valmis Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt, EstWin projekti raames, internetiside 

maakaabel. 2013. aastal ühendati vallamaja ja Meremäe noortekeskus kiiresse  

internetisidesüsteemi (Arengukava 2.4.6). 

Ühistransport toimib maakonnaliinide baasil. Külades, mida ei läbi maakonnaliinid, on õpilaste 

transport korraldatud kooli bussiga (Arengukava 2.4.6 ja 2.6.2). 

 

Keskkonnahoid 

Veekogud 

Valla territooriumil on kolm järve, mis on puhkemajanduse seisukohalt tähtsad. 2014. aastal 

koostai Hilläkeste järve ja Obinitsa järve rannaala detailplaneeringu I etapp, töödega jätkati 

2014. aastal ( Arengukava 2.3.5 ja 2.5.2). 

Piusa jõgi on valla suurim jõgi, kus paikneb ürgoru maastikukaitseala. Piusa jõgi on üle-

euroopalise kaitseala Natura 2000 võrgustiku ala (Arengukava 2.5.2). 

 

Maavarad 

Alates 2008. aastast toimub Marinova maardlast dolomiidi kaevandamine AS Teede-REV 2 

(endine AS Põlva Teed) poolt. Kaevandamisluba on kuni 2025. aastani. 

Vallas asuvad veel Hilande, Tuhkvitsa ja Väiko-Härma liivamaardlad, Tiirhanna 

ehituslubjakivimaardla ning Küllätüvä savimaardla. Eelloetletud maardlatest kaevandamist ei 

toimu. Ehituslubjakivi ja sellega kaasnev dolomiit sobib ehituskillustikuks, osaliselt ka 

õhkkuiva lubja valmistamiseks, viimistlus- ja dekoratiivplaatide valmistamiseks (Arengukava 

2.5.3).  

 

Jäätmemajandus 

Meremäe valla haldusterritooriumil moodustati koos Värska, Veriora, Orava ja Mikitamäe 

valdadega ühine jäätmeveo piirkond, kus toimub korraldatud jäätmevedu. Ainuõigus 

segaolmejäätmete veoks on konkursi tulemusena antud aktsiaseltsile Eesti Keskkonnateenused 

neljaks aastaks so ajavahemikul 10.08.2010 kuni 15.07.2014. Korraldatud jäätmevedu hõlmab 

segaolmejäätmeid. Liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajatele kohustuslik. 

Selleks peetakse jäätmevedajate registrit infosüsteemis Skarabeus+.  

Ohtlike jäätmete kogumispunkt asub Meremäe külas. ETO pakendikonteinerid asuvad 

Meremäe, Obinitsa, Uusvada ja Miikse külas.  

Komposteeruv materjal ladestatakse koostöös Kimeko OÜga (Arengukava 2.5.4). 
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Heakord 

2014. aastal jätkati Meremäe ja Obinitsa külade planeeringu koostamist, mis on aluseks külade 

heakorrastamisel. (Arengukava 2.5.7) 

 

 

Haridus 

Alusharidus 

Meremäe vallas on kaks lasteaeda. Obinitsa lasteaed on ühe liitrühmaga, milles on 13 last. 

Lastaed asub Obinitsa Külakeskuse ruumides. Lasteaialaste hoiu- ja õppimistingimused ning 

personal vastab kehtestatud nõuetele. Lasteaial on aiaga piiratud ja nõuetele vastav 

mänguväljak. 

Meremäe Kooli juurde kuulub lasteaia liitrühm 18 lapsega. Lasteaialaste hoiu- ja 

õppimistingimused vastavad kehtestatud nõuetele. Lasteaiaõpetajate kvalifikatsioon vastab 

kehtestatud tingimustele. Lasteaial on aiaga piiramata mänguväljak. Mänguväljaku täiendamise 

ja kaasajastamise projekt ja rahastamistaotlus koostati 2013. aastal. Ehitustööd toimusid  2014. 

aastal (Arengukava 2.6.4). 

 

Põhiharidus 

Meremäe vallas on üks põhikool, asukohaga Meremäe küla. Koolis õpib 49 õpilast ja 18 

lasteaialast (Arengukava 2.6.2 ja 2.6.1).  

Õpilaste vähesuse tõttu toimub õppetöö liitklassides. Õppeaastal 2014/2015  on moodustatud 5 

klassikomplekti 1.-3., 2., ja 5.-7., 6.-8., 9. klassi õpilastest. Vastava vanuserühma õpilaste 

puudumisel on komplekteerimata neljas klass. Õppeaastal 2013/2014 õppis 23 Meremäe valla 

elanike registrisse kantud õpilast mõne teise omavalitsuse põhikoolis, 2014/2015 õppeaastal on 

vastav näitaja 22.  

2010. aastal alanud koolihoone remont 2014. aastal ei jätkunud. Võimalusel jätkatakse 

remonditöödega 2015. aastal (Arengukava 2.7.4) 

Remonti vajab kooli staadion tervikuna ja skatepargi atraktsioonid (Arengukava 2.6.4). 

Õppetöös rakendatakse 2010. aastal jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseadust. Kooli 

lasteaia osa õppetöö korraldamisel lähtutakse koolieelse lasteasutuse seadusest. 

 

Noorsootöö ja huviharidus 

Meremäel asub Meremäe Avatud Noortekeskus ja Obinitsas noortetuba. Avatud noortekeskus 

teeb tihedat koostööd Vastseliina, Misso, Värska ja Mikitamäe noortekeskustega. Noorsootööd 

koordineerib noorsootöötaja. 

Noortest õpib Vastseliina Muusikakoolis üheksa õpilast, Võru Kunstikoolis kaks, Võru 

Tantsukoolis kaks ja Võru Judokeskuses üks ning kaks õpilast Huvikoolis Budokeskus.  

Huvikooli õppemaksust tasub vald 90% kohamaksumusest õpilaste eest, kes õpivad Meremäe 

Koolis ja 25% kohatasust õpilaste eest, kes õpivad mõne teise omavalitsuse  põhikoolis. 

Meremäe Kooli juures töötab muusika-, spordi- ja näitering, nädalas kokku üheksa 

ringitunniga. Projektipõhise rahastusega toimusid majandusõppe- ja robootikaring. 

(Arengukava 2.6.3).  
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Kultuur 

Kultuuriasutused ja –paigad 

Kultuuriürituste läbiviimiseks on ruumid vallamajas, Meremäe koolimajas, Obinitsa 

Külakeskuses. Vabaõhulavad asuvad Meremäe mäel ja Meremäe noortekeskuse juures. Teatri- 

ja kontserdiõhtuid korraldatakse Obinitsa Seto Seltsimajas ja galeriis Hal´as Kunn. 

Meremäe valla suurimad kultuurisündmused korraldab kolmas sektor.  

Üleriigilise kuulsuse ja osavõtjatega on Ostrova festival ja Rikka Ivvani pillilaager.  

Toimivad külaplatsid on Uusvada, Lepä, Tobrova, Kuigõ, Serga, Miikse, Kuksina, Kalatsova, 

Küllätüvä ja Rokina külades. Kolmanda sektori korraldatavaid ettevõtmisi on aasta jooksul 

vallaeelarvest toetatud 5000 euroga (Arengukava 2.7.1). 

 

Meremäe vallas tegutseb 29 aktiivset kultuurikollektiivi ja kodanikuühendust (Arengukava 

2.7.1). 

 

Raamatukogud 

Vallas on kaks avalikku raamatukogu.  

Tavapärase lugejate teenindamise kõrvalt toimivad raamatukogud ka kooskäimiskohtadena, 

kus korraldatakse üritusi täiskasvanutele ja lastele. Vaba juurdepääs informatsioonile annab 

võimaluse kasutada raamatukogu õppeks ja enesetäiendamiseks (Arengukava 2.7.2). 

Raamatukogule teavikute soetamist toetatakse vallaeelarvest (Arengukava 2.7.2). 

 

Muuseum 

Obinitsa külas asub valla hallatav muuseum Obinitsa Muuseum ja Tobrova külas on seto 

traditsiooniline talukompleks Luikjärve talu. Muuseumi eesmärgiks on setu kultuuripärandi 

säilitamine ja uurimine. Muuseumi tegevust toetab Kultuuriministeerium 12782 euroga aastas 

(Arengukava 2.7.3). Lisaks püsiekspositsioonile toimus aasta jooksul üks näitust „SETO?“.  

 

Seto leelo 

2009. a sügisest on seto leelo kantud UNESCO vaimse pärandi kaitsenimekirja, sellest 

tulenevalt ja sellega kaasnevate tegevuste läbi on tõusnud oluliselt setu kultuuri sisu tundmine 

vallaelanike seas. Tõusnud on kultuuri- ja noorsootöö tase, mille indikaatoriks on ürituste 

mitmekesisuse kasv. 

Seto leelo on üks kogukonna identiteedi ja ühtekuuluvustunde alustalasid, millega koos antakse 

edasi eluviisi, keelt ja kultuuri (Arengukava 2.7.6). 

 

Sport 

Vallas on kaks staadioni ja kaks spordisaali (Meremäel ja Obinitsas). Mõlemad staadionid 

vajavad renoveerimist (Arengukava 2.8.2).  

Kaasaegne jõusaal asub Obinitsa Külakeskuses. Koostöös MTÜ Meremäe Kultuuriühinguga 

rajati jõusaal Meremäe koolimajja (Arengukava 2.8.2). Suurimad spordisündmused on 

Paasavolle, petanque turniir, vastlapäev ning koolis läbiviidavad spordipäevad. 
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Arstiabi 

Perearsti vastuvõtt toimub Meremäe ja Obinitsa külas. Vastuvõturuumid on renoveeritud, 

kuid puuduvad kaldteed abivahendiga liikumiseks. Vallaeelarvest tasutakse perearsti 

vastuvõturuumide majanduskulud.  Statsionaarse arstiabi või eriarstiteenuse saamiseks tuleb 

pöörduda Võrru või Tartusse. Lähimad apteegid asuvad Vastseliinas ja Võrus (Arengukava 

2.8.1).  

 

Sotsiaalhoolekanne 

Meremäe valla hallatavate asutuste hulgas on 6-toaline 12 voodikohaga Meremäe Hooldekodu. 

(Arengukava 2.9.1) 

Meremäe Hooldekodu on vanurite ja puuetega, v.a vaimupuudega, isikute ajutiseks või 

alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk 

on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Hooldekodu 

aasta keskmine täituvus on 10,97 inimest.  

Hooldekodu osutab teenuseid sõlmitud lepingute alusel eelkõige elanikele, kelle elukoha 

andmetena on rahvastikuregistris märgitud Meremäe vald. 

Hooldekodus on tagatud ööpäevaringne teenindus ja valve. 

2013. aastal renoveeriti hooldekodu vannituba ja ehitati kaldtee (Arengukava 2.9.1). 

Sotsiaalkorterit kasutatakse toimetulekuraskustes ja tuleõnnetuses elamispinna kaotanud 

inimeste ajutiseks paigutamiseks. Potentsiaalseteks klientideks on ka alkoholiprobleemidega 

üksikud inimesed, kes peavad minema hooldusteenusele, kuna ei suuda oma eluga toime tulla. 

Sotsiaalkorterid vajavad renoveerimist (Arengukava 2.9.2) 

Eestkostet, tahtevastast paigutamist ja sundkorras aitamist saab teha kohtuotsuse alusel. 

Eestkoste on määratud 3  inimesele, kes viibivad erinevates erihoolekandeasutustes - üks klient  

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuses, üks klient Imastu Kool-kodus ja SA Tartu 

Perekodu Käopesas.  

Side on ka Võru Päevakeskusega, kus üks puudega inimene on leidnud võimaluse seal käia ja  

osa võtta erinevatest pakutavatest tegevustest. 

Nõustamisteenust on võimalik saada Võrumaa Rajaleidja keskusest. 2014. aastal maksis vald 

lapse sünni puhul toetust 300 eurot, millest 200 eurot pärast sünni registreerimist ja 100 eurot 

lapse üheaastaseks saamisel. Lastele makstakse toetust esimesse klassi astumise puhul 64 eurot. 

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise puhul määrab toetuse summa vallavolikogu, vastavalt 

rahalistele võimalustele, ühekordse toetusena.  

Riiklikud toetused: toimetulekutoetus, sügava puudega inimese hooldajatoetus, raske puudega 

inimese hooldajatoetus, puudega lapse hooldajatoetus, vajaduspõhine peretoetus. 

Vald maksab sotsiaalmaksu hooldajate palkadelt. Seadusest tulenevalt on see summa 117,15 

eurot kuus. 

Ühekordset toetust makstakse vanema avalduse alusel lapsele prillide ostmiseks, klaasid kuni 

29 eurot, raamid 20 eurot, ning küttepuude ostuks kuni 96 eurot. Kõik valla elanike registrisse 

kantud kuni 16-aastased lapsed saavad jõulupaki. 

Matusetoetus vallaelaniku surma korral on 64 eurot.  
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Ühekordsete  toetuste eraldamist küttepuude, ravimite või muude kulude katmiseks otsustab 

vallavalitsus. 

Valla sotsiaaltöötaja osutab sotsiaaltransporditeenust eakatele ja töövõimetuspensionäridele 

arsti vastuvõtul käimiseks, haiglasse minekuks ja haiglast kojusaamiseks (Arengukava 2.9.2). 

 

Turvalisus 

Meremäe valda teenindavad Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru 

konstaablijaoskonna Meremäe, Misso, Vastseliina konstaablipiirkonna kaks konstaablit. 

Kasuks tuleb piirivalvekordoni olemasolu (Piusa kordon).  

Valla hallatavate asutuste hooned on varustatud valvesüsteemidega. Toimib mitteametlik 

naabrivalve.  

Meremäe ja Obinitsa küla põhitänavad on valgustatud. 

Valda läbivad põhimaanteed on aasta läbi  sõidetavad ja varustatud liiklust reguleerivate 

märkidega (Arengukava 2.10.1).  

2013. aastal loodi vabatahtlik päästekomando MTÜ Meremäe Vabatahtlikud Päästjad. Päästjate 

kasutusse on antud valla kaks tuletõrjeautot (Arengukava 2.10.2).  

Päästeameti veevõtukoht asub Mereküla külas, Meremäel puurkaevu juures, Setomaa 

Turismitalus. 
 

Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevusest siseauditi korraldamisel 

Sisekontroll on juhtkonna poolt loodud ja sisse viidud protsess, saavutamaks püstitatud 

eesmärke ning põhjendatud piisava kindluse saamiseks järgmistes lõikudes: 

1. Tegevuse tulemuslikkus ja efektiivsus, so vastavus plaanidele ja protseduuridele; 

2. Finantsaruannete usaldusväärsus; 

3. Seaduste ja kehtivate kordade vastavus. 

Meremäe vallas siseaudiitori ametikohta ei ole. Sisekontrolli teostatakse igapäevase töö käigus, 

vajadusel viiakse revisjon läbi konkreetse kulu või hallatava asutuse kontrollimiseks. 

Protseduurireeglite täpsustamiseks on vastu võetud alljärgnevad õigusaktid:  

1. Meremäe valla arengukava 2014-2019 (arengukava kooseisu kuulub eelarvestrateegia) 

2. Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord 

3. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine 

4. Meremäe Vallavalitsuse teenistujate koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste ning 

vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine 

5. Meremäe valla asjaajamise kord 

6. Meremäe vallavara valitsemise kord 

7. Hankekord 

8. Meremäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 

9. Veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Meremäe vallas 

10. Meremäe valla heakorraeeskiri 

11. Meremäe valla teehoiu eeskiri 

12. Meremäe vallateede seisundnõuded 

13. Meremäe valla avaliku korra eeskiri 

14. Meremäe valla jäätmekava vastuvõtmine 

15. Meremäe valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus 

16. Huvikooli õpilaste toetamise kord 

17. Õppetoetuse maksmise kord 
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18. Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate kaetava osa määra kehtestamine 

19. Täiendavate sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord 

20. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Meremäe vallas 

21. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord 

22. Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord Meremäe vallas 

23. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 

24. Lapsehoiuteenuse rahastamise kord 

25. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord 

26. Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord Meremäe vallas 

27. Meremäe valla terviseprofiil ja tegevuskava 2014-2018  
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE 

AASTAARUANNE 
 

Konsolideeritud bilanss 

Tuhandetes eurodes 

  Lisa 

Kokku 

31.12.2014 

Kokku 

31.12.2013 

Raha ja pangakontod 2 145,2 244,3 

Maksu, lõivu ja trahvinõuded 3A 75,6 55,4 

Muud nõuded ja ettemaksed 4 49 15,2 

Käibevara kokku   269,8 314,9 

Maksu, lõivu ja trahvinõuded 3B 0 0,2 

Kinnisvarainvesteeringud 6 15,4 6,5 

Materiaalne põhivara 7 2654,1 1920,3 

Kokku põhivara   2669,5 1927,0 

Aktiva (varad) kokku   2939,3 2241,9 

        

Võlad tarnijatele 8 57,7 13,8 

Võlad töövõtjatele 9 59,3 49,9 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 5 33,2 28,4 

Eraldised 10A 2,5 2,5 

Laenukohustused 10A 28,5 32,4 

Lühiajalised kohustused kokku   181,2 127,0 

Laenukohustused 10C 180,1 52,9 

Pikaajalised kohustused kokku   180,1 52,9 

Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)   2061,9 2013,0 

Aruandeperioodi tulem   516,1 49,0 

Netovara   2578,0 2062,0 

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku   2939,3 2241,9 
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Konsolideeritud tulemiaruanne 

Tuhandetes eurodes 

  Lisa 

Kokku 

31.12.2014 

Kokku 

31.12.2013 

Tegevustulud   1676,8 1109,3 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed   441,7 416,6 

Tulumaks   400,9 363,3 

Omandimaks (maamaks)   40,8 53,3 

Kaupade ja teenuste müük 11 107,9 92,1 

Saadud toetused 13A 982,4 485,6 

Muud tulud 12 144,8 115,0 

Tegevuskulud   -1157,7 -1058,0 

Antud toetused 13B -93,9 -78,5 

Tööjõukulud 14 -549,7 -491,9 

Majanduskulud 15 -298,8 -292,4 

Muud kulud   -215,3 -195,2 

Muud tegevuskulud 16 -83,4 -75,9 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7;6 -131,9 -119,3 

Aruandeperioodi tegevustulem   519,1 51,3 

Finantstulud ja -kulud 17 -3 -2,3 

Aruandeperioodi tulem   516,1 49,0 
 

 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

Tuhandetes eurodes 

  Lisa 

Kokku 

13.12.2014 

Kokku 

13.12.2013 

Rahavood põhitegevusest       

Aruandeperioodi tegevustulem   519,1 51,2 

Korrigeerimised       

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 6; 7 131,9 119,3 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt   43,3 35,6 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 13 -597,6 -136,0 

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   8,5 0,0 

Kasum/kahjum põhivara müügist 6; 12 -0,3 -1,2 

Korrigeeritud tegevustulem   104,9 68,9 

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus       

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus   -49,3 -7,7 
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Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus   51,3 1,4 

Rahavood põhitegevusest kokku   106,9 62,6 

Rahavood investeeringutest       

Tasutud põhivara eest kokku   -435,3 -214,8 

Põhivara müügist saadud tulu   0,3 1,8 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   121,1 136,0 

Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -13   

Laekunud intressid 17 0,1 0,2 

Rahavood investeeringutest kokku   -326,8 -76,8 

Rahavood finantseerimistehingutest       

Laekunud laenud   155,7 18,0 

Tagasi makstud laenud 10 -32,4 -14,3 

Makstud intressid 17 -2,4 -2,7 

Rahavood finantseerimistehingutest kokku   120,9 1,0 

Puhas rahavoog   -99,0 -13,1 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguseks 1 244,3 257,4 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpuks 1 145,3 244,3 

Raha ja selle ekvivalentide muutus   -99,0 -13,1 
 

 

 

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 

Tuhandetes eurodes 

  Netovara  

Saldo 31.12.2010 1930,4 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 1,1 

Aruandeaasta tulem 10 

Saldo 31.12.2011 1941,5 

Aruandeaasta tulem 73,9 

Töösuhte lõpetamise hüvitis -2,5 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,1 

Saldo 31.12.2012 2013,0 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 

Aruandeaasta tulem 49,0 

Saldo 31.12.2013 2062,0 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 

Aruandeaasta tulem 516,1 

Saldo 31.12.2014 2578,0 
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Eelarve täitmise aruanne 

Tuhandetes eurodes 

  Põhitegevuse tulu liik 

2014 

eelarve  

Täpsustatud 

eelarve 2014 Täitmine 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 396,0 400,0 391,9 

3030 Maamaks 42,2 42,2 41,2 

  Maksutulu kokku 438,2 442,2 433,1 

3229 

Laekumine üldvalitsemise 

majandustegevusest 0,8 5,2 5,0 

3225 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 13,7 15,6 16,8 

3223 Laekumine tervishoiualasest tegevusest 0,2 0,1 0,1 

3221 

Meremäe noortekeskuse 

majandustegevuse tulu 0,2 0,6 0,7 

3221 XXVI Üldlaulupeo tulu 0,0 0,4 0,4 

3221 Muuseumi tulu kokku 5,5 5,5 6,0 

3222 Obinitsa külakeskuse tulu kokku 5,2 5,2 4,8 

3220 Meremäe lasteaialaste vanemate osamaks 1,2 1,2 1,6 

3220 Obinitsa lasteaialaste vanemate osamaks 1,0 1,0 1,1 

3220 Kooli tulu teenustest kokku 4,6 4,1 2,8 

3220 Koolitoidu tulu  5,9 8,5 9,2 

3220 Õpilaskoha maks teistelt omavalitsustelt 13,9 13,9 14,0 

3224 Meremäe Hooldekodu tulu 45,0 45,0 45,9 

3224 Sotsiaalteenuse tulu 0,8 0,8 0,6 

  Tulu teenustest kokku 98,0 107,1 109,0 

35000002 Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused   1,6 41,3 

35000006 Kultuuriministeerium 16,8 15,6 15,6 

35000007 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 27,0 27,0 27,0 

35000008 Põllumajandusministeerium 1,5 1,6 1,3 

35000009 Rahandusministeerium 1,4 1,7 1,7 

35000011 Sotsiaalministeerium 5,6 0,0 0,0 

35000014 Maavalitsused 1,0 2,4 2,4 

35008 Muudelt residentidelt 25,2 24,2 27,6 

  
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks 

kuludeks kokku 78,4 74,1 116,9 

352 Tasandusfond 146,1 147,9 147,9 

352 Toetusfond 151,5 157,9 157,9 

  Kokku toetus- ja tasandusfond 297,6 305,8 305,8 

3825 Kaevandamisõiguse tasu 108,6 131,7 131,7 

3825 Laekumine vee erikasutusest 0,6 0,6 0,5 

  Kokku ressursimaks 109,2 132,3 132,3 

3888 Muud eespool nimetamata tulud 0,1 114,8 128,9 
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  KOKKU PÕHITEDEVUSE TULU 1021,6 1176,3 1225,9 

  
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 

füüsilistele isikutele -81,1 -87,7 -74,3 

  Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -35,4 -36,6 -30,5 

  Tööjõukulu -541,2 -528,2 -513,0 

  Majandamiskulu -351,9 -380,4 -344,6 

  Muud tegevuskulud -8,0 -12,6 -0,4 

  
Põhitegevuse kulu kululiikide järgi 

kokku -1017,6 -1045,5 -962,7 

  Põhitegevuse tulem 4,0 130,8 263,2 

  Investeerimistegevuse tulud       

3881 Rajatiste ja hoonete müük 1,0 1,0 0,9 

15 Põhivara soetus ja parendus -1327,1 -1175,1 -1006,4 

  

Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine 941,6 633,0 531,6 

  

Põhivara soetuseks saadav ja edasi antav 

sihtfinantseerimine   6,1 0,0 

  

Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine -22,9 -18,2 -13,7 

  

Osaluste ning muude aktsiate ja osade 

soetus (-) -2,5 -2,5 -2,5 

  Finantstulu 0,2 0,2 0,1 

35020005 Finantskulu -8,7 -2,6 -2,4 

35028 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -418,3 -558,0 -492,5 

  Eelarve tulem (ülejääk (+) puudujääk (-)) -414,4 -427,2 -229,2 

  Finantseerimistegevus       

  Kohustuste võtmine 350,0 350,0 155,7 

  Kohustuste tasumine -14,4 -14,4 -14,4 

  Kohustuste tasumine (klientide raha) -18,0 -18,0 -18,0 

  Finantseerimistegevus kokku 317,6 317,6 123,3 

  
Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) -96,7 -109,5 -105,9 

          

          

  Põhitegevuse kulu liik 

2014 

eelarve 

Täpsustatud 

eelarve 2014 Täitmine 

01111 Vallavolikogu 8,5 8,5 7,7 

01112 Vallavalitsus 149,5 155,5 153,4 

01114 Reservfond 8,0 12,6   

01800 Liikmemaksud 17,6 17,6 17,1 

01 Kokku üldvalitsemine 183,6 194,2 178,2 

03200 Päästeteenistus 0,5 0,5 0,5 

03 Kokku avalik kord ja julgeolek 0,5 0,5 0,5 

04510 Vallateede korrashoid 39,1 39,1 19,0 
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04730 Turism 1,9 1,9 0,3 

04740 Maakorraldus 19,7 19,7 16,6 

04710 Kaubandus ja laondus ,0 5,0 2,5 

0474001 Valla heakorrapreemia "Kaunis kodu" 0,2 0,1 0,1 

04900 Ettevõtlus- ja loomemajandus 0,5 0,5   

04 Kokku majandus 61,4 66,4 38,4 

05100 Jäätmekäitlus 1,5 1,5 1,3 

0520006 

Meremäe ja Obinitsa külade vee- ja 

kanalisatsioonitrasside uuendamine   5,2 5,0 

05 Kokku keskkonnakaitse 1,5 6,7 6,3 

06100 Elamu- ja kommunaalmajandus 28,2 30,0 29,5 

06400 Tänavavalgustus 1,9 3,2 1,9 

06605 01 Kalmistud 11,4 11,4 11,4 

06605 02 Hulkuvad loomad 0,6 0,6 0,6 

06 Kokku elamu- ja kommunaalmajandus 42,1 45,2 43,4 

07210 Üldmeditsiiniteenused 5,9 4,2 4,2 

07400 Muu tervishoid 0,6 0,2 0,2 

07500 Teadus- ja arendustegevus tervishoius 0,7 1,0 1,0 

07 Tervishoid 7,2 5,4 5,4 

08102 Spordisaal Obinitsa Külakeskuses 8,0 8,0 8,0 

08103 Spordiüritused 0,4 0,4 0,3 

08107 01 Meremäe valla avatud noortekeskus 18,6 20,5 18,6 

08107 05 Maakondlik õppenõustamiskeskus 0,3 0,3 0,2 

08108 Täiskasvanute huvialategevus 1,1 1,1 1,1 

0820101 Meremäe raamatukogu 22,7 22,7 22,4 

0820102 Obinitsa raamatukogu 20,2 20,2 18,7 

08203 Muuseum 30,1 33,2 32,5 

08207 01 Koristustalgud 0,3 0,3 0,3 

08207 02 Seto lauluema mälestusplatsi planeering  2,0 2,0 0,0 

08208 Kultuuriüritused 2,0 2,0 2,0 

08209 01 Seltsitegevus 6,8 6,8 6,2 

08209 04 Obinitsa külakeskus 22,9 22,9 20,3 

08209 05 Aasta tegija preemia 1,3 1,2 1,2 

08209 06 XXVI üldlaulupeol osalemine 0,6 0,7 0,7 

08209 07 Valla külamängude korraldamine 1,0 0,0 0,0 

08209 08 

Ajaloo-, kultuuri- ja loodusobjektide 

tähistamine 5,0 0,0 0,0 

08212 Laululavad 0,1 0,4 0,4 

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus 0,0 0,0 0,0 

08 Kokku vaba aeg, kultuur, religioon 143,4 142,8 133,0 

09101 01 Meremäe lasteaed 37,9 37,9 37,2 

09110 02 Obinitsa lasteaed 51,8 51,8 49,7 

09110 05 Arvlemine eelharidus   1,6 1,5 

09212 05 Arvlemine põhi- ja gümnaasiumiharidus 34,4 34,4 33,5 
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09212 06 Arvlemine huviharidus 17,5 16,1 14,9 

09212 10 Meremäe Kool 248,8 245,3 244,9 

09212 14 Majandusõpe Meremäe koolis 1,2 1,2 1,2 

09600 Õpilasveo eriliinid 2,1 7,0 6,4 

09601 Koolitoit 22,1 24,9 24,2 

09609 Õppestipendium 1,2 1,2 1,2 

09 Kokku haridus 417,0 421,3 414,7 

10120 

Puuetega inimeste 

sotsiaalhoolekandeasutused 29,2 27,4 26,1 

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 3,9 3,9 3,2 

10402 01 Perede toetus 13,6 13,6 11,6 

10402 02 Meremäe lasteaialaste toitlustamine 3,9 3,9 2,6 

10402 03 Obinitsa lasteaialaste toitlustamine 3,4 3,4 2,3 

10402 04 Erivajadusega lapse lapsehoiuteenus 0,2 0,6 0,4 

10402 05 Vajadusepõhine peretoetus 3,4 3,4 1,0 

10600 Sotsiaalkorteri renoveerimine 3,0 0,6 0,2 

10700 Meremäe Hooldekodu 66,9 66,9 61,0 

10701 Riiklik toimetulekutoetus 24,5 32,6 27,9 

10702 Sotsiaalhoolekande teenused 6,9 6,9 6,3 

10800 

Erihooldekodu rajamise tasuvusuuringu 

läbiviimine 2,0 0,0 0,0 

10 Kokku sotsiaalne kaitse 160,9 163,1 142,7 

  
PÕHITEGEVUSE KULU 

TEGEVUSALDE JÄRGI KOKKU 1017,6 1045,5 962,7 

 

 

Selgitused eelarve täitmise aruande juurde 

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

finantsaruannetega võrreldav. 

Tulude eelarvet on suurendatud muude tulude ja kaevandamisõiguse tasu osas. Vaatamata 

eelarve täpsustamisele laekus 14,1 tuhat eurot planeeritust enam. Kaupade ja teenuste osas 

täpsustati eelarve tulu haridusteenuse osutamise ja sotsiaalasutuste majandustegevusest 

laekuvate tulude osas.  

Ressursitasu eelarvet suurendati 23,1 tuhande euro võrra. 

Teiste tegevusalade osas planeeritud eelarve, täpsustatud eelarve ja kassakuludes suuri 

erinevusi ei esine.  
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti 

Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas esitatud 

arvestuspõhimõtetega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 

arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise 

seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 

raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes ühe 

komakohaga. 

Varade ja kohustuste jaotus lühi-ja pikaajalisteks 

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

kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem, arvestatuna bilansikuupäevast.  

Raha ja raha ekvivalendid 

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode 

jääke. Raha kajastatakse rahavoogude aruandes. 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded 

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt 

tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi 

laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 

Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumist hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste 

perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on 

bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid 

varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste 

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

võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja arvatud. 

Käibemaksu arvestus 

Meremäe Vallavalitsus on alates märtsist 2014 osaliselt käibemaksukohustuslane ning 

arvestatud käibemaksu ja sisendkäibemaksu arvestatakse alljärgnevatel tegevusaladel: 

1) Meremäe ja Obinitsa külade vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitamine, 

2) Elamu- ja kommunaalmajanduse osas vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, 

3) Muuseum  

Teistelt tegevusaladelt käibemaksu arvestust ei peeta. 

Meremäe Vesi OÜ on samuti käibemaksukohustuslane. 
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Konsolideerimine 

Valitseva mõju all oleva äriühingu tegevus kajastub konsolideeritud aruandes alates valitseva 

või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all oleva üksuse 

finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt meetodil, kusjuures 

konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud ning 

realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Osalust olulise mõju all olevas äriühingus 

kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse maad, hooneid, hoonete osa või kortereid, mida hoitakse 

väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida avaliku sektori üksus ei kasuta 

oma põhitegevuse tarbeks. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest 

on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused. 

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

soetusmaksumusega üle 2000 euro ilma käibemaksuta (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral 

alates 1917 eurost). Varasid mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus 

on alla 2000 euro, kantakse soetamise hetkel aruandeperioodi kuludesse ning varade üle 

peetakse bilansivälist arvestust materiaalselt vastutavate isikute lõikes. 

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, 

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

kuluna. 

Põhivara parendusväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara 

kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. 

Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, 

kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. 

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale 

põhivaragrupile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

Hooned 1,2- 2,5% 

Muud rajatised 10,0% 

Sh vee- ja kanalisatsioonitrassid 3%  

Teed 5,0% 

Transpordivahendid 20,0% 

Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 33,33% 

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 10,00% 

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

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

lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille 
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suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole 

kindlalt fikseeritud.  

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, 

mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist.  

Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks kajastatakse tuludes ja kuludes sel perioodil, millal toetuse 

saaja teeb kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud. 

 

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks kajastavad üksused, kelle eesmärgiks, ei ole kasumi 

teenimine, sihtfinantseerimist tuluna põhivara soetamise perioodis.  

Maksude arvestus 

Põhivara ja varude soetamisel tasutud mitte tagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, 

juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamise hetkel kuluna ning 

neid ei kajastata varade soetamismaksumuse koosseisus. 

Põhivara soetusel tasutud käibemaks eraldatakse kontole „käibemaks põhivara soetuselt“ kuid 

see kajastatakse rahavoogude aruandes põhivara soetusena ja põhivara soetuseks saadud 

sihtfinantseerimise loetakse kogu mahus investeerimistegevuseks. 

Tulude arvestus 

Maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavale dokumendile. 

Toodete, teenuste ja põhivara müügist saadavat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised 

omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on 

usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes 

valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse laekumise momendil. 

Kulude arvestus  

Kulud ja põhivara soetus kaetakse valla eelarvest. Kulud võetakse arvele tekkepõhiselt, kulu 

tekkimise momendil arve, ostu-müügi lepingu või mõne muu kulu tekkimist tõestava 

dokumendi alusel. Vara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud, mida ei arvata 

sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud 

tegevuskulud. 

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed ning valla hallatavate 

asutuste juhid, kellel on õigus sõlmida iseseisvalt lepinguid. Tööandja ja ostu- ja müügilepingu 

sõlmimise õigused on kooli ja lasteaia direktoril, hooldekodu juhatajal, muuseumi juhatajal. 
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Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 

asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud 

aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 

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

kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse 

raamatupidamise aastaaruande lisades  

Eelarve täitmise aruanne 

Eelarve täitmise aruanne kajastab raha liikumist pangakontol. Antud andmeid ei ole võimalik 

võrrelda tekkepõhistes aruannetes kajastatud andmetega. Tulud kajastatakse laekumise ning 

kulud väljamaksmise momendil. 

1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara 

müügist laekunud summad tuluna, amortisatsioon ja muid põhivaraga tehtud mitterahalisi 

tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 

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

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

põhivara soetamise kuluna.  

Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 

   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.3013 

Sularaha kassas 0 0,1 

Arvelduskontod SEB Pank 109 243,6 

Arvelduskontod Swedbank 15,8 0,6 

KIK laenukonto Swedbank 13,4 0 

OÜ Meremäe Vesi konto Swedbank 7,00 0 

Raha ja pangakontod kokku 145,2 244,3 

 

Lisa 3. Maksu-, lõivu ja trahvinõuded   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Lisa 3A Lühiajalised nõuded     

Üksikisiku tulumaks 48,4 39,2 

Maamaks 0,6 0,9 

Vee erikasutus 0 0,2 
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse 

tasu 26,6 15,1 

Kokku lühiajalised maksu-, lõivu ja trahvinõuded 75,6 55,4 
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Lisa 3B Pikaajalised nõuded     

Üksikisiku tulumaks 0 0,2 

Kokku pikaajaline maksu-, lõivu ja trahvinõue 0 0,2 

 

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Nõuded ostjate vastu     

Saamata sihtfinantseerimine 27,7 2,1 

Sihtasutused ja mittetulundusühingud 0,7 1,2 

Äriettevõtted 0,9 0,2 

Füüsilised isikud 5,8 2,4 

Ebatõenäoliseks hinnatud nõuded 0 0 

Kokku nõuded ostjate vastu 35,1 5,9 

Iseseisva tehingupartneri koodiga 3,0 6,7 

Äriettevõtted 2,1 2,1 

Sihtasutused ja mittetulundusühingud 0,9 0,4 

Füüsilised isikud 3,4 0,1 

Ette makstud sihtfinantseerimine 4,5 0 

Kokku ettemaksed hankijatele 13,9 9,3 

Kokku nõuded ja ettemaksed 49,0 15,2 

 

Lisa 5. Kohustused ja saadud ettemaksed   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Käibemaksukohustus 1,5 0 

Sotsiaalmaksu kohustus 14,3 13,7 

Üksikisiku tulumaksu kohustus 6,5 6 

Töötuskindlustusmakse kohustus 1,0 1,0 

Kogumispensionimakse kohustus 0,5 0,5 

Loodusressursside kasutamine 0,3 0,3 

Intressikohustused 0,6 0 

Muud kohustused 1,5 0 

Kokku maksu-, lõivu ja trahvikohustused 26,2 21,5 

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 4,6 4,9 

Muu saadud ettemaksed 1,0 0,2 

Tagatistasud 0 0,5 

Klientide raha 1,4 1,3 

Kokku toetusteks saadud ettemaksed 7 6,9 
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Kokku kohustused ja saadud ettemaksed 33,2 28,4 

 

Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud   

Jääk perioodi alguseks 31.12.2013   6,5 

 Soetamismaksumus 9,2 

 Akumuleeritud kulum -2,7 

 Haldamiskulu 6,4 

 Üüri-rendi tulu 4,7 

Jääk perioodi lõpuks 31.12.2014   15,5 

Müüdud vara väärtus   0,2 

Müügikasum/-kahjum   0,0 

Amortisatsioon ja allahindlus   -0,4 

 Soetamismaksumus 9,5 

 Akumuleeritud kulum -2,8 

 Haldamiskulu 8,3 

 Üüri-rendi tulu 6,0 

 

 

 

Lisa 7. Materiaalne põhivara 

 

  Maa 

Hooned 

ja 

rajatised 

Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

põhivara 

Lõpetamata 

tööd ja 

ettemaksed Kõik kokku 

Jääk perioodi alguseks 

soetamismaksumuses 16 2356,8 224,8 86,5 40,3 2724,4 

Kogunenud kulum 0 -639,8 -134,6 -29,7 0 -804,1 

Jääkväärtus 31.12.2013 16,0 1717,0 90,2 56,8 40,3 1920,3 

Soetused ja parendused   745,4 92,6 2,4 43,8 884,2 

Ümberklassifitseerimine   5,3 5   -10,3 0 

Soetused ja parendused 

kokku 0,0 750,7 97,6 2,4 33,5 884,2 

Kulum ja allahindlus 0 -101,9 -19,6 -9,6   -131,1 

Mahakantud kulum 0 0 0 0   0 

Kulum ja allahindlused 

kokku 0,0 -101,9 -19,6 -9,6 0 -131,1 

Mahakandmine 0 0 0     0 

Vara müük 0 0,0 -52,4 0,0   -52,4 

Väljaminekud kokku 0 0 -52,4 0 0 -52,4 

Jääk perioodi lõpuks             

Soetusmaksumus 16,0 3107,5 322,4 88,9 73,8 3534,4 

Kogunenud kulum   -741,5 -99,6 -39,2   -880,3 

Jääkväärtus 31.12.2014 16,0 2359,9 162,3 42,1 73,8 2654,1 
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Lisa 9. Võlad töövõtjatele   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Töötasu võlgnevus -25,8 -22,1 

Deklareerimata sotsiaalmaksu kohustus -10,4 -8,9 

Deklareerimata kinni peetud tulumaks -4,4 -3,7 

Deklareerimata kinni peetud  ja arvestatud 

töötuskindlustusmakse -0,7 -0,8 

Deklareerimata kinni peetud 

kogumispensionimakse -0,5 -0,4 

Muud võlad töövõtjatele 0,0 0,0 

Puhkusetasu kohustus -17,5 -14,0 

Kokku Võlad töövõtjatele -59,3 -49,9 

 

 

Lisa 10A. Lühiajalised kohustused      

  

Füüsi

line 

isik 

Swedbank 

laenu 

põhisumma 

SEB Pank 

laenu 

põhisumma 

Äri-

ühing 

SA 

KIK 

Kokku 

laen 

Kesk-

mine 

intress 

Töösuhte lõppemise 

hüvitis 2,5           

6% 

aastas 

Laenu lühiajalina osa, 

tagasimaksetähtajaga kuni 

12 kuud   10,5 3,8 18   32,3 

4,312 

% ja 

1,00% 

aastas 

Saldo 31.12.2013 2,5 10,5 3,8 18 0 32,4   

Töösuhte lõppemise 

hüvitis 2,5             

Laenu lühiajaline osa, 

tagasimaksetähtajaga kuni 

12 kuud   10,5 3,9 0,0 14,1 28,5 

3,84% 

ja 

1,000

% 

aastas  

Saldo 31.12.2014 2,5 10,5 3,9 0,0 14,1 31,0 0 
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Lisa 10B. laenu pikaajaline osa       

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Laenu pikaajaline osa 28,5 24,6 24,6 21,1 14,1 14,1 14,1 

 

 

Lisa 10C. Laenu pikaajaline osa     

Laenu 

andja  Lõpptähtaeg 

Intressi 

määr Alusvaluuta Jääk    Intressikulu   

        31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

SA KIK 28.08.2025 

6- kuu 

euribor  

+ 1,00  EUR 141,5 0 0,6 0 

SEB Pank 1.09.2015 0,65% EEK 0 3,7 0,1 0,1 

Swedbank 15.08.2019 

6-kuu 

euribor 

+ 3,54 EUR 38,6 49,2 2,1 2,2 

Kokku       180,1 52,9 2,8 2,3 

 

Lisa 11. Kaupade ja teenuste müük   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Ehitusloa väljastamise riigilõiv 3,7 0,3 

Majandustegevuse registri ja maakatastri toimingute 

riigilõiv 0,1 0,1 

Kasutusloa väljastamise riigilõiv 0,6 0,5 

Kokku riigilõivud 4,4 0,9 

Tulud haridusalasest tegevusest 28,0 24,7 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 6,2 5,7 

Tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest 4,8 5,2 

Tulud tervishoiust 0,1 0,2 

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 47,9 40,3 

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 15,8 14,5 

Tulud üldvalitsemisest  0,1 0,6 

Tulud majandustegevusest 102,9 91,2 

Tulud transpordialasest tegevusest 0,6 0,0 

Kaupade ja teenuste müük kokku 107,9 92,1 
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Lisa 12. Muud tulud 
  

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 0,3 0,2 

Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist 0,0 1,0 

Regressinõuded     

Kokku muud tulud  0,3 1,2 

Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse 

tasu 142,9 113,2 

Tasu vee erikasutusest 0,7 0,5 

Saastetasu jäätmete viimise eest keskkonda 0 0 

Kokku muud tulud varadelt 143,6 113,7 

Eespool nimetamata muud tulud  0,9 0,1 

Muud tulud kokku 144,8 115,0 

 

Lisa 13. Saadud ja antud toetused   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Lisa 13A Saadud toetused     

Saadud  kodumaine sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks 50,9 57,5 

Saadud välismaine sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks 28,1 7,2 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 106,5 118,5 

Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine 

põhivara soetamiseks 4,2 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 486,9 17,6 

Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse tasandusfond 147,9 154,9 

Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse toetusfond 157,9 129,9 

Saadud toetused 982,4 485,6 

      

Lisa 13B Antud toetused     

Ravikindlustustoetused     

Peretoetused -8,7 -6,3 

Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused -27,9 -28,5 

Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele -12,9 -14,9 

Õppetoetused -4,7 -5,1 

Muud sotsiaalabitoetused -1,7 -1,1 

Sotsiaaltoetused -55,9 -55,9 
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Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -12,5 -6,0 

Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine 

põhivara soetamiseks -4,2 0,0 

Kodumaine sihtfinantseerimise  põhivara soetamiseks -4,2 0,0 

Liikmemaksud -17,1 -16,6 

Muud toetused -38,0 -22,6 

Antud toetused kokku -93,9 -78,5 

 

Lisa 14. Tööjõukulud     

  2014   2013   

  

Töötajate 

arv   

Töötasu 

kulud  

Töötajate 

arv 

Töötasu 

kulud 

Vallavolikogu 0,50 -4,2 0,50 -4,6 

Vallavalitsus ja isikuteenindus 8,32 -79,2 8,76 -76,2 

Majandus     1,00 -8,7 

Maakorraldus 1,00 -8,6     

Vaba aeg kultuur ja religioon 5,86 -47,9 5,94 -43,6 

Haridus 23,67 -188,9 24,52 -176,8 

Sotsiaalne kaitse 5,12 -37,2 5,14 -32,2 

Lepingulised töötajad   -18,2   -13,2 

Meremäe Vesi OÜ 1,58 -13,9     

Töötajad ja töötasud kokku 46,05 -398,1 45,86 -355,3 

          

Muud tööjõukulud         

Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt   -145,9   -131,7 

Töötuskindlustusmakse   -3,8   -3,4 

Erisoodustus õppelaenu kustutamisel   -1,1   -0,8 

Erisoodustuse tulumaks   -0,3   -0,3 

Erisoodustuse sotsiaalmaks   -0,5   -0,4 

Muud tööjõukulud kokku   -151,6   -136,6 

Kõik tööjõukulud kokku   -549,7   -491,9 
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 Ametikohtade täituvus 

Kokku 

31.12.2014 

Kokku 

31.12.2013   

Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 1,50 1,50   

Avaliku teenistuse ametnikud 5,82 5,86   

Juhid 4,63 4,45   

Tippspetsialistid 0 1,13   

Nõukogude ja juhatuse liikmed 0,25 0   

Keskastme spetsialistid 9,45 9,10   

Õpetajad 11,32 11,40   

Tugispetsialistid 1,02 0,00   

Töötajad 12,06 12,45   

Keskmine töötajate arv 46,05 45,89   

 

Lisa 15. Majanduskulud   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

13.12.2013 

Administreerimiskulud -15,2 -13,5 

Uurimis- ja arendustööd -4,8 -8,3 

Lähetuskulud -0,7 -0,7 

Koolituskulud -8,1 -5,8 

Kinnistute, hoonete, ruumide küte ja soojusenergia -8,6 -20,2 

Kinnistute, hoonete, ruumide elekter -22,3 -21,2 

Kinnistute, hoonete, ruumide remont ja 

restaureerimine -29,9 -16,4 

Kinnistute hoonete ruumide muud kulud -20,7 -20,6 

Kinnisvarainvesteeringute haldamine -8,3 -6,4 

Rajatiste majandamiskulud -31,4 -46,4 

Sõidukite majandamiskulud -18,0 -18,6 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -20,4 -18,3 

Inventari majandamiskulud -10,0 -4,1 

Toiduained ja toitlustusteenused -18,9 -17,5 

Meditsiini- ja hügieenikulud -3,4 -0,1 

Teavikute ja kunstiesemete kulud -8,5 -8,6 

Õppevahendite ja koolituse kulud -56,6 -45,6 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine -8,4 -12,4 

Sotsiaalteenused -3,4 -3,7 

Eri- ja vormiriietusega seotud kulu -0,3 -0,6 

Muu erivarustus ja materjal -0,9 -3,4 

Majanduskulud kokku -298,8 -292,4 
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Lisa 16. Muud tegevuskulud 
  

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Käibemaks -37,8 -38,6 

Käibemaks põhivara soetuselt -43,3 -35,6 

Käibemaks riigieelarvelisest haridustoetusest 

õppevahendite kuludelt -0,3 0 

Riigilõivud -0,3 -0,1 

Loodusressursside kasutamise ja saastatasu -1,5 -1,4 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud toodete ja 

teenuste  eest 0 -0,2 

Trahvid ja intressid -0,2 0 

Muud tegevuskulud kokku -83,4 -75,9 

 

 

 

Lisa 17. Muud finantstulud ja –kulud   

  

Perioodi lõpuks 

31.12.2014 

Perioodi alguseks 

31.12.2013 

Intressikulu võetud laenudelt -3,1 -2,5 

Tulu hoiustelt 0,1 0,2 

Finantstulud ja -kulud kokku -3,0 -2,3 

 

 

Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega 
   

Staatus Tehingu nimetus 

Tehingu 

summa 

aruande- 

perioodil 

Kasutatud 

meetod 

Võrdlev 

turuhind 

Volikogu liikme 

lähisugulane Lumetõrjetöö 2,9 lihthange 

36,66€/h +20% 

käibemaks 

Volikogu liikme 

lähisugulane Toidukartul 0,3 kokkuleppehind 

0,17€/kg + 20% 

käibemaks 

Volikogu liikme 

lähisugulane 

Teeäärte niitmine ja 

teede remont 6,7 lihthange 

50€ tund + 20% 

km 

Volikogu liikme 

lähisugulane 

Killustiku vedu ja 

transporditeenus 2,8 kokkuleppehind   
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Volikogu liikme 

lähisugulane 

Heakorratöö ja 

transporditeenus 0,6 

Heakorratöö 

lihthange 

suvekuuks 

Heakorratöö 

461€/kuu +20% 

käibemaks  

Volikogu liikme 

lähisugulane Rehvivahetus 0,1 kokkuleppehind 20€/tükk 

Volikogu liige Küttepuude müük 1,1 kokkuleppehind 

27 € 

ruumimeeter 

Volikogu liige 

Heakorratöö ja 

transporditeenus 0,3 

Heakorratöö 

lihthange 

suvekuuks 

Heakorratöö 

461€/kuu +20% 

käibemaks  

 

Seotud osapoolte hulgas on järgmised juriidilised isikud:  

Lõuna-Antsu talu ja Saarehaldjas OÜ, kellega toimunud tehingute aluseks on olnud lihthange 

või osapooltest sõltumatu hinnakiri.  

 

 

Lisa 19. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused 

  

Tegev- ja 

kõrgema 

juhtkonna arv 

Tasude 

kogumaksumus 

2014 2013 2014 2013 

Vallavolikogu esimees 0,50 0,50 2,6 2,6 

Vallavolikogu liikmed 0 0 1,8 1,8 

Vallavolikogu komisjonide liikmed 0 0 0,3 0,3 

Vallavalitsuse liikmed  5,82 5,50 0,0 0,0 

Hallatavate asutuste juhid 4,63 4,45 42,7 38,9 

Kokku 10,95 10,45 47,4 43,6 

 

 

2014. aastal kasutas vallavanem tööülesannete täitmiseks isiklikku sõidukit, mille eest maksti 

hüvitist kuni 300 eurot kuus, kuid mitte rohkem kui 30 senti kilomeetri kohta. Eeltoodud 

perioodil on vallavanemale makstud hüvitist isikliku sõiduki kasutamise eest 3540,40 eurot.  

 

Vallavalitsuse liikmed saavad tasu oma põhitöö eest, listasu või muid tasusid vallavalitsuse 

liikmed ei saa. 

Muid erisoodustusi tegev- ja juhtorganitele tehtud ega makstud ei ole.  
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Lisa 20. Konsolideerimata finantsaruanded 

Konsolideerimata bilanss 

Tuhandetes eurodes 

  Lisa 

Kokku 

31.12.2014 

Kokku 

31.12.2013 

Raha ja pangakontod 2 138,3 244,3 

Maksu, lõivu ja trahvinõuded 3A 75,6 55,4 

Muud nõuded ja ettemaksed 4A 48,7 15,2 

Käibevara kokku   262,6 314,9 

Maksu, lõivu ja trahvinõuded 3B 0 0,2 

Osalus tütar- ja sidusettevõttes   2,5 0 

Kinnisvarainvesteeringud 6 15,4 6,5 

Materiaalne põhivara 7 2654,1 1920,3 

Kokku põhivara   2672,0 1927,0 

Aktiva (varad) kokku   2934,6 2241,9 

        

Võlad tarnijatele 8 61,7 13,8 

Võlad töövõtjatele 9 53,5 49,9 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 4B 30,1 28,4 

Eraldised 10A 2,5 2,5 

Laenukohustused 10A 28,5 32,4 

Lühiajalised kohustused kokku   176,3 127,0 

Laenukohustused 10C 180,1 52,9 

Pikaajalised kohustused kokku   180,1 52,9 

Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)   2061,9 2013,0 

Aruandeperioodi tulem   516,3 49,0 

Netovara   2578,2 2062,0 

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku   2934,6 2241,9 
 

Konsolideerimata tulemiaruanne 

Tuhandetes eurodes 

    

  Lisa 

Kokku 

31.12.2014 Kokku 31.12.2013 

Tegevustulud   1676,7 1109,3 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed   441,7 416,6 

Tulumaks   400,9 363,3 

Omandimaks (maamaks)   40,8 53,3 

Kaupade ja teenuste müük 11 107,3 92,1 

Saadud toetused 13A 982,5 485,6 
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Muud tulud 12 145,2 115,0 

    

Tegevuskulud   -1157,4 -1058,0 

Antud toetused 13B -93,9 -78,5 

Tööjõukulud 14 -531,2 -491,9 

Majanduskulud 15 -317,1 -292,4 

Muud kulud   -215,2 -195,2 

Muud tegevuskulud 16 -83,3 -75,9 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7;6 -131,9 -119,3 

Aruandeperioodi tegevustulem   519,3 51,3 

Finantstulud ja -kulud 17 -3 -2,3 

Aruandeperioodi tulem   516,3 49,0 
 

 

Konsolideerimata rahavoogude aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

   

     

  

 

Lisa 

Kokku 

13.12.2014 

Kokku 

13.12.2013 

Rahavood põhitegevusest        

Aruandeperioodi tegevustulem    519,3 51,2 

Korrigeerimised        

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus  6; 7 131,9 119,3 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt    43,3 35,6 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  13 -597,6 -136,0 

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks    8,5 0,0 

Kasum/kahjum põhivara müügist  6; 12 -0,8 -1,2 

Korrigeeritud tegevustulem    104,6 68,9 

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus        

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus    -49,1 -7,7 

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus    46,4 1,4 

Rahavood põhitegevusest kokku    101,9 62,6 

Rahavood investeeringutest        

Tasutud põhivara eest kokku    -435,3 -214,8 

Põhivara müügist saadud tulu    0,8 1,8 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks    121,1 136,0 

Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks    -13   

Tasutud osaluste soetamisel    -2,5   

Laekunud intressid  17 0,1 0,2 

Rahavood investeeringutest kokku    -328,8 -76,8 

Rahavood finantseerimistehingutest        
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Laekunud laenud    155,7 18,0 

Tagasi makstud laenud  10 -32,4 -14,3 

Makstud intressid  17 -2,4 -2,7 

Rahavood finantseerimistehingutest kokku    120,9 1,0 

Puhas rahavoog    -106,0 -13,1 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguseks  1 244,3 257,4 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpuks  1 138,3 244,3 

Raha ja selle ekvivalentide muutus    106,0 13,1 
 

 

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 

Tuhandetes eurodes  

  

  Netovara  

Saldo 31.12.2010 1930,4 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 1,1 

Aruandeaasta tulem 10 

Saldo 31.12.2011 1941,5 

Aruandeaasta tulem 73,9 

Töösuhte lõpetamise hüvitis -2,5 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,1 

Saldo 31.12.2012 2013,0 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 

Aruandeaasta tulem 49,0 

Saldo 31.12.2013 2062,0 

Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 

Aruandeaasta tulem 516,3 

Saldo 31.12.2014 2578,0 
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Reservfondi kasutamise aruanne 

   

Reservfond perioodi alguseks 01.01.2014 7000   

Reservfondi suurendamine  5600   

Kulu liigi nimetus Summa 

Otsuse kuupäev ja 

number 

OÜ Meremäe Vesi asutamiskulu (riigilõiv ja 

notaritasu) maksmine  184 22.04.2014 nr 87 

Vallavalituse ruumidesse toolialuste soetamine 400 22.04.2014 nr 87 

Seto Miihilaiv ja Verska naase´ 7-11. mail Gruusia 

festivalil osalemise reisikulude osaline katmine 150 23.05.2014 nr 112 

Vallamaja valvesüsteemi rekonstrueerimine 277,2 23.05.2014 nr 112 

16-23. juuli Valgemetsa noortelaagris 8 lapse 

osalemise kulude katmine  550,4 10.06.2014 nr 126 

Seto mastilippude ostmise kuludeks 303 26.06.2014 nr 144 

MTÜ Taarka Pärimusteatri reisikulu osaline 

katmine X rahvusvahelise Soome-Ugri teatrite 

festivalil osalemisel Marimaal Joškar-Olas  150 17.09.2014 nr 194 

Majandusnõuniku ametikoha koondamise 

koondamishüvitise ja etteteatamistähtajast vähem 

etteteatatud tööpäevade hüvitise maksmiseks 2537 22.09.2014 nr 197 

Meremäe Hooldekodu valgustite paigaldamise ja 

valgustugevuse mõõtmise kulude katteks 471 07.10.2014 nr 204 

Vallavalitsuse majajuhi ja uksesiltide valmistamine 

ja paigaldamine 600 07.10.2014 nr 204 

Meremäe Hooldekodule pesumasina ja elektripliidi 

soetamiseks 499 19.12.2014 nr 285 

Reservfond perioodi lõpuks 31.12.2014 6478,4   

 

 

Bilansipäeva järgsed sündmused 

Bilansipäeva järgseid otsustava tähtsusega sündmusi, mis mõjutavad või võivad mõjutada 

2014. aasta majandusnäitajaid, ei ole teada.    
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Allkirjad konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandele 

 

Meremäe Vallavalitsuse 31. detsembril 2014. aastal lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 

tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest 

riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse 

kohta. 

Meremäe Vallavalitsus on koostanud tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande. 

Volikogu esimees on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja volikogule esitamiseks heaks 

kiitnud. 

 

 

 

 

 

 

 

Vallavanem: Rein Järvelill 

 

 

 

Volikogu esimees: Arno Vares 
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AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS 

AMC Audit OÜ 

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE Meremäe valla volikogule 

Oleme auditeerinud Meremäe valla ja tema valitseva mõju all oleva üksuse (edaspidi „grupp“) 

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 

31. detsember 2014, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste 

aruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja eelarve täitmise aruannet eeltoodud 

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste 

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 19 kuni 41, on kaasatud 

käesolevale aruandele. 

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Riigi raamatupidamise 

üldeeskirjaga ning sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas 

pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande koostamist. 

Vandeaudiitori kohustus 

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste 

auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas 

eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle 

kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. 

Audit hõlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja 

avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride 

läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust 

riskidele, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või 

vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab 

vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud 

tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil 

majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt 

kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka 

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse 

andmiseks meie auditiarvamusele. 

Arvamus 

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

osades õiglaselt grupi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2014 ning sellel kuupäeval 

lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja 

konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Vandeaudiitor: Merike Kiisk 

Vandeaudiitori number: 117 

Audiitorettevõtja nimi: OÜ AMC Audit 

Audiitorettevõtja tegevusloa number: 34 

Audiitorettevõtja asukoha aadress: Roseni 13, Tallinn 

Vandeaudiitori aruande kuupäev: 10.06.2015. 


