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TEGEVUSARUANNE
Vastse-Kuuste kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja
teistest riigi õigusaktidest, Vastse-Kuuste valla põhimäärusest, Vastse-Kuuste valla õigusaktidest,
lepingutest riigiorganite ja teiste omavalitsusüksustega.
Vastse-Kuuste kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi
ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole
seadusega antud kellegi teise pädevusse. Vastse-Kuuste vald kui kohalik omavalitsusüksus on avalikõiguslik juriidiline isik.
Vastse-Kuuste valla omavalitsusorganid on:
 vallavolikogu- omavalitsuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt
seaduse alusel. 2013. aasta oktoobris neljaks aastaks valitud vallavolikogu on 9 liikmeline.
Volikogus on esindatud kolm erakonda: Reformierakond (5 liiget), Eesti Keskerakond (3
liiget) ja Isamaa ja Res Publica Liit (1 liige);
 vallavalitsus-vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan (3 liikmeline)
Valla asutused on vallavalitsuse hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu.
Volikogu töö hõlpustamiseks on loodud 4 komisjoni, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude
volikogu menetluses olevate küsimuste sisuline arutelu:
 Arengu- ja majanduskomisjon
 Haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjon
 Sotsiaalkomisjon
 Revisjonikomisjon

Konsolideerimisgrupi struktuur
Vastse-Kuuste valla 2015. aasta aruanne sisaldab informatsiooni vallavolikogu, vallavalitsuse,
hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all oleva juriidilise isiku majandustegevuse tulemuste
kohta. Raamatupidamise aastaaruandes on valla koondaruanne konsolideeritud rida-realt valla
valitseva mõju all oleva juriidilise isiku aruannetega.
Konsolideeritud 2015. aasta aruanne hõlmab vallavalitsust ja 5 hallatavat asutust ning ühte valla
valitseva mõju all olevat juriidilist isikut.
Majandusaasta aruande konsolideerimisgruppi kuuluvad järgmised üksused:
Konsolideeritav üksus Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Hallatavad asutused:
1. Vastse-Kuuste kool
2. Lasteaed Kaari
3. Vastse-Kuuste kultuurimaja
4. Vastse-Kuuste raamatukogu
5. Kiidjärve raamatukogu
Konsolideeritud üksus
7. Vastse-Kuuste Soojus OÜ
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Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
2015
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus*
Lühiajaline maksevõime**
Kohustuste osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest

(eurodes)
2014

2013

2012

2011

2467 995
352 551
2115 444

2400 965
327 867
2073 098

2442 799
372 235
2070 564

2390 121
407 442
1982 679

2410 502
415 567
1994 935

1373 719
1331 373
42 346

1276 475
1273 940
2 534

1326 399
1238 514
87 885

1194 588
1208718
-14 130

1641 273
1301 149
340 124

188 913
1,48
2,32
0,14
0,09

59 596
2,73
3,91
0,14
0,11

60 049
2,05
3,11
0,15
0,12

30 139
1,88
2,85
0,17
0,14

661 150
2,75
3,92
0,17
0,17

2013
98 923
87 535

2012
-23 380
130 492

Piirmäärade täitmine konsolideeritud näitajate alusel
2013
Põhitegevuse tulem***
98 030
Netovõlakoormus****
80 086

2012
-13 432
137 840

Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel
2015
Põhitegevuse tulem***
181 986
Netovõlakoormus****
34 889

2014
106 081
17 702

*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused
**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused
***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on
kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS §
33 null (st ei tohi olla negatiivne)
****Netovõlakoormus – KOFS §34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS §36 alusel arvestatud
likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS §32 lõikele 4
rahandusministri määrusega; piirmäär 2012. aastal on 60% põhitegevuse tuludest. Esitatakse alates
aastast 2012, mil esitatakse ainult 2012.a andmed, edasi lisatakse igal aastal ühe aasta andmed, kuni
jõutakse viie aasta andmete esitamiseni.
Vastse-Kuuste konsolideeritud üksus Vastse-Kuuste Soojus OÜ ei ole aastatel 2014 ja 2015 KOV
üksuse sõltuv üksus (KOFS §2 p9- raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse
otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsusüksuselt, riigilit,
muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelpoolnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt
üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja
nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse
tuludest)

Ülevaade majanduskeskkonnast
Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 2%
ja 2017. aastal 3%. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise aasta majanduskasvu
prognoose allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite –
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Soome ja Venemaa kasvuväljavaadete halvenemine. Ekspordi kasv taastub käesoleval aastal ja
kiireneb järgnevatel aastatel järk-järguliselt ning kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju
peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas,
tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.
Sisenõudluse kasvu toetab ka 2016. aastal kõige rohkem eratarbimine, kuid selle kasvutempo
aeglustub eelneva aastaga võrreldes. 2017. aastal peaks eratarbimise reaalkasv aeglustuma veelgi
palgakasvu aeglustumise ja inflatsiooni kiirenemise tõttu, kuid edaspidi võib oodata tarbimise
kasvutempo mõningast tõusu. Tarbimise kasvutempo aeglustumine on tingitud kasutatava tulu kasvu
pidurdumisest. 2015. aastal toetas elanike ostujõudu lisaks kiirele brutopalgatulu kasvule ka
maksuvaba tulu tõus, tulumaksumäära langetamine ning oluliselt kasvanud peretoetused. Lisaks
jätkust mootorikütuste hinnalangus, mis võimaldas inimestel rohkem kulutada muudele kaupadele ja
teenustele. Eesti elanike tarbimisjulgus võib olla viimase aasta jooksul veidi alanenud, millel on
ilmselt aidanud kaasa igapäevaseks muutunud ärevad uudised migratsioonikriisi jätkumisest ja
terrorirünnakutest. 2016. aastal aeglustub eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,4%ni ja 2017.
aastal 2,5%ni.
Koos välisnõudluse tugevnemisega võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi kasvule
pöördumist 2016. aastal. Valdava osa välisnõudluse kasvu kiirenemisest moodustab Venemaa
impordilanguse pidurdumine; teiste kaubanduspartnerite panus suureneb tagasihoidlikumas
ulatuses. Eksport kasvab sel aastal 1,6%, mis saab olema väiksem kui välisnõudluse
suurenemine. Tegu on globaalsete, Eesti majanduskeskkonnast sõltumatute ebasoodsate teguritega, mis mõjutasid oluliselt kaupade väljavedu ka eelmisel aastal. Alates 2017. aastast hakkab
globaalne majandusaktiivsus paranema ning seeläbi toob kaasa ka kaubanduspartnerite kiirema
majanduskasvu ning impordinõudluse tugevnemise. Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos välisnõudlusega, ulatudes 2017. aastal 3,8%ni ning 2018. aastal 4,5%ni. Impordi kasv kujuneb sel
aastal ekspordiga võrreldes tunduvalt kiiremaks, kuna viimased kaks aastat vähenenud
investeeringud peaksid ettevõtete ja valitsussektori toel taastuma. Pärast möödunud aastal
saavutatud kõrgtaset hakkab jooksevkonto ülejääk järgnevatel aastatel vähenema. 2016. aastal
alaneb ülejääk 0,6%ni SKPst ning on valdavalt seotud ettevõtete ja valitsussektori taastuvate
investeeringutega.
Madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade (THI) tõus 2016. aastal tagasihoidlikuks,
ulatudes 0,3%ni. Seejärel kiireneb THI kasv 2017. aastal 2,7%ni ja 2018. aastal 2,9%ni. Kui
selle aasta esimesel poolel veavad hinnalangust energiatooted, siis aasta teisel poolel hakkab
energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise.
Maksumeetmete mõju suureneb tänavu kütuse, alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmise
tulemusena. Teenuste hinnatõus jääb mõõdukaks, mida pidurdab alanenud kütusehindadega
kaasnenud reisijateveo odavnemine ning ka tasuta kõrgharidus. 2017. aastal kiireneb inflatsioon
välistegurite (nafta ja toit) panuse järk-järgulise suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning
täiendavate aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest aastast võib oodata nafta ülepakkumise
järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse tugevnemist ning seeläbi ka toorainete kallinemist,
mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile edaspidi suureneb. Kaudsete maksude mõju THI-le on
suurim 2017. aastal, kui see ulatub 0,9%ni.
Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasvas eelmise aasta
teisel poolel suvel oodatust kiiremini ning ulatus aasta kokkuvõttes 2,6%ni. Osaliselt oli hõive kasvu
taga töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. Tagasihoidlikemate
majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv eelmise aasta lõpus siiski langusesse
(maksuameti andmetel), mistõttu ootame käesoleval aastal tööpuuduse suurenemist 6,6%ni
2015. aasta 6,2%lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim (65,2%), mistõttu seab see piirid
töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu ootame hõivatute arvu vähenemist tööealise
rahvastiku kahanemise tõttu. Seda kompenseerib osaliselt töövõimereformi rakendumine, mis
aitab osalise töövõimega inimestel tööturule tagasi tulla, pakkudes neile erinevaid aktiveerimis-
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meetmeid. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta
tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb
reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi
positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.
Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt muutunud
ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on kiirem keskmisest madalama palgaga harudes,
samuti on aasta jooksul suurenenud palgaarengute erinevused sektorite vahel. Palgakasv on
selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega,
peamiselt Soomega, oodata palgasurvete olulist alanemist. Seetõttu eeldame, et käesoleval aastal
palgakulude suhe SKPsse püsib praegusel tasemel, kuid hakkab alanema pikemas perspektiivis,
millele aitavad kaasa ka tööjõumaksude langetused. Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal
nominaalpalgast kiiremini inflatsiooni taastumise tõttu.
Allikas: Rahandusministeerium

Ülevaade Vastse-Kuuste valla sotsiaalmajanduslikust olukorrast
Vastse-Kuuste vald soovib pakkuda oma kogukonna liikmetele ja külalistele parimat keskkonda
elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Valla pindala on 123 km² asub Lõuna-Eestis Põlva maakonnas. Lisaks Vastse-Kuuste alevikule on
vallas üheksa küla. Seisuga 01.01.2016 elas Eesti Rahvastikuregistri andmetel vallas 1192 elanikku, 2
isikut rohkem kui aasta tagasi. Valla elanike arv külade lõikes: Vastse-Kuuste alevik (430) Karilatsi
(124), Kiidjärve (175), Koorvere (42), Leevijõe (81), Logina (51), Lootvina (136), Padari (26),
Valgemetsa (51) ja Vooreküla (79). 2015. aastal sündis 10 last (2014. aastal 8 last ja 2013. aastal 13
last), kelle registrijärgne elukoht on Vastse-Kuuste vald.
Vastse-Kuuste vallas oli seisuga 01.01.2016:
18-aastaseid ja nooremaid elanikke 172 (2015.aastaga võrreldes -13);
Tööealisi elanikke (19-64) 784 (2015.aastaga võrreldes +18);
65- aastaseid ja vanemaid elanikke 238 (2015.aastaga võrreldes -3).
Vastse-Kuuste demograafilist olukorda iseloomustab, nii nagu Eestis tervikuna, vähenev rahvaarv.
Registreeritud töötute arv Vastse-Kuuste vallas suurenes 11 inimese võrra - Eesti Töötukassa
andmetel oli 2015. aasta alguses 25, aasta lõpus 36.
Vastse-Kuuste valla maksumaksjate arv viimastel aastatel:
keskmiselt aastal 2009 – 448 isikut;
keskmiselt aastal 2010 - 435 isikut;
keskmiselt aastal 2011 - 461 isikut;
keskmiselt aastal 2012 - 471 isikut;
keskmiselt aastal 2013 - 472 isikut;
keskmiselt aastal 2014 - 472 isikut;
keskmiselt aastal 2015 - 498 isikut.

Ülevaade arengukava täitmisest
Vastse-Kuuste vallavolikogu kehtestas 29.12.2014 määrusega nr 14 Vastse-Kuuste valla arengukava
2015-2024
Vastse-Kuuste valla juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi kajastav
valla arengukava aastani 2024. Arengukava osaks on eelarvestrateegia, mis on aluseks eelarve
koostamisele. Vastse-Kuuste valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 võeti volikogu poolt vastu
30.09.2014 määrusega nr 10.
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Vastse-Kuuste valla 2015. aasta eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi
arengustrateegiast tuleneva visiooni poole, mille kohaselt on Vastse-Kuuste vald aastaks 2024
majanduslikult arenenud, kasutab vallas olevaid ressursse oskuslikult ning jätkusuutlikult ja tagab
vallaelanikele töövõimalused ja meeldiva elukeskkonna.
Arengukavas seatud visiooni täiendavad kaks eesmärki, mille põhisuundadeks on
1) konkurentsivõimelise kohalikke ressursse efektiivselt ja jätkusuutlikult kasutava ettevõtlus- ja
külastuskeskkonna loomine ning
2) Vastse-Kuuste valla toimimine osana funktsioneerivatest toimepiirkondadest (Põlva, Tartu),
kuid seejuures säilib valla kohaliku keskkonna roll teenuste pakkumisel ja inimeste aktiivsus
kohaliku kogukonna arengus kaasa rääkimisel.

1. Valitsemine
Kvaliteetsete üldiste valitsussektori teenuste pakkumine ja omavalitsuse maine kujundamine.
Vallakantseleis töötab kaks ametnikku: vallasekretär ja vallasekretäri abi-asjaajaja. Kantselei
põhilised töövaldkonnad on vallavalitsuse ja volikogu tehniline ning juriidiline teenindamine,
rahvastukuregistri ja majandustegevuse registri toimingute teostamine, valla õigusaktide avaldamine
ja avalikkustamine ning valla veebilehe ja dokumendiregistri Amphora administreerimine.
Vallavolikogu istungid on avalikud ja protokollid kättesaadavad vallakantseleis paberkandjal ning
helisalvestusena. Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse valla koduleheküljel ning Riigi Teatajas
(vallavolikogu ja -valitsuse määrused) ning vajadusel infolehes Meie Vald. Infolehte antakse välja 11
numbrit aastas, leht on vallaelanikele tasuta. Kasutusele on võetud avaliku teabe kanal Facebook,
kus vallavalitsus edastab avalikustamisele kuuluvat informatsiooni ja teateid. 2014. aasta suvest alates
kasutataks valla veebilehe majutamiseks KOVTP (kohalike omavalitsuste teenusportaal) keskkonda.
Vallavolikogu istungeid peeti 2015. aastal kokku 14 korral, neist 3 olid erakorralised istungid. Vastu
võeti 43 õigusakti, neist 30 otsust ja 13 määrust. Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu
viimasel neljapäeval, juulikuus istungit ei toimu.
Vallavalitsuse istungid toimuvad kord nädalas. Iga kuu teisel esmaspäeval toimub laiendatud
vallavalitsuse istung, millest võtavad osa ka allasutuste juhid, vallavalitsuse ametnikud ja kohalike
MTÜ-de esindajad. 2015. aastal peeti 56 vallavalitsuse istungit, vastu võeti 208 õigusakti, neist 207
korraldust ja 1 määrus.
2015. aastal on vallavalitsuse korraldustega: projekteerimistingimused määratud 13 korral, kasutusload antud 17 korral, ehitusload antud 20 korral, kirjalik nõusolek antud 15 korral.

2. Haridus
Kvaliteetne ja võimetekohane alus- ja üldhariduse pakkumine ning mitmekesiste vaba aja
veetmise ja enesearendamise võimaluste loomine noortele nii kohapeal kui väljaspool valda.
Vastse-Kuuste vallas on üks lasteaed – lasteaed Kaari, mis asub kahes majas. Lasteaias on 58
lasteaiakohta ja 3 rühma (1 sõimerühm ja 2 liitrühma). Lasteaia nimekirjas oli 2015 aastal 53 1,5 7.aastast last.
Lasteaia juhtimisel lähtutakse lasteaia arengukavast, tegevuskavast ja õppekavast. 2016. aastal lõppeb
sisehindamise periood, see tähendab, et ees ootab uus sisehindamine ja lasteaia arengukava
koostamine. Personalijuhtimisel on tagatud kvalifikatsiooninõuetele vastav personal, kaks õpetajat
omandab kõrgharidust. Lasteaiaõpetajad on saanud käesoleval aastal täiendkoolitust 736 tundi.
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Rakendatud on lasteaiasisene tunnustamise süsteem. Lasteaia erinevatel arenduskoosolekutel osaleb
kogu personal, kaasatud on ka mittepedagoogid.
Kasutusele võeti eLasteaed.eu keskkond, kus on kogu lasteaia õppetööd puudutav dokumentatsioon.
Lasteaed teeb koostööd erinevate valla asutustega ürituste läbi viimisel nii meeskonna kui laste
tasandil. Kooliga toimub koostöö isiklike kontaktide kaudu, et tagada laste parem toimetulek koolis.
Siin on arenguruumi, et kokkusaamised toimuksid planeeritult. Tagasiside, kuidas lastel koolis läheb
ja kuidas neid kooliks paremini ette valmistada, on täiesti olemas ja lasteaia poolt edastatakse koolile
koolivalmiduskaardid. Käesoleval aastal asusid kõik lasteaia lõpetanud lapsed õppima Vastse-Kuuste
kooli, olenemata sellest, millises omavalitsuses nad rahvastikuregistri järgi elavad.
Koostöö pole sujunud Rajaleidja keskusega. Lapsest lähtuvate otsuste tegemisel peaks rohkem
usaldama lasteaiaõpetajat, ühekordne vestlemine lapsega ei anna tervikpilti lapse arengutasemest.
Koostööd tehakse maakonna lasteaedadega õpetajate koolitamisel ja lasteürituste korraldamisel.
Lasteaed Kaari ja Mammaste lasteaed-kool korraldasid ühistööna maakondliku lasteaedade
laulupäeva „Igal lapsel oma laul”. Omatulu teeniti saali rendiga. Lisavahendid saadi Eesti
Kultuurkapitalilt 500 eurot laulupäeva korraldamiseks ja Töötukassalt palgatoetusena 822 eurot.
Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel. Enamus õppetegevusi viiakse läbi
integreeritult erinevate ainevaldkondade vahel. Õppetegevust rikastatakse erinevate õppekäikude ja
õuesõppe tundidega. Samuti toimuvad mängupeod ja erinevad üritused vastavalt tegevuskavale.
Koolieelikutele toimub 1 kord nädalas robootika ja pallimängutund kooli võimlas. Lapsed osalesid
maakondlikul spordifestivalil Põlvas ja luulepäeval Ahjal. Võeti osa vabariiklikust lasteaedade
tantsupeost Haapsalus. Rakendatud on projekti „Kiusamisest vaba lasteaed”metoodika.
Õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks on lasteaias piisavalt mängu-ja õppevahendeid. Lähtuvalt
haridusministeeriumi eelnõust, mis määratleb koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajad, vajab
parendamist õppetöö rikastamiseks vajalike digivahendite baas. Toimub pidev laste arengu jälgimine,
millest lähtuvalt planeeritakse laste tegevusi, selgitatakse välja laste erivajadused. Lastel on vajadusel
võimalik saada logopeedilist ja üldarendavat tuge logopeedilt. Vajadusel abistatakse lapsevanemat
lapse vajadusest lähtuvalt tugiteenuse leidmisel, kuigi praegune riigipoolne tugiteenuste süsteem on
abivajajate jaoks väga killustunud.
Vastse-Kuuste vallas on võimalik pakkuda kõigile lastele lasteaiakohta, sellele vaatamata on vald
alati arvestanud vanemate soovidega lasteaia valikul. 2015. aastal käis teiste omavalitsusüksuste
lasteaedades 5 Vastse-Kuuste valla last (2014. aastal 4 last). Vastse-Kuuste vald tasus teistele omavalitsusüksustele Vastse-Kuuste valla lastele haridusteenuse osutamise eest 11 089 eurot (2014. aastal
9054 eurot). Lasteaias Kaari käis teiste omavalitsusüksuste lapsi 2015. aastal 12 (2014. aastal 12).
Vastse-Kuuste vallas on üks munitsipaalkool: Vastse-Kuuste Kool. Seisuga 1. jaanuar 2015 õppis
koolis 81 õpilast, seisuga 29.detsember 2015 80 õpilast. Koolis töötab 22 õpetajat, neist 2
lapsepuhkusel. Kahel õpetajal on vanemõpetaja ametijärk. Õpetajatele töötasu maksmiseks
riigipoolsest haridustoetusest ei piisanud, puudujääv osa kaeti vallaeelarvest. Lisaks riigipoolsele
haridustoetusele rahastatakse valla eelarvest järgmisi ametikohti: eripedagoog-logopeed (1,0
ametikohta), abiõpetaja (0,38 ametikohta), kasvatustöö (1,8 ametikohta), õpiabi tunnid (0,76
ametikohta), huvijuht (0,25 ametikohta), IT-juht (0,25 ametikohta). Abipersonali on 7 inimest.
Õppetöö toimus vastavalt kooli õppekavale ja tunnijaotusplaanile. Uus õppekava on rakendunud
kõikides klassides. Kool kasutab eKooli teenuseid, samuti Miksikese õpikeskkonna poolt pakutavaid
interaktiivseid õppematerjale (pranglimine jm).
Huviringe töötas 2015.aasta I poolaastal seitse (pallimängud, vibusport, mudilaskoor, robootika,
noorkotkad ja kodutütred, puutöö, jalgpall). Sügisest jäi huviringe viis, sest lahkusid puutöö- ja
jalgpalliringi juhendaja. Kooli huviringides oli hõivatud 85,2% õpilastest.

8

Vastse-Kuuste valla 2015.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Valmisid kooli sisehindamise aruanne, Vastse-Kuuste kooli arengukava aastateks 2016-2020 , kooli
õppekava üldosa. Täiendasime kooli kodukorda ja hindamisjuhendit. Käimas on õppekava ainekavade
täiendamine. Märtsis 2015 teostas Põlva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist
Kaido Palu koolis haldusjärelevalvet. Temaatilise järelevalve õiendi kokkuvõttes toodi välja, et
„koolis on igale õpilasele tema arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav
õppe- ja kasvukeskkond, et saavutada kõigi õpilaste arengu toetamine“. Positiivselt märgiti ära kooli
tööd laste erivajaduse märkamisel ja toetamisel, tööd tugevamate õpilastega, osalemist konkurssidel
ja olümpiaadidel ning mitmekesist tunnivälist tegevust, mida püütakse ellu viia eesmärgistatult,
lõimides aineid ja toetades koolitundides õpitut.
Õpetajad kasutasid aktiivselt ära tasuta koolitusvõimalusi. Erilist tähelepanu pöörasime koolitustele,
mis olid seotud digitaristu ja –kultuuri arendamise ning kaasaegsete õppemeetoditega. 2015.aasta
kevadel osalesid kõik õpetajad projektis „Tahan õppida ja õpetada“, partneriks Salme Põhikool
Saaremaalt. Projekti eesmärgiks oli koostöö edendamine koolide vahel ja vastastikune kogemuste
vahetamine Huvitava Kooli põhimõtetest lähtudes. Toimus kaks kohtumist, üks Saaremaal, teine
Vastse-Kuustes.
Töökoosolekud ja õppenõukogu koosolekud toimusid plaanipäraselt, kevadel viisime läbi
personalivestlused, millele eelnes elektrooniliste rahuloluküsimustike täitmine.
Õpilased osalevad aktiivselt valla üritustel (esinemised pensionäride klubi kokkusaamistel, valla
sünnipäeval ja muudel üritustel; vabariigi aastapäeva matk jms). Pidevalt kajastame koolielu oma
kodulehel, FB lehel, vallalehe rubriigis „Oravake“. 2015.aasta mais tähistasime kokkutulekuga 250
aasta möödumist esimeste koolide avamisest vallas. Valmis õpilastööde kogumik „Meie raamat“.
Väga tihedat koostööd teeme valla noortekeskusega, valla raamatukogudega, kultuurimajaga, lasteaed
Kaariga. Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse toel uuendasime lastekoori riietust, kultuuriministeeriumi
toel viisime läbi ujumisõpetuse I kooliastme õpilastele. KIKi toel korraldasime kõigile õpilastele aasta
jooksul kolm loodushariduslikku õppekäiku. Haridus- ja Teadusministeeriumilt saime projekti
„Vastse-Kuuste põhikooli interaktiivse õppeklassi inventari soetus“ raames 11 000 eurot. Ostsime 28
Samsung tahvelarvutit, 13 Wacom digilauda joonistamiseks, igasse klassi dokumendikaamerad ning
65-tollise ratastega alusel Seewo LED-puutetahvli, mida saab vastavalt vajadusele 2.korruse klassides
ümber paigutada.
Põhikooli lõpetas 9 õpilast, neist aastahinnetega “4” ja “5” – 3 õpilast. Neist üks lõpetaja sooritas ka
eksamid neljadele ja viitele. Selle aasta lõpetajate eksamitulemused on viimase viie aasta nõrgimad.
Gümnaasiumisse suundus edasi õppima 2 õpilast.
Traditsiooniliselt toimusid koolis ainenädalad: kunstinädal – 01. - 06. detsember 2014,
matemaatikanädal - 02. - 07. veebruar 2015, emakeelenädal – 9. - 13. märts 2015, loodusnädal – 11. 15. mai 2015.
Koolielu aitasid mitmekesistada 3 koolikontserti, JJ-Street tantsupäev koolis – tantsutunnid ja
vahetunnid terve päev, kunstialana koostöö MoKS-iga – (Mooste Kunsti- ja sotsiaalpraktikakeskus
),Põlvamaa Patrioodi nädal koolis „Tarbime kohalikke tooteid/teenuseid”, erinevad õppekäigud:
Meenikunno raba (7.-9. kl); loodusretk „Kuidas looduses ellu jääda?”(4.-6. kl); 5.-9. klasside
koolipäev Tartus – Tartu Linnamuuseum, Lodjakoda, Vanemuise ooperitund „Appi, ooper”;1.-3. kl
Räpina keskkonnamajas uudistamas, kuidas prügi töödeldakse; 5.-9. klass osalesid Krootusel
Ohutuspäeval.
Esimest korda korraldasime talvise suusalaagri Piiri spordikeskuses, kus õpilased said ka
mäesuusatamise algõpetust. Tihe koostöö toimus Põlva Rajaleidja keskuse psühholoogi ja
sotsiaalpedagoogiga.
Teiste omavalitsusüksuste koolides käis 2015. aastal 38 Vastse-Kuuste valla last (2014. aastal 46
õpilast). Vastse-Kuuste vald tasus teistele omavalitsusüksustele Vastse-Kuuste valla lastele
haridusteenuse osutamise eest 2015.aastal 25 651 eurot (2014. aastal 29 582 eurot). Kooli- ja
kojusõiduks kasutas valla poolt makstud transporti 2015. aastal 43 õpilast (2014. aastal 47 õpilast,
bussifirmadele maksti 7384 eurot (2014. aastal 7 150 eurot).
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3. Kultuur, sport ja vaba aeg
Kohaliku kultuuri ja kogukonna arengut toetav tegevus ning vabaühenduste kompententside
kasvatamine.
Omavalitsuse ülesandeks on rahvakultuuri säilitamine ja populariseerimine ning selle arengut
soodustavate tingimuste loomine. Mitmekesine huvialaringide tegevus annab võimaluse sisukaks
vaba aja veetmiseks, propageerib tervislikke eluviise ja annab täiendavaid teadmisi. Vallaelanikele
pakutakse põhiline osa kultuuriteenustest valla kultuuriasutuste kaudu. Valla kultuuriasutused teevad
tihedat koostööd kohalike mittetulundusühingute ja valla asutustega. Koostöös toimus palju erinevaid
traditsioonilisi ja vallarahvast arendavaid ettevõtmisi ja tähtpäevade tähistamisi.
2015. aastal töötasid Vastse-Kuuste kultuurimajas järgmised huvialaringid: 2 täiskasvanute näiteringi,
segakoor, folklooriansambel, tervisering, laste näitering, kõhutantsuring, line- tantsuring,
segarahvatantsuring, käsitöötuba ja kultuurimaja juures tegutseb ka pensionäride klubi. Kokku
tegutseb 10 huvialaringi täiskasvanutele 113 osavõtjaga (2014. aastal 109) ja 1 laste näitering 12
osavõtjaga (2014.aastal 12). Kultuurimaja korraldas 2015.aastal 98 üritust (2014. aastal 94), millest
võttis osa 2983 inimest (2014. aastal 3051 inimest).
Kultuurikalendris on mitmed pika traditsiooniga üritused: vabariigi- ja valla aastapäev,
joonistusvõistlus – valla või vabariigi populaarsem inimene, rahvakalendri tähtpäevade (vastlapäev,
paastumaarjapäev, lihavõtted, jüripäev, hingedepäev, advendi aja avaüritus jne) tähistamine,
emadepäev, lastekaitsepäeva asfaldijoonistusvõistlus, valla külade päev, pensionäre austati
aastalõpupeoga, mudilastele jõulu- ja kevadpidu, peeti isetegevuslaste aastalõpu pidu, toimus line tantsu festival jne. Täiskasvanute näitering mängis Paul Pinna näitemängu „Pidur pääle“ ja
lavaküpseks sai Kaja Orase kirjutatud näitemäng “Hullud jäävad hulludeks“, mida mängiti nii omas
kultuurimajas, kui ka erinevates paikades üle Eesti (Laeva, Misso, Põlgaste, Vana-Koiola, Kambja).
Mitmeid aastaid võtab kultuurimaja näitering osa
Viljandimaal
Kuhjaveres toimuvast
teatrifestivalist. Teatritrupp HeaMaik etendas lastele 2 uut etendust, üks kevadpühadeks „Muinasjutt
tibust, kes ei olnud kanapoeg“ ja teine jõuludeks „Vaat, mis juhtus jõuluõhtul“. Laste näitering,
esines emadepäeval ja eakate klubi üritusel etendusega „Kõik on hea, mis hästi lõpeb“. Vastse-Kuuste
segakoor võttis osa maakonna žarnipäevast, Laheda valla ja Intsikutmu laulu- ja tantsupäevast,
advendikontserdist Maarja külas ja veel mitmest väiksemast maakonna eri paigus toimunud üritusest.
Folklooriansambel
tutvustas
kevadpühade
kombestikku,
korraldas
traditsiooniliselt
paastumaarjapäeva üritust, oli eestvedajaks vanarahva toitude valmistamise õhtul, esines
jaanipäevakavaga Valgjärve ja Vastse-Kuuste jaanipäevadel, Karilatsi Talurahvamuuseumis jne.
Vastse-Kuuste line-tantsurühm osales 2015. aastal mitmetel üritustel ja festivalidel nii maakonnas, kui
ka vabariigis: Pärnus Eesti Linetantsu Festivalil, Vastse-Kuuste valla kevadlaadal, Kõlleste valla
kodukandipäeval, Lüllemäe, Viljandi, Misso ja Räpina linetantsu üritustel jne. 2015.aastal korraldati
Kiidjärvel kolmandat korda suvine Kagu-Eesti line-tantsupäev ja Põlvamaa tantsijatega toimus kuues
aprillikuine tantsupäev Vastse-Kuuste Kultuurimajas. Valla eakate klubi Kanarbik kokkusaamised
toimuvad kord kuus.Traditsiooniks on klubi liikmete sünnipäevade ja juubelite tähistamine, suvised
õppreisid (külastati Mulgimaad) ja jõulupidu. Külas on käinud Põlva Päästeamet, eakad teistest
ühendustest jne.
Vastse-Kuuste kultuurimajas oli 2015.aastal mitu näitust: fotonäitus „Vastse-Kuuste valla külad läbi
aastate“, Epp Nõgese maalinäitus, Põlva Gümnaasiumi kooliõpilaste meisterdatud sõlgede näitus,
laste joonistuste näitus „Meie valla ja vabariigi populaarsed inimesed“ ja sügisseadete näitus. VastseKuuste kultuurimaja teeb aastaid koostööd MTÜga Kinobuss, näidatakse erinevaid filme lastele ja
täiskasvanutele. 2015.aasta jooksul näidati 20 filmi, sellest lastele 11.
Mittetulundusühingute tegevus- ja projektitoetuse suurus oli 2015. aastal 3 699 eurot (2014. aastal 2
430 eurot). Vald toetas 2015. aastal mittetulundusühingute poolt algatatud kultuuriprojekte 3 korral
(2014. aastal 2). MTÜd korraldavad kevadisi korrastustalguid, külapäevi, jaanipäeva, õppereise,
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jõulupidu, üritusi lastele, talvist jäähokimatši, vastlapäeva, koolitusi ja õpitubasid, hoiavad korras
puhke- ja ujumiskohti ja teabetahvleid, renoveeritakse ruume ja tehakse korda külaplatse jne.
Suurimad mittetulundusühingute üritused:
Kiidjärve Küla Seltsi korraldatud Kiidjärve külapäeva programm oli tihe, mitmekesine ja rahvarohke.
Toimus kontsert-etendus „Kiidjärve läbi aegade“. Kõik etlejad, pillimehed ja juhendajad olid oma
küla rahvas. Rahva ette astus Kiidjärve ühendkoor, naisansambel „Laulurõõm“, esinesid lapsed,
toimus kunstinäitus jne.
Kultuuriseltsi Viruskundra rahvatantsurühm Vihista Viisku osales Kagu-Eesti tantsupeol,
lõõtspillipeol Harmoonika ja Kreekas kultuurifestivalil. 2015.aastal esineti 6 erineval kontserdil ja
anti üks täispikk kontsert. Käsitöötuba töötab kaks korda nädalas: jätkus rahvarõivaste valmistamine,
korrastati kangasteljed ja toimuvad kangakudumise õpitoad.
Karilatsi Küla Seltsi liikmed ja küla elanikud tegelesid aktiivselt Metsaveere kinnistule rajatava külaplatsi ja seal asuvate hoonete kordategemisel, sh paigaldasid grillikotta kivipõranda ja rajasid
lipuväljaku.
MTÜde poolt korraldatud üheks suurimaks ja rahvarohkemaks ürituseks oli Naisteklubi Kolmapäev
korraldatud mitmekesise kultuuriprogrammiga Vastse-Kuuste valla 19.kevadlaat ja 11.talupäev.
Populaarne oli ka koolitusprogramm „Kogemused ja teadmised tugevusteks“ ja kolmandat aastat
järjest tegutsev iganädalane ravivõimlemise ring naisele.
Vastse-Kuuste vallas on kaks raamatukogu. 2015. aasta lõpu seisuga oli raamatukogudel 766
aktiivset külastajat (2014. aastal 736), kellest lapsi 168 (2014. aastal 160). Raamatukoguteenuseid
kasutab 65% valla 1194 elanikest (2014. aastal 61,2%), s.o iga teine valla elanik. Vastse-Kuuste
raamatukogu külastati aastas 14958 korral, keskmiselt päevas 59 inimest (2014. aastal 52), Kiidjärve
raamatukogu külastati 1538 korral, keskmiselt päevas 7 inimest (2014. aastal 7). 2015. aaastal oli
raamatukogudes kojulaenutusi kokku 18 170. Raamatukogude külastuste arv on kahe aasta võrdluses
suurenenud 1600 võrra ja kojulaenutuste arv vähenenud 90 laenutuse võrra. 2015. aastal suurenesid
teavikute soetamiseks eraldatavad vahendid ja ka soetatud teavikute arv on suurenenud. 2015. aastal
soetatud 824 teavikust on 178 eksemplari on annetatud (2013.aastal 142).
Raamatukogud on töötanud arengukavas püstitatud eesmärgi nimel, arendamaks raamatukogu kõigile
kättesaadavaks info-, õpi- ja kultuurikeskusteks, kus rakendatakse kõikide sotsiaalsete gruppide huve
arvestavat teenindus- ja komplekteerimispoliitikat.
2015. aastal täitsid raamatukogud oma eelarveliste võimaluste piires nii info- kui ka õpi- ja kultuurikeskuse ülesandeid. Avaliku teabe kättesaadavaks tegemiseks võimaldati raamatukogude avalikes
internetipunktides arvutite kasutamist, tehti kasutajatele kättesaadavaks avalikud andmebaasid ning
viidi läbi kasutajakoolitust, samuti lahendati kasutajate poolt esitatud infopäringuid. Kasutajakoolitust
viidi raamatukogudes läbi 249 korral, kokku 143 tunni ulatuses. Individuaalkoolitustel osalejate arv
oli 241, rühmakoolitustel 114. Lahendatud infopäringute arv on 649.
Raamatukogudes toimus aasta jooksul hulgaliselt sündmusi: kohtumised tuntud kirjanike ja ajakirjanikega, täiskasvanud õppija nädala üritused, traditsioonilised raamatukogupäevade üritused,
loengud, õpitoad, raamatunäitused ja -väljapanekud, foto- ja käsitöönäitused, emakeelepäeva
sündmused, raamatukogutunnid. Kokku korraldati Vastse-Kuuste ja Kiidjärve raamatukogus 2015.
aastal 34 sündmust, milles osales 1078 inimest, ning 37 raamatu-, foto- ja käsitöönäitust ja
väljapanekut.
Mahukaimad näitused olid kohalike käsitöötegijate soovil Vastse-Kuuste raamatukogus toimunud
kaks käsitöö näitusmüüki: „Taaskasutus: asjade uus elu“ ning neljandat korda toimunud jõulukuu
käsitöö näitusmüük. Kiidjärve raamatukogus toimunud näitused olid traditsiooniliselt valdavalt
koduloolise suunitlusega.
Lisaks mitmetele kohtumistele kirjanikega toimusid ka raamatuesitlused. Vastse-Kuuste raamatukogu
külalisteks olid aasta jooksul ajakirjanik Vahur Kersna, kirjanik Kristiina Ehin ja muusik Silver
Sepp, kirjanik Aidi Vallik ja illustraator Ott Vallik, lastekirjanik ja fotograaf Grethe Rõõm, kirjanik ja
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kirjastaja Epp Petrone. Kiidjärve raamatukogus korraldati kultuurireis Järvamaale ning vaadati AlleSaija Teatristuudio etendust „Leselised“. Traditsiooniliselt tähistati Kiidjärvel vabariigi aastapäeva
ning rahvakalendri ja teisi tähtpäevi.
Mitme muusikalise sündmusega tähistati mõlemas raamatukogus muusika-aastat: Vastse-Kuuste
raamatukogus toimus Põlva muusiku ja kunstniku Hillar Surva muusikaline maalinäituse avamine,
kirjandusliku kontserdi andsid Kristiina Ehin ja Silver Sepp ning täiskasvanud õppija nädalal toimus
muusikaline kohtumisõhtu Mooste Rahvamuusikakooli Pilliklubiga. Kiidjärve raamatukogu korraldas
kaks toredat muusikasündmust: esines Saidi Tammeoru juhendamisel naisansambel „Viska viit“ ning
„Oi, aegu ammuseid…“ esitasid kunagise menusaate „Horoskoop“ laule naisansambel „Laulurõõm“
ja Mooste Rahvamuusikakooli Pilliklubi.
Vastse-Kuuste raamatukogu on ühendatud rahva- ja kooliraamatukogu ning asub koolimajas. Tegevus
on tihedalt seotud kooliga ning sellest lähtudes on planeeritud ka oma tegevust, milles lähtutakse laste
lugemisharjumuse süvendamisest: ettelugemis- ja raamatukogutunnid (sh raamatukogu elektronkataloogi tutvustamine), lastekirjanike külaskäigud, osalemine Nukitsa konkursil, õpilaste infopäringute
lahendamine ning nendele aastaringselt kohustusliku lugemisvara tellimine maakonna teistest
raamatukogudest ja selle tasuta kohaletoomine. Kiidjärve raamatukogus korraldatakse palju
koduloolise suunitlusega ja kodukohaga seotud sündmusi ning peetakse kinni kalendritähtpäevade
pühitsemise traditsioonist.
Noorsootöö põhiülesandeks on erinevatwe huvidega laste ja noorte ühistegevuse ja nende
omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu,
väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel. Omaalgatusliku tegevuse julgustamine
ja toetamine toimub läbi erinevate tegevuste, õpetades noortele vastutus- ja kohusetunnet. VastseKuuste koolis on noortekeskuse ruumid, kus on võimalik noortel sisukalt vaba aega veeta. 2015.
aastal korraldati noortele 40 erinevat üritust (2014.aastal 32 üritust), millest võttis osa 400 noort
(2014. aastal 462 noort). Osaleti Põlvamaa Noortekonverentsil, võeti osa suvelaagrist, külastati Ahhaa
keskust ja Vembu-Tembumaad, käidi Otepääl energia päeval, toimusid käsitööpäevad,
sõpruskohtumised teiste noortega, filmiööd, tüdrukute ja poiste õhud, tehti fantaasiasoenguid, toimus
XBOXi spordipäev, peeti mardi- ja kadrikarnevali jne. Õpilasmaleva töös osales 2015. aastal 17 valla
noort (2014. aastal 20). Noortekeskuses töötab robootika ring, millest võtab osa 14-17 noort ja ring
toimub kaks korda kuus.
Spordivaldkonnas jätkas vald sportimisvõimaluste loomise ning laste, noorte ja täiskasvanute
sporditegevuse toetamist. Anti toetust spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks. 2015. aasta
kulud spordile olid 20 718 eurot (2014. aastal 18 970 eurot), sellest toetus spordiga tegelevatele
mittetulundusühingutele 2 320 eurot (2014. aastal 1 998 eurot), kes osalesid erinevatel võistlustel ja
viisid läbi treeninguid, korraldasid spordivõistlusi, tegelesid harjutuskrossiraja hooldusega ja
sõidukõlblikuks muutmisega. Vastse-Kuuste vallas on head sportimisvõimalused staadioni, võimla,
jõusaali ja terviseraja näol, mis koosneb diskgolfirajast, välijõumasinatest, virgestusvõimlemise
atkaktsioonidest. Kooli võimlat ja seal asuvat jõusaali oli vallarahval võimalik kasutada tasuta.
Toimus Eesti Ratsaspordi Liidu Rakendispordi Karikasarja II etapp, Vastse-Kuuste Karikas, Lesta
Tall OÜ korraldamisel. Orienteerumisklubi Kobras kaudu toetati kulude katmisel tiitlivõistlustel ja
treeninglaagrites valla aktiivset tegevsportlast Liis Johansoni.
Vastse-Kuuste valla Spordiklubi Känguru tegeleb aktiivselt tervislike eluviiside ja erinevate
spordialade propageerimisel. Osalesid lastega orienteerumise, sisekergejõustiku, rahvastepalli ja
jalgpalli võistlustel. Osalevad ja korraldavad suusalaagrit, rattamatka, suvist spordilaagrit,
heategevusjooksu.
Parim tulemus on Põlva maakonna Karikavõistlustel korvpallis- I koht. Osaleti meeste võistkonnaga
Põlva maakonna meistrivõistlustel, erinevatel turniiridel - Basketball Tournament Sulemees Cup III
koht, Kanepi turniir 2.koht, sõpruskohtumised Tartu maakonna võistkondadega. On rinda pistetud
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Tõrvandi, Nõo, Kolga-Jaani ja Tartu Palliklubi võistkondadega. Naiste võistkonnaga osaleti Apollo
Naiste Korvpalliliigas ja mängiti erinevatel turniiridel. Nooremate korvpalluritega korraldati
sõpruskohtumisi, osaleti minikorvpalli meistrivõistlustel ja poiste C1 vanuseklassi meistrivõistlustel.
Käidi Parksepa sügisturniiril, Nõo Kass Arturi turniiril, Lähte kevadturniiril, Tartu Palliklubi turniiril,
Räpina tänavakorvpallis,Voore mängudel, Sprite Cupil, Contra Cupil. Saadi kahe võistkonnaga 3 x 3
vabariiklikusse finaali. Osaleti Raplas Eesti omavalitsusjuhtide talimängudel ja 20. Eesti
omavalitsusjuhtide mitmevõistlusel.
Kokku osaleb täiskasvanuid 34 ja lapsi 42, lisaks treeningud lasteaia lastele. Kokku on olnud mänge
meestel 22, naistel 12, mini poistel 15, 6.-7. kl. poistel 16, 8.-9. kl. poistel 6, 6.-9. kl. tüdrukutel 7.
kokku 44 mängu.
Vastse-Kuuste vald kaasfinantseeris 5792 euroga SA Põlvamaa Arenduskeskuse Eesti- Läti
programmi projekti „Development of water tourism as nature and active tourism component in
Latvia and Estonia (RIVEGWAYS. Projekti käigus rajati Vastse-Kuuste valla maadele kolm
puhkekohta ja paadisild.

4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Elanike sotsiaalse toimetuleku tagamine, inimeste teovõime tõstmisele, ka olemasolevate
võimete kasutamisele kaasa aitamine.
Vastse-Kuuste vald maksab abivajajatele toimetulekutoetust ja osutab sotsiaalhoolekande teenuseid ja
–toetusi erinevatele sihtgruppidele (vähekindlustatud pered, üksikvanemaga pered, lapsed, puudega
inimesed ja eakad). 2015.aastal taotles toimetulekutoetust igas kuus 2-6 peret (2014. aastal 3-9 peret).
Toimetulekutoetust maksti aasta jooksul kokku 10 780 eurot, 50 korral. (2014. aastal 13 702 eurot) ja
sotsiaalhoolekande teenuseid osutati kokku 742 euro ulatuses (2014 aastal 1372 eurot).
Lastele ja lastega peredele võimaldati toimetuleku tagamiseks mitmeid toetusi ja teenuseid summas
26 061 eurot (2014.aastal 16 087 eurot), lisaks toiduabi Toidupanga kaudu ja koolivaheaegadel
vähekindlustatud perede lastele laagreid koostöös Eesti Punase Risti põlvamaa osakonnaga.
Üldhariduskoolides õppivatele lastele maksti kooli- ja kojusõidu toetust (200 korral, sellest 1. poolaastal 24 õpilasele ja 2. poolaastal 14 õpilasele), edukatele põhikooli (7 last) ja gümnaasiumi (10
noort) lõpetajatele koolilõputoetust, esimesse klassi astuja toetust (11 last), jõulupakid tehti lastele
vanusest 1a kuni 4.klass (109 last). Maksti prillitoetust (14 last), vajaduspõhist peretoetust (22 peret,
189 korral), toitlustustoetust, sünnitoetust(sünd - 10 last; 1a – 8 last; 2a – 8 last) retseptiravimite- ja
eriabivahendite toetust, küttetoetust peredele (11 korral), õppevahendite ja lasteriiete ostmise toetust,
laste- ja noortelaagri toetust (6 peret) ja erakorralist toetust. Asenduskoduteenusel viibib meie vallal
üks laps, kelle arengu huvides kompenseeriti tema huviringis ja lastelaagris osalemise kulusid.
Eakatele vallaelanikele maksti küttetoetust (11 korral), prillitoetust (11 korral), erakorralist toetust (5
korral), jätkus õnnitlemine sünnipäevadel (41 korral)ja jõulupakkide tegemine (70 eakale) vastavalt
kehtestatud korrale. Matusetoetust maksti 13 korral. Ühe vallaelaniku matuste korraldamisega seotud
asjaajamisel oli vajalik sotsiaalnõuniku abi suuremal määral.
Vastse-Kuuste vallas oli seisuga 31.12.2015 arvel 14 (eelmisel perioodil 13) raske- ja sügava puudega
täisealist inimest, kellele oli määratud hooldaja. Ühe hooldaja eest maksti sotsiaalmaksu summas
1405 eurot. Koduhooldusteenust osutati regulaarsemalt 6-le raske puudega ja üle 80 aasta vanusele
eakale. Sotsiaalhoolekandeasutustes viibivate eakate vallaelanike (6 eakat) kohatasu osaliseks hüvitamiseks kulus 8776 eurot. Puudega lapsi, kellele oli määratud hooldaja oli kokku 9 (2014. aastal 9),
nendest 4 raske puudega ja 4 keskmise puudega. Lapsepäevahoiuteenuse raha kasutati sügava
puudega lastele (4 last) rehabilitatsiooniteenuste saamiseks. Puudega laste hooldajatele on makstud
toetust ravimite ja abivahendite ostmise kulude katmiseks, eriarstide visiiditasuks või puudega lapsele
vajaminevate erinevate teenuste võimaldamiseks.
Tervishoiu valdkonnas tegutseb vald ennetusprojektide kaudu, et propageerida vallarahva hulgas
tervislikke eluviise. Vallale on varasemalt koostatud terviseprofiil (uuendatakse 2016 aastal) ja
teejuhatuse skeemid üksikutele vanuritele, et kiirabi- või päästeameti töötajatel oleks lihtsam leida
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abivajajaid. Ravimid toob sotsiaaltöötaja vajadusel vallaelanikele Põlva või Tartu apteekidest. Samuti
on osutatud transporditeenust (pere- ja eriarstil käimiseks ning erinevateks asjaajamisteks
ametiasutustes üksi elavatele eakatele või nägemis- ja liikumispuudega vallaelanikele) 2015.aastal
130 korda (2014aastal 116 korda), ühes kuus keskmiselt 11 korda. Lisaks on kompenseeritud
invataksoteenust voodihaigetele puudega vallaelanikele haiglast koju või hooldekodusse saamiseks.

5. Majandus, ehitus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus
Turvaliste ja mitmekesiste liikumisvõimaluste loomine ja edasi arendamine.
Turvalise ja loodust hoidva elu- ja igapäevase tegevuskeskkonna arendamine.
Vastse-Kuuste vallavolikogu kehtestas 30.12.2015 määrusega nr 12 Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016-2020 ja 26.03.2015 määrusega nr 4 VastseKuuste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastatseks 2015-2026.
Vastse-Kuuste valla majandus- ja eelarvekomisjoni ettepanekul eraldas volikogu 26.02.2015 aastal
2400 eurot Vastse-Kuuste aleviku soojamajanduse olukorra analüüsi tellimiseks, et selgitada
tegelik olukord ja teha tulevikus õigeid otsuseid.
Maakorralduse põhiline tegevus on seotud maa erastamise, munitsimaliseerimise ja juba katastris
registreeritud ning kinnistatud maade jagamise ja ümberkruntimisega, väiksem osakaal on maa
tagastamisel. 31.12.2015.aasta seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 1373 katastriüksust
pindalaga 12 131,9 .ha, mis moodustab 98,6% omavalitsuse maafondist 12 299 ha.
Registeeritud maa jaotub:
Eramaaks 7290,9 ha ( 59,2% kogu maakatastris registreeritud maast);
Munitsipaalmaaks 119,1.ha, so 1% kogu maakatastris registreeritud maast;
Riigimaa 4889 ha, so 39,8% kogu maakatastris registreeritud maast.
2015.aastal teostati Vastse-Kuuste vallas tarifitseeritavaid aadressiandmete korrastamise töid summas
2572 eurot. Tööde käigus jõustunud menetlusi 257, sh haldaja kinnitusega 157. Muudetud objekte
561 ja muudetud hooneosi 49.
Avalike teede hoolduse ja remondi eesmärgiks on tagada avalike teede seisunditaseme vastavus
teeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud võuetele. 2015. aastal kulus Vastse-Kuuste valla
kergliiklustee ehitusele 98 341 euro (2014. aastal remonditi vallateid 10 505 eurot). Teostati
vallateede hooldustöid summas 21 561 eurot (2014. aastal 15 525 eurot) – vallateede hööveldamine,
teeäärte niitmine, lumetõrje jne. Muudeks kuludeks 359 eurot.
Vallakodanike ja liikluse turvalisuse ning heaolu huvides jätkatakse keskasula üldkasutatavate
territooriumide valgustamist. Välisvalgustus läks vallale maksma 3 821 eurot (2014. aastal 4 186
eurot).
Valla territooriumil asub ainult üks esmatarbekaupade kauplus, Vastse-Kuuste alevikus. Selleks, et
tagada valla elanikele kaupade kättesaadavus, toetatakse kauplusauto käigusolekut, mis peatub 15
korda nädalas vastavalt kauplusauto peatuste graafikule (Padar küla, Kuke, Laane, Alaküla, Lootvina,
Kiidjärve, Kiidjärve raudteejaama peatused) ja selleks kulus 1001 eurot.
Vallas tehti arvukaid heakorra- ja haljastustöid ning korraldati prügivedu, jätkatakse ohtlike jäätmete
kogumist ja pakendijäätmete ning paberijäätmete liigiti kogumist. 2015. aastal tehti nimetatud töid
summas 29 832 eurot (2014. aastal 27 125 eurot).
Vastse-Kuuste vald osaleb jätkuvalt hajaasustuse programmis. Programmi eesmärgiks on valla
territooriumil elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimajäämisele hajaasustusega maapiirkondades. 2015. aastal kulu oli 19 526 eurot. Käigus oli 18
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projekti, millest lõpetati 7 projekti, ühe projekti raha tagastati. 2014.aasta vahenditest on lõpetamata 4
projekti ja 2015.aasta vahenditest 6 projekti.

6. Ülevaade valitseva mõju all oleva äriühingu kohta
Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava elluviimine ja kommunaalteenuste arendamine ja
kvaliteedi tõstmine.
Vastse-Kuuste Soojus OÜ on valla 100%-se osalusega ettevõte, asutatud 1993. aastal. Peamiseks
tegevusalaks on soojusenergia tootmine ja realiseerimine äriühingutele ja elanikkonnale VastseKuuste alevikus. Alates 1995 aastast tegeleb Vastse-Kuuste Soojus OÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside
haldamisega ning Vastse-Kuuste aleviku elanike ja äriühingute varustamisega joogi- ja tarbeveega,
puurkaevude haldamisega, joogivee puhastamisega Vastse-Kuuste reoveepuhastis ning korrladab
Vastse-Kuuste korterelamute prügimajandust. Alates 2004. aastast tegeleb lumetõrjega Vastse-Kuuste
valla teedel. 2005. aastast vahendab aleviku korterelamute üldelektrit ja maagaasi ning tegeleb
haljastustöödega Vastse-Kuuste alevikus ja vastse-Kuuste allasutuste ümbruses
Müüdud soojusenergiat 2015. aastal 1129 Mwh (2014. aastal 1538 Mwh), see on 409 Mwh vähem
kui eelmisel aastal. Majandusaasta müügitulu kokku oli 167 014 eurot (2014. aastal 178 071 eurot).
Majandusaasta kahjum 4 037 eurot (2014. aastal kasum 19 759 eurot). Tööjõukulu 48 538 eurot
(2014. aastal 48 924 eurot). OÜ Vastse-Kuuuste Soojus annab tööd põhikohaga 4 töötajale.
2015. aasta lõpuks Vastse-Kuuste Soojus OÜl laenukohustusi ei ole.

Investeeringud
Investeeringu objekt
Vallamaja katusekonstruktsioonide renoveerimine
Vastse-Kuuste kooli puutetahvel
Vastse-Kuuste valla kergliiklustee ehitus
Leevijõe ujuvsillad
Kokku

Eelarve
75 000
0
112 497
15 000
202 497

Täpsustatud Eelarve Täitmise
eelarve
täitmise %
90 000
86 172
96%
4 400
4 400
100%
112 497
98 341
87%
0
0
0
206 897 188 913
91%

Vastse-Kuuste vallamaja katusekonstruktsioonide renoveerimistööd osutusid planeeritust kallimaks,
töö käigus selgus lisatööde vajadus sh vallamaja I korruse remonttööd.
Haridus- Teadusministeeriumilt sai kool tegevuskuludeks 11 000 eurot, interaktiivse õppeklassi
inventari soetamiseks. Et õppeklass oleks täiuslik, otsustas volikogu eraldada 4 400 eurot, puutetahvli
ostmiseks.
Vastse-Kuuste valla kergliiklustee ehitusmaksumuseks on lepingute järgi 484 689 eurot, sellest tehti
2015. aasta töid 112 497 euro eest. EASlt ei saadud 2015.aastal (350 000 eurot) toetust ja tööde algus
lükkus aasta lõppu. Tööd jätkuvad 2016.aastal vastavalt ilmaoludele.
Leevijõe ujuvsillad – rajatav ujumiskoht asub Vastse-Kuuste kergliiklustee lõpus ja jäi paigaldamata
seoses kergliiklustee ehitusega, mis lükkus ilmaolude tõttu aastasse 2016.

Ülevaade tegevusest siseauditi korraldamisel ja sisekontrollisüsteemist
Vastse-Kuuste vallas siseaudiitori ametikohta ei ole.Vallavolikogu revisjonikomisjon kontrollib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tegevuse nii formaalset kui ka sisulist poolt.
Vallavalitsuse sisekontrollisüsteemi tõhususe tagavad mh:

15

Vastse-Kuuste valla 2015.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne








Põhilised tegevused on reglementeeritud, toimub regulatsioonide ülevaatamine ja
täiendamine.
Raamatupidamise ja dokumendihalduse tarkvarasüsteemide pidev täiendamine,
kaasajastamine.
Juurdepääs infosüsteemidele on ainult selleks volitatud isikutel.
On kehtestatud vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord ja teostatud inventuurid
vallavara kohta.
Toimub funktsionaalselt sõltumatu raamatupidamise algdokumentide kinnitamine ja
kontrollimine.
Pidev finantstulemuste võrdlemine eelarvestatud summadega.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Vastse-Kuuste valla konsolideeritud bilanss
eurodes
Lisa
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksunõuded
Muud nõuded ja makstud ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kinnisvarainvesteeringud
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku

31.12.2015

31.12.2014

2
3
4

226 366
55 401
73 431
355 198

268 767
51 179
65 299
385 245

6
7
7

2 078 456
7 946
26 395
2 112 797
2 467 995

1 980 611
7 946
27 163
2 015 720
2 400 965

71 986
10 189
40 895
29 936
153 006

21 763
4 871
39 243
32 509
98 386

199 545
199 545
352 551

229 481
229 481
327 867

2 073 098
42 346
2 115 444
2 467 995

2 070 564
2 534
2 073 098
2 400 965

8
9

9
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Vastse-Kuuste valla konsolideeritud tulemiaruanne
eurodes
Lisa

2015

2014

Tegevustulud
Maksutulud
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevustulud kokku

3
11
10
12

675 127
167 500
528 066
3 026
1 373 719

609 894
163 629
499 307
3 645
1 276 475

Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon
Tegevuskulud kokku

13
14
15
16
6.7

-91 166
-668 149
-368 073
-93 784
-108 304
-1 329 476

-88 361
-623 151
-369 417
-71 641
-118 500
-1271 070

44 243

5 405

-1 897
-1 897

-2 871
-2 871

42 346

2 534

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
Finantstulud ja -kulud kokku
Aruandeperioodi tulem

9

18

Vastse-Kuuste valla 2015.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Vastse-Kuuste valla konsolideeritud rahavoogude aruanne
eurodes

Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Saadud sihtfinantseerimine
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara soetamisel
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud põhivara müügist
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laenude tagasimaksed
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

2015

2014

44 243

5 405

108 304
41 076
0
0
0
193 623
-12 354
-351
180 918

118 500
9 550
-40 297
-604
9470
102 024
-15 923
11 576
97 677

6
10

-188 913
0
0
-188 913

-59 596
40 297
1 083
-18 216

9
9

-32 509
-1 897
-34 406

-34 423
-2 871
-37 294

-42 401

42 167

268 767
-42401
226 366

226 600
42 167
268 767

6,7
16
10
13

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

2
2

Vastse-Kuuste valla konsolideeritud netovara muutuste aruanne
eurodes
Saldo 31.12.2012
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2013
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2014
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015

Akumuleeritud kulum Kokku
1 982 679
87 885
2 070 564
2 534
2 073 098
42 346
2 115 444

1 982 679
87 885
2 070 564
2 534
2 073 098
42 346
2 115 444
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Kassapõhise eelarve täitmise aruanne
Kirje nimetus
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Sh laekumine vee erikasutusest
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis

Lõplik
Eelarve eelarve
Täitmine
1 208 784 1 217 613 1 265 401
623 046 623 046 670 712
557 046 557 046 604 528
66 000
66 000
66 184
65 290
67 385
69 381
494 947 494 947 494 947
156 250 156 250 156 250
338 697 338 697 338 697
23 601
30 335
28 917
1 900
1 900
1444
1 700
1 700
1 405
200
200
6

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud

-1 208 784 -1 217 613
-119 749 -126 710
-68 289 -68 289
-40 762 -47 723
-10 698 -10 698
-1 089 035 -1 090 903
-621 232 -622 054
-455 143 -468 534
-12 660
-315

PÕHITEGEVUSE TULEM

0

0

-1089 620
-103 100
-57 159
-35 304
-10 637
-986 520
-613 842
-372 643
-35
175 781

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantskulud (-)

-214 957 -214 957 -190 786
-202 497 -206 897 -188 913
-10 000
-5 600
0
-2 460
-2 460
-1 872

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

-214 957 -214 957

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, vähenemine)

-29 936
-29 936

-15 005

-29 936
-29 936

-29 936
-29 936

-244 893 -244 893

-44 941

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS
TEGEVUSALADE JÄRGI
1423 741 1 432 570 1280 407
Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused

247 718
14 830
207 130
12 600
10 698

251 053
14 830
223066
0
10 698

244 456
14 039
217 908
10 637
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Valitsussektori võla teenindamine

2 460

2 460

1 872

525
525

525
525

522
522

191 438
1 474
0
2 400
177 490
9 900
174

193 054
1 474
1 040
2 400
177 850
10 116
174

134 781
1 001
1 038
2 400
120 261
9 907
174

Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (prügivedu)
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

29 840
29 340
500

30 509
30 009
500

30 298
29 832
466

Elamu- ja kommunaalmajandus
Veevarustus
Tänavavalgustus

29 613
24 752
4 861

28 944
24 083
4 861

20 596
16 775
3 821

Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
Puhkepargid ja -baasid
Laste huvialamajad ja keskused
Noorsootöö ja noortekeskused
Raamatukogud
Rahva- ja kultuurimajad
Seltsitegevus
Ringhäälingu- ja kirjastamiskulud
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus

179 837
24 940
15 000
5 000
16 080
53 377
38 090
15 000
3 500
8 850

168 078
24 940
5 576
5 000
16 080
53 962
39 570
10 600
3 500
8 850

149 736
20 718
5 576
2 487
14014
52 552
39 181
3 699
2 804
8 704

Haridus
Eelharidus
Põhikoolid
Gümnaasiumid
Koolitransport
Koolitoit

655 132
161 775
442 664
11 500
6 000
33 193

668 759
164 392
448 720
14 816
7 385
33 445

624 317
158 554
410 722
14 760
7384
32 897

89 638
26 164
12 650
4 640
33 607
12 577

91 648
28 174
12 650
4 640
33 607
12 577

75 700
23 661
8 776
4 640
26 061
12 562

Avalik kord ja julgeolek
Politsei
Majandus
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
Põllumajandus
Muu energia ja- ja soojamajandus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
Ehitus
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine

Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma
koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 18).
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole konsolideerimata
finantsaruannetega võrreldav (vt ka lisa 1). Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 18.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestusmeetodid ja hindamisalused
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse
ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ-d) ning riigi
raamatupidamise üldeeskiri.
Raamatupidamise aruanne on koostatud tekkepõhiselt kogu Vastse-Kuuste valla konsolideerimisgrupi
kohta, eelarve täitmise aruanne ning seda selgitav tegevusaruanne kassapõhiselt.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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 arvestatuna bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke.
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt
laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõue loetakse lootusetuks,
kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks ja kantakse bilansist välja.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases
väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende
raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt
meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud,
kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Osalusi olulise mõju all olevates
äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad, hooned ja rajatised ning
muu nende juurde kuuluv põhivara), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise
eesmärgil ja mida aruandekohu stuslane ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused). Hooneid ja ruume, mida
kasutatakse avaliku sektori üksuse poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara.
Kinnisvarainvesteeringute arvele võtmiseks on vara soetusdokumendid ja/või volikogu
vastavasisuline otsus.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul
kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral
alates 1917 eurost). Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on
alla 2000 euro, kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Raamatud võetakse arvele põhivarana
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kuni 31.12.2011, aasta lõpu seisuga kanti raamatud põhivaradest välja. Arvestust peetakse
bilansiväliselt. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku eluiga 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.
Põhivarasid kajastatakse soetamismaksumuses, milest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset
meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt kasulikust elueast. Kui
põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on
võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.
Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
 Hooned 2-5%
 Rajatised 2,5-10%
 Masinad ja seadmed 10-20%
33-50%
 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
 Inventar, tööriistad 10-50%
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Põhivarana kajastatakse kehalise aineta vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega
alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost). Immateriaalset
põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille
korral kasutatakse neid ainult teatud kulutuste katteks või teatud tingimuste tagatiseks.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse kuludes siis, kui sihtfinantseerimine muutub
sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud
sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis
kohustustena. Tegevuskulude katteks saadud ja antud sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse
lihtsustamise eesmärgil laekumisel koheselt tuluna ja ülekandmisel koheselt kuluna, kui lepingujärgne
summa on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Vara sihtfinantseerimiseks saadud toetusi
kajastatakse kogusummas, st soetusmaksumuses, tasuta saadud vara puhul tema õiglases väärtuses.
Sihtfinantseerimist kajastavad need avaliku sektori üksused, kes koostavad raamatupidamisaruandeid
lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, järgmiselt: sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna
tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei
kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõud
e või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumise
Maksude arvestus
Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, juhul
kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei
kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistelee. Kohalike
maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu
kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete,
kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid
on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu
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teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu
kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse tegevjuhtkonna, volikogu ja nõukogu liikmed ning asutuste juhid, kellele
on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, samuti nendega seotud ja nende kontrolli või olulise
mõju all olevaid ettevõtteid.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes klajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamiskuupäeva 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, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisas.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu
selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (vt lisa 18)
kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles
kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
1. põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara
müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi
tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
2. kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja
põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud
tegevuskulud).

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
eurodes
Arvelduskontod pankades
Sularaha
Raha teel
Raha ja selle ekvivalendid kokku

31.12.2015
226 059
105
202
226 366

31.12.2014
268 227
540
0
268 767

Kassas ja pangakontol olev raha jaguneb: Vastse-Kuuste vald 209 469 eurot ja Vastse-Kuuste Soojus
OÜ 16 695 eurot. Vastse-Kuuste Soojus OÜ raha teel 202 eurot.

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
eurodes
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused
Lühiajalised nõuded
31.12.2015
31.12.2014
Maksud brutosummas
Tulumaks
Maamaks
Kokku maksud

55 043
358
55 401

50 837
342
51 179
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B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Tulud
2015
675 127
608 733
66 394
3 281
1 428
1 395
33
1 897
681 732

2014
609 894
542 560
67 334
3 466
1 612
1 572
40
1 104
616 076

31.12.2015
Lühiajaline
osa
22 791
20 340
26 778
1
3 521
73 431

31.12.2014
Lühiajaline
osa
28 212
20 438
16 402
247
0
65 299

Maksud
Tulumaks
Maamaks
Lõivud (vt lisa 11)
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud (vt lisa 12)
Tasud vee erikasutusest
Saastetasud
Intressitulu maksunõuetelt (vt lisa 12)
Kokku maksud, lõivud, trahvid

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
eurodes

Nõuded ostjate vastu
Muud nõuded ja maksude ettemaksed
Ettemakstud toetused
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Saamata sihtfinantseerimine
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

Lisa 5 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
eurodes
A. Tütarettevõtjad
Knsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju all olev äriühing:
Nimetus, aasta
Osaluse
Tulemiaruande näitajad
määr (%) Tegevustulud Tegevuskulud
Tulem
Vastse- Kuuste Soojus OÜ
100%
2015
168 579
-172 616
-4 037
2014
180 104
-199 863
-19 759
Nimetus, aasta
Osaluse
Bilansi näitajad
määr (%)
Varad
Kohustused
Netovara
100%
Vastse- Kuuste Soojus OÜ
354 277
18 848
335 429
2015
2014
367 804
28 338
339 466

Lisa 6 Materiaalne põhivara
eurodes
Maa

Jääk 31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

14 346

Hooned ja
rajatised

2 518 198
-548 452

Masinad
ja
seadmed
76 099
-26 368

Muu
põhivara

9 117
-6 489

Lõpetamata
ehitused

Kokku

2 617 760
-581 309
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Põhivara jääkväärtus
Soetused ja parendused
Kulum ja allahindlus
Jääk 31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
Soetused ja parendused
Kulum ja allahindlus
Müüdud põhivara jääkväärtus
Jääk 31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
Soetused ja parendused
Ümberklassifitseerimine
Kulum ja allahindlus
Jääk 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus

14 346

1 969 746
107 893
-85 991

49 731
9 284
-21 010

2 628
3 640
-1 489

2 036 451
120 817
-108 490

14 346

2 627 162
-635 515
1 991 648
47 749
-93 312

85 383
-47 378
38 005
2 297
-22 450
-479

12 757
-7 978
4 779

2 739 649
-690 871
2 048 778
50 046
-117 733
-479

2 674 912
-728 827
1 946 085
71 810
-204
-93 869

85 762
-68 190
17 572

12 757
-10 150
2 608
3 667

-12 623

-1 045

2 746 518
-822 696
1 923 822

85 762
-80 813
4 950

16 424
-11 195
5 229

14 346

14 346
14 346
204

14 550
14 550

-2 172

129 904

129 904
129 904

2 787 778
-807 167
1 980 611
205 381
0
-107 537
2 993 158
-914 702
2 078 456

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 188 913 eurot, mis
tuleneb järgmistest summadest:
1. aruandeaasta soetuste summa 205 381 eurot
2. käibemaksukulu aruandeaasta soetuselt 41 076 eurot (vt ka lisa 16)
3. lahutada tarnijatele tasumata summa 57544 eurot.

Lisa 7 Immateriaalne põhivara ja kinnisvarainvesteeringud
eurodes
a)Immateriaalne põhivara
Summa
Jääk 31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
Amortisatsioon ja allahindlused
Jääk 31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
Amortisatsioon ja allahindlused
Jääk 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus
Amortisatsioon ja allahindlused

30 677
-2 748
27 929
-767
30 677
-3 515
27 163
-767
30 677
-4 282
26 395
-767

b)Kinnisvarainvesteeringud (maa)
Summa
Jääk 31.12.2012
Müüdud kinnistu

8 700
-754
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Jääk 31.12.2013
Jääk 31.12.2014
Jääk 31.12.2015

7 946
7 946
7 946

Lisa 8 Muud kohustused ja saadud ettemaksed
eurodes
31.12.2015
Lühiajaline
osa
24 628
14 877
1 390
40 895

Maksukohustused
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed
Muud tulevaste perioodide tulud
Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku

31.12.2014
Lühiajaline
osa
26 123
12 695
425
39 243

Lisa 9 Laenukohustused
eurodes
Kuni 1 a
Jääk seisuga 31.12.2015
Pangalaenud
Jääk seisuga 31.12.2014
Pangalaenud

29 936
29 936
32 509
32 509

1-2 a
29 936
29 936
29 936
29 936

Järelejäänud tähtajaga
2-3 a
3-4 a
4-5 a
29 936
29 936
29 936
29 936

29 936
29 936
29936
29 936

Informatsioon laenulepingute kaupa eurodes
Laenu andja
LõppIntressimäär
tähtaeg
SEB Eesti Ühispank 2021
3,2% aastas
SEB Eesti Ühispank 2022
4,5 % aastas
SEB Eesti Ühispank 2021
6-e kuu eurolibor +1,22 % aastas
SEB Eesti Ühispank 2015
4,2 % aastas
Kokku:

29 936
29 936
29 936
29 936

Kokku
Üle 5 a
79 801
79 801
107 166
107 166

229 481
229 481
261 990
261 990

Jääk
31.12.2015 31.12.2014
18 881
22 533
107 395
122 911
103 205
113 974
0
2 572
229 481
261 990

Tasutud laenude intressid 2015. aastal 1897 eurot ( 2014. aastal 2871 eurot), sellest
Vastse-Kuuste Vallavalitsus 1 872 eurot (2014.aastal 2 724 eurot) ja Vastse-Kuuste Soojus OÜ 25
eurot (2014.aastal 147 eurot).
Vastse-Kuuste Vallavalitsus laenud:
1. Vastse-Kuuste Vallavolikogu otsus 06.11.2007 nr 27 Vastse-Kuuste kooli renoveerimistöödeks 217 300 eurot. Laenu jääk 31.12.2015.a 107 395 eurot.
2. Vastse-Kuuste Vallavolikogu otsus 23.01.2006 nr 1 Vastse-Kuuste aleviku elamus nr 7-11
paikneva 4-toalise korteri (perearstikeskus) ostmiseks 12 782 eurot, korteri projekteerimiseks
ja ümberehituseks 38 347 eurot. Laenu jääk 31.12.2015.a 18 881 eurot.
3. Vastse-Kuuste Vallavolikogu otsus 27.01.2011 nr 1 Vastse-Kuuste lasteaia I etapi (34kohaline lasteaed) ehituseks 140 000 eurot. Laenu jääk 31.12.2015.a 103 205 eurot.

27

Vastse-Kuuste valla 2015.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 10 Saadud toetused
eurodes
a) Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Siseministeerium
Ettevõtluse arendamise sihtasutus
Sotsiaalministeerium
Haridus- ja teadusministeerium
Kokku

saadud
jääk
saadud
jääk
2015 31.12.2015
2014 31.12.2014
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

25 297
0
0
0
15 000
40 297

0
0
0
0
0
0
0

b) Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridus- ja Teadusministeerium- interaktiivne
Eesti Töötukassa-palgatoetus
Majandusministeerium
Rahandusministeerium- õppelaenud jm
PRIA- koolipiim ja koolipuuvili
Põlva Linnavalitsus- raamatud
SA Eesti Kultuurkapital- erinevad projektid
Äriühingud
Viljandi maavalitsus- projekti rahastamine
Hariduse Infoloogia SA
Sotsiaalministeerium-matusetoetus
MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Arhimedes
Kokku

13 548
952
0
3 049
2 311
2 078
1 435
4 807
4 939
0
0
0
0
33 119

0
0
0
0
0
0
0
0
14 877
0
0
0
0
14 877

0
0
40 000
2 372
2 112
1 959
1 050
652
10 800
535
383
200
4 273
64 336

0
0
0
0
0
0
0
845
11 850
0
0
0
0
12 695

c) Saadud muud toetused
Rahandusministeerium- mittesihtotstarbeline

494 947

0

394 674

0

528 066

14 877

499 307

12 695

Kokku saadud toetused

Riigieelarvest saadud maksed tasandus- ja toetusfondi eraldis oli 2015.aastal 494 947 eurot
(2014.aastal 390 488 eurot). Toetusfond 338 697 eurot struktuur on järgmine: hariduskulude toetus,
toimetulekutoetus, puuetega laste hooldajatoetus, sotsiaalteenuste korraldamise toetus. Üldisesse
fondi kohalike omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandamisest tulenevalt 156 250 eurot
(2014.aastal 155 083 eurot).

Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük
eurodes
Tulud hariduse tegevusvaldkonnast
Tulud kultuuri tegevusvaldkonnast
Tulud elamu-ja kommunaaltegevusvaldkonnast
Üür ja rent tulud
Riigilõivud (vt lisa 3)
Üldvalitsemise kulud
Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist

2015
61 573
1 006
99 638
2 002
3 281
0
167 500

2014
56 740
652
100 967
1 772
3 466
32
163 629
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Lisa 12 Muud tulud
eurodes
2015
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist
Maksuvõlgadelt arvestatud intressitulu (vt lisa 3)
Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)
Muud tegevustulud
Kokku muud tegevustulud

2014

0
1 385
1 428
213
3 026

604
1 104
1 612
325
3 645

2015
56 879
25 434
10 780
4 475
16 190
23 650
6 468
0
5 450
6 156
5 576
10 637
8 733
1 308
596
0
0
91 166

2014
51 935
15 709
13 702
2 659
19 865
17 218
4 567
2 000
3 030
7 621
0
9 738
7 902
1 235
601
9 470
9 470
88 361

Lisa 13 Antud toetused
eurodes
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Peretoetused
Toimetulekutoetused
Toetused eakatele
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Spordikoolidele ja –seltsidele
Eesti Telekom AS
Hajaasustuse kaevude programm-toetus eraisikutele
Õpilasvedude dotatsioon
Põlva Arenduskeskus
Liikmemaksud
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Põlvamaa Partnerluskogu
Toetused põhivara soetuseks
MTÜ leevijõe Seisundi parandamine
Kokku antud toetused

Lisa 14 Tööjõukulud
eurodes
Tegevusvaldkond

Haridus
Vallavalitsus
Vaba aeg, kultuur
Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalne kaitse
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Avalik kord ja julgeolek
Kokku töötajate arv ja töötasukulud

Töötajate
arv
36,05
8
8
4
0
0
0
56,05

2015
Töötasukulud
313 184
91 156
57 579
38 880
587
0
390
501 766

Töötajate
arv
35,29
8
8
4
0
0
0
55,29

2014
Töötasukulud
284 736
88 562
53 569
38 314
0
530
355
466 066

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute
korral ei ole töötajate arvu esitatud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud moodustasid
aruandeperioodil 11 587 eurot (2014.aastal 9 819 eurot).
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Töötasukulud
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed
Erisoodustused
Töötajate õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Kokku tööjõukulud

2015
501 776
165 825
548
218
330
668 149

2014
466 066
155 590
1 495
607
888
623 151

2015
23 316
52 982
55 012
17 627
60 377
17 366
24 106
18 473
23 647
14 279
20 711
12 230
11 928
10 753
5 266
368 073

2014
21 611
55 222
55 874
20 952
72 100
14 354
11 784
19 802
24 378
14 914
19 965
13 777
8 182
8 539
7 963
369 417

2015
47 204
41 076
5 504
0
93 784

2014
46 509
9 550
13 655
1 927
71 641

Lisa 15 Majanduskulud
eurodes
A.Majandamiskulud:
Rajatiste majandamiskulud
Õppevahendid ja koolituse kulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Transpordivahendite majandamiskulud
Tootmiskulud
Administreerimiskulud
Inventari majandamiskulud
Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Sotsiaalteenused
Muud majandamiskulud
Uurimis- ja arendustööd
Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud
Raamatud raamatukogudele
Koolitus- ja lähetuskulud
Kokku majandamiskulud

Lisa 16 Maksu-, lõivu ja muud kulud
eurodes
Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Maksude-lõivude kulud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Kokku muud kulud

Lisa 17 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi
eurodes

Üldised valitsussektori teenused

Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus

Vaba aeg, kultuur
Haridus

Tööjõukulud
Lisa 14
121 799
522
48 768
0
0
77 018
419 257

Majandamiskulud
Lisa 15
20 720
0
129 429
6 877
2 256
54 417
137 234

Antud
toetused
Lisa13
10 637
0
0
0
5 450
12 044
6 156

Maksuja lõivukulud
Lisa 16
17 493
0
37 246
4 777
799
6 307
26 282

Põhivara
kulum
Lisa 6,7
20 944
0
16 261
872
0
7 205
53 240

Kokku

191 593
522
231 704
12 526
8 505
156 991
642 169
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Sotsiaalne kaitse
Kokku:

785
668 149

17 140
368 073

56 879
91 166

880
93 784

9 782
108 304

85 466
1 329 476

Lisa 18 Tingimuslikud kohustused ja bilansipäevajärgsed sündmused
Seisuga 31.12.2014. a on rahastamise leping toetuse saamiseks aastal 2016 järgmiselt:
eurodes
Toetus
Vastse-Kuuste valla kergliiklustee

Summa
350 000

Lepingupartner
EAS

Allikas
EL regionaalfondist

Lisa 19 Seotud osapooled
Vastse-Kuuste Vallavalitsuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks vallavolikogu
liikmed, vallavalitsuse liikmed, allasutuste juhid ning vallavalitsuse valitseva mõju all oleva äriühingu
tegevjuht ja juhatuse liikmed.
Selleks, et koostada nimekiri seotud osapooltest, küsiti kirjalikult vastavat informatsiooni. Esitamisele kuulusid nii enda kui ka lähedaste pereliikmete osalemine sihtasutuste, mittetulundusühingute ja
äriühingute juhtimises koos omandiõiguse ja/või hääleõiguse fikseerimisega.
Kokku oli 2015. aastal 14 deklaranti ja nendega seotud osapooli 9.
Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud (eurodes):
2015
Tegev- ja kõrgema juhtkonna

Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed-vallavalitsuse ametnikud
Hallatavate asutuste juhid
Valla osalusega äriühingu tegevjuht

9 mitte-põhikohaga liiget
3 liiget-ametnikud
5 isikut
1 tegevjuht

Tasud
kogusummas
10 080
38 533
52 859
14 974
116 446

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on
arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Vastse-Kuuste vallavalitsus ei ole andnud vallavalitsuse või
volikogu liikme või asutuse juhi lähedastele pereliikmetele aruandeaastal soodustusi. Vallavalitsuse
kolmele palgalistele ametnikele makstakse 60 eurot kuus vallavalitsuse töös osalemise eest.
Vallavolikogu üheksast liikmest kolm on allasutuste juhid (Lasteaed Kaari, Vastse-Kuuste kool,
Vastse-Kuuste raamatukogu) ja üks vallavolikogu liige on valla 100% osalusega ettevõtte VastseKuuste Soojus OÜ tegevjuht ja tal on 33% osalus Innovalis OÜs. Vastse-Kuuste Soojus OÜ-l ei ole
nõukogu, nõukogu kohustusi teostab vallavalitsus (KOKSi § 35 alusel).
Turuhinnast erinevatel tingimustel ei ole tehinguid tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja nende
lähedaste pereliikmetega seotud MTÜde ja äriühingutega toimunud.
Seotud osapoolteks Vastse-Kuuste Vallavalitsusele on: Vastse-Kuuste Soojus OÜ, Innovalis OÜ,
Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Partnerluskogu, SA Põlvamaa Arenduskeskus, OÜ Kivikaar,
Lamikaluste OÜ, OÜ Laudsepp, Kultuuriselts Viruskundra, Kiidjärve Küla Selts MTÜ,
Mittetulundusühing Valgemetsa, MTÜ Leevijõe, MTÜ Vastse-Kuuste Tehnikaspordi Klubi, MTÜ
Naisteklubi Kolmapäev.
Ametiisikute palgaandmed on avalikustatud Vastse-Kuuste valla veebilehel -Palgamäärad ja -andmed – Vastse-Kuuste
vallaalitsus. Ametiisikute huvide deklaratsioonid avalikustatkse korruptsioonivastase seaduse alusel alates 2015. aastast
eraldi riiklikus registris.
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Lisa 20 Vastse-Kuuste Vallavalitsuse konsolideerimata aruanded
Konsolideerimata bilanss
eurodes
31.12.2015

31.12.2014

209 469
55 401
52 407
317 277

254 411
51 179
39 853
345 443

86 969
7 946
1767 983
26 395
1 889 293
2 206 570

86 969
7 946
1 654 488
27 162
1 776 565
2 122 008

Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

66 839
8 030
35 236
29 936
140 041

6 565
2 556
32 868
29 936
71 925

Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

199 545
199 545
339 586

229 482
229 482
301 407

1 820 601
46 383

1 798 308
22 293

1 866 984
2206 570

1 820 601
2 122 008

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksunõuded
Muud nõuded ja makstud ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Osalused tütarettevõtjas
Kinnisvarainvesteering
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku

Netovara
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku
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2015

2014

528 066
675 127
67 862
1 461
1 272 516

499 307
609 894
62 662
1 612
1 173 475

-619 555
-332 571
-91 166
-88 315
-92 654
-1 224 261

-574 228
-327 450
-88 361
-56 079
-102 340
-1148 458

Tegevustulem

48 255

25 017

Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
Finantstulud ja -kulud kokku

-1 872
-1 872

-2 724
-2 724

Aruandeperioodi tulem

46 383

22 293

Konsolideerimata tulemiaruanne
Tegevustulud
Saadud toetused
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Maksu- ja lõivukulud
Põhivara amortisatsioon
Tegevuskulud kokku
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
eurodes
2015

2014

48 255

25 017

92 654
41 076
0
0
181 985
-16 776
10 570
175 779

102 341
9 550
-40 297
9 470
106 081
-24 527
10 427
91 981

-188 913
0
-188 913

-57 299
40 297
-17 002

Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasi makstud laenud
Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

-29 936
-1 872
-31 808

-29 936
-2 724
-32 660

Puhas rahavoog

-44 942

42 319

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

254 411
-44 942
209 469

212 092
42 319
254 411

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud põhivara sihtfinantseerimine
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Põhivara soetus
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Rahavood investeerimistegevusest kokku

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
eurodes
Saldo 31.12.2012
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2013
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2014
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015

Akumuleeritud kulum
Kokku
1775 979
22 329
1 798 308
22 293
1 820 601
46 383
1 866 984

1 775 979
22 329
1 798 308
22 293
1 820 601
46 383
1 866 984
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Lisa 18 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Vastse-Kuuste valla eelarve kinnitab vallavolikogu. Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus lähtudes
kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest
ning Vastse-Kuuste Vallavolikogu 27. 02.2014 määrusest nr 1 „Vastse-Kuuste valla finantsjuhtimise
kord“.
 2015. aasta koondeelarve kogumahuga 1 453 677 eurot kinnitati 26. veebruaril 2015
Vastse-Kuuste Vallavolikogu määrusega nr 3.
 26. novembril 2015 võeti Vastse-Kuuste Vallavolikogu määrusega nr 26 vastu
lisaeelarve, milles nii tulude kui ka kulude muutus oli 8 182 eurot.
 30. detsembril 2015 võeti vastu teine lisaeelarve summas 647 eurot. Lõplik eelarve kogumaht
oli 1 462 506 eurot.
Eelarve täitmise aruande liigendamise aluseks on rahandusministri määrusega kehtestatud
eelarveklassifikaatorid. Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kui juriidilise isiku kohta
ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 22). Kuna aruanne on
koostatud kassapõhisel printsiibil ja sisaldab teatud muid erinevaid arvestuspõhimõtteid, siis ei ole see
konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav. Tabelid eelarve täitmise kohta on toodud
raamatupidamise aastaaruande koosseisus, lk 20-21. Järgnevalt toodud selgitustes ja põhjendustes on
kajastatud esialgse eelarve ja lõpliku eelarve olulisi vahesid, samuti lõpliku eelarve ja eelarve täitmise
olulisi vahesid. Oluliseks on hinnatud erinevused, mis on suuremad kui 5%
Tulude eelarve täitmine: Põhitegevuse tulude eelarve täideti 104%. Suurimad erinevused
protsentuaalselt olid algse ja lõpliku eelarve ning täitmise vahel maksutulud, saadud toetused
tegevuskuludeks ja tulud kaupade ja teenuste müügist. Maksutulu täideti 108%, tulumaksu laekus
algselt prognoositust enam 47 482 eurot. Kaupade ja teenuste müügi eelarve täideti 103%-liselt,
toetusi laekus planeeritud mahust 5%. Põhivara soetuseks sihtfinantseerimiste ei saadud.
eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

1 208 784 1 217 613 1 265 401
623 046 623 046 670 712
65 290
67 385
69 381
518548
525 82 523 864
1 900
1 900
1445

Kulude eelarve täitmine: Vastse-Kuuste valla 2015. aasta kinnitatud põhitegevuse kulude lõplik
eelarve oli 1 217 613 eurot, mis täideti 1 089 621 eurot ehk 89%. Personalikulude eelarve täideti
99%, majandamiskulude eelarve 80% ning põhitegevuse tulemiks kujunes 175 781eurot.
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM

-1 208 784 -1 217 613
-119 749 -126 710
-1 089 035 -1 090 903
-621 232 -622 054
-455 143 -468 534
-12 660
-315
0

0

-1089 621
-103 100
-986 521
-613 842
-372 643
-35
175 781

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi:
1423 741 1 432 570 1280 407
247 718 251 053 244 457
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Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse

525
191 438
29 840
29 613
179 837
655 132
89 638

525
193 054
30 509
28 944
168 078
668 759
91 648

522
134 782
30 298
20 596
149 736
624 317
75 700

Üldiste valitsussektori teenuste alla kuulvad vallavalitsuse ja volikogu kulud, võlgade teenindamise
kulud, aga ka reservfond. Lõplik eelarve esitatakse koos reservfondi kasutuselevõtmise otsustest
tulenevate muudatustega, esialgse ja lõpliku eelarve vahe üldiste valitsussektori teenuste osas ongi
olulises osas tingitud reservfondi kasutamisest (eelarve 12 600 eurot, täitmine reservfondi real 0
eurot).
2015. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 12 600 eurot, mis moodustas eelarve mahust 1 %. Kokku
kasutati 12 600 eurot, milleks tehti 4 erinevat otsust. Suuremad eraldised olid osalemise projektis
„Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia
(RIVEGWAYS) 5792 eurot, arveldused valdadega õpilaskoha maksumused 4516 ja õpilasliinid 1141
eurot.
Avaliku korra ja julgeoleku eealrveosas
abipolitseinikule.

kajastuvad korrakaitsekulutused, ühekordne toetus

Majanduse valdkonnas tehti kulusid planeeritust 30% vähem, antud valdkonnas jäi kasutamata enim
vallateede ehituse ja korrashoiu vahendeid. Vastse-Kuuste kergliiklustee investeeringuteks 14156
eurot ning teede hooldustöödeks 43 432 eurot. Taliteenistuse kulud kõiguvad aastate lõikes suures
ulatuses ning täpset summat ei ole võimalik ette näha ega prognoosida.
Keskkonnakaitse kulude eelarve täideti 99%. Kulud hõlmavad enamjaolt jäätmekäitluse, heakorra ja
haljastuse toimimiseks tehtavad kulud.
Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna eelarve täitmine oli 71%. Siin kajastatakse hajaasustuse
programmi vahendeid ja tänavavalgustuse elektri kulud. Hajaasustuse programmi vahenditest jäi
kasutamata 7309 eurot, 10l taotlejal on projektid lõpetamata.
Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna eelarve täideti 89%. Siin kajastatakse sporditegevuse, laste
muusikakooli, noorsootöö, raamatukogude, kultuurimaja, seltistegevuse jne. kulud.
Haridusvaldkonna eelarve täideti 93%. Eelarve kasvas aasta jooksul 2%, mis oli tingitud nii
täiendatavatest eraldistest, aga ka sihtrahastusega projektide kuludest. Haridusvaldkonna all
kajastataks lasteaia, koolide, koolitornspordi, koolitoidu kulud.
Kasutamata summasid jäi pea kõigil eelarveridadel ja hallatavatel asutustel. Hallatavate asutuste
kulude kokkuhoidu soodustas soe sügis ja seetõttu väiksemad kommunaalkulud.
Sotsiaalse kaitse valdkonna eelarve täideti 83%, kasutamata vahendeid jäi 15 948 eurot. Sellest
moodustas puuetega laste hooldajatoetuse ja puuetega inimeste hooldajatoetus 4514 eurot.
Perekondade ja laste sotsiaalhoolekande kuludest jäi kasutamata 7546 eurot-vajaduspõhine
peretoetus. Jääk kanti edasi 2016. aasta eelarvesse.
Investeeringute loetelu objektide kaupa on toodud aruande lk 15, arengukava täitmise aruande lõpus.
Kohustuste tasumise real kajastuvad laenude tagasimaksed.
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2015. a algusel oli vallal rahalisi vahendeid 254 411 eurot ja aasta lõpus 209 469 eurot.
Laenukohustuste jääk 31.12.2015. a seisuga 229 481 eurot.

Majandusaasta aruande allkiri
Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 31.12.2015 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja sõltumatu
vandeaudiitori aruandest.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Vastse-Kuuste Vallavalitsus.

........................................................................................
Lennart Liba, vallavanem

37

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Vastse-Kuuste Vallavolikogule
Oleme auditeerinud Vastse- Kuuste Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruannet, mis
sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31.12.2015, 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 raamatupidamise aastaaruanne, mis on esitatud lehekülgedel 17 kuni 36, on
kaasatud meie poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.
Vallavalitsuse kohustus konsolideeritud raamatupidamisaruannete osas
Vallavalitsus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida vallavalitsus peab vajalikuks, et
võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvahelise 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 vallavalitsuse 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
audiitorarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
Vastse- Kuuste Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse
eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Tartu, 24. mail 2016
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