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Tegavuaruanne
Sissejuhatus
Vinni vald on taasiseseisvunud Eestis üks esimesi omavalitsusi, kus taastati omavalitsusüksuse
staatus. Omavalitsuse staatus anti Vinni vallale 1. novembril 1990. a.
2017.a toimunud haldusreformi tulemusena liitusid Vinni vallaga Rägavere ja Laekvere vald,
misjärel Vinni valla territoorium suurenes 488 km²-lt 1013 km²-ni ning rahvaarv 4757 elanikult
7066-ni (Laekvere 1488 elanikku ja Rägavere valla 821 elanikku, 2017.a alguse seisuga). Vinni
vallas on 70 küla ja 6 alevikku (Vinni, Pajusti, Roela, Laekvere, Viru-Jaagupi ja Tudu), kokku 76
asulat. Vinni vald on suurima territooriumiga (1013 km²) omavalitsus Lääne-Virumaal.
Vallakeskus Pajusti alevik asub Rakverest 8 km, Tallinnast 110 km, Tartust 120 km. Maksimaalne
ulatus põhjast lõunasse on 50 km ja läänest itta 45 km.
Vinni vald kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja
teistest riigi õigusaktidest, Vinni valla põhimäärusest, Vinni valla õigusaktidest, lepingutest
riigiorganite, teiste omavalitsusüksustega või nende liitudega.
Vinni vald 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 riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Vinni vald kui kohalik omavalitsusüksus
on avalik-õiguslik juriidiline isik.
Vinni valla omavalitsusorganid on:
* Volikogu- omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike
poolt seaduse alusel.
Vinni Vallavolikogu on 17- liikmeline. Volikogu töötab täiskoguna, samuti oma komisjonide kaudu.
Volikogu täiskogu töövorm on istung. 2017. aastal pidas volikogu 14 istungit ja võttis vastu 15
määrust ning 82 otsust, vastavalt 2016.a - 10 istungit ja võttis vastu 21 määrust ja 84 otsust.
Vallavolikogus on moodustatud 5 alatist komisjoni: eelarve-, arengu- ja õiguskomisjon,
revisjonikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon ning
majanduskomisjon. Volikogu liikmetele arvestati 2017. aastal tasusid kokku summas 7,0 tuhat eurot
ja vastavalt 2016. aastal 7,2 tuhat eurot.
* Rägavere Vallavolikogu 07.12.2016 otsuse nr 45 „Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine“, Laekvere Vallavolikogu 07.12.2016 otsuse nr 34 „Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemine“ ja Vinni Vallavolikogu 08.12.2016 otsuse nr 78
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“ ning Vabariigi Valitsuse 29.12.2016
määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine” muutmine“, moodustus Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni
vallaga haldusüksus nimega Vinni vald. Haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustus Vinni
Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 25.10.2017.
Elanike arv peale liitumist vallas seisuga 31.12.2017 oli 6 919 inimes.
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* Vallavalitsus, kui kollegiaalne täitev ja korraldav omavalitsusorgan on kohustatud
otsustama, korraldama ja lahendama kõiki valla jaoks vajalikke küsimusi, mis seaduste
ja õigusaktidega on antud vallavalitsuse pädevusse.
Vinni Vallavalitsus oli kuni 23.11.2017 6-liikmeline ja alates 23.11.2017 8 liikmeline.
Vallavalitsuse koosseisu kuulus kuni 23.11.2017 vallavanem ja ametnikest sotsiaalnõunik
ning ülejäänud liikmed on väljastpoolt haldusaparaadi koosseisu. Peale valimisi kuulub
vallavalitsuse koosseisu vallavanem, abivallavanem, 3 haldusjuhti ning ülejäänud liikmed on
väljastpoolt haldusaparaadi koosseisu.
Vallavalitsuse liikmetele, välja arvatud vallavanem ja sotsiaalnõunik, maksti 2017 aasta
hüvitust istungi töös osalemise eest kokku 3,9 tuhat eurot ja vastavalt 2016 aastal 2,4 tuhat eurot.
Vallavalitsuse töövorm on istung. 2017.aastal pidas Vinni Vallavalitsus 31 istungit ning võttis vastu
453 korraldust ja 4 määrust. Vallavanem andis välja 144 käskkirja ning sõlmis 263 lepingut.
Vallavalitsusele laekus läbivaatamiseks 766 avaldust/taotlust ja 2016 aastal vastavalt 35 istungit
ning võttis vastu 523 korraldust, 5 määrust. Vallavanem andis välja 124 käskkirja ning sõlmis 315
lepingut. Vallavalitsusele laekus läbivaatamiseks 1 004 avaldust/taotlust.
Vinni valla asutused on:
*vallavalitsus, kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu
*vallavalitsuse hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu
Vinni vald finantseerib oma eelarvest 35 hallatavat asutust s.h 3 kooli, 3 lasteaeda, 5 klubi, 5
raamatukogu, 1 muuseum, 1 hooldekodu, 1 perekodu, 1 päevakeskust, 5-e aleviku heakorda, 2
kalmistut, 3 sauna, volikogu ja 4 ametiasutust s.h vallavalitsus ja 3 osavalda.
Vinni Vallavalitsuses on tsentraliseeritud raamatupidamise arvestus.

Konsolideerimine
Raamatupidamise aastaaruanne on valla koondaruanne mis on konsolideeritud rida- realt valla
valitseva mõju all oleva kahe juriidilise isiku aruandega.
*AS Vinni Spordikompleks
Vinni Spordikompleks asub Lääne Virumaal, Rakverest 8 km kaugusel.
Ettevõtte üldkoosoleku kvoorum on Vinni Vallavalitsus. Ettevõtet juhib nõukogu, milles on viis
liiget. Ettevõtte äritegevust juhib üks juhatuse liige.
Vinni Spordikompleks on atraktiivne ja kaasaegne vaba aja veetmise- ja sportimiskeskus.
Spordikompleks pakub majutus-, toitlustus-, tervise-,
treeningute ja spordivõistluste ning ürituste läbiviimise-, seminari- ja konverentsiteenuseid.
AS Vinni Spordikompleksi müügitulu 2017. aastal oli 564 tuhat eurot, millest
* spordirajatiste käitus 135 tuhat eurot (ujula, spordisaalide kasutus, jõusaal, solaarium jm)
* toitlustusteenused 78 tuhat eurot
4

Vinni Vald
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017
* majutusteenused 316 tuhat eurot
* muu teenindus

35 tuhat eurot

Võrreldes 2016. aastaga on suurenenud 2017 aastal müügitulu kokku 42,8 tuhat eurot, sellest
majutusteenus 18,7 tuhat eurot, toitlustusteenus 9 tuhat eurot, spordirajatiste käitus 1 tuhat eurot ja
muu teenindus 13 tuhat eurot.
Endiselt on hooajaliselt spordikompleksi tegevuses edukamad perioodid mai – oktoober ja
detsember – jaanuar ning märts.
Tagasihoidlikumad november, veebruar ja aprill. Seda ennekõige sellepärast, et edukamatel
perioodidel on koolivaheajad ja spordikompleksi külastatavus sellevõrra oluliselt suurem. Igapäeva
külastajate arvukuse tõus on olnud aastaringselt keskmiselt kuni 5%.
2018. aasta prioriteetideks on majutusteenuse pakkumise suurendamine, spordikompleksi osaline
renoveerimine energiakulude kokkuhoiu saavutamiseks ja uute klientide leidmine.

* OÜ Roela Soojus
OÜ Roela Soojus on asutatud 1997 aastal ümberkujundamise teel eelnevast munitsipaalettevõttest
Roela Soojus. Ettevõte põhitegevuseks on soojusenergia tootmine, soojusenergia ja
kommunaalteenuste müük, soojavarustus- ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine,
ehitus ja remont. OÜ Roela Soojuse ainuosanik on Vinni vald. OÜ Roela Soojus hoolitseb Roela
aleviku ja lähiümbruse igapäevase veega varustatuse ja kanalisatsiooni koos reoveepuhastiga
toimimise eest. Kütteperioodil opereerib ettevõte põhikooli juures asuvat hakke-küttel toimivat
katlamaja ja puudega köetavat katlamaja elamute juures Veski tänaval.
OÜ Roela Soojus 2017.a majandusaasta müügitulu oli 131 tuhat eurot, eelneval perioodil 122 tuhat
eurot.
Müügitulust 63 % laekus soojuse müügist, 17 % vee müügist ning 20 % kanalisatsiooniteenustest.
Soojusenergia hinna kooli katlamajas 53,13 eurot/MWh on kinnitanud Vinni Vallavalitsus.
Veski tänava majade katlamaja soojusenergia hind kujuneb kuu jooksul vastavalt tegelikele
kuludele.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid müüdi majandusaastal 10,3 tuhat m³, mis on sama kogus mis
võrreldaval aastal. Kinnitatud teenuste hinnad aruandeperioodil ei muutunud. Teenuse
parandamiseks kaasajastati Roela ühe elamu kanalisatsioonitrassid. OÜ Roela Soojus süvendas ja
puhastas Vinni valla abiga Roela elamute juures asuvat paisjärve, kuhu tekkis suvel kaunis vabaaja
veetmise koht ühes ujumisvõimalusega.
Majandusegevusest laekuvate omavahenditega suudetakse tagada igapäevane töö.
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*Vinni Vallavalitsus
Vinni valla 2017 aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni valla 35 hallatava asutuse,
4 ametiasutuse ja 2 tütarettevõtte majandustegevuse kohta.

KONSOLIDEERIMISGRUPP KOKKU
Vinni vald kokku

Töötajate keskmine
arv majandusaastal
(taandatuna
täistööajale)
273,1
247,5

Volikogu
Vallavalitsus
Avalik kord ja julgeolek.
Infotehnoloogia
Elamu ja Kommunaalmajandus
Majanduse haldus
Kalmistud-kokku 2 asutust
Saunad
Noorsootöö ja muu vaba aeg
Raamatukogud- kokku 5 asutust
Rahva- ja kultuurimajad-kokku 5 asutust
Vallaleht
Lasteaiad -kokku 3 asutust
Põhikoolid- kokku 3 asutust
Gümnaasium 1 asutus
Õpilaskodu
Valla buss
Hariduse haldamine
Sotsiaalse kaitse/ hooldajad
Hooldekodu-Tammiku Kodu
Vinni Perekodu
Sotsiaalse kaitse haldus

1
10,2
1,2
1
4
4
3
2
2,5
5,8
3,2
1
59,7
53,6
40,9
3
1
1
4,4
10
33
2

17,3
171,2
16
14
110
80,2
13
10
30,4
49,4
42,5
15,8
549,1
655,3
401,11
21
9,6
16,3
33,8
76,5
313,9
30,3

Tütarettevõtted kokku

25,6

247,4

OÜ Roela Soojus
AS Vinni Spordikompleks

3,4
22,2

39,7
207,7

Allüksuse nimetus

Töötasude
kogusumma
majandusaastal
(tuhandetes eurodes)
2 933,2
2 685,8

Vinni Vallavalitsus koos hallatavate asutustega ja tütarettevõtetega on suurim tööandja valla
territooriumil. Seisuga 31.12.2017 töötas asutustes kokku 273 inimest neist avalikus teenistuses
8,volikogu liikmeid 17, vallavalitsuse liikmeid 8, juhatuste liikmeid 2 ja töölepinguga 231 inimest.
Töötasu maksti 2017 aastal 2,9 miljonit eurot s.o 895 eurot kuus keskmiselt taandatuna ühele
täistöökohale.
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Koolitusel osales 88 inimest, koolitusfirmadele tasuti 14,3 tuhat eurot.

Ülevaade konsolideerimisgrupi tähtsamatest finantsnäitajatest
2017
2016
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
9 147
9 306
Kohustused aasta lõpus
2 153
2 098
Netovara aasta lõpus
6 994
7 208
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
7 356
6 585
Tegevuskulud
-7 594
-6 881
Tulem
-238
-296
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
208
122
Likviidsus ehk lühiajaline
0,71
0,53
maksevõime**
Kohustuste osakaal varadest
24%
22%
Laenukohustuste osakaal varadest
16%
15%
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse
konsolideeritud näitajate alusel
Põhitegevuse tulem***
-238
-296
Netovõlakoormus %****
22
22
Piirmäärade täitmine konsolideerimata
näitajate alusel
Põhitegevuse tulem***
-287
-587
Netovõlakoormus %****
20
24

2015

2014

2013

9 775
2 263
7 512

9 904
2 380
7 524

10 379
2 658
7 721

6 226
-6 260
-34

5 911
-6 061
-150

6 207
-5 780
427

257

300

976

0,36

0,36

0,46

24%
17%

24%
17%

26%
19%

-34
27

-114
29

359
41

-22
22

-6
27

509
40

**Likviidsus ehk lühiajaline maksevõime = Käibevarad / Lühiajalised kohustused, näitab mitme
Euro ulatuses on olemas käibevara 1 euro lühiajaliste kohustuste tagamiseks (suhe alla1käibekapitali defitsiit, madal väärtus- võib tekkida raskusi arvete tasumisega)
***Põhitegevuse tulem = põhitegevuse tulude ja kulude vahe
****Netovõlakoormus = arvestatud kohustuste ning likviidsete varade vahe /põhitegevuse tulud ,
piirmäär 2017 aastal oli 60%
Osalused
Vinni vald on osanik Lääne- Viru Omavalitsuse Liidu, Eesti Maaomavalitsuse Liidu, MTÜ Rakvere
Haigla ja MTÜ Lääne Viru Jäätmekeskus tegevuses.
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Ülevaade majanduskeskkonnast
2017.a. kasvab sisemajanduse koguprodukt prognoosi kohaselt 5,2 % peamiselt tugevnenud
välisnõudluse ja selle positiivse mõju pärast ärisektori kindlustundele ning investeeringutele.
Peamiseks
majanduskasvu
vedajaks
jääb
sisenõudlus,
mis
tugineb
peamiselt
eratarbimisel.Investeeringute kasv suureneb.Ekspordi kasv taastub samuti ja kiireneb järgnevatel
aastatel välisnõudlusega. Kapitalikaupade import on kasvanud, samuti laenukoormus.
Valitsemissektori investeeringud
pöörduvad 2017.aastal kasvule, eelduseks üldine
majanduskonjunktuuri paranemine.
Kaupade ja teenuste eksport pöördub kasvule. (3,5%).
Teenuste eksport tugevneb samuti reisiteenuste ja mitmesuguste eksporditulude tõttu.Ekspordi kasv
kiireneb sarnases tempos välisnõudlusega, ulatudes 2017.a. 4,0 %ni. Jooksevkonto ülejääk on 2%
juures suhtena SKP sse.
Tarbijahindade tõus kiireneb 2017.a 3,4 % ni, olles viimase viie aasta kiireim.
Mõjutatuna peamiselt maailmaturu-hindade tõusust ning osaliselt ka siseturu jõudsamast arengust,
kallineb toit sel aastal 5,3 %, energiahinnad tõusevad kuni 5%, kaudsed maksud tõstavad inflatsiooni
0,9% ning valdava osa moodustab alkoholi, tubaka ja kütuse aktsiisimäärade tõus.
Tööjõu järele nõudlus suur. Suurenes töötajate arv 1,1% võrra ning töötus langes 6,3 % ni. Hõive
kasv oli kiirem sisenõudlusega seotud tegevusaladel, 0,8 %, mis aeglustub järgnevatel aastatel
majanduskasvu stabiliseerumise ning tööjõu pakkumispoolsete piirangute tõttu. Tööturul osalemist
suurendab käivitunud töövõimereform, kuid kõrvalmõjuks võib pidada töötuse suurenemist, töö
leidmine on raskendunud vähenenud töövõimega inimestel.
2017.a. keskmine palk püsis maksuameti andmetel 6% läheduses.
Samas palga ostujõu kasv on oluliselt aeglustunud, jäädes prognoosiperioodil 3% lähedusse.
2017.a. maksukoormuseks kujuneb 33,5 % SKP st, mis on 0,9 % võrra madalam, kui aasta varem.
Edaspidi vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse ja
kapitalimakse.
Valitsussektori võlakoormus väheneb oluliselt, jõudes 2019.a. lõpuks 8,6% ni SKP-st.

Arengukava täitmisest
Vinni valla arengukava aastateks 2013-2022 osas on tegevuskava toodud 2017. ja lähiaastatel
kavandatud/tehtud tegevused valdkonniti.
*Infrastruktuur – Euroopa Regionaalarengufondi ja EAS poolt kureeritavast Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise toetuse meetmest Kakumäe-Viru-Jaagupi kergliiklustee ehitamine
koos tänavavalgustusega aleviku piires. Vinni valla omaosalus peab olema minimaalselt 15%.
Kergliiklustee ehituse valmimisaeg on 2018.a III kv.
*Ettevõtlustoetust anti 7 tuhat eurot.
*Soojusvarustus – Vinni valla tütarettevõte OÜ Roela Soojus sai KIK poolt kureeritavast
Ühtekuuluvusfondi meetmest toetust 33 tuhat eurot Roela soojustorustiku renoveerimiseks.
Omafinantseeringuna kanti toetust 25,6 tuhat eurot.
*Tänavavalgustus – Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava ja SA KIK poolt kureeritavasse
meetmesse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ uude taotlusvooru kavandame esitada 2018.a
uue taotluse. 2017.a esitatud taotlust ei rahuldatud.
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*Hajaasustuse programm – rakendatud aastatel 2013-2017.
2017.a programmi esitati 22 taotlust, millest rahuldati 15. Riigi poolt eraldati Vinni vallast 2017.a.
taotlusvooru esitatud projektide realiseerimiseks 11,9 tuhat eurot, valla eraldis oli 12,9 tuhat eurot
ning taotlejate omaosalus 12,4 tuhat eurot. Veesüsteeme rajati 12 taotleja poolt ja
kanalisatsioonisüsteemi 2 taotleja poolt. Juurdepääsutee rajas 1 taotleja.
Uus taotlusvoor avatakse 2018.a. kevadel. Vinni vald osaleb uues taotlusvoorus.
*Spordirajatised – Vinni-Pajusti staadion rajakate uuendamise maksumus oli 66,8 tuhat eurot.
*Haridusasutused –
Vinni lasteaia soojussõlme väljaehitamiseks saadi toetust EAS regionaalsete investeeringu-toetuste
andmise programmist summas 11,9 tuhat eurot. Tööde kogumaksumuseks kujunes 26,3 tuhat eurot.
Vinni lasteaia rekonstrueerimiseks saadakse toetust kuni 295 tuhat eurot SA KIK poolt kureeritavast
„Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise“ meetmest.
Rekonstrueerimistööde maksumus on ca 1 miljon eurot. Tööde valmimise tähtaeg on 2018.a sügis.
Pajusti lasteaia õueala uuendustööd summas 16,3 tuhat eurot (kiviparkett jm).
Roela põhikool-lasteaia otsaseinte soojustamine maksumuse 36 tuhat eurot.
Vinni valla haridusasutuste aktiivõppel osalemiseks loodus- ja keskkonnahariduskeskustes
2017/2018 õppeaastal, eraldas SA KIK toetust 3,4 tuhat eurot.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi keskkonnalaagri läbiviimiseks 2017.a eraldas SA KIK toetust 1,2 tuhat
eurot. Projekti kogumaksumus oli 2,4 tuhat eurot.
*Kalmistud – Viru-Jaagupi kalmistul F.von Wrangeli hauaplatsi piirdemüüri restaureerimistöödeks
eraldas Muinsuskaiteamet toetust 1,5 tuhat eurot. Valla omaosalus oli 1,1 tuhat eurot. Kalmistule
puuriti puurkaev. Eemaldati ohtlikke puid.

Haridus
*Alusharidus
Lasteaiarühmad on Vinni valla viies haridusasutuses, kokku neliteist rühma. Lasteaias
käivate laste arv 01.09.2017 seisuga oli 236, neist 14 on teiste omavalitsuste lapsed, kellest suurem
osa on Vinni Perekodus asenduskoduteenusel olijad. Rahvastikuregistri andmetel elas Vinni vallas
koolieelses eas lapsi kokku 316. Vinni vald tagab lasteaiakoha kõigile seda vajavatele lastele. On
üksikuid lapsi, kes käivad elukohast eemal, Vinni vallas mõnes teises, piirkonnavälises lasteaias.
Rühmad on komplekteeritud optimaalselt.
Lasteaia ametikohad on täidetud vastavalt kinnitatud struktuurile. Kõikides lasteaedades on
võimalik saada logopeed/eripedagoogi teenust. Spetsialistid on olemas, kuid nad töötavad osaajalise
koormusega.(v.a Vinni lasteaias, kus töötab üks täistööajaga spetsialist, kes teenindab ka Tudu
lasteaeda).
Lapsehoiu ja arendusrühma teenust arengulise erivajadusega lastele ostab Vinni vald Porkuni
Koolist.
Jätkuvalt on päevakorras kooli- ja lasteaiaõpetajate ametipalgamäärade erinevus. Alustati
palgamäärade ühtlustamisega. Alates 2017.aasta 1.jaanuarist kehtestati Vinni valla lasteaiaõpetajate
palgamäära miinimumiks 840 eurot, mis vastab riigipoolsele soovitusele. Määrade ühtlustamine
jätkub 2018. ja 2019.aastal.
Täpsemalt on lasteaedade vajalikud tegevused parendusvaldkondade kaupa väljatoodud
lasteaedade sisehindamisaruannetel põhinevates lasteaedade arengukavades ja riskianalüüsides.
Lõpule jõudmas on Kulina lasteaia renoveerimisprojekt ning alustati Vinni lasteaia
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renoveerimisega.
*Üldharidus
Vinni valla koolides on olemas kõik vajalikud õpetajad riikliku õppekava järgi õpetamiseks.
Valdav osa õpetajatest on staažikad ja kui mõni neist pensionile siirdub ei ole lihtne uut
kvalifikatsioonile vastavat pedagoogi leida. Suur on nii hariduslike kui sotsiaalsete erivajadustega
õpilaste arv. Kaasava hariduse rakendamine nõuab suuri pingutusi. Koolides on pööratud
tavapärasest enam tähelepanu õpilaste erivajadusi arvestava õppe- ja kasvukeskkonna loomisele.
Kuna erinevate erivajadustega õpilased õpivad valla erinevates koolides, siis on tugimeetmete
rakendamine võimalik kuid äärmiselt kallis kuna ressurss on killustatud. Rakendatakse abiõpetajaid,
õpetaja abisid, tugiisikud, üha enam kasutatakse üks-ühele ja väikeklassi- või diferentseeritud
rühmades õpet, ühele õpilasele on näidustatud koduõpe. Õpperuumid neile erivajadustega õpilastele,
kellele ei sobi tavapärane koolikeskkond asuvad Roela raamatukogus ja noortemajas.
Osa erivajadustega õpilasi õpivad erikoolides : Vaeküla ja Porkuni Koolis. Neile on
korraldatud õppeasutusse jõudmiseks transport ja reisisaatja.
Roela ja Vinni-Pajusti koolis töötavad psühholoogid, kes vajadusel abistavad ka Tudu kooli.
Vajalik oleks ka eripedagoogi töölevõtmine.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi gümnaasiumiaste suudab tagada hea kvaliteediga õppe.
Tulevikus mõjutab õpilaste valikuid kindlasti Rakveres avatav riigigümnaasium.
*Kutse- ja kõrgharidus
Vinni valla elanikest omandas 1.09.2017 seisuga kõrg- või kutseharidust 271 inimest.
Maakonnas on loodud võimalused kutse- ja kõrghariduse omandamiseks Rakvere Ametikoolis,
Väike-Maarja Õppekeskuses ja Väike-Maarja Päästekoolis, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis ja
Mõdrikul asuvas Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Neid võimalusi aktiivselt ka kasutatakse:
Rakvere ametikoolis õpib 55 õpilast, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis 22. Väike- Maarjasse
2017.aasta sügisel keegi õppima ei asunud. Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž on oma tegevust
ilmselt lõpetamas.
*Huviharidus
Valla asutustes töötavatest huviringidest enamus on osalejatele tasuta või väikese
omaosalusega. Võistlustele ja üritustele sõitmiseks võimaldatakse tasuta transport. Õpetajate
hinnangul on suurel osal õpilastel ringitöös osalemise motivatsioon madal, samal ajal ca kolmandik
õpilastest osaleb mitmes huvitegevuses ja nende rakendus on kõrge.
Vallast väljapoole finantseeriti 2017.aastal muusikaalast kutseettevalmistust andva Rakvere
muusikakooli kohamaks 100 %, muudest huvitegevuse kuludest kompenseeriti lapsevanemale tema
avalduse ja kuludokumentide alusel 75 % . Huvitegevuse toetust maksti 120 lapse vanemale 26
erineva institutsiooni poolt pakutava huvitegevuse eest tasumiseks. Hüvitise maht ületas 2016 aastal
makstud hüvitise kahe ja poole kordses määras.
Populaarseimad valikud on Vinni Vaba Aja Keskus, Rakvere Muusikakool, Rakvere
Spordikool, JK Spordiklubi Tarvas, Loominguline Selts Athena Maja, Esteetika- ja Tantsukool,
muusikakool Rajaots, Hariduse- ja Kultuuriselts Kaur, Rakvere Spordiselts Kalev, OÜ Justdance jt
Kindlasti aitas huvitegevuses osalejate kasvule ja valikute suurenemisele kaasa
riiklik huvitegevuse toetus. Vinni valla soov on , et huvitegevuse toetust võiks kasutada ka enne
toetuse rakendamist töötanud ringijuhtide madalate palgamäärade suurendamiseks, et tõsta
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ringijuhtide motivatsiooni ja parandada seni tegutsenud ringitöö sisukamaks ja atraktiivsemaks.
Sotsiaalhoolekanne

Vinni valla sotsiaalkaitse alaeelarvest makstakse taotlejatele järgmisi soodustusi:
1. täiendavaid sotsiaaltoetusi volikogu määratud tingimustel ja korras;
2. toimetulekutoetust – Vabariigi Valitsuse poolt määratud tingimustel ja korras;
3. vajaduspõhine peretoetus - Vabariigi Valitsuse poolt määratud tingimustel ja korras;
4. hooldajatoetust volikogu poolt määratud tingimustel ja korras;
5. puuetega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetust volikogu poolt määratud
tingimustel ja korras.
6. koduteenuseid, isikliku abistaja teenust ja tugiisiku teenust osutatakse volikogu poolt määratud
tingimustel ja korras.
Igal eelarve aastal kinnitab vallavolikogu sotsiaaltoetuste piirmäärad ja madala sissetuleku piiri.
Madala sissetuleku piiriks 2017. aastal valla eelarvest toetuste saamiseks oli ühe pereliikme kohta
210 eurot kuus. Toetus ravimitele, proteesidele, muudele abivahenditele ning tervist taastava
tegevuse kulude katteks oli madala sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta 300 eurot. Madala
sissetuleku piir on oluline, kuna sellest lähtuvalt on otsuse tegijal objektiivne pidepunkt, lisaks on
vallakodanikul õigustatud ootus ja kindel teadmine, missugustel juhtudel ja missuguse sissetulekuga
võib ta erinevate toetusega arvestada. Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon selgitab välja Vinni
vallas sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna arengus lahendamist vajavad probleemid ja teeb ettepanekuid
nende lahendamiseks ning töötab välja valdkonna põhilised strateegilised arengusuunad ja
eelistused. Komisjon tegeleb sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna arengukava väljatöötamise ja
muudatusettepanekute tegemisega.
2017. aasta oli sotsiaalhoolekande valdkonnas järgmine:
1) toetati MTÜ Johanna projekte erivajadustega inimeste päevakeskuse teenusteks ning
vald tasus maja halamise kulud;
2) vald jätkas invatranspordi teenuse ostmist MTÜ-lt Johanna, invabussi kasutatakse
jätkuvalt sageli ning valla raske – sügava puudega laste peredele oli teenus 2017.
aastal tasuta;
3) kauplusauto teenuse toetamist jätkati ka 2017 aastal Küti ja Võhu külas ning Aruküla
ja Kadila-Veadla piirkonnas. Teenus abistab külaelanikke toidu- ja
esmatarbekaupadega varustamisel;
4) toetati AS Hoolekandeteenused poolt pakutavat igapäevaelu toetamise teenust ning
toetati valla territooriumil tegutsevaid erivajadustega inimeste MTÜ-sid;
5) täiendav ravimite hüvitamise toetus riikliku pensioni saajatele;
6) tugiisikuteenuse pakkumine lastega peredele.
Vinni valla eakate ja puudega inimeste paremaks teenindamiseks on vallas üks üldhooldekodu Tammiku Kodu, mis asutati 2000. aastal. Hooldekodu kohamaks vanuritele ja toimetuleku abi
vajavatele isikutele oli 2017. aastal 400 eurot kuus. Tammiku Kodus osutati hooldusteenust 2017.
aastal kokku 29 hoolealusele. Ööpäevaringset teenust osutav hooldekodu asub Obja külas ning 10
kohta toetatud elamise teenusega asuvad kahes 5-toalises mugavustega korteris Roela alevikus.
Vallas on tööl kaks sotsiaalhooldajat, kes abistavad eakaid ja puudega inimesi. Sotsiaalhooldajad
varustavad isikuid toidukaupadega, tasuvad maksud, toovad joogivee ja küttepuud tuppa, koristavad
eluruume, vestlevad hoolealustega ja abistavad neid liikumisel väljas ning arsti juures käimisel.
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Kokku abistavad avahooldustöötajad kodudes 20 inimest. Isiklik abistaja oli määratud ühele
liikumispuudega eakale inimesele.
Isikuid, kellele oli määratud keskmine, raske või sügav puue ning kes vajasid abi kahel korral
nädalas, igal ööpäeval või järelvalvet ööpäevaringselt oli 2017. aastal kokku 83 inimest. Igale
keskmise, raske ja sügava puudega isikule oli määratud hooldaja, kellele maksti hooldajatoetust
kokku koos sotsiaalmaksuga summas 42,3 tuhat eurot. Sotsiaalkindlustusmaksu tasuti 15 hooldaja
eest. 2017. aastal maksti 15-le puudega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetust. Toetust
maksti lapse hooldamise eest, kellele oli määratud keskmine, raske või sügav puue ning vajasid
pidevalt abi või järelvalvet. Hooldajatoetust maksti kokku koos sotsiaalmaksuga 13,7 tuhat eurot.
Sotsiaalkindlustusmaksu tasuti 4 hooldaja eest.
Vinni päevakeskust külastas 2017 aastal 65 püsiliiget. Üritusi toimus Vinni päevakeskuses 22.
Vallal on 10 sotsiaalkorterit, kus elas 2016. aastal kokku 11 elanikku.
2016. aastal muutusid sotsiaaltoetuste piirmäärad sünni-, matuse-, ranitsatoetuse osas.
Juubelitoetuse saab iga eakas 75., 80., 85., 90. ja enama sünnipäeva puhul, toetuse suuruseks 30
eurot. Juubilare käivad õnnitlemas vallavanem või sotsiaaltöötaja, kinkides lisaks toetusele ka lilled
ning õnnitluskaardi.
2017. aastal maksti sünnitoetust iga vastsündinud lapse kohta 350 eurot. Toimus vallavanema
vastuvõtt väikelapsega peredele, kus valla poolt kingiti lapsevanemale lapse nimega graveeritud
lusikas. Ranitsatoetuse suurus 2017. aastal oli 100 eurot lapse kohta. Ranitsatoetust makstakse Vinni
valla munitsipaalkooli õppima asuvate laste vanematele ja Vinni valla lastele, kes lähevad Eestis
muukeelsete või erivajadustega laste koolide esimestesse klassidesse.
Madala sissetulekuga peresid toetati osaliselt või täielikult koolitoidu, lasteaia toiduraha ja kohatasu
ning ühiselamu üüri tasumisel. Samuti abistatakse madala sissetulekuga peresid laagrituusiku
maksumuse tasumisel. Puudega isikutele, madala sissetulekuga eakatele ja ravikindlustuseta
isikutele kompenseeritakse osaliselt ravimite, abivahendi ostmise või rentimise ning tasulise ravi
või hoolduse kulud. Lisaks makstakse ka sõidukulude kompensatsiooni arsti vastuvõtule sõiduks nii
eakatele, kui ka lastega peredele. Õpilasele või üliõpilasele kooli ja koju sõiduks makstakse
sõidukompensatsiooni piletite esitamisel. Erinevaid ühekordseid toetusi makstakse majanduslikult
raskesse olukorda sattunud isikutele taotluse alusel. Küttetoetust makstakse madala sissetulekuga
peredele küttepuude või –briketi ostmisel. Erakorralist toetust makstakse isikutele, kellel on
tekkinud raske majanduslik olukord tulekahju või mõne muu õnnetuse tagajärjel. Matusetoetuse
suuruseks 2017.aastal oli 200 eurot.
2017.aastal maksab vald täiendavat ravimite hüvitamise toetust, toetust oli võimalik taotleda riikliku
pensioni saajatel, kelle pere sissetulek oli ühe pereliikme kohta alla 420 euro.
Toimetulekutoetust maksti 2017. aastal kokku summas 41,5 tuhat eurot. Taotlusi laekus 187,
leibkonna liikmete arv 72 isikut, sh lapsi 30, töötuid 25, pensionäre 7.
Vajaduspõhist peretoetust maksti 2017 aastal 25 perele kokku summas 14,9 tuhat eurot.

Maakorraldus
2017. aastal jätkus vallale kuuluvate haljasalade, parkide ja valla teede aluste maade
munitsipaalomandisse vormistamine, millega loodame lõpule jõuda 2018 aastal. Jätkuvalt viisime
läbi lisaks elukondlikele hoonetele ka mitteelukondlikele hoonetele unikaalaadresside määramist.
2018. aastal sellealased korrastustööd jätkuvad. Aastal 2017 jätkus ka ruumiandmete seaduse järgne
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töö, kus võrdlesime hooneregistrisse kantud hoonete andmeid AKP (ülelennuga pildistamise käigus
kuju saanud hoonete) andmekoguga ning sidusime neid omavahel. Ka selles osas jätkub töö ka 2018
aastal.
Jätkuvalt tegelesime vallas asetsevate hoonete omanike tagaotsimisega, kes ei olnud senini
realiseerinud oma õigust neile kuuluvate hoonete juurde maa ostueesõigusega erastamiseks. Osade
puhul neist oleme jõudnud selleni, et omanikud on oma maa ostueesõigusega erastamise protsessid
lõpule viinud ja osa inimesi on küll alustanud vajalike toimingutega, kuid tööd ei ole veel lõpule
jõudnud. Nende hoonete osas, mille omanikud on surnud ja pärijad teadmata, oleme algatanud
võimaliku pärijana pärimismenetlused. Nende omanike osas, kes on kaotavad õiguse maad
ostueesõigusega erastada, oleme algatanud hoonestusõiguse seadmise protsessi. Nende omanike
suhtes, kes ei olegi soovinud maad erastada, jätkus „Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse
seadmise ja selle käigus maa erastamise korra“ kohane hoonestusõiguse seadmise protsess, millega
kaasnes hoonete seisukorra hindamine, omanike või võimalike pärijate väljaselgitamine, omanike
elukohtade selgekstegemine. Eelkirjeldatud tööd jätkuvad veel ka 2018 aastal .
2017 aasta tööde hulka kuulus endiselt ka seni reformimata, jätkuvalt riigi omandis olevate maade
riigi omandisse vormistamisega seotud tööd.
2017. aastal olid jätkuvalt töös vallale kuuluva, valitsemise otstarbeks mittevajaliku kinnisvara
võõrandamine. 2017 aasta lõpul käivitasime ka riikliku maamaksu infosüsteemi (MAKIS), millega
paralleelselt pidasime ka maamaksuarvestust programmiga M-expert. 2018 a. läheme lõplikult üle
ülevabariiklikule programmile MAKIS. Samuti menetlesime katastriüksuste jagamisi ja tegelesime
sellega seonduvalt katastriüksuste sihtotstarvete määramiste-muutmistega.
30.09.2017 a. seisuga oli katastrisse kantud 99,7 % maid.

Keskkonnakaitse
Traditsioonilisel toimus ka 2017. aastal valla heakorrakonkurss. Auhinnafond oli 800 eurot Parimaid
autasustati kinkekaartidega Roela Rahvamajas.
Turba-, kruusa- ja liivamaardlate kasutamine on jäänud eelnevate aastate tasemele ja keskkonnale
märkimisväärset ohtu ei tekita.
Korraldatud jäätmevedu kehtib Vinni vallas, vastavalt Jäätmeseadusele, juba 2010. aastast.
Lepingujärgselt on jätkuvalt jäätmeveo korraldajaks MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus.
Olmejäätmete vedaja on OÜ Ekovir.
Kõik jäätmevaldajaid kasutavad graafikujärgset prügivedu ning kroonilisi võlgnikke prügivedaja
ees oli minimaalselt. Jäätmeveo- ja konteinerite rendi hinnad on madalad.
Toimub elanikkonnalt tasuta ohtlike jäätmete kogumise ring ning ka pidev pakendite kogumine.
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskusele võimalik tasuta üle anda elektroonikajäätmeid, paberit.
Sõiduauto rehvide vastuvõtt ajutiselt peatati.
Vinni valla hooldada olevate teede ja tänavate üldpikkus muutunud ei ole. Hooldatavate teede
pikkus on valla teede riikliku rahastuse aluseks.
Kevadel seisame jätkuvalt probleemi ees, et napi teede rahaga välja valida remonti vajavatest teedest
kõige pakilisemad. Meie valiku üheks prioriteediks on tee kasutamise intensiivsus.
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2017. aastal oli riigi poolt eraldatud teede hoolduseks määratud raha eelmiste aastate tasemel ning
tänu pehmele talvele võisime selgi aastal kõvakattega teede taastamiseks kulutada 140 tuhat eurot.
Kruusateid greiderdati nii kevadel kui ka sügisel. Kruusa veeti teedele ~ 6500 tonni, mis läks
maksma rohkem kui 65 tuhat eurot.
Parima tulemuse saavutamiseks ei jätkunud siiski piisavalt asfaldi tasanduskihti ning kruusa
kõikjale. Valla teid greiderdasid AS Lasila Betoon ja OÜ Olt & Ko. Kruusa vedu ja teede pindamist
teostas AS Lasila Betoon.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et valla keskkonnaseisund on jäänud normi piiridesse. Enamuses
kohtades vastab vee kvaliteet lubatule. Teede seisund sõltub tihti aastaajast, kuid on kokkuvõttes
rahuldav.

Noorsootöö
Vinni Vallas tegeles 2017 aastal noortega 3 noortetuba ja 1 noortemaja. Valla eelarve noorte töö
organiseerimiseks oli jagatud sellega MTÜ Vinni Valla Noored ja MTÜ Roela Noortemaja vahel.
Täpsem ülevaade on nähtav MTÜ-de 2017 majandusaasta aruannetes. Peale selle oli Vinni valla
poolt eraldatud laste töö-ja puhkelaagri jaoks 8,7 tuhat eurot. Projektide kaasfinantseerimiseks
eraldati 2017 aastal 1,5 tuhat eurot.
Palgalised noorsootöötajad olid Roelas, Vinnis, V-Jaagupis ja Kadilas. 2017 aastal viidi läbi noorte
hulgas küsitlus, et teha enesehindamine ja selgitada puudused. Välishindajate abiga saime koostatud
noorsootöö arengukava, mille alusel oli võimalik Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu rahastada 20172018 aastatel meile vajalikke projekte. Seoses sellega saime koolidele soetada suusabaasid,
täiendada robootikaringide vahendeid ja käima lükata tasuta ujumistreeningud üks kord nädalas
alates 2017 aasta oktoobrist. Hindamisest selgus meie tugevused ja puudused. Raske on leida
vabatahtlikke, kes oleks nõus noortega tegelema noortemajas juhendajate ja mentoritena.
Probleemiks on noorsootöötajate madalad palgad. Vallas puudub noorte volikogu.
MTÜ Roela Noortemaja on töötanud samade juhtidega ja on üks eeskujulikumaid maakonnas oma
töökorralduse ja hoone seisukorra poolest. Samuti otsib juhatuse esimees lisavahendeid projektidest
noortega töö tõhustamiseks. Noortemaja Roelas oli avatud kuni 30 tundi nädalas. Roela Noortemaja
on ka vahendite „Varaait“, mida saavad kasutada teised noortetoad.
Projektide toel on Vinni noortetuppa soetatud aasta-aastalt kõik vajalik inventar. 2017 aastal saime
uue arvuti ja skänneri soetamiseks lisavahendid Lääne-Virumaa ANK projektikonursilt. VinniPajusti noortetoas töötab kaks 0,5 kohaga töötajat.
Päevad on täis mänge, mõistatusi, kokkamist ja spordiga tegelemist. Spordis on esikohal
rulluisutamine, lauatennis ja piljard. Pühadeks ja tähtpäevadeks valmistati kaarte, kingitusi, meeneid
ja küpsetati kooke. Sügisõhtuti vaadati filme ja viidi läbi piljardi turniire. Igal suvel, juunikuus on
saanud traditsiooniks osaleda töö- ja puhkelaagris ning kord aastas sõita ekskursioonile.VinniPajusti piirkonna noortekeskus taotles ANK-ist projektiga
„ Automudelism kui loovust arendav huvitegevus“ treening/võistlusauto mudelid
koos varuosadega ja vahendeid harjutus/ võistlusraja ehitamiseks ning ajasõitude läbiviimiseks
Viru-Jaagupi noortetoas oli üks palgaline töötaja, kelle juhtimise all sai mängida laua-ja
arvutimänge, kasutada jõusaali ja tegeleda poksiga. 2017 aastal soetati projektide toel mööblit,
arvuti, televiisor ja printer. Noortetubade ruumid varustati suitsuanduritega aga need vajavad hädasti
sanitaarremonti 2018 aastal.
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Viru-Jaagupis mängiti õues jalg- ja korvpalli. Osaleti seiklusliikumise mängudel Viru-Jaagupis.
Viru- Jaagupi noortetuba külastati 2016 aastal 1310 korda, 2017 aastal oli see arv lausa 2703. See
aasta oli ka ürituste/korraldamise poolepealt rikkam, taaselustasime noortega võrgupeo, mida
korraldasime aasta jooksul 3 korda. Aasta jooksul võttis osa võrgupeost 68 noort. Paljudele noortele
on huvi hakanud pakkuma toiduvalmistamine ja küpsetamine, pannes käed ise külge. Uuel aastal on
plaanis noortega rohkem panustada toiduvalmistamisesse. Samuti on plaanis uuel aastal soetada
projekti kaudu uus köögitehnika.
Noored on muutunud rohkem aktiivsemaks ja nad on rohkem ideid välja käinud: aasta alguses
panime noortega pead kokku seoses talgutega.Käidi idee välja, arutasime ja muud polnudki vaja,
saime aru, et ühiskonna jaoks peame midagi tegema. Samamoodi oli ka võrgupeoga ja
aastavahetusega, noored käisid idee välja ja ideest saigi reaalsus. Enamasti käivad noored seepärast,
et saaks mängida arvutites ja mängukonsoolides. Ja kõige tähtsam, et seda saaks teha üheskoos
sõpradega. Noortetoale kuulub kaks arvutit, mõlemad olid soetatud tänavu aasta, üks projekti kaudu
„ Tiigrihüpe Viru – Jaagupi Noortetoas“ ja
teine kohaliku omavalitsuse poolt. Tänu arvutitele saavad noored kõik oma tegevused tehtud –
kodutööd (nt pranglimine) ja mängida. Kuna raamatukogu suletakse tavaliselt siis, kui õpilased ja
töötajad koju jõuavad, saavad nad hädavajaliku materjali välja printida. On ka noori, kes käivad
seepärast, et saaks lauatennist, lauajalgpalli ja piljardit mängida. Samas ruumis on olemas ka
lauamängud ja reketid koos sulgpallidega. Talvisel ajal mängitakse sulgpalli koolimajas sees –
saalis. Suvisel ajal aga mängitakse sulgpalli väljas. Alates 2017. aasta detsembri kuust hakkab
tihedamini toimuma kinoõhtud koostöös Kinobuss OÜ ja MTÜ Vaba Aja keskuse koostööna.
Kadila nootretoas töötas üks 0,5 kohaga noorsootöötaja, kes juhendas käsitöö-ja kokandusringi.
Korraldati karaokeõhtuid ja mängiti lauamänge. Noored on kaasatud ajalootubade sisustamisele ja
näiteringi.
Noored osalesid Kadilas ka 2017 aasta töö-ja puhkelaagris.
Jaanuaris meisterdasime käevõrusid ja ka muid ehteid mitmel korral, õppisime liimipüstoli
kasutamist. Veel oli portreede joonistamise õhtupoolik, mängisime liikumismänge. Veebruaris
tegime sõbrapäevakaarte. Käisime õues spordiplatsil grillimas, tegime looduslikest materjalist 112
ja saatsime foto ära. Veel valmistasime kodujuustupõhjal pitsat. Tüdrukutele tutvustas praktikant
Maria geellakkidega küünte lakkimist ja erinevate punumistehnikas soengute tegemist. Oli ka
vastlapäeva tähistamine ja kuklite tegemine-söömine. Mätsis oli kehakoorijate valmistamine ja
kingiti emadele naistepäevaks, lauamängud, pannkoogiõhtu. Aprillis kohtumine peaministri
nõunikuga ehk nn oma küla tüdrukuga, teemaks oli tulevikuplaanid ja mida juba praegu saaks enda
huvides teha. Näiteks võtta võimalikult palju vastu õpetajate õpetustest, eriti kuna see on tasuta õpe,
tulevikus on vaja maksta igasuguste õppimiste ja täienduskursuste eest! Tutvusime ka uue
näidendiga, tegime mitmeid proove. Maikuus oli
heakorrapäev, millest enamus kenasti osa võttis, preemiaks oli ühine kringlisöömine. Juunis
töölaager. Puude ladumine nii oma maja kui seltsimaja juures. Haljasalade ja teeäärte koristus,
noortekeskuse ja seltsimaja ruumides suurpuhastused. Augustis käisime osade lastega
Vinnis üritusel, kus vaatasime näitemängu ja osalesime erinevates töötubades. Oli ka igaaastane
suvelõpupidu augusti viimasel noortekapäeval,igaüks tõi kaasa midagi ühislauale. Septembris
õppisime tegema plaane talvisteks tegemisteks. Oktoobris oli meil kringli õpituba. Igaüks kirjutas
retsepti üles ja tegi pilte ja lubati kodus järgi proovida. Meribell tõi kaneelisaiu. Et meile tuli ka 4
uut last, siis aitasime neil sisse elada. Tegime ka omatehtud kringli järgmisel korral meile maitsta.
November oli suhteliselt ajalooteemadel kuu, käisime ajalootubades otsimas materjale meie
koolimaja kohta, uurisime H.Veldi ja A.Vellamaa mälestusi ja valmistusime ettekannete tegemiseks
nende põhjal. (üritus 4.jaan) valisime välja ka
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fotod näituseks „ 100 aastat hariduselu siinkandis ja koolimaja kui kohalik ajalugu“ Isadepäevaks
joonistasime pilte isadele. Detsembris oli kuuse ehtimine, see sai meil eriliselt kaunis ja ehitud said
ka toad. Advendiküünlate süütamised. Piparkooke tegime kahel korral, nii, et peaaegu kõik said osa
võtta. Joonistasime guaššidega talvepilte. Meie noortekeskuses oli ka kino, millest võttis osa 12 last.
(„Pettson ja Findus“) 28.ndal detsembril oli aastalõpupidu ja noortetoa 10.aastapäeva tähistamine.
2017 aastal töötas Vinni Valla noorte töö-ja puhkelaagris kokku 55 last, keda juhendas 5
noorsootöötajat. Laager toimus 6 -22 juunil 2017 ja käsundite täitmine toimus 4 tundi päevas.
Lastega korrastati V-Jaagupi ja Tudu kalmistuid, Tudu pargi kõlakoda, Vinni spordirajatisi ja
teostati heakorda valla objektidel Kadilas, Viru-Jaagupis ning Roelas.
Lääne-Virumaa alaealiste komisjoni otsusega on üldkasuliku töö täitmist antud 2-le alaealisele
Vinni Vallas. Probleemiks on jätkuvalt noorsootöötajate madalad palgad. Valla kolmes koolis töötab
kokku 32 huviringi. Siit leiab iga noor omale tegevust, mis on kindlasti Vinni valla tugevuseks töös
noortega. Noorsootöö tugevuseks on Vinni vallas ka kogemustega noortejuhid, kes on võimelised
kirjutama projekte noortele, et tuua valda lisaraha. Kõigi Vinni valla noortetubadega on vallal
sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingud aastani 2020.
Noorsootöö tegvuseks eraldati Vinni valla pool MTÜ-dele kokku tegevustoetust 2017 aastal 41
tuhat eurot.

Sport
2017 aastal toetas Vinni Vald oma eelarvest 15 MTÜ-d ja spordiklubi. Samuti toetati üksiksportlasi
29 korral mitmesuguste spordivahendite, riietuse ja osalemisega võistlustel. Tunnustati valla
parimaid sportlasi ja treenereid. Edukad sportlased, kes saavutasid kõrgeid kohti vabariigis,
euroopas ja maailmas, siis neile saadeti vallavanema õnnitlused kirja teel. 2017 aasta spordi
alaeelarves oli kokku 35 tuhat eurot, millest 12 tuhat eurot eraldati Vinni Spordikompleksile valla
elanike tervise ja spordivõimaluste tagamise eest.
Osaleti Eesti valdade talimängudel Valgas ja korraldasime ise Eesti valdade suvemängud Vinnis.
Nendel võistlustel osales Vinni vallast kokku 110 sportlast. Seoses sellega oleme nüüd täpsemalt
kaartistanud meie vallas tegelevad spordiklubid ja sportlased. Tänu sellele on koostatud 2018 aasta
Vinni Valla kultuuri- ja spordikalender.
Traditsiooniks on saanud Rakvere-Vinni-Rakvere talvejooksusari, Tudu Triatlon, maleturniir
”Vinni Välk” ja Võhu „Jääralli“. Jätkati Vinni-Pajusti 2015 Rattasõidu korraldamisega, mida
püüame arendada ka edaspidi koos Rakvere Rattaklubiga ”Siplased”.
Traditsiooniliseks on muudetud valla koolide suusavõistlused Vinni-Pajusti Tammikus ja
spordipäevad kergejõustikus Vinni-Pajusti Gümnaasiumi staadionil, kaasates meiega liitunud
valdade koolid. Uue üritusena on juurde tulnud veel Vinni valla lasteaedade spordipäevad.
Kuna vallal on oma spordikompleks, staadionid, kergliiklusteed ja korralikud spordisaalid koolides,
siis on siin veel palju arenguruumi sporditöö edaspidiseks tõhustamiseks. Samas ei suuda me valla
eelarvest maksta noortele juhendajatele ja treeneritele sporditöö paremaks korraldamiseks ning
toetada uute treeningrühmade avamist. See on juba tunda andnud valdade tali- ja suvemängudel,
kus noorteklassides puuduvad osalejad kergejõustikus ja suusatamises.
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Kultuur
Vinni vallas tegutsevad kultuuriasutused. Vinni vallas tegutses 2017.a valla ametiasutustena
hallatavat 4 klubilist asutust: Pajusti Klubi, Kadila Seltsimaja, Tudu Rahvamaja ja Roela
Rahvamaja. Vallas tegutseb 4 raamatukogu: Vinni-Pajusti, Roela, Tudu ja Viru-Jaagupi
Rahvaraamatukogu ning Viru-Jaagupi Muuseum.
Haldusreformi järel lisandus Laekvere Rahvamaja, Ulvi Klubi, Laekvere Raamatukogu, Venevere
Haruraamatukogu ja Muuga Haruraamatukogud.
Vinni Vallavalitsus andis 2017.a 53. E.Vilde nim. 1000 euro suuruse kirjandusauhinna Mihkel
Mutile raamatu „Eesti ümberlõikaja eest“ 5.mail Vinni-Pajusti Gümnaasiumis, tammikus „avati“
laureaadile nimepuu.
Rahvamajad, klubid
Pajusti Klubi. Alates 1.1.2017 korraldati ümber Kehala ja Pajusti Klubi tegevus, mille tulemusena
Kehala Klubi liideti Pajusti Klubiga. Kehala klubi lõpetas tegevuse.
Alates 5.6.2018 asus Pajuti klubise tööle uus juhataja.
Klubi korraldas 2017.a kokku 50 üritust kokku 3040 osalejaga, neist osavõturohkemad: 22.6.
Pajusti jaanituli (300 osalejat), 21.9. Vinni perepäev (300), 4.10. „Loitsime vallad ühte“ (300).
Klubis tegutses 2017.a 7 huviringi 49 taidlejaga: rahvatantsurühm Tantsutriinud (12 liiget, Ene
Saaber), seeniortantsijad Särtsakad Seeniorid (12, Ene Saaber), tantstrutrupp Faziyah (4, Külli
Külanurk), Pajusti huumori- ja satiiritrupp (4, Ülle Rajamart), kapell Reilender (Viru-Jaagupis, 7,
Anu Soon), line-tantsurühm (10, Kartin Jaanimägi) ning 2 huviringi 16 osalejaga: Pajusti
meesansmbel (6, Inge Arula), joogakursus (10, Katrin Kaldaru).
Kord kuus kogunes klubisse seeniorklubi „Mõttelõng“ (32 liiget) ja Viru-Jaagupis seeniorklubi
„Elutark“(19), kellega klubil on tihe koostöö.
Klubis tegutseb ka MTÜ Pajusti VAK.
Koosseisulisi töötajaid 1,5 (juhataja ja 0,5 kohaga koristaja).
Roela Rahvamaja korraldas 2017.a 58 üritust 6500 osavõtjaga. Kollektiivid osalesid aktiivselt nii
oma majas kui väljaspool: maakondlikul näitemängupäeval Roelas, vabariiklikul
meestelaulupäeval Kilingi-Nõmmel.
2017.a suuremad sündmused: tõnisepäeva ja The Ilves Sisters kontserdid, Idmaiste tantsude
pühapäevak, EV 99 kontsert-vallavanem vastuvõtt, maakondl. näitemängupäev, kevadlaat,
maakondl. eakate suvepidu, kooli lõpuaktus, külade päev-jaaniõhu, salongiõhtud.
Kord kuus kogunes rahvamajja seeniorklubi Remmelgas“ (44 liiget), kes osales aktiivselt
rahvamaja tegevuses. Tavaks on saanud, et Roela kool korraldab oma suuremad sündmused
rahvamajas. Roela rahvamaja tihe koostöö kogukonnas koos MTÜga Roela Kodukant, Roela
noortemaja ja kooliga on Lääne-Virumaal tunnustust leidnud.
2017.a tegutses rahvamajas 8 kollektiivi kokku 118 osavõtjaga: meesans. (6, Reet Alavere),
naisans. (7, Reet Alavere), tantsurühm Sõbratarid (8, Sirli Vahula), memmede tantsurühm (8, Mall
Moor), kvartett Sära (4, Reet Alavere), näitering Kartoffel (11, Urmas Lindlo), koolibänd (12,
Tarmo Alavere, koolieelarvest), idamaiste tantsude õpe (4, Epp Kaljos).
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Kadila Seltsimajas tegutsev MTÜ Kadila Naisselts korraldas 2017.a 82 üritust kokku 1289
osalejaga: 7 külaüritust, 3 naisseltsi kokkusaamist, 2 koosolekut/seminari, 1 kinoseanss, 2 loengut,
3 talgut, 6 vallaüritust, 12 rendiüritust. Seltsimaja teenused külaelanikele: 9 massaazi (31 in),
ASHA-jooga (191-le).
Seltsimaja kasutasid harjutuspaigana Klubi 50+ ASHA joogat harjutades.
Kõik üritused on organiseerinud ja läbi viinud Kadila Naisseltsi vabatahtlikud ja külaelanikud.
Tudu Rahvamaja - alates 1.9.2017 rahvamaja juhatajana Marily Olesk 0,25 ametikohaga. Enne
teda oli vastav tööülesanne Tudu raamatukogu juhataja ülesandeks.
Üritused toimunud MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiseltsi eestvedamisel: jaanipäev ja Tudu triatlon
koos kultuuriprogrammiga. Vahemikus 1.9. - 31.12. toimus Tudus 4 üritust kokku 176 osavõtjaga.
Rahvamajas tegutseb eakate ansambel Helve Ploomi juhendamisel.
Raamatukogud
Raamatukogudes lugejate arv väheneb, see üleüldine trend avaldub ka Vinni vallas.
Selle vastu aitab rohkem üritusi, koostööd naaberasutustega (kool, lasteaed, külaselts, rahva-,
noortemaja, hooldekodu), projektitegevus jmt.
Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu – alates 2017.a on Vinni-Pajusti raamatukogu koosseisus ka
Kadila laenutuspunkt. Vinni-Pajusti raamatukogu statistikas kajastub ka Kadila laenutuspunkti
statistika. Raamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2017.a 2739 inimest, neist kasutajaid 22,1%.
Keskmiselt tehti päevas 91 kojulaenutust ja 27 külastust. Korraldati 18 üritust, tehti 36
kasutajakoolitust. Aastaga lisandus 892 raamatut ja ajakirja. Komplekteerimiskulu elaniku kohta
4,8 eurot. 2017.a toimus raamatukogus inventuur.
Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2017.a elanikke 841, neist kasutajaid
159 e. 18,9%. Keskmiselt tehti päevas 18 kojulaenutust ja 12 külastust. Korraldati 7 üritust, tehti 7
kasutajakoolitust. Aastaga lisandus 247 raamatut ja ajakirja. Komplekteerimiskulu elaniku kohta
4,8 eurot. 2017.a toimus raamatukogus inventuur.
Roela Rahvaraamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2017.a elanikke 793, neist kasutajaid 234 e.
29,5%. Keskmiselt tehti päevas 35 kojulaenutust ja 24 külastust. Korraldati 10 üritust, tehti 12
kasutajakoolitust. Aastaga lisandus 273 raamatut ja ajakirja. Komplekteerimiskulu elaniku kohta
5,3 eurot. 2017.a toimus raamatukogus inventuur. Töötajate koosseis: 1 raamatukogu juhataja,
talle lisandus osalise koormusega raamatukoguhoidja.
Tudu Rahvaraamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2017.a elanikke 360, neist kasutajaid 70 e.
19,4%. Keskmiselt tehti päevas kojulaenutusi 11, külastusi 7. Korraldati 2 üritust. Aastaga
lisandus 104 raamatut ja ajakirja. Komplekteerimiskulu elaniku kohta 6,6 eurot. 2017.a toimus
raamatukogus inventuur.
Viru-Jaagupi Muuseum - avatud ettetellimisel või raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Külastusi 2017.a kokku 150. Viru-Jaagupi endise kooli klasside kokkutulekutest osavõtjad 2017.a 2 korda, 40 inimest. Kodukohta käima sattunud kunagised kooliskäijad ja ümbruskonnas
elavad endised kooliõpilased - 30. Raamatukogu külastavad koolilapsed ja kelle vanemad siin
õppisid: 20 õpilast. Kulina lasteaia 2 rühma muuseumitunnis – 30 last, raamatukogu lugejad, kes
on soovinud näha muuseumi. 10, eakate klubi liikmed – 20.
Muu: 60 korral, soovitud kasutada muuseumis säilinud materjale (fotosid, dokumente) jmt.
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Sisekontroll
Vallavalitsuse ning tema haldusala sisekontrollisüsteem toimib nõutaval tasemel ja selle tõhususe
tagavad:
− kõigi valla ameti- ja hallatavate asutuste põhiliste tegevuste reglementeeritus;
− ühtse finantsarvestuse ja dokumendihalduse tarkvara kasutamine V a l l a v a l i t s u s e s j a
haldusalas;
− infosüsteemidele juurdepääs ainult selleks volitatud ametnikel, määratud ametnike
ligipääs andmefailidele ja serveritele;
− raamatupidamise sisekorra eeskirjade kohased inventuurid, kinnitatud korrad, mis
reguleerivad vara võõrandamist, kasutusse andmist, üleandmist, kõlbmatuks tunnistamist,
mahakandmist ja hävitamist;
− raamatupidamisandmete
täpsus ja täielikkus (finantstulemuste pidev võrdlemine
eelarvestatud summadega, pidev rahavoogude analüüs, funktsionaalselt sõltumatu
raamatupidamise algdokumentide kinnitamine ja kontrollimine);
− tegevuse auditeerimine (revideerimine) nii asutusesisesel VIROL-i sisekontrolöri kui ka
asutuseväliselt audiitorite poolt.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks
Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas talle seadusega pandud
kohaliku elu küsimuste otsustamine ja korraldamine ja koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide,
gümnaasiumide ja huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside,
turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamine, siis seda ka
Vinni vald järgmisel aastal kinnitatud eelarve mahus teeb.
Valla territooriumil rahva arvu vähenemise pidurdamine on üks olulisi prioriteete järgnevatel
aastatel, sellest tulenevalt aitab omavalitsus igati kaasa uute töökohtade loomisele ning turvalise ja
võimalikult maksimaalselt elanike vajadusi rahuldava elukeskkonna tagamisele. Oluliseks
märksõnaks on ka kulude kokkuhoid hallatavate asutuste tegevuses, eelarveaasta tulude vähenemine
seoses majandustegevuse langusega mõjutab suures osas ka omavalitsusi.
Suurim muudatus on seotud kolme valla ühinemisega seotud tegevused, hallatavate asutuste
eelarvete kooskõlastamine ja ühtlustamise . Uue põhimääruse koostamise, arengukava ja
eelarvestrateegia kavandamine, ning mitmete muude õigusaktide koostamine.
Olulisteks investeeringuks on 2018 aastal Vinni lasteaia rekonstrueerimine EAS toetusel,
kergliiklusteede rajamine, Laekvere Rahvamaja renoveerimine ja muud väiksemad investeeringud
hallatavate asutuste tegevuste parendamiseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
Tuhandetes eurodes

Lisa

31.12.2017

31.12.2016

3

208

88

4a

322

329

Nõuded ja ettemaksed

5

105

71

Varud

6

3

3

638

491

8 509

8 815

9 147

9 306

Võlad tarnijatele

151

151

Võlad töövõtjatele

175

348

4b

312

235

Muud kohustused

9

31

4

Laenukohustused

8

225

181

894

919

1 259

1 179

1 259

1 179

7 244

7 520

-250

-312

Netovara kokku

6 994

7 208

Kohustused ja netovara kokku

9 147

9 306

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksunõuded

Käibevara kokku
Põhivara
Materiaalne põhivara

7

Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Maksuvõlad

Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku

8

Netovara
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeaasta tulem
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Tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa

2017

2016

Maksud

4a

3 096

2 883

Saadud toetused

10

2 586

2 150

Kaupade ja teenuste müük

11

1 569

1 423

Muud tulud

12

105

129

7 356

6 585

Tegevustulud

Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Majandamiskulud

13

-2 062

-2 002

Tööjõu kulud

14

-3 921

-3 585

Maksu- ja lõivukulud

15

-357

-342

Antud toetused

16

-735

-426

7

-519

-526

17

-7 594

-6 881

-238

-296

-12

-16

Kokku finantstulud ja –kulud

-12

-16

ARUANDEAASTA TULEM

-250

-312

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Tegevuskulud kokku
TEGEVUSTULEM
Finantstulud ja –kulud
Intressikulud

8
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Rahavoogude aruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kasum (kahjum) põhivara müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Käibemaksukulu põhivara soetusel
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetus
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Materiaalse põhivara müük
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Laenude tagasimaksed
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Makstud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
RAHAVOOD KOKKU
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks

2017

2016

-238

-296

7
12

519
-63

526
-41

10a

-108

-80

16b

160

34

9
279
-6
-68
205

12
155
-34
45
166

-228
108
-160
82
-198

-122
71
-34
29
-56

300
-175
0
-12
113

652
-843
-3
-20
-214

120
88
120
208

104
192
104
88

10a
16b

8
8

22

Vinni Vald
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017

Netovara muutuste aruanne
Tuhandetes eurodes

Lisa
Saldo 31.12.2014
Põhivara ümberhindlus

7

Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015
Põhivara ümberhindlus

7

Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2016
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2017

7

Akumuleeritud tulem

Kokku

7 524

7 524

60

60

-72

-72

7 512
8

7 512
8

-312

-312

7 208

7 208

36

36

-250

-250

6 994

6 994
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Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruandes tulude ja kulude erinevus tulemiaruande vastavate näitajatega tuleneb
erinevast arvestuspõhimõttest. Eelarve täitmise aruanne on kassapõhine, tulemiaruanne tekkepõhine
ja see ei ole võrreldav konsolideerimata aruannetega.

Kirje nimetus

Eelarve
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Maksutulud kokku
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Tasandusfond
Toetusfond
Saadud toetused
Muud saadud toetused
tegevuskuludeks
tegevuskuludeks
Saadud toetused
tegevuskuludeks kokku
Kohaliku tähtsusega
maardlate kaevandamisõiguse
tasu
Tasu üleriigilise tähtsusega
maardlates väljapumbatud
vee erikasutusest
Saastetasud ja keskkonnale
tekitatud kahju hüvitis
Muud tegevustulud kokku
Põhitegevuse tulud kokku
Sotsiaalabitoetused ja muud
toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused
tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised
toetused
Antud toetused
tegevuskuludeks kokku
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Muud kulud
Muud tegevuskulud kokku
Põhitegevuse kulud kokku

Maksutulud

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulem
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Investeerimistegevus
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantstkulud (-)
Investeerimistegevus kokku
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))
Kohustiste võtmine (+)
Finantseerimistegevus
Kohustiste tasumine (-)

2 820
258
3 078
836
595
1 430

Kassapõhine Täitmise
täitmine
%
2 810
100
254
98
3 064
100
934
112
595
100
1 475
103

198

266

2 223

2 336

10

8

134
105

80
57

71
125

1

1

68
6 205

80
6 415

-370

-286

-272

-260

-25

-17

-667

-563

-3 433
-1 793
-59
-5 285
-5 952
253
250
-1 626
1 010
-55
-11
-432
-179
300
-175

-3 660
-1 903
-1
-5 564
-6 126
288
83
-267
42
-142
-11
-295
-7
270
-175

100
118
103
77
96
68
84
107
106
2
105
103
114
33
16
4
258
100
68
4
90
100
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Finantseerimistegevus kokku
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori
Üldised
teenused
valitsussektori
Valitsussektori võla teenindamine
teenused
Ülalnimetamata üldised
valitsussektori kulud
Üldised valitsussektori teenused
kokku
Päästeteenused
Muu avalik kord ja julgeolek
kokku
Avalik kord ja julgeolek kokku
Põllumajandus
Maanteetransport (vallateede- ja
tänavate korrashoid)
Side
Muu majandus (sh.majanduse
haldamine)
Majandus kokku
Jäätmekäitlus
Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse kokku
Põhitegevuse kulude
Veevarustus
ja
Tänavavalgustus
investeerimistegevuse
Muu elamu- ja
väljaminekute jaotus
kommunaalmajanduse tegevus
tegevusalade järgi
Elamu- ja
kommunaalmajandus kokku
Muu tervishoid, sh. tervishoiu
haldamine
Tervishoid kokku
Sporditegevus
Noorsootöö ja noortekeskused
Vaba aja tegevused
Raamatukogud
Vaba aeg,
Rahvakultuur
kultuur ja
Ringhäälingu- ja
religioon
kirjastamisteenused
Muu vaba aeg, kultuur, religioon,
sh. haldus
Vaba aeg, kultuur ja religioon
kokku
Alusharidus
Alus- ja põhihariduse kaudsed
kulud
Haridus
Põhihariduse otsekulud
Üldkeskhariduse otsekulud
Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed
kulud

125
-54
28
311
58

94
88
29
309
0

14

13

11

11

15

15

437

377

13

13

20

22

34
4

35
5

308

289

32

29

111

123

454
5
5
33
56

447
3
2
3
44

451

521

540

568

15

14

15
211
74
932
102
132

14
224
99
36
107
122

12

10

23

23

1 485

621

1 144

1 054

486

203

823
123

936
180

643

743

75
-163
104
99
0
93
100
100
86
100
110
103
125
94
91
111
98
60
40
9
79
116
105
93
93
106
134
4
105
92
83
100
42
92
42
114
146
116
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Muud näitajad

Täiskasvanute gümnaasiumide
kaudsed kulud
Noorte huviharidus ja
huvitegevus
Koolitransport
Öömaja
Muu haridus, sh. hariduse haldus
Haridus kokku
Haigete sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste
sotsiaalhoolekande asutused
Muu puuetega inimeste sotsiaalne
kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande
asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse
Laste ja noorte
sotsiaalhoolekande asutused
Sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste
sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused sotsiaalsetele
riskirühmadele
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade
kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh.
sotsiaalse kaitse haldus
Sotsiaalne kaitse kokku
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse
väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku
Võlakohustused
Aasta alguse seisuga
Likviidsed varad
Perioodi lõpu
Võlakohustused
seisuga
Likviidsed varad

0

12 411

0

2 774

92
40
152
3 502
0

97
36
94
3 357
3

67

24

118

96

217

187

41
16

45
1

516

573

47

83

7

0

8

8

52

48

34

8

48

47

1 171

1 123

7 644

6 546

105
90
62
96

36
81
86
110
6
111
177
0
100
92
24
98
96
86

1 354
60
1 449
147
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused
Vinni Valla 2017 aasta konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti
finantsaruandluse standardiga ja vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega.
Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu
raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised
avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud
juhendid ning Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend.
Aruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on esitatud lisas 2.
Aastaaruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on
konsolideerimisel elimineeritud, v.a eelarve täitmise aruandes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke ja
lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest
kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse
otsemeetodil.
Maksu- ,lõivu-, trahvi, muud nõuded ja ettemaksed
Maksu-, lõivu-, trahvi ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendist ning
hinnatakse tõenäoliselt laekuvatest summast. Iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid hinnatakse
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad
nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Nõue loetakse lootusetuks, kui
puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad
kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. Tegevjuhtkonna otsusel loetakse
need nõuded lootusetuks. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud
ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
Varud
Varudena on kajastatud hallatavate asutuste sööklates olevad toiduained ja varutud hakkepuit. Varud
võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a käibemaks) ja muudest
soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise
meetodit. Aruandeaasta lõpu seisuga varud inventariseeritakse ning identifitseeritakse
kasutuskõlbmatud ja väheliikuvad artiklid, mille neto realiseerimismaksumus on langenud alla
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soetusmaksumuse. Inventuuriandmikus tehtud märkuse tulemusena hinnatakse varud vajadusel alla
neto realiseerimismaksumuseni.
Osalused tütarettevõtetes
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50% tütarettevõtja
hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja
finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu liikmetest.
Osalusi tütarettevõtjate aktsiates ja osades kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.
Materiaalne põhivara
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara
arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina
(varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse
kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara
soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende
tekkimisel aruandeperioodi kuluna. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad
materiaalse põhivara definitsioonile, liidetakse põhivara maksumusele. Põhivarasid kajastatakse
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi
norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast
Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kulumi normid:
Materiaalse põhivara grupp
Kulu normid
Maa
ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised
2%-5%
Seadmed
20%
Sõidukid
15%
Muu inventar
20%
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud
asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute
muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet
osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti
soetusmaksumusele. Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita
Ümberhindlus
Seoses maareformi jätkumisega on ümberhindluste a l l k a j a s t a t u d aruandeperioodil
mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele
aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Turuhinna puudumisel
kasutatakse jääkasendusmaksumuse
meetodit.
Maa arvelevõtmiseks kasutatakse
maksustamishinda, kui turuhind pole teada.
Kapitali – ja kasutusrendid
Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kapitalirendi
alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.
Makstavad rendimaksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud
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kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul kuluna
ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt
vastavalt esitatud teatistele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve
trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui
kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes
valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad
maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse
soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega
kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.
Laenukohustused
Laenukohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Olulised lepingutasud kajastatakse
laenude võtmisel laenukohustuste hulgas (miinusega) ja amortiseeritakse intressikuludesse
laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude saamisel koheselt
intressikuludes. Kapitalirendikohustused kajastatakse laenukohustustena vastavalt renditud varade
kajastamise kohta antud selgitusele.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks
sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.
Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii
saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist
ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Maksude arvestus
Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks,
juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamise hetkel kuluna ning neid
ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed
finantsvarad ja –kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade
ja kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes.
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Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud Vinni Vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt,
mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes
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).

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on Vinni valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud
õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste,
mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegevja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all
olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
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Lisa 2 Konsolideeritud asutused

2016
Vinni Vallavalitsus
OÜ Roela Soojus
AS Vinni Spordikompleks
Elimineerimised
Vinni vald kokku
2017
Vinni Vallavalitsus
OÜ Roela Soojus
AS Vinni Spordikompleks
Elimineerimised
Vinni vald kokku

Tulemiaruande näitajad aasta
kohta
Tegevus Tegevus Finants
tulud-ja
tulud
kulud
kulud
6 005
-6 592
-12
139
-125
0
914
-637
-4
-473
-473
0
6 585
-6 881
-16

6 695
187
641
-167
7 356

-6 982
-141
-638
167
7 594

-11
-1
0
0
-12

Bilansi näitajad aasta lõpu
seisuga
Varad Kohustused

Netovara

8 598
57
1 332
-681
9 306

-1 909
-17
-185
-13
-2 098

6 689
40
1 147
-668
7 208

8 386
138
1 294
-671
9 147

-1 959
-53
-144
3
-2 153

6 427
85
1 150
-668
6 994

Lisa 3 Raha ja raha ekvivalendid

Raha arvelduskontodel pangas
Sularaha kassas
Raha ja raha ekvivalendid kokku

31.12.2017

31.12.2016

206

85

2

3

208

88
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Lisa 4 Maksunõuded, maksutulud ja maksuvõlad
a) maksunõuded ja maksutulud
Lühiajalised
Aruandeperioodil
nõuded
arvestatud
laekunud
31.12.2017
31.12.2016

Lühiajalised nõuded

Üksikisiku tulumaks

318

2 842

2 810

286

2

254

254

2

Kokku maksud

320

3 096

3 064

288

Loodusressursid

2

41

80

41

322

3 137

2 947

329

Maamaks

Kokku

Üksikisiku tulu- ja maamaksu kogub ja kannab edasi Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks
deklareeritud kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliameti teatisele.

Vee-erikasutustasu, saastetasu ja kaevandamisõiguse tasu kogub alates 2013 aastast
Rahandusministeerium. Aruandeperioodi tasud kajastatakse vastavalt Maksu- ja Tolliameti teatisele
Olulisema osa Vinni valla maksutulust moodustab füüsilise isiku tulumaks (90 %), mille kasv
võrreldes 2016.aastaga oli 7 protsenti.

b)maksuvõlad
31.12.2017
189
90
10
8
9

31.12.2016
141
66
8
8
6

Loodusressursside ja saastetasud

1

1

Maksuvõlalt arvestatud intress

5

5

312

235

Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmakse kohustus
Käibemaks
Kogumispensioni maksete kohustus

Kokku
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Lisa 5 Nõuded ja ettemaksed
31.12.2017
89
-21
68
2
1
34
105

31.12.2016
71
-15
56
0
1
14
71

31.12.2017
2

31.12.2016
2

Muud kaubad

1

1

Kokku varud

3

3

Nõuded ostjate vastu
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku nõuded ostjate vastu
Muud nõuded
Kulude ettemaksed töövõtjatele
Saamata sihtfinantseerimine
Kokku nõuded ja ettemaksed

Lisa 6 Varud

Toiduladu

Varudena on kajastatud toiduvarud 3 lasteaias kokku summas 3 tuhat eurot.
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Lisa 7 Materiaalne põhivara
Ehitised Masinad
ja
ja
Muu
Maa rajatised seadmed põhivara
2016
Soetusmaksumus 31.12.2015
Soetused ja parendused
Ümberhindlus
Müüdud vara müügihinnas
Maha kandmine
Soetusmaksumus 31.12.2016
Akumuleeritud kulum 31.12.2015
Arvestatud amortisatsioon
Akumuleeritud kulum 31.12.2016
Jääkmaksumus 31.12.2015
Jääkmaksumus 31.12.2016

215
0
8
-1
222
0
0
0
215
222

12 743
102

581
3

135
2

12 845
-3 818
-501
-4 319
8 924
8 526

-2
582
-496
-21
-517
85
65

-2
135
-135
0
0
0
0

Lõpetamata
töös
ja
ettemaksed Kokku
0
2

2

2

Ehitised
Masinad
Lõpetamata
Muu
Maa ja
ja
töös ja
põhivara
rajatised seadmed
ettemaksed

13 675
109
8
-1
-4
13 786
-4 449
-522
-4 971
9 224
8 815
Kokku

2017
Soetusmaksumus 31.12.2016
Soetused ja parendused
Ümberhindlus
Müüdud vara jääkväärtuses

222

12 845

2

139

49

2

13 677

58

199

36
-10

36
-21

-11
60

Ümberklassifitseerimine
Soetusmaksumus 31.12.2017

559

-60
0

0

250

12 973

619

49

Akumuleeritud kulum 31.12.2016

0

-4 319

-495

-49

-4 863

Arvestatud amortisatsioon

0

-500

-19

0

-519

Akumuleeritud kulum 31.12.2017

0

-4 819

-514

-49

-5 382

Jääkmaksumus 31.12.2016

222

8 526

65

0

Jääkmaksumus 31.12.2017

250

8 154

105

0

2
0

13 891

8 815
8 509

Aruandeaastal võeti ümberhindlusena arvele varem maakatastrisse kandmata maad summas 36 tuhat
eurot, mis hinnati maa maksustamishinnas.
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Lisa 8 Laenukohustused
Tähtaeg (aastat)
Pangalaenud

alla 1

1-2

2-3

3-4

4-5

üle 5

Kokku

Jääk
seisuga
31.12.2017

225

220

235

213

279

312

1 484

Jääk
seisuga
31.12.2016

181

175

175

190

169

470

1 360

Informatsioon laenulepingute kaupa:

Laenu andja

DNB Nord Pank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank
Asutus
KOKKU

Lõpptähtaeg
25.12.2015
29.06.2021
24.09.2021
23.02.2023
29.12.2024
31.12.2022
30.06.2018

Intressimäär
(%)
3,176
0,77
0,756
0,92
0,85
1,62
0

Alusvaluuta
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Jääk

Intressikulu

31.12.2017 31.12.2016 2017 2016
0
0
0
120
140
1
468
594
4
590
620
5
270
0
1
30
0
1
6
6
0
1 484
1 360
12

5
1
5
5
0
0
0
16

Vinni valla laenud on tagatud eelarvega. Vinni Vallavalitsus võttis laenu 170 tuhat eurot
eealraveaasta investeeringute katteks. OÜ Roela Soojus võttis laenu soojatrasside renoveerimise
kaasfinantseerimiseks 30 tuhat eurot. AS Vinni Spordikompleksil laen 6 tuaht eorot äriettevõttelt.
Tagasi maksti pankadele laene ja liisinguid 175 tuhat eurot millest

Lisa 9 Muud kohustused
2017

2016

16

0

Ette saadud teenustasud

9

3

Ette saadud põhivara müük

0

1

Garantiikohustus

6

0

31

4

Ette saadud sihtfinantseerimised

Kokku muud kohustused
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Lisa 10 Saadud toetused
a) Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Ettevõtluse Arendamise SA-Kulina Lasteaia renoveerimine
Ettevõtluse Arendamise SA-Vinni Lasteaia renoveerimine
Ettevõtluse Arendamise SA-kergliikustee ehitus
Keskkonnainvesteeringute Keskus-Vinni Lasteaia renoveerimine
Keskkonnainvesteeringute Keskus-Roela Soojus- soojatrasside
renoveerimine
Keskkonnainvesteeringute Keskus-discolfi väljak
Rahandusministeerium-Roela Rahvamaja renoveerimine
Rahandusministeerium-Pajusti Lasteaed mänguväljk
Lääne Viru Maavalitsus- hajaasustuse toetus
Kokku tulemiaruandes kajastatud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
b) Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rahandusministeerium-ühinemistoetus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt -projektitoetus
Haridus-Teadusministeerium-õpilaskodu toetus
Haridus-Teadusministeerium- projektitoetused
Rakvere Linnavalitsus- raamatud raamatukogudele
Lääne Viru maavalitsus – projektide toetused Ujumise algõpe,
noorte projekt, suitsuvaba klassi toetus, lastehoiuteenuse eest, laulupeo
transport
PRIA – koolipiima , disgolfi väljak ja parkide hoolduse toetus
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit-koolitustasu
Eesti Memento Liit-Tööpataljonlaste ühingu toetus
Eesti Kooriühing-laulupeo toetus
Eraisikute ja ettevõtete annetused Vinni Perekodule
Keskkonaministeerium-projektitoetus Vinni Tammik
Sotsiaakindlustusamet-matusetoetused
Kaitseministeerium-projektitoetus Vnni Pajusti Gümnaasium
Kokku tulemiaruandes kajastatud sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
c) Saadud muud toetused
Tasandusfond
Haridustoetused
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt -teede
renoveerimine
Sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks
Kokku saadud muud toetused
Kokku tulemiaruandes kajastatud saadud toetused

2017
0
12
31
32

2016

27

0

0
0
0
6

9
20
5
14

108

80

268
12
32
15
9

0
2
0
19
9

3

1

14
0
1
1
3
0
1
14

20
1
1
1
1
2
1
4

373

62

595
1 082

584
1 033

334

314

94
2 105
2 586

77
2 008
2 150

32
0
0
0
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Lisa 11 Teenuse müük
2017

2016

Tulu sotsiaalabialasest tegevusest

667

572

Tulud spordi- ja puhke alasest tegevusest-

551

502

Tulud haridusalasest tegevusest

191

185

Elamu – ja kommunaaltegevus

90

82

Üüri ja renditulud

54

54

Riigilõivud

8

5

Tulud korrakaitsest

6

22

Tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

2

1

1 569

1 423

2017
63
32
9

2016
41
74
11

1

3

105

129

Kokku kaupade ja teenuste müük

Lisa 12 Muud tulud

Kasum põhivara müügist
Kaevandamistasu
Vee erikasutustasud
Saastetasud
Kokku muud tulud
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Lisa 13 Majanduskulud
2017
854
259
236
209
141
92
81
50
47
28
25
16
13
11
2 062

Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud
Rajatiste majandamiskulud
Toiduained ja toitlusteenused
Õppevahendite ja hariduse kohatasu kulud
Sõidukite ülalpidamiskulud
Administreerimiskulud
Inventari kulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud
Koolitus ja lähetuskulud
Sotsiaalabi teenused
Ravimid ja hügieenitarbed
Muud mitmesugused majanduskulud
Erivarustus

2016
750
330
212
181
133
94
117
26
50
23
38
20
17
11
2 002

Majanduskulude jaotus tegevusalade lõikes on esitatud lisas 17

Lisa 14 Tööjõukulud

Tegevusvaldkond
Haridus
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sotsiaalne kaitse
Vallavalitsus
Majandus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Volikogu
Avalik kord
Kokku töötajate arv ja töötasukulud

2017
Töötajate
arv
160,65
34,15
48,4
10
8,4
10
1
0,5
273,1

Töötasukulud
1 654
350
457
172
134
132
17
17
2 933

2016
Töötajate
arv
160,14
33,68
46,2
12
7,1
7,9
1
1,5
269,52

Töötasukulud
1 521
330
390
181
102
116
15
25
2 680

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei
ole töötajate arvu leitud. Ajutiste lepingute alusel arvestatud töötasukulud moodustasid aruandeperioodil 85
tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 65 tuhat eurot.
Töötasukuludesse on arvestatud lisaks töötasudele, lisatasudele, preemiatele ja haigushüvitistele ka
arvestuslikud puhkustasude summad. Arvestuslik puhkusetasudekohustus leitakse tekkepõhiselt
aruandeperioodi lõpus kasutamata puhkustasude summana. Puhkustasukohustuste summa on aruande
perioodil suurenenud 14 tuhande euro võrra.
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Erisoodustused
Õppelaenude kustutamine
Kokku erisoodustused

2017
0
0

2016
1
1

965
22
0
1
988
3 921

883
21
0
0
904
3 585

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Sotsiaalmaks töötasudelt
Töötuskindlustusmaksed
Tulumaks erisoodustustelt
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Kokku tööjõukulud
Tööjõukulude jaotus tegevusalade lõikes on esitatud lisas 17

Lisa 15 Maksu-ja lõivukulud

Käibemaksukulu kaupade ja teenuste, sh. põhivara soetustelt
Trahvid
Maksuvõlalt arvestatud intressid
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest
Saastetasu
Lõivukulu
Ettevõtte tulumaks
Kokku
Maksu- ja Lõivukulude jaotus tegevusvaldkondade järgi on esitatud lisas 17

2017
337
8
1
8
2
1
0
357

2016
312
13
6
3
5
1
2
342
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Lisa 16 Antud toetused

a) sotsiaaltoetused
Toetused puudega inimestele
Peretoetused
Muud sotsiaaltoetused
Õppetoetused
Toimetulekutoetused
Kokku sotsiaaltoetused
b)Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
OÜ Askoterm
Maanteamet
AS Rakvere Haigla
Eraisikud-hajaasutuse programm, ettevõtluse toetus
MTÜ Johanna
Kokku põhivarade sihtfinantseerimine
b)Antud sihtfinantseerimine
Laekvere Vallavalitsus
Rägavere Vallavalitsus
MTÜ Vinni Valla Noored
MTÜ Roela Noortemaja
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
MTÜ Kadila Naisselts
MTÜ Johanna
MTÜ Roela Tuletõrje Selts
MTÜ Õendus-Hoolduskeskus "Loojang"
MTÜ Spordiklubi Sakura
MTÜ Rägavere Valla Huviklubi
MTÜ Liikumise ja Tervise Selts
Ühekordsed toetused MTÜ-le, eraisikutele ja ühingutele
Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine
c) liikmemaksud
Lääne Viru Omavalitsuse Liit
MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit
MTÜ Rakvere Haigla
Kokku liikmemaksud
Kokku toetused

2017
72
56
54
49
44
275

2016
58
48
70
40
53
269

62
38
13
23
24
160

0
0
10
24
0
34

75
75
24
18
2
1
12
8
6
4
4
0
55
284

0
0
22
16
2
1
13
0
0
3
0
5
46
108

7
7
2
16
735

7
6
2
15
426

Antud toetuste jaotus tegevusvaldkondade järgi on esitatud lisas 17
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Lisa 17 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi
Tegevusala

Tööjõukulud

Majandamis-kulud

2017

2016

2017

2016

2 210
470
179

2 035
441
169

697
481
445

666
473
382

Sotsiaalne kaitse

610

506

189

195

Üldised valitsussektori teenused

252

264

73

80

Elamu- ja kommunaalmajandus
Keskkonnakaitse
Tervishoid
Avalik kord ja julgeolek

178
0
0
22

137
0
0
33

192
1
1
12

3 921

3 585

173
1
0
3
2
062

Haridus
Vaba aeg, kultuur, religioon
Majandus

Kokku tegevuskulud

Tegevusala
Haridus
Vaba aeg, kultuur, religioon
Majandus
Sotsiaalne kaitse
Üldised valitsussektori teenused
Elamu- ja kommunaalmajandus
Keskkonnakaitse
Tervishoid
Avalik kord ja julgeolek
Kokku tegevuskulud

Maksu-ja
lõivukulud
2017
155
57
49
31
21
44
0
0
0
357

2016
129
44
72
30
16
36
0
0
15
342

2 002

Põhivara
amortisatsioon
2017
2016
91
90
50
52
92
98
59
60
10
10
104
103
113
113
0
0
0
0
519
526

Antud toetused
20
17
46
92
53
27
4
16
6
83
0
14
7
73
5

201
6
37
81
11
237
14
26
0
20
0
426

Kokku
2017
3 199
1 150
818
1 163
522
582
114
14
32
7 594

2016
2 957
1 091
732
1 028
384
494
114
21
60
6 881
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Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või
olulist mõju teise osapoole majanduslikele otsustele. Antud lisas loetakse seotud osapoolteks
vallava litsuse ja vallavolikogu liikmed, asutuste juhid ning valitseva mõju all olevate
sihtasutuste ja äriühingute juhatuste ning nõukogude liikmed.
Turuhinnast erinevad hinnad:
Antud toetust

2017
24
MTÜ Õendus-Hoolduskeskus "Loojang"
6
MTÜ Rägavere Valla Huviklubi
4
MTÜ Roela Kodukant
1
MTÜ Vinni Vaba Aja Keskus
2
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
2
MTÜ Kadila Naisselts
2
KOKKU
41
Seotud osapoolte vastu olevaid nõudeid ei ole alla hinnatud
MTÜ Vinni Valla Noored

Tulud

2016
22
0
0
1
2
2
1
28

2017
0
0
0
0
0
0
0
0

2016
0
0
0
0
0
0
0
0

Seotud osapooled, kellega ei ole konsolideerimisgrupp teinud turuhinnast erinevaid tehinguid:
AS Rakvere Haigla
Lääne Virumaa Haridusjuhtide Liit
OÜ Voore Mõis
KÜ Vinni Tiigi 7
OÜ Voore Farm
KÜ Roela Mets
OÜ Kupna Mõis
KÜ Vinni Torn
OÜ Fixum Service
KÜ Müüri
OÜ Olt ja KO
MTÜ Rakvere Haigla
OÜ Lõnga Liisud
MTÜ Lääne Viru Jäätmekeskus
OÜ Küti Mõis
MTÜ Partnerid
OÜ Kulina Mõis
MTÜ Roela Kodukant

Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed

Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine arv Tasude kogusumma (tuhandetes eurodes)
(taandatuna täistööajale)
2017
2016
2017
2016
1
1
8
7
0,7

0,6

4

2

Asutuste juhid

15,5

13,7

200

161

Juhatuste liikmed
KOKKU

2
19,2

2,25
17,55

47
215,6

46
216
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Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka
on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid soodustusi pole tegevjuhtkonna ega
kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.

Lisa 19 Vinni valla konsolideerimata aruanded
Lisa 19.1 Bilanss
VARAD
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Muud lühiajalised nõuded
Ettemaksed
Varud
KÄIBEVARA KOKKU
PÕHIVARA
Osalused tütarettevõtjates
Materiaalne põhivara
PÕHIVARA KOKKU
VARAD KOKKU
KOHUSTUSED JA NETOVARA
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Võlad ja ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Sihtfinantseerimine
Saadud ettemaksed ja muud kohustused
Lühiajalised laenukohustused
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised laenukohustused
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU
KOHUSTUSED KOKKU
NETOVARA
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeaasta kasum (kahjum)
NETOVARA KOKKU
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

31.12.2017

31.12.2016

147

60

46
322
35
1
3
554

38
329
14
1
2
444

668
7 164
7 832
8 386

668
7 486
8 154
8 598

109
133
252
16
0
214
724

96
304
152
0
3
175
730

1 235
1 235
1 959

1179
1179
1 909

6 725
-298
6 427
8 386

7 288
-599
6 689
8 598
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Lisa 19.2 Tulemiaruanne

31.12.2017

31.12.2016

Tegevustulud
Maksud

3 096

2 883

Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük

2 556
939

2 150
843

104

129

6 695

6 005

Tegevuskulud
Tööjõu kulud

-3 590

-3 268

Majandamiskulud
Antud toetused

-1 735
-833

-1 689
-834

-346
-478

-315
-485

-6 982

-6 592

-287

-587

-11

-12

-298

-599

Muud tulud
Tegevustulud kokku

Maksu- ja lõivukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Tegevuskulud kokku
TEGEVUSTULEM
Finantstulud ja –kulud
Intressikulud
ARUANDEAASTA TULEM
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Lisa 19.3 Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest

31.12.2016

31.12.2016

-287

-587

478

482

9
161
-81
-63
217
-1
-43
173

12
346
-81
-41
131
-32
-326
-227

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetus
Materiaalse põhivara müük
Makstud sihtfinanatseerimine põhivara soetuseks
Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks
Kokku rahavood investeerimistegevusest

-151
82
-161
60
-170

-118
30
-346
71
-363

Rahavood finantseerimistegevusest
Laenude võtmine
Laenude tagasimaksed
Makstud intressid

270
-175
-11

650
-165
-12

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

84

473

RAHAVOOD KOKKU

87

-117

60
87
147

177
-117
60

Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindluskulum ja väärtuse
langus
Käibemaksukulu põhivara soetusel
Antud sihtfinantseerimine
Saadud põhivara sihtfinantseerimine
Kasum (kahjum) põhivara müügist
Kokku korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks
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Lisa 19.4 Netovara muutuste aruanne

Akumuleeritud tulem

Kokku

7 257
61
-38
7 280
8
-599
6 689
36
-298
6 427

7 257
61
-38
7 280
8
-599
6 689
36
-298
6 427

Saldo 31.12.2014
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2016
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2017

Lisa 19.5 Selgitused eelarve täitmise aruande juurde
Vinni Vallavalitsuse 2017 aasta eelarve võeti vastu volikogu poolt 22 veebruaril 2017 aastal,
lisaeelarveid 2017 aastal ei koostatud.
Vinni valla eelarvesse laekus aastaga tulusid 6,4 miljonit eurot ehk 103% aastaks plaanitust.
Kulusid tehti 6,1 miljonit eurot ehk 103% kavandatust. 2017 aasta valla eelarve põhitegevuse
tulem 288 tuhat eurot.
Tulusid laekus eelarvesse aastaga 6,4 miljonit eurot. Maksutulusid laekus 3,1 miljonit eurot ja
mittemaksulisi tulusid 3,3 miljonit eurot. Laekunud maksutulud moodustavad 48% ning
mittemaksulised tulud 52% eelarve laekunud tuludest. Mittemaksulised tulud on eelkõige saadud
toetused tasandusfondist, toetused tegevuskuludeks,ühinemistoetus aga muu hulgas ka tulud
kaupade ja teenuste müügist ja muud tegevustulud.
Suurim maksutulu- füüsilise isiku tulumaksu laekus aastaga 2,8 miljonit eurot, mis on planeeritud
laekumisest 1 % võrra väiksem ehk 9 tuhat eurot, samas maamaksu laekus planeeritud summast 4
tuhat eurot vähem. Toetusi laekus aastaga 2,3 miljonit eurot, mis on planeeritust 4% võrra enam,
suures osas on need sihtotstarbelised eraldised hariduskuludeks, teede hoolduseks ja sotsiaaltoetused
aga ka sihtotstarbelised projekti rahad , erinevatelt ministeeriumitelt ja sihtasutustelt, laekus ka
Rägavere ja Laekvere vallaga liitumise toetus. Võrreldes möödunud aastaga laekus tulusid
eelarvesse 575 tuhat eurot ehk 9% enam. Eelmise aastaga võrreldes on maksutulusid laekunud 194
tuhat eurot rohkem, kaupade ja teenuste müügist saadav tulu on suurenenud 101 tuhande euro võrra,
saadud toetused on suurenenud 276 tuhande euro võrra.
Toetustest mida ei ole kajastatud eelarves laekus 2017 aastal valdade ühinemistoetus summas 113
tuaht eorot, koolipiimatoetus summas 13 tuhat eurot ja muud väiksemad toetused erinevatelt
rahastajatelt kokku 30 tuhat eurot, samas laekus vähem Vinni Lasteaia renoveerimiseks ette nähtud
toetust, kuna ehitustööd lükkusid edasi 2018 aastasse.
Kulusid tehti 2017 aastal 6,1 miljoni euro ulatuses ehk 103% plaanitust.. Suurimad kulud olid
personalikulud 3,7 miljonit eurot ja majanduskulud 1,9 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga ei
ole kulude kogumaht oluliselt suurenenud.
Personalikulude kasv 9% võrra on seotud pedagoogiliste tasude suurenemisega, alampalga kasvuga
ja palgatõusuga hallatavate asutuste personalile ning suurenemine on osaliselt seotud detsembris
välja makstud detsembri töötasuga, kuna 2018 aastast läks vald üle kuupõhisele palga arvetusele.
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.Majanduskuludeks kulus sellel aastal vaid 20 tuhat eurot enam kui 2016 eelarveaastal. Eelarve
tegevusaladest suurim kasutaja on haridus 3,4 miljonit eurot mis on 55% eelarve mahust, sotsiaalne
kaitse 1,1 miljonit eurot ja 18% eelarvest, elamu- ja kommunaalmajandus, keskkonna ja majanduse
valdkonnas summas üks miljon eurot ja 17% eelarvest, vabaaeg, kultuur ja religioon kuludeks oli
10% kogu eelarve mahust ja valitsemisele kulub 6%.
Kulutused mis ületavad eelarves planeeritud majanduskulusid on seotud tehingu sisu muutusega,
eelarves on planeeritud renoveerised investeeringute all, kuid tegelik tööde sisu majanduskuludes
ehk jooksev remont.
Investeerimistegevus 2017 aastal sisaldas varade müügist laekumist 83 tuhat eurot. Suurimad
investeeringud olid Vinni Lasteaia, Roela kooli ja staadioni renoveerimised, kergliiklusteede ehitus,
hajaasutuse programmi raames toetati 8 pere vee või kanalisatsiooni süsteemide renoveerimist. 2017
aastal planeeritud ehitustööd kergliiklusteele ja Vinni Lasteaia renoveerimiseks lükkusid edasi 2018
aastasse, seetõttu ka sihtfinantseerimise laekumine ja põhivara soetus võrreldes eelarvega on
väiksem
Finantseerimistegevus sisaldab 2017 aastal investeeringute katteks võetud laenu 270 tuhat eurot,
tagasi maksti võlausaldajatele laene 175 tuhat eurot
Likviidseid finantsvarasid ehk deposiite jäi aasta lõpuks 147 tuhat eurot.
Tegevuse valdkonniti on eelarve täitmise tulemus mõjutatud ka reservfondist eraldatud summade
võrra.
tuhat eurot
Volikogu poolt kinnitatud reservfond
58

Aasta jooksul taotluste ja muude ettepanekute alusel eraldatud 18 tuhat eurot jagunes:
Tegevusala kood
tuhat eurot
AS Vinni Spordikompleks-remonditööd
08102
3
OÜ Askoterm-Pajusti aleviku soojatrassid
06605
15
Reservfondi jääk aasta lõpuks
40

Allkirjad 2017 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandele
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Vinni Vallavalitsus. Aruande juurde
kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Vinni Vallavolikogu otsus aruande heakskiitmise
kohta.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Rauno Võrno
vallavanem
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Vinni Vallavolikogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Vinni Vallavalitsuse (valla) ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi „grupp“)
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember
2017, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude
aruannet ning eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,
on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhatkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee
selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud
informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahkneb oluliselt konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt
väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud
sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandega
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi suutlikkust
jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta
ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve
teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne,
mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise
väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks
siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida
kasutajad konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
•

teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva
olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning
hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva
olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest
pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või
sisekontrolli eiramist;

•

omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks grupi sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta;

•

hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses
avalikustatud info põhjendatust;

•

teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse
kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või
tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt
tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima
vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes selle kohta
avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie
järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

•

hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

•

hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali,
et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame grupiauditi juhtimise,
järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse
ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mistahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste
kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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