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Tegevusaruanne
2019. aastal käivitusid mitmed suuremad ettevõtmised, millest osa jätkuvad ka käesoleval 2020.
aastal. Üldine nimetaja möödunud aasta tegevustele on strateegilise planeerimise ning
arengudokumentide valdkond ning jätkuv keskendumine elukeskkonna uurimisele
väljaspool pealinna ja selle regiooni. Sh liikus Linnalabori fookus Ida-Virumaale: aasta alguses
avalikustati Narva planeerimisjuhend, alustati Rahandusministeeriumi tellitud pilootprojektiga
kahanemisega kohanemisel (“Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute
elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine”), kus
Linnalabor 2019. aastal tegi vaatlusi Lüganuse vallas, Kiviõli linnas ning otsustati osaleda Narva
taju-uuringu hankes. 2019. aastal valmis järgmine ruumikava, seekord Lõuna-Eestis Antsla linnas
ning koos Naissaare kogukonnaga koostati Naissaare arengukava Viimsi vallavalitsusele.
Linnalaboril kujunesid välja konkreetsed töörühmad, mida juhtis ja mille töödes osales Keiti
Kljavin. Mitmed eelpool nimetatud projektid valmisid koostöös SPIN Uniti või ülikoolidega. Näiteks
nõustati koos Eesti Kunstiakadeemiaga Politsei- ja Piirivalveametit kuriteo ennetamise ja
ruumiloome võimalike kokkupuudete osas (tehti koos seminar Sisekaitseakadeemias, nõu andsid ja
panustasid Keiti Kljavin ja Maria Derlõš). Samuti osalesime partneriga Harjumaa Omavalitsuste
Liidu projektis, kus aitasime luua Harjumaa omavalitsuste kriisivõrgustiku.

Ruumiloome huvihariduse vallas jätkasime koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamisega.
Linnalabor oli ka Arhitektuurikeskuse tellimusel TABi installatsioonivõistluse ja ruumihariduse
töötubade korraldaja õpetajatele, mis toimus Tartus (läbiviija Elo Kiivet), et viia ruumiharidus
laiemalt üldharidus- ja huvikoolide kavasse. Samuti jätkasid Epp Vahtramäe ja Maria Derlõš
koostööd Arhitektuurikooliga. Üheks oluliseks suunas ruumihariduse valdkonnas oli ka projekti
“Noorte oma Raadiku” jätkamine Raadiku munitsipaalmajade piirkonnas.

Kogukonnatöö osas jätkasime Raadiku piirkonnas ka koostöös Raadiku Arendus OÜ-ga, et tõsta
munitsipaalmajade piirkonnas kohalike elanike omanikutunnet ja arendada koostöövõrgustikku.

Jätkuvalt korraldasime linnaretki tellimuspõhiselt. Telliskivi loomelinnaku juubeliaasta puhul
panustasime nende programmi nii retkede kui ka maastikumängu koostamisega. Tegime ka
kaastööd Eesti Instituudi algatatud “Kultuurisamm” projektis, et tuua Eestis elavale venekeelsele
kogukonnale läbi erinevate õppekäikude ning ettevõtmiste tutvustamine kaudu kohalik kultuur ja
igapäevaolu lähemale.
Järgnevalt saab lugeda ülevaadet Linnalabori tegevusest 2019. aastal.
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Antsla ruumikava
Juunis 2019 alustasime Antsla vallavalitsuse
tellimusel Antsla linna ruumikava koostamisega. Nii
nagu eelmisedki koostööd kohalike omavalitsustega
oli ka Antsla projekti eesmärk välja tuua linna
keskusala ruumilised tugevused, anda juurde uusi
ideid ning pakkuda võimalik stsenaarium nende
elluviimiseks. Kalendriaasta lõpuks sai ka töö üle
antud. Antsla ruumikava dokument koondab
Linnalabori kogutud olemasoleva teadmise Antsla
linnast ja selle mõjualast, liites elanike igapäevase
kohtumis- ja tegevusruumi eripärad.
Vaata ka:
http://www.linnalabor.ee/antslaruumikava

Töörühm: Keiti Kljavin, Johanna Pirrus (endine
Holvandus) ja Kaie Kuldkepp.

Naissaare arengukava 2019-2029
MTÜ Naissaarlaste Kogukond tellimusel uurisime
2019. aasta kevadel ja suvel Naissaare elu- ja
looduskeskkonda ning koostame väikesaarele
tulevikustsenaariumid. Linnalabori ruumilise
analüüsi ja tulevikustsenaariumite raportist kasvas
välja Naissaare arengukava 2019-2029 (sh
tegevuskava 2019-2029). Viimane on ülevaade
saare võimalikest arengusuundadest ja kohaliku
kogukonna ning Viimsi vallavalitsusega koos läbi
arutatud tuleviku eesmärkidest.

Arengukava koondab saare elanike ning saare
arenguga seotud osapoolte huvid ja valdkondlikes
arengudokumentides dokumentides esitatu ja
kavandatu
ning
ühtlasi
täpsustab
seda.
Arengukava koostati ajavahemikus märts 2019–
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november 2019. Arengukava koostasime koos MTÜ Naissaarlaste Kogukonnaga. Viimsi
vallavalitsuse usaldus tellida valla arengudokumendi koostamine kogukonnalt andis võimaluse
saare kogukonnal endal läbi mõelda lähiaastate eesmärgid, aga ka kaugema tuleviku väljakutsed.

Arengukava koostamisel rakendati stsenaariumite planeerimise meetodit, mille eesmärk on anda
kogukonnale ja vallavalitsusele ülevaade saare arengut kujundavatest peamistest trendidest ning
strateegilistest suundadest. Stsenaariumid tööriistana võimaldavad kogukonnal ühiselt arutada
soovitud ning soovimatuid tulevikke ning leida säilenõtkeid ning kestlikke lahendusi, mis vastaksid
erinevate kogukonnaliikmete ning saarega seotud huvigruppide ootustele.
Linnalabori arengukava vorm on kindlasti erinev üldisest arengu käsitlemise dokumendist, kuna
saarel puuduvad kaasajastatud alusuuringud või muud arengut suunavad dokumendid, siis liidab
arengukava ka palju sisulist materjali, mida toetavad ka arengukavale eraldi tellitud
tulevikumaailmade visuaalid, mis meenutavad pigem planeeringulise konkurssitöö tulemust.
Töörühm: Keiti Kljavin, Kristi Grišakov (Väike vasak käsi). Kaasa tegid Merit Saik, Sean Tyler,
Andra Aaloe.

Kriisivõrgustiku loomine Harjumaal
2019. aasta kevadel alustasime koostööd
Harjumaa Omavalitsuste liiduga, et edastada
KOVidele Siseministeeriumi poolt koostatud
„Käitumisjuhised kriisiolukorda- deks“ ja
teavitada elanikkonda kriisiolukordadeks
valmistumisest.
Projekti tulemusena valmis andmebaas, mis
võimaldab Harjumaa Omavalitsuste Liidul,
Päästeametil jt asjassepuutuvatel osapooltel
suhelda kriisiolukor- dade võtmeisikutega ja
elanikega 15 kohalikus omavalitsuses.
Võrgus- tiku loomine puudutas Viimsi, Rae,
Harku, Kuusalu, Kose, Jõelähtme, LääneHarju, Maardu, Kiili, Loksa, Anija, Keila, Raasiku, Saku, Saue valdu.
Kõikides omavalitsustes toimusid suve jooksul “Valmisoleku päevad”, kus kohalikud võtmeisikud:
vallajuhid, külavanemad, korteriühistute esindajad, haridus-ja tervishoiuasutuste juhid, politsei,
päästjad, naabrivalve jt turvalisuse eest vastutavad isikud said ülevaate „Käitumisjuhistest
kriisiolukordadeks“ ja mängisid läbi ühe võimaliku kriisiolukorra kommunikatsiooni.
Lähemalt: http://www.linnalabor.ee/kriis

Töörühm: Epp Vahtramäe, Peeter Vihma, Barbi Pilvre, Aide Tonts.
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Raadiku kohalikkond
Ka 2019. aastal jätkasime kogukonnatööd
Raadikul Raadiku Arendus OÜ-ga. 2008.
aastal valminud Raadiku on üks vähestest
Tallinna
linna
tellimusel
ehitatud
munitsipaalelamupiirkondadest.
Linnalabori eesmärk on koostöös Raadiku
Arendus OÜ ja MTÜ Lasnaideega suunata
selle mitmekesise ning sageli piirkonnas
suhteliselt
lühiajaliselt
peatuva
elanikkonna tähelepanu ning huvi sealse
välieluruumi parendamisele.

Peamise töövahendina toimub koostöömudel, mille raames toimuvad kord kvartalis protokollitud
koosolekud Raadiku Arendus OÜ esindajatega (Lumi Capital), haldus- ja hooldusfirmaga ning
aktiivsete elanike vahel (3-5 inimest, mh majavanemad). Koosolekute vahel toimub jooksev suhtlus
(info, ettepanekute ja teemade lahendamine), milles Linnalabori roll on olla objektiivne vahendaja
ja moderaator. Vajadusel lepitakse kokku avalike sündmuste läbiviimine, avatud arutelude
(kärajate) korraldus jms. Infovahetuse parandamiseks on Linnalabori abiga loodud raadiku.ee
veebileht, mida haldab Linnalabor koostöös Raadiku Arendus OÜ-ga.
Töörühm: Maria Derlõš, Madle Lippus

Noorte oma Raadiku

2019.
aastal
jätkus
Raadikul
lasteja
noortetegevuste programm “Noorte oma Raadiku”.
Tegevused toimusid Raadiku piirkonnas, eesti ja
vene keeles ning olid avatud kõigile huvilistele.
Programmi viisime läbi Raadiku Noortestaabis ja
hoovides.
Programm oli ellu kutsutud Tallinna Spordi- ja
Noorsooameti poolt ning tegevusi rahastati
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Kuni 2019. aasta detsembrini viis Linnalabor koostöös MTÜ Lasnaidee ja noorteklubi Active
Raadiku munitsipaalpiirkonnas läbi mahuka huvitegevuse programmi, mis koosnes erinevatest
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kohalikele noortele suunatud töötubadest ja üritustest. Kahe projektiaasta jooksul toimus kokku
enam kui 320 kohtumist, paljud neist iganädalased.

Noorteklubi Active viis iganädalaselt läbi Lego-art, kunst ja käsitöö, mõttemängude ja teatrikunsti
huviringe. Lisaks pakuti vajaduspõhiselt abi koduste tööde tegemisel. Lasnaidee korraldas
regulaarselt kooslugemise ja raamatuklubi kohtumisi. Linnalabor korraldas igakuiselt
ruumihariduse töötubasid, kus meisterdasime nt lindude söögimaju, kaunistasime hoove,
unistasime tulevikulinnadest ja tutvusime maastikumängu ja fotojahi kaudu hoovialadega ning
õppisime sorteerima prügi. Suveperioodil toimusid iganädalased linnaaianduse kohtumised, kus
peale taimede eest hoolt kandmise küpsetati ka leiba, tehti kollaaže kuivatatud taimedest ja tehti
põnevaid botaanilisi joonistusi.
Kõik meie tegevused on kokku võetud MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt. Kõiki Tallinna
tegevussuundi koondavas raportis tuuakse välja, et noortestaap kujundas positiivset ja turvalist
füüsilist keskkonda ning pakkus noortele ja lastele võimalust väärtustada oma kodukohta
mitmekülgsete tegevuste ja asukohtade läbi. Täpsemalt saab raportiga tutvuda siin: (vt lk 130-136).

Lähemalt: www.linnalabor.ee/raadiku

Töörühm: Maria Derlõš, Epp Vahtramäe

Koolinoorte arhitektuurikonkurss
“Minu unistuste jõeäär”
2019. aasta algas viienda üle-eestilise
konkursiga. Jaanuari alguses toimus
Tartus
konkursiteemaline
töötuba
õpetajatele- juhendajatele, mille viis läbi
Elo Kiivet.

Eesti.

Konkursiperiood kestis 13. aprillini. Mais
kogunes zürii ja Tartu linnavalitsuse
esindajad, et töödega tutvuda ja
silmapaistavamad välja valida. Konkursile
esitati kokku 34 tööd 45-lt õpilaselt üle

Näituse auhindamine ja ühine lodjasõit Emajõel leidis aset 13. juunil. Konkursi 12 parimat tööd olid
kuni 10. juulini üleval Kaarsilla näitusestendidel.

5

“Minu unistuste katusemaastik”
2019. aasta sügisel said alguse ka järjekorras kuuenda koolinoorte arhitektuuri konkursi
ettevalmistavad tööd, konkurss ise leiab aset 2020. aasta alguses. Ettevalmistamine hõlmas
teemavalikut, kodulehe ja materjalide ettevalmistamist ning visuaalide loomist. Konkursi teemaks
on katusemaastik Linnahalli näol.
Ruumiteemalise ideevõistluse eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust mõelda kaasa ja pakkuda
loovaid lahendusi meid ümbritseva (linna)ruumi kujundamiseks ning õppida vaatama ja märkama
inimese elukeskkonda laiemalt.
Lähemalt: www.nooredarhitektid.ee

Töörühm: Epp Vahtramäe, Johanna Pirrus, Elo Kiivet.

Sekkumised füüsilises ruumis

Koostöös Paide linna ja Arvamusfestivaliga, mille väliruumi kuraator on alates 2017. aastast Elo
Kiivet, korraldati Paide keskväljakul kolmandat aastat ruumieksperiment, seekord ehitati suurema
eelarve toel senise euroalustest mööbli asemel püsivam mööbel ja suur lava ning lisandus lastele
loodud tellingutest installatsioon. Eesmärk oli muuta senine liiga laia autoteena tühi ja kasutuseta
asfaltväli inimeste ruumiks ning suurendada kohalike elanike ruumialast teadlikkust ja
osalusaktiivsust. Alale kujundati ajutine tegevus- ja olemisruum välikontori ja suveraamatukogu,
lava, muruplatside, liivase petanque´i väljaku ja tänavakorvpalliplatsiga ning tiheda noorte- ja
kultuuriprogrammiga. Ruumieksperiment pälvis ka auhindu - nimelt sai Elo Kiivet koos
ruumieksperimendi meeskonnaga Muinsuskaitseameti tänukirja „Pärandi tutvustaja 2019“ ja Eesti
Maastikuarhitektide Liidu koostööpreemia 2019.
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Arhitektuuri, urbanismi erialastuudiod ja töötoad Eesti Kunstiakadeemias
2019. aastal jätkasid Linnalabori liikmed ülikoolide õppetegevuses osalemist. Koostöö kohalike
omavalitsustega väljaspool pealinnaregiooni ning selle ühendamine teadus- ja arendustegevusega
on saanud omaette eesmärgiks Linnalabori tegevustes.

2019. aastal sügisel jätkati traditsiooniliselt urbanistika eriala sissejuhatava stuudio juhendamisega
(“Urbanisation. Tallinn-Maardu: expedition into the edge”), mida juhendasid Keiti Kljavin ja Andra
Aaloe.
Kevadsemestril
juhendas
Keiti
eluaseme
valdkonna
erialaainet
“Urban
models_(In)habitation”.
Sh
jätkus
Keiti
koostöö
magistritööde
juhendamisel
ja
hindamiskomisjonide töös osalemine (EKA sisearhitektuuri ja urbanistika magistristuudio).

Linnaretked

Linnaretkede teenus on järjepidev ja ka 2019. aastal tehti valdavalt tellimusretki, mille osas
tegijatel endal oli soov või jätkusid koostööd mitme välispartneriga (nt Prantsusmaa
linnaregioonide arhitektid ja omavalitsustöötajad) ja kohaliku tegijaga (nt Arhitektuurikeskus,
Telliskivi loomelinnak). Integreeriti õppetegevuses sündivad sündmuseid ning kutsuti linnaretkede
huvilisi näiteks ka Maardusse. Retked toimusid enamasti Telliskivi loomelinnaku piirkonnas ja
mööda Lasnamäe linnaosa. Telliskivi loomelinnaku kui sihtpunkti osas võib koondada järgmist
statistikat:
20 prantsuse arhitekti-planeerijat-ruumiloojat 2019 mai
15 retkelist Telliskivi 2019 sünna raames (rus, eng, est)
30 Tabasalu gümnaasiumi noort kevadel 2019
15 Helsinki Ülikooli suvekooli tudengit suvel 2019
40 Tech Revolution egiidi all rahvusvahelist külalist sügis 2019
99 kohalikku vene keelt kõnelevat huvilist Eesti instituudi Kultuurisammu projekti raames oktoobris
ja novembris 2019
10 mitte eesti keelt konelevat inimest Eesti instituudi Kultuurisammu projekti raames 2019 oktoober
summa summaarium:
229 erineva huvi, tausta ja keelega külalist.

Loetelu retke tellijatest: hollandi tudengid Vrije Ülikoolist Brüsselis, Eesti Instituudi
“Kultuurisamm” projekti osalised, prantsuse arhitektid ja omavalitsustöötajad.
Linnaretkede veeb: http://www.linnalabor.ee/linnaretked
Linnaretkede Facebook leht: https://www.facebook.com/Linnaretked
Töörühm: Keiti Kljavin, Maria Derlõš
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Linnalabor arvab
Linnalabor arvab alati kõikide oma projektide kaudu ning kõik ettevõtmised on kaasa toonud
mitukümmend erinevat avalikku üritust (keskmine avalike ürituste hulk Linnalabori projektide
juures on vähemalt 2), sõnavõttu ning peegeldust erinevas meedias ja meediumis.

Traditsiooniliselt korraldas Linnalabor 2019. aastal Tartu planeerimiskonverentsil taas ühe
sessiooni koos Tallinna ülikooliga (Tauri Tuvikene). Kahepäevane konverents toimus 7.-8.
novembril Dorpati konverentsikeskuses. Seekordseks Linnalabori kureeritud teemaks oli “Avalikud
mitteavalikud ruumid”. Avalik ruum ei ole ühene ega selgepiiriline, sest võib hõlmata eraomandit
ning selles võivad sisalduda ruumiosad, mis pole igal ajahetkel kättesaadavad, on tasulised või
mõeldud kasutuseks kindla kogukonna liikmetele. Küsisimegi, mis teeb ühe ruumi avalikuks.
2019. aastal ilmus linnalaborantide poolt mitmeid artikleid, populariseerimaks ruumiteemasid ja
linnauurimise valdkonda. Ülevaade ilmunud artiklitest:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elo Kiivet„Paatoslikkusega võitlev linnaväljak“, Maja 1/2019 (95)
Elo Kiivet „Nullilähedane keskkonnahoid“, Sirp 25.01.2019
Elo Kiivet „Kuidas rääkida arhitektuurist?“, Sirp 03.05.2019
Elo Kiivet „Tallinn otsib suurt pilti“, Sirp 24.05.2019
Elo Kiivet „Kuidas ehitada välismaal kodu(tunnet)?, Sirp 07.06.2019
Elo Kiivet „Arhitektuurikoolide lõpuvile“, Sirp 21.06.2019
Elo Kiivet „Universaalne elukool või unikaalne ämber“, Sirp 28.06.2019
Epp Vahtramäe “Suvine nostalgiareis lapsepõlve”, Sirp 12.07.2019
Elo Kiivet „Maailma päästmise ruum“, Vikerkaar 9/2019

Esinemised veel:
● Elo Kiivet käis ETV 19. veebruari otsesaates „Suud puhtaks“, mille teema oli ligipääsetavus.
● Keiti Kljavini Study in Estonia webinaril urbanistika programmi tutvustamine märtsis 2019
● Elo Kiivet, Epp Vahtramäe ja Maria Derlõš aitasid TLÜ Haapsalu kolledžil ette valmistada
terviseedendajate konverentsi simulatsioonimängu elukeskkonna planeerimiseks ja Elo
Kiivet oli 4. juunil toimunud üritusel üks läbiviijatest
● Keiti Kljavin ja Maria Derlõš PPA kokku kutsutud CCI projekti raames toimunud seminaril
17. juunil (läbiviimine, modereerimine ja ettekanne)
● Keiti Kljavin ettekanne rahvusvahelisel arhitektuurikonverentsil “Architecture of Migration”
Riias, november 6.-9.2019
● 18.-20. oktoobril osales Elo Kiivet Brüsselis linnaaktivistide konverentsil „Urban Movement!
Connecting Resistance and Alternatives“ ja korraldas pooleteisetunnise töötoa teemal „How
to deal with greenwashing and demagogy?“
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MTÜ Linnalabor

2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

47 205

39 486

2

7 544

1 482

3

54 749

40 968

Materiaalsed põhivarad

496

1 001

Kokku põhivarad

496

1 001

55 245

41 969

3 267

278

5

0

3 380

6

3 267

3 658

3 267

3 658

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

38 311

22 377

Aruandeaasta tulem

13 667

15 934

Kokku netovara

51 978

38 311

55 245

41 969

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

68 299

37 952

7

7 847

16 037

0

4 943

76 146

58 932

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-50 147

-30 722

Mitmesugused tegevuskulud

-11 687

-11 771

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-505

-505

Muud kulud

-140

0

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

-62 479

-42 998

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

13 667

15 934

Aruandeaasta tulem

13 667

15 934

8,9
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2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

13 667

15 934

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

505

505

Kokku korrigeerimised

505

505

-6 062

1 278

3

2 989

-1 155

5

-3 380

1 338

6

7 719

17 900

7 719

17 900

39 486

21 586

7 719

17 900

47 205

39 486

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

4

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

22 377

22 377

Aruandeaasta tulem

15 934

15 934

31.12.2018

38 311

38 311

Aruandeaasta tulem

13 667

13 667

31.12.2019

51 978

51 978
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Linnalabor MTÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Tulude ja kulude aruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise Toimkonna juhendist 14.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest
kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus
laekuvate summade hetke väärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et
nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 640 eurot(Varad, mille kasulik töö iga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse
kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike
inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt).
Materiaalne põhivara võetakse arvele algselt tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja – asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

650

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid

5

Finantskohustised
Finantskohustised võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud õiglane väärtus. Finantskohustis
eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Tasude arvestuse ühingu liikmetelt ja saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse RTJ 14.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
15
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Seotud osapooled
Linnalabor MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. juhatuse liikmeid, nendega seotud ettevõtteid
b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskontod
Sularaha kassas
Kokku raha

31.12.2019

31.12.2018

46 507

38 989

698

497

47 205

39 486

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
7 544

7 544

7 544

7 544

7 544

7 544

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 459

1 459

1 459

1 459

23

23

23

23

1 482

1 482
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

2 525

2 525

-1 019

-1 019

1 506

1 506

-505

-505

2 525

2 525

-1 524

-1 524

1 001

1 001

-505

-505

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

2 525

2 525

-2 029

-2 029

496

496

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
657

657

Maksuvõlad

2 412

2 412

Muud võlad

198

198

198

198

3 267

3 267

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2018

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

194

194

Muud võlad

84

84

84

84

278

278

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

31.12.2017
Nõuded

Laekunud

Kajastatud

Tagasi
makstud

Kohustised

31.12.2018

tulemiaruandes

Nõuded

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuurkapital

0

2 042

3 380

0

-2 042

0

3 380

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

2 042

3 380

0

-2 042

0

3 380

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

0

2 042

3 380

0

-2 042

0

3 380

31.12.2018
Nõuded

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Tagasi
makstud

Kohustised

31.12.2019
Nõuded

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuurkapital

0

3 380

0

-22

-3 358

0

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

3 380

0

-22

-3 358

0

0

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

0

3 380

0

-22

-3 358

0

0

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

61 784

29 990

6 515

7 962

68 299

37 952

2019

2018

Rahaline annetus

68 299

37 952

Kokku annetused ja toetused

68 299

37 952

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2019

2018

12 484

3 400

4 220

1 149

Kokku tööjõukulud

16 704

4 549

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

16 704

4 549

3

3

31.12.2019

31.12.2018

12

12

2019

2018

4 646

100

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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