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Tegevusaruanne
2017. aastal keskendusime enam ruumiõppega seonduvale - korraldasime neljandat korda üleeestilist
koolinoorte
arhitektuurikonkurssi,
juhendasime
Eesti
kunstiakadeemia
arhitektuuriosakonnas urbanistika eriaalastuudoid (Devising Decline, Design with Decline) ja
sisearhitektuuri magistritöid, kureerisime ja korraldasime mitu õpperetke (Narvas, Tamsalus ja
Valgas). Üldhariduse vallas aitasime Kopli kunstigümnaasiumil koostada arhitektuuri õppesuuna
kava gümnaasiumile ja viisime läbi koolitusi kooliõpetajatele ning tegime lastele Laste Vabariigi
raames kaks ruumihariduslikku töötuba.
Ühtlasi lükkasime käima pikaajalise koostöö Raadiku Arendus OÜga, et soodustada kogukonna
teket Raadiku piirkonnas Lasnamäel. Jätkuvalt korraldasime linnaretki ja osalesime ruumiloome
eestkostetöös (ruumiloome ekspertrühma ettevalmistus).
Linnalabori 2017. aastat iseloomustab huvide koondumine väljaspool keskuseid, Eesti ja Baltikumi
väikelinnade ja maapiirkondade uurimine. Seda nii Balti skaalal, mille linnad asuvad endiselt tihkes
võsas lääne ja ida vahel. Sellest Balti erikorrast, kahe maailma vahel olemisest ja siia ideeliselt
kohale jõudmisest annab aru ajutiselt puhkusele läinud viimane Urbanistide väljaande U number U19 – Deep Baltic. Konkreetsemalt käis Linnalabor Tallinnast väljas õppetegevuse vormis mitmel
korral Valgas, Narvas ja Tamsalus, aga jõudis ka füüsiliste ruumieksperimentide elluviimiseni
Paides.
Allpool saab lugeda ülevaadet Linnalabori tegevusest 2017. aastal.

Linnalabor arvab
Linnalabor korraldas juba mitmendat korda Tartu planeerimiskonverentsil ühe sessiooni,
kaaskorraldajaks Tallinna ülikool (Tauri Tuvikene). Kahepäevane konverents toimus 2.-3.
novembril. Seekordseks Linnalabori kureeritud teemaks oli “Linna sõnumid”. Nelja esineja seas oli
ka linnalaborant Elo Kiivet ettekandega “Festival väikelinnas - Paide ruumieksperiment”.
Linnalabor osales ka ruumikava teenuse tutvustamiseks linnade ja valdade päeval 15. märtsil, kus
Elo Kiivet tegi ettekande „Ruumikava. Ruumilise arengu tööriist“.
Avalikkusele suunatud ruumiteemalisest tegevusest võib veel välja tuua ruumiarengu ja
liikuvusekspertidest koosnev rühmituse "Merelinna kaitseks", mille aktiivne liige oli ka Elo Kiivet.
Rühmituse eesmärk oli Tallinna linnavalitsuse Reidi tee projekti inimkesksemaks,
keskkonnasäästlikumaks ja nüüdisaegse linnaplaneerimise põhimõtetele vastavamaks muuta.
Mitmete meeleavalduste, intervjuude, töökoosolekute jm järel saavutati 2017. aastal
linnavalitsusega kokkulepe muudatuste sisseviimiseks (ametlik kokkulepe allkirjastati linnapeaga
küll alles 2018. aasta veebruaris).
Koostöös Paide linna ja Arvamusfestivaliga, mille väliruumi kuraator on alates 2017. aastast Elo
Kiivet, korraldati Paide keskväljakul kuu aega vältav ruumieksperiment, mille eesmärk oli muuta
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senine liiga laia autoteena tühi ja kasutuseta asfaltväli inimeste ruumiks. Alale kujundati tegevus- ja
olemisruum välimööbli, liivase rannavolle ja petanque´i väljaku ning tiheda kultuuriprogrammiga.
Eksperiment oli üle ootuste edukas ja keskväljak leidis (taas) nii kohalike kui külaliste poolt väga
aktiivset kasutust.
Ka 2017. aastal ilmus linnalaborantide poolt mitmeid artikleid päevalehtedes ja erialalehtedes,
populariseerimaks ruumiteemasid ja linnauurimise valdkonda. Ülevaade ilmunud artiklitest:
● Elo Kiivet „Arhitektuuri ainevahetushäired ja kasvuraskused“, Sirp 29.09.2017
● Elo Kiivet “Infrastruktuurile allutatud meri: asfalt vs. visioon”, MAJA 3/2017 (91), lk 34-45
● Elo Kiivet „Väga kallis ja väga rumal“, Äripäev 11.04.2017
● Elo Kiivet „Tõlkes kaduma kippuv ruum“, Sirp 10.03.2017
● Elo Kiivet „Tallinna kaubamaja uus kuub“, Sirp 08.12.2017
● Keiti Kljavin “Vahekasutus festivali korras”, Sirp, 18.08.2017

Erialastuudiod ja töötoad Eesti kunstiakadeemias
Kuigi Linnalabori töötajad ja võrgustiku liikmed on
juba aastaid osalenud erinevate kõrgkoolide
ruumierialade õppetöös ning mitmed on ka ülikoolide
palgal, peab 2017. aasta õppetegevust eraldi välja
tooma, sest seekord andis õppetegevus võimaluse
ühingu tegevused enam pealinnaregioonist kaugemale
viia, kaasata mitmeid ühingu liikmeid ning pakkuda
aega sisuliseks arendustegevuseks, mida praktiline
“ärategemine” alati ei võimalda.
Teine põhjus ühingul õppetegevuses osalemiseks on
siduda kohalik ruumierialade killustatud maastik, viia
üliõpilased konkreetsemate olukordade (nt vananev ja
kahanev maapiirkond) ja reaalsete ruumiagentide
(Valga ja Tamsalu omavalitsused, ettevõtjad ja
kogukond) juurde ning panustada ühingu järelkasvu.
Selleks otsustasid 2017. aastal Keiti Kljavin ja Andra
Aaloe
Eesti
kunstiakadeemia
urbanistika
ja
sisearhitektuuri osakonna magistri esimese kursusega
viia läbi katse: mis juhtub siis, kui arhitektuuriteaduskonna kaks perifeersemat eriala teeksid enam
omavahelist koostööd, näiteks magistrikursuse ühisstuudio vormis? Selle tarbeks koostasime terve
õppeaasta vältava ühisstuudio, mis õmbles ühiseks tervikuks kahe eriala põhilised töövahendid ja
uurimisalused. Vastutavad juhendajad urbanistika poolt olid Keiti Kljavin ja Andra Aaloe koostöös
osakonna juhataja Maros Krivyga, ning sisearhitektuuri poolt Eik Hermann koostöös Hannes
Praksiga (lisaks põhituumikule osales aine läbiviimises ka hulk külalisõppejõude, nt Francisco
Martinez, Jiri Tintera, Tanel Rander, Andrea Tamm jpt.). Ühisstuudio õppetegevuse osad, mille
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peakorraldaja oli Linnalabor: rahvusvaheline töötuba Narvas “Bordering Affects” ja Valga õppereis
“On life, death and the border” septembris ja Valga vahehindamise avalik üritus “Valga/Valka
peegel/spogulis” oktoobris.
Sidusosad, mille vastutav roll oli teistel: EKA sisearhitektuur Narvas, mille raames toimus mh ka
U19-Deep Baltic esitlus ning vestlusring, Garage48 Spatial Hack: The Garage, mille teema andsid
Keiti Kljavin ja Andra Aaloe ning mille korraldamise ja mentorluse juures oli abiks ka teised
linnalaborandid.
Veel osalesid linnalaborandid Eesti Kunstiakadeemia urbanistika ja sisearhitektuuri eelkaitsmise ja
kaitsmiskomisjonide töös (Keiti Kljavin, Kaie Kuldkepp), sh juhendas Keiti Kljavin sisearhitektuuri
magistritöid ning osales EKA “Lõpetamata linn” projekti töötubades.

Urbanistide väljaanne U
U nr 19 Balti teemanumber ilmus koostöös Baltimaade
ruumi, ajalugu, mõttemaastikke ja kultuuri tutvustava
veebiväljaandega
Deep
Baltic
(edasi
DB
–
deepbaltic.com). Kahe väljaande toimetuse käekirja
erinevus on Balti numbri sisus selgelt jä lgitav. Deep
Balticu peatoimetaja Will Mawhood toob ü hisnumbrisse
kirjeldavama ja ajakirjanduslikuma tekstiformaadi, tehes
omamoodi portreid nii linnadest kui linnaelu vedavatest
tegijatest: näiteks tema arutleva essee Cesise
regeneratsioonist ja lü hiintervjuud Kaunase tegusate
inimestega. Samuti järgib ajakirjandusliku teksti
formaati Briti arhitektuurikriitiku Owen Hatherley
artikkel Ventspilsi linnast. Omamoodi sobitub eelmiste
linnaportreede kõrvale ka Valga linnaarhitekti Jiri
Tintera artikkel kahaneva Valga planeerimisest. Jiri tekst
on akadeemilisem, autor tutvustab ü ht pinevat Baltikumi
linnade valupunkti, millest siiski piisavalt palju ei räägita
– nimelt kahanevate väikelinnade elamisväärsuse
teemat paradigmas, kus arengukavad näevad endiselt
ette seda, et linna areng käib läbi linna kasvu.
Viimasest tõukus hiljem ka õppetegevus Valgas. U on alati olnud platvormiks ka ühingu enda
tegevuste peegeldamiseks. Selliste regionaalsete urbanismi arengute mõtestamisega tegeleski U
toimetaja ja ü hingu juhatuse liikme Keiti Kljavini ja Manchesteri arhitektuurikooli doktorandi KaijaLuisa Kuriku artikkel Balti urbanismi eripä radest. Autorid ü ritavad Linnalabori ja teise kahe balti
riigi urbanismi-alase organisatsiooni (Riia Urbanistika instituudi ning Vilniuse Kriitilise Urbanismi
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labori) toimimise ja organisatsiooniliste arengute baasil luua teooriakehandit võ imaliku balti
urbanismi kirjeldamiseks post-sotsialistlikus ü hiskonnas.
Esialgu originaalkaastö ö de kõ rvale sü gisele kavandatud vä hemuste ü marlaud toimus mä rtsis U19
Balti numbri esitlusü ritusena Eesti kunstiakadeemia sisearhitektuuri Narva “kolimise” nä dala (20.24. mä rts) raames. Narva oli suurepä rane lokatsioon, et arutleda regionaalsete teemade ü le ja
kü sida, mis on olla vähemus väikeses riigis?
U19 kahe väljaande koostöövorm andis võimaluse tutvustada regionaalseid linnateemasid Deep
Balticu lugejatele ja haarata U-le uusi lugejaid/jälgijaid. U19 numbri sisu mõistagi panustab
piirkonna
(Baltimaad,
regioon)
teemade
käsitlemisesse
ja
kohalikule
eriala
kogukonna/partnerorganisatsioonide koostöösse (näiteks eraldi intervjuud linnaruumi
aktivistidega regioonis, kohtumised Lätis partnerorganisatsioonidega jne).
U 19 paberversioon jõudis müüki Eestis ja Lätis valitud edasimüüjate lettidel. Urbanistika
väljaannet veebis saab lugeda www.urban.ee.
Töörühm: Keiti Kljavin, Andra Aaloe, Will Mawhood (toimetajad), Maria Derlõš (veebitoimetus),
Kaisa Kaer (tõlk), Andreas Wagner (veebitööd), Piret Karro (eesti keele toimetus), Will Mawhood
(inglise keele toimetus), Andra Aaloe ja Lewis McGuffie (kujundus.

Linnaretked
2017. aastal jätkasid linnaretked senist koostööd mitme
välispartneriga (nt Prantsusmaa linnaregioonide arhitektid ja
omavalitsustöötajad, Soome ülikoolid) ja kohaliku tegijaga (nt
Arhitektuurikeskus, Telliskivi loomelinnak ja Noblessneri
sadamalinnak). Toimusid nii kohalikule kogukonnale suunatud
avalikud retked (loomelinnaku pidustused, Disainiöö retked
Noblessneris) kui ka neid samu teemasid tutvustavad ekskursioonid
välisgruppidele. Kõige suurem tellimus linnaretkedele ühel päeval
oli URBACT linnafestivali 6 retke 6 tunniga, kus osales kokku pea
200 inimest.
Uute katsetustena saab esile tuua retke “Ligipääsetav Telliskivi” koostöös reisikorraldusfirma Accessible Baltics ja Tallinna
Liikumispuudega Inimeste Ühinguga tegime 2017. aasta juunis
ringkäigu, kus küsisime kas selline muutuv ja kujunev töö- ja
ajaveetmiskeskkond on kõigile ligipääsetav ja mis on parendusplaanid sellel osas tulevikus.
Loetelu retketellijates: valgevene linnaaktivistid Kaliningradist, Võrumaa külavanemad, Soome
linnaplaneerijad, Lyoni piirkonna arhitektid ja omavalitsustöötajad, Raidla Ellexi büroo töötajad,
Tampere ülikooli uurimusgrupp, Helsinki linnastatistika ametnikud jne.
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Linnaretkede veeb: http://www.linnalabor.ee/linnaretked
Linnaretkede Facebook leht: https://www.facebook.com/Linnaretked
Töörühm: Keiti Kljavin, Maria Derlõš, Jaak Sova.

Koolinoorte arhitektuurikonkurss 2017 “Minu unistuste linnaväljak”
2017. aasta sügisel leidis aset neljas üleeestiline koolinoorte arhitektuuri- konkurss,
mis sel korral esmakordselt oli seotud
konkreetse kohaga - Paide keskväljakuga.
Konkurss “Minu unistuste linnaväljak" ootas
noorte ideid ja lahendusi Paide linnasüdame
taasloomiseks väljakuna, mis oleks põnev ja
mitmekülgne.
Konkursitöid laekus 18st koolist üle Eesti.
Esimest korda osalesid neist 9 kooli. Kokku laekus konkursile 67 tööd, kokku 130lt õpilaselt
(konkursitöid võis teha kuni 3-liikmelise grupina).
Lisaks konkursi žüriile -arhitekt ja Arhitektuurikooli eestvedaja Kaire Nõmm, arhitekt Siiri Vallner,
arhitekt ja ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer, EALi president ja EKA õppejõud
Katrin Koov, arhitekt Joel Kopli ja arhitekt Mari Rass - vaatasid kõik saabunud tööd üle ka ka Paide
linna esindajad - linnapea Priit Värk, abilinnapea Siret Pihelgas ja kultuuri,- spordi- ja
noorsootööspetsialist Edith Tänavots -, kes leidsid noorte töödest mitmeid põnevaid ideid ja
mõtteid, mis nende sõnul loodetakse mingil kujul ka Paide keskväljaku uuendamisel reaalselt
valmis ehitada. Konkursi tulemuste hea tase üllatas positiivselt ja meie hea partneri Paide
linnavalitsuse tagasiside põhjal võib arvata, et tulevikus kaasatakse noori rohkem erinevate
arengute planeerimise juurde, mis ergastab kindlasti kohalikku kogukonda.
Parimatest töödest (kokku 6 auhinnalist tööd ja 6 äramärgitud tööd kahes vanusekategoorias)
koosnenud näitus oli üleval 9. detsembrist 10. jaanuarini Paides Järvamaa Keskraamatukogu
fuajees.
Rohkem infot konkursi kohta www.nooredarhitektid.ee.
Töörühm: Elo Kiivet, Epp Vahtramäe, näituse osas Vera Naydenova.

Laste Vabariigi töötoad

5

Laste Vabariik oli Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale pühendatud lastele suunatud
ettevõtmiste sari, mille eesmärgiks oli
omakultuuri tutvustamine ja edendamine
atraktiivses vormis. Maist septembrini
toimusid sündmused erinevates paikades
üle Eesti. Linnalabor osales töötubade alal
linnaruumiliste tegevuste pakkumisega 18.
augustil Abja-Paluojal ja 25. augustil Tapal.
Abja-Paluoja töötoas palusime lastel
kaardile märkida toredad ja vahvad ning ka
koledad ja halvad kohad Abjas ning
pakkusime seejärel võimaluse postkaartidele joonistada omapoolseid nägemusi
Abja
lastesõbralikumaks ja põnevamaks muutmiseks! Tapal said lapse võimaluse joonistada
postkaartidele oma tulevikunägemusi Tapast.
Töörühm: Epp Vahtramäe, Anu Kägu, Siiri Treufeld, Vera Naydenova.

Kopli kunstigümnaasiumi arhitektuurisuuna õppekava koostamine
2017. aasta kevadel pöördus meie poole Kopli
kunstigümnaasium, kes oli sügisel avamas uut
arhitektuuri õppesuunda ning vajasid abi
õppekava koostamisel. Koostöös kooliga panime
paika õppekava suunad ja põhimõtted ning
arhitektuurile
keskenduvad
õppeaineid.
Arhitektuurisuuna erialaainet hakkas esimesel
aastal õpetama Elo Kiivet. Samuti vaatasime üle
võimalikud lühikursused gümnaasiumiastme
kõikidele õppesuundadele. Sügisel jätkus töö
konkreetsemalt
urbanistika
ainekursuse
koostamisega, et 2018. aaasta sügisel sellega
Kopli kunstigümnaasiumis alustada saaks.
Urbanistika valikaine eesmärk on pakkuda võimalust käsitleda linnaruumiga seonduvat laiemalt,
tehes seda praktiliste, pikema kestvusega ülesannete toel.
Töörühm: Elo Kiivet, Epp Vahtramäe
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TABi installatsioonivõistluse töötoad
Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB)
2017 raames toimus 25. oktoobril 2017
Tartu ülikooli Narvas kolledžis Linnalabori
poolt
juhitud
venekeelne
töötuba.
Ühepäevase töötoa eesmärk oli tutvustada
Ida-Virumaa
venekeelsete
koolide
õpetajatele ja juhendajatele ruumiõpe
rakendamise võimalust koolitundides
tuues näiteks TAB installatsioonivõistluse
töid.
Töötoas osales paarkümmend õpetajat
erinevast koolist. Tagasiside põhjal saime aru, et teema on Ida-Virumaa koolide jaoks aktuaalne
ning huvitav. Arhitektuurikeskuse palvel ja tänu õpetajate suurele huvile toimuvad sarnased
töötoad 2018. aastal ka Tartus ja Pärnus.
Töörühm: Maria Derlõš, Epp Vahtramäe, Elo Kiivet

Raadiku kohalikkond
Kannustatuna
Lasnaidee
algatusest
tegelesime alates 2017. aasta jaanuarist
aasta lõpuni Raadiku elamupiirkonnas
sealsete elanike osaluse kasvatamisega.
2008. aastal valminud Raadiku on üks
vähestest Tallinna linna tellimusel
ehitatud munitsipaalelamupiirkondadest
ning elama võivad sinna juhtuda kõik
need,
kes
taotlevad
linnalt
munitsipaaleluruumi. Selliselt on Raadiku
elanikkond üpris kirju, kuid kindlasti
nooremapoolne - Raadikule eraldatakse
eluruumid eelkõige noortele peredele.
Linnalabori eesmärk oli koostöös Raadiku Arendus OÜ ja MTÜ Lasnaidee-ga suunata selle
mitmekesise ning sageli piirkonnas suhteliselt lühiajaliselt peatuva elanikkonna tähelepanu ning
huvi sealse välieluruumi parendamisele. Kasutades praktilise antropoloogia ja kohaloome
meetodeid julgustame elanikke läbi omaalgatuslike ühistegevuste leidma ise sobivaid lahendusi
oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.
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Kogukonnaprojekt algas probleemide kaardistusega läbi intevjuude kohalike võtmeisikutega,
kohapealse vaatluse, küsimustiku ning grupiarutelude. Ajapikku moodustus Raadiku elanike
aktiivgrupp, kellega jätkasime koostööd juba fokuseeritumalt. Mais korraldasime Raadiku
kevadpäeva. Sügisel töötasime välja koostöömudeli kohalike, haldusfirma ning Raadiku Arendus OÜ
vahel. Detsembris toimus ka esimene kohtumine Raadiku elanike aktiivgrupi ja Raadiku Arendus
OÜ esindajate vahel. Aastase töö tulemusel otsustas Raadiku Arendus OÜ jätkata Linnalaboriga
koostööd ning sõlmida järgmise aasta alguses juba tähtajatu koostööleping.
Töörühm: Maria Derlõš, Madle Lippus, Jaak Sova, Alina Nurmist
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MTÜ Linnalabor

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

21 586

18 167

2

2 760

7 998

3

24 346

26 165

Materiaalsed põhivarad

1 506

1 113

Kokku põhivarad

1 506

1 113

25 852

27 278

0

695

Võlad ja ettemaksed

1 433

1 606

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 042

2 659

6

Kokku lühiajalised kohustised

3 475

4 960

3 475

4 960

22 318

11 937

59

10 381

22 377

22 318

25 852

27 278

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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MTÜ Linnalabor

2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

Annetused ja toetused

13 490

35 534

7

Tulu ettevõtlusest

10 714

14 816

8 169

3 002

32 373

53 352

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-21 724

-35 534

Mitmesugused tegevuskulud

-10 040

-7 033

-462

-334

-88

-70

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-32 314

-42 971

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

59

10 381

Aruandeaasta tulem

59

10 381

8
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MTÜ Linnalabor

2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

59

10 381

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

462

334

Kokku korrigeerimised

462

334

5 238

-7 890

3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-173

258

5

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-617

-7 966

6

4 969

-4 883

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-855

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-855

0

Saadud laenude tagasimaksed

-695

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-695

0

3 419

-4 883

18 167

23 050

3 419

-4 883

21 586

18 167

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest

4

Rahavood investeerimistegevusest
4

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

11 937

11 937

Aruandeaasta tulem

10 381

10 381

31.12.2016

22 318

22 318

59

59

22 377

22 377

Aruandeaasta tulem
31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Linnalabor MTÜ 2017. 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.
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.
Seotud osapooled
Linnalabor MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
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MTÜ Linnalabor

2017. a. majandusaasta aruanne

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

31.12.2017

31.12.2016

21 409

17 329

177

838

21 586

18 167

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 160

2 160

2 160

2 160

600

600

2 760

2 760

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
7 261

7 261

7 261

7 261

737

737

7 998

7 998
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

1 670

1 670

1 670

-223

-223

-223

1 447

1 447

1 447

-334

-334

-334

1 670

1 670

1 670

-557

-557

-557

1 113

1 113

1 113

855

855

855

-462

-462

-462

2 525

2 525

2 525

-1 019

-1 019

-1 019

1 506

1 506

1 506

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

197

197

Maksuvõlad

600

600

Muud võlad

636

636

636

636

1 433

1 433

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2016
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
61

61

Maksuvõlad

1 462

1 462

Muud võlad

83

83

83

83

1 606

1 606

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

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Siseministeerium

10 625

0

-1 000

-9 625

0

Kultuurkapital

0

8 460

0

-6 801

1 659

Mi ost E.V. Gegruendet von stipend

0

1 000

0

0

1 000

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

10 625

9 460

-1 000

-16 426

2 659

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

10 625

9 460

-1 000

-16 426

2 659

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuurkapital

1 659

6 596

-13

-6 200

2 042

Mi ost E.V. Gegruendet von stipend

1 000

0

-1 000

0

0

Haridus-ja Teadusmin.

0

780

0

-780

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

2 659

7 376

-1 013

-6 980

2 042

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

2 659

7 376

-1 013

-6 980

2 042

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

13 490

35 534

Kokku annetused ja toetused

13 490

35 534

Rahalised ja mitterahalised annetused
2017

2016

Rahaline annetus

13 490

35 534

Kokku annetused ja toetused

13 490

35 534
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

3 126

7 044

Sotsiaalmaksud

1 057

2 381

Kokku tööjõukulud

4 183

9 425

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

4 183

9 425

3

3

31.12.2017

31.12.2016

12

12

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2016

Kohustised
0

Nõuded
0

Kohustised
0

695

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

2 877

893

19

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018
MTÜ Linnalabor (registrikood: 80242177) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARIA DERLÕŠ

Juhatuse liige

27.06.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja
humanitaarteaduste vallas

72201

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 55668680

E-posti aadress

juhatus@linnalabor.ee

Veebilehe aadress

www.linnalabor.ee

