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Tegevusaruanne
2018. aasta tegevuste peamise osa moodustas kogukonnatöö ja ruumilise hariduse edendamine
Raadikul, Lasnamäel. Ühelt poolt jätkus pikaajaline koostöö Raadiku Arendus OÜ-ga ja alustati
koostööd ka Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga. Sh toimusid ka mitmed ruumihariduse
õppetegevused ka teistele sihtgruppidele - korraldasime viiendat korda üle-eestilist koolinoorte
arhitektuurikonkurssi, juhendasime Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriosakonnas urbanistika
erialastuudioid (Designing with Decline, Crash Course to Tallinn) ja sisearhitektuuri magistritöid.
Ruumiloome huvihariduse vallas jätkasid tööd juhendajatena Epp Vahtramäe ja Maria Derlõš
Arhitektuuri Huvikoolis ja mentoritena Vivita nimelises loovuskiirendis. Linnalabor oli ka
Arhitektuurikeskuse tellimusel TABi installatsioonivõistluse ja ruumihariduse töötubade korraldaja
õpetajatele, mis toimusid Narvas, Tartus ja Pärnus (läbiviija Maria Derlõš ja Elo Kiivet), et viia
ruumiharidus laiemalt üldharidus- ja huvikoolide kavasse.
Jätkuvalt korraldasime linnaretki ja osalesime ruumiloome eestkostetöös (ruumiloome
ekspertrühma ettevalmistus). Tegelesime ka enesetäiendusega, käisime meeskonnaga
traditsioonilisel Veneetsia reisil tutvumas Arhitektuuribiennaali väljapanekuga ja mitmed meie
liikmed osalesid pikematel õppereisidel. Suure asise asjana ilmus uus ja täiendatud versioon
Tallinna planeeringute juhendile, seekord fookusega Narval.
Allpool saab lugeda ülevaadet Linnalabori tegevusest 2018. aastal.

Linnalabor arvab
Linnalabor korraldas 2018. aastal Tartu
planeerimiskonverentsil ühe sessiooni
koos
Tallinna
ülikooliga
(Tauri
Tuvikene). Kahepäevane konverents
toimus
1-2. novembril ja kandis
pealkirja „Tõde ja õigus ruumilises
planeerimises“ ajendatuna viimaste
aastate
kuumadest
rahvaliikumise
mõõtu planeerimisvõitlustest.
Seekordseks Linnalabori kureeritud
teemaks oli
“Täiega avalik ruum”.
Linnalabori sessiooni nelja esineja seas
oli ka Keiti Kljavin ettekandega “Maaline
ja linnaline planeerimises”. Samadel teemadel käis Keiti esinemas ka Tallinna Linnamuuseumi
suveseminaril ja Antsla linnaruumifoorumil.
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2018. aastal ilmus linnalaborantide poolt mitmeid artikleid päevalehtedes ja erialalehtedes, populariseerimaks ruumiteemasid ja linnauurimise valdkonda. Ülevaade ilmunud artiklitest:
● Keiti Kljavin kirjutas Eesti Kunstiakadeemia majast ja peamistest linnaruumilistest
muutustest majanduskriisijärgses Eestis arhitektuuriajakirja ERA21,
https://www.era21.cz/en/contents/2018/6/
● Sh osales anonüümne linnalaborant ka Tallinna Arhitektuuribiennaali visioonikonkursi
ülevaate artikli kirjutamisel, “Inetu ilu”, 14.12.2018, Sirp.
● Keiti Kljavin, Kaija-Luisa Kurik ja Elo Kiivet on ka ühed järgmise Inimarengu aruande
autorid. Keiti ja Luisa tekst kannab pealkirja “Aktivism avaliku ruumi koosloomes” ja Elo
koos Toomas Paaveriga koostas artikli “Avaliku ruum kui elukeskkonda siduv võrgustik”.
Kogumik ilmub 2019. aastal.
● Elo Kiivet „Linnal kui tervikul ei saa olla vaid üks idee“, 23.11.2018, Sirp.
● Elo Kiivet „Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe muudab kurssi“, 19.10.2018, Sirp .
● Elo Kiivet „Inimlikud linnad“, 21.09.2018, Sirp
● Elo Kiivet „Arhitektuurikoolide kaleidoskoop“, 22.06.2018, Sirp.
● Elo Kiivet (koos Kadri Klementiga) „Kooliruum ja koolirõõm“, 25.05.2018, Sirp.
● Elo Kiivet „Arhitektuur on kirg“, 27.04.2018, Sirp.
● Elo Kiivet „Kui planeerimine paneb puid kallistama“, 16.03.2018, Sirp.
● Elo Kiivet „Kogukondade kaasamine või paraadlikud lipuväljakud“, 23.02.2018, Sirp.
Esinemised veel:
● 4.-6. aprill osales Maria Derlõš Loov Eesti MTÜ kutsel
Tbilisis, Gruusias “Creative Entrepreneurship Academy”
tutvustades inimkeskse ja kaasava linnaplaneerimise
põhimõtteid ja häid praktikaid Tallinnast.
● Maria Derlõš osales 26. aprillil Vilniuses, Leedus
toimuval Co-Urbanism foorumil, kui tutvustas kogukonnatöö
tegemisi Lasnamäel - http://laimikis.lt/co-urbanism-2018/
● Elo Kiivet käis 14. juunil IDA raadio saates „Meie
igapäevane avalik ruum“ (saatejuht Teele Pehk).
● Maria Derlõs esines 7. juulil Riias, Lätis
sõprusühenduse Free Riga korraldatud aruteludesarjal
“Kompass” linnaasumite arendamisest läbi kohalike elanike
kaasava ja võimustava tegevuse.
● Augustis arvamusfestivalil Paides korraldasime Loov
Eestile aktiivse ja praktilise töötoa „Avalik ruum“, mille
läbiviijad olid Maria Derlõš ja Elo Kiivet.
● Kaie Kuldkepp tegi ettekande “Korterelamute hoovialade planeerimine” kesklinna
korteriühistute infopäeval 28. novembril.
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Sekkumised füüsilises ruumis

Koostöös Paide linna ja Arvamusfestivaliga, mille väliruumi kuraator on alates 2017. aastast Elo
Kiivet, korraldati Paide keskväljakul teist aastat ruumieksperiment, seekord kaks korda pikem ehk
kestusega kaks kuud. 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 välimööbli, välikontori ja suveraamatukogu, lava,
muruplatside, liivase rannavolle ja petanque´i väljaku ning tiheda kultuuriprogrammiga.
Eksperiment oli taas üle ootuste edukas - väljak oli iga kell ja päev väga aktiivses kasutuses.

Arhitektuuri, urbanismi erialastuudiod ja töötoad Eesti Kunstiakadeemias
2018. aastal jätkasid Linnalabori
liikmed
ülikoolide
õppetegevuses
osalemist.
Koostöö
kohalike
omavalitsustega
väljaspool
pealinnaregiooni ning selle ühendami- ne
teadus- ja arendustegevusega on
saanud
omaette
eesmärgiks
Linnalabori tegevustes.
2018. aastal jätkus kahanemise ja
maapiirkondadele keskenduv erialastuudio (“Designing with Decline”, “The
Rural”) ja sügisel jätkati urbanistika
eriala
sissejuhatava
stuudio
juhendamisega (“Crash course to Tallinn_Landing Järve”), mida juhendasid Keiti Kljavin ja Andra
Aaloe. Veebruaris toimus urbanismi lugemislaager/talveakadeemia Pudisool, mille tarbeks valmis
ka eraldi lugemik. Sh jätkus ka magistritööde juhendamine ja hindamiskomisjonide töös osalemine
(EKA sisearhitektuuri ja urbanistika magistristuudio).
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Linnaretked
Linnaretkede teenus on tugev osa
Linnalabori identiteedist. 2018. aastal
jätkasid linnaretked senist koostööd
mitme välispartneriga (nt Prantsusmaa
linnaregioonide arhitektid ja omavalitsustöötajad) ja kohaliku tegijaga (nt
Arhitektuurikeskus, Telliskivi loomelinnak ja Noblessneri sadamalinnak).
Toimusid nii kohalikule kogukonnale
suunatud avalikud retked (nt Merepäevade retked Noblessneris või urbanistika
eriala tudengite läbiviidud retk Tallinna
mereääres “The Invisible Urban – A Walk through harbour”) kui ka neid samu teemasid tutvustavad
ekskursioonid välisgruppidele. Rõõm oli korrata ka juba toimunud ööretke, mis seekord leidis aset
suvel Pärnus, Augustiunetuse festivalil ja kandis pealkirja “Vabakäik”.
Loetelu retke tellijatest: linnaruumi- ja muusikafestivali Tallinn Music Week külalised, hollandi
tudengid Vrije Ülikoolist Brüsselis, Eesti instituudi töötajad, prantsuse arhitektid ja omavalitsustöötajad.
Linnaretkede veeb: http://www.linnalabor.ee/linnaretked
Linnaretkede Facebook leht: https://www.facebook.com/Linnaretked
Töörühm: Keiti Kljavin, Maria Derlõš, Jaak Sova.

Raadiku kohalikkond
2018. aastal jätkasime kogukonnatööd
Raadikul juba tähtajatu lepingu alusel
Raadiku Arendus OÜ-ga.
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.
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Linnalabori eesmärk oli koostöös Raadiku Arendus OÜ ja MTÜ Lasnaideega suunata selle
mitmekesise ning sageli piirkonnas suhteliselt lühiajaliselt peatuva elanikkonna tähelepanu ning
huvi sealse välieluruumi parendamisele.
Peamiseks töövahendiks on kujunenud koostöömudel, mille raames toimuvad kord kvartalis
protokollitud koosolekud Raadiku Arendus OÜ esindajatega (Lumi Capital), haldus- ja hooldusfirma
ISS-ga ja aktiivsete elanike vahel (3-5 inimest). 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
Tuginedes oma varasemale kogukonnatöö
kogemusele Raadikul alustasime laste- ja
noortetegevuste programmi “Noorte oma
Raadiku” kureerimisega. Tegevused toimuvad
Raadiku piirkonnas, eesti ja vene keeles ning
on avatud kõigile huvilistele. Programmi
viiakse läbi Raadiku Noortestaabis - Raadiku
piirkonna korter, mida on noortetegevusteks
mugavdatud ja Raadiku hoovides.
Programm on ellu kutsutud Tallinna Spordi- ja
Noorsooameti
poolt
ning
tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Jaanuar-oktoober pakkusime kohalikele noortele erinevaid ruumihariduslikke tegevusi linnaaiandus, õuemööbli ehitamine, maastikumäng, maketeerimine jm ruumilist mõtlemist ja
tunnetust arendavaid töötubasid. Koostöös kohaliku partneriga, MTÜ Noorteklubi Active´ga
pakkusime lisaks muid käelisi ja arendavaid tegevusi (kabe ja lauamängud, käsitöö, lugemine, lego
ja kodutööde koos tegemine). Tegevused on suunatud arendama sotsiaalseid oskusi ning õppima
tundma ja märkama oma ümbritsevat keskkonda.
Lähemalt: www.lasnaidee.ee/raadiku
Töörühm: Maria Derlõš, Epp Vahtramäe
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Narva planeeringute juhend
Narva planeeringute juhendi aluseks on
2012. aastal Linnalabori ja loomeüksuse
b210 koostöös ning Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali ja Siseministeeriumi toel
koostatud Tallinna planeeringute juhend.
Tulenevalt planeerimisseaduses ning praktikas toimunud muudatustest vajas
juhend kaasajastamist. Uues juhendis on
Tallinna asemel on fookusesse astunud Narva
– oma linnaruumi ning arengupotentsiaaliga.
Juhend ei ole ametlik dokument, vaid teejuht, mis tutvustab planeerimise toimimist ja selles
peituvaid võimalusi. Selleks, et tõsta eeskätt kodanike teadlikkust ruumi kujunemisest, püüame
anda kergesti mõistetavat ja kompaktset teavet planeerimissüsteemi kohta: selgitame
põhjalikumalt lahti planeerimisprotsessid ja -hierarhia, neis esinevad mõisted ning planeerimist
mõjutavad faktorid. Seekordne juhend valmis ka venekeelsena.
Lähemalt: http://www.linnalabor.ee/narva
Töörühm: Epp Vahtramäe, Kadri Vaher, Regina Viljasaar-Frenzel, Maria Derlõš

Koolinoorte arhitektuurikonkurss “Minu unistuste jõeäär”
2018. aasta sügisel said alguse ka konkursi
ettevalmistavad tööd, konkurss ise leiab
aset 2019. aasta alguses. Ettevalmistamine
hõlmas
teemavalikut,
kodulehe
ja
materjalide ettevalmistamist ning visuaalide
loomist. Viiendal üle-eestilisel koolinoorte
konkursil on õpilaste lahendada jõeäär
Tartus Kaarsillast kuni uue Delta
õppehooneni.
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, Elo Kiivet.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

39 486

21 586

2

1 482

2 760

3

40 968

24 346

Materiaalsed põhivarad

1 001

1 506

Kokku põhivarad

1 001

1 506

41 969

25 852

278

1 433

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 380

2 042

6

Kokku lühiajalised kohustised

3 658

3 475

3 658

3 475

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

22 377

22 318

Aruandeaasta tulem

15 934

59

Kokku netovara

38 311

22 377

41 969

25 852

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

Annetused ja toetused

37 952

13 490

7

Tulu ettevõtlusest

16 037

10 714

4 943

8 169

58 932

32 373

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-30 722

-21 724

Mitmesugused tegevuskulud

-11 771

-10 040

-505

-462

0

-88

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-42 998

-32 314

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

15 934

59

Aruandeaasta tulem

15 934

59

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

15 934

59

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

505

462

Kokku korrigeerimised

505

462

1 278

5 238

3

-1 155

-173

5

1 338

-617

6

17 900

4 969

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-855

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-855

Saadud laenude tagasimaksed

0

-695

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-695

Kokku rahavood

17 900

3 419

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

21 586

18 167

Raha ja raha ekvivalentide muutus

17 900

3 419

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

39 486

21 586

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

4

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

22 318

22 318

59

59

31.12.2017

22 377

22 377

Aruandeaasta tulem

15 934

15 934

31.12.2018

38 311

38 311

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Linnalabor MTÜ 2018. 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:
13
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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

31.12.2018

31.12.2017

38 989

21 409

497

177

39 486

21 586

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

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

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
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

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

-505

-505

-505

2 525

2 525

2 525

-1 524

-1 524

-1 524

1 001

1 001

1 001

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

194

194

Muud võlad

84

84

84

84

278

278

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

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
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

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

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

Haridus-ja Teadusmin.

31.12.2017

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuurkapital

2 042

3 380

0

-2 042

3 380

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

2 042

3 380

0

-2 042

3 380

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

2 042

3 380

0

-2 042

3 380

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

29 990

13 490

7 962

0

37 952

13 490

2018

2017

Rahaline annetus

37 952

13 490

Kokku annetused ja toetused

37 952

13 490

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

Palgakulu

3 400

3 126

Sotsiaalmaksud

1 149

1 057

Kokku tööjõukulud

4 549

4 183

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

4 549

4 183

3

3

31.12.2018

31.12.2017

12

12

2018

2017

100

2 877

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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