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Tegevusaruanne

Supilinna Seltsi 2013. a. tegevusaruanne  

Supilinna Seltsi juhatus on koosseisus Mart Hiob (juhatuse esimees), Lea Teedema, Naatan Haamer, Inga Külmoja ja Ken Kalling Supilinna

Seltsi juhtinud alates 2012. aasta juunist (kuni juunini olid kahe viimase liikme asemel juhatuses Rait Ress ja Ergo Hart Västrik).

2013. aastal jätkas Supilinna Selts tavapärast tööd Supilinna miljööväärtuse säilitamiseks ning kogukonna ühendamiseks. Suurimaks

ettevõtmiseks miljööväärtuse osas oli Supilinna uue teemaplaneeringu kohta ettepanekute tegemine ja läbirääkimiste pidamine. Uus

teemaplaneering  on kavandatud asendama 2001. aasta üldplaneeringut, millega lubatakse olulise osa Supilinna väärtusliku hoonestuse

lammutamist ning krundistruktuuri lõhkumist uute tänavatega. Supilinna Selts on olnud seisukohal, et valdav osa tänasest hoonestusest ja ka

muust miljööst on niivõrd väärtuslik, et nende ulatuslikku muutmist ei tohiks kavandada. Samas vajavad näiteks tänavad korralikku remonti ja

taastamist, kuid ka seda tuleb teha miljöösõbralikult.

Supilinna Selts kujundas seisukoha ka mitme Supilinna kavandatud uushoone või olemasoleva hoone ümberehituse osas. Neist huvipakkuvaim

on ehk kavandatav passiivmaja Herne tänava viimasele vasakpoolsele krundile. Valdavalt on ehitajad jõudnud äratundmisele, et Supilinna vana

hoonestuse vahele modernistlikud lahendused ei sobi ning järgitakse traditsioonilist vormi, mille sobitamine tänavapäeva nõuetega nõuab

leidlikkust ja head maitset. Suurem vaidlus on olnud detailide osas – kas hoonele ehitada räästad, kas aknad peaks olema püstise

proportsiooniga, kas lubada rõdusid jms.

2013. aastal oli sarnaselt möödunud aastaga ka üks ehitusskandaal, kui selgus, et Oa tn 10b krundile väljastatud ehitusluba ei olnud

seaduspärane ning selle eest vastutav linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja oli sunnitud töölt lahkuma. Sarnaselt 2012. aastal

toimunuga, kui arendajal tuli väiksemaks lammutada Herne tn 45 uushoonet, pidi ka Oa tänava arendaja juba püstitatud hoonet taas väiksemaks

ehitama, seekord terve korruse võrra. Supilinna Selts osales nimetatud ehitusvaidluse lahendamisel, kuid põhikoormuse kandsid krundi vahetud

naabrid oma sõpradega.

Lisaks Oa tänava ehitusjuhtumile selgus aasta teisel poolel, et ka Marja tn 26 hoonele väljastatud ehitusluba ei ole täielikult seaduslik, sest rikub

detailplaneeringuga sätestatud nõudeid. Vastava hinnangu andis ehitusloale Siseministeeriumi planeeringute osakond ning 2014. aastal

menetleb Tartu linn uue detailplaneeringu algatamist antud krundil.

Kogukonna ühendamisel tehti suur samm edasi lihtsa võttega – Supilinna peoplatsile ehitati kevadiste Supilinna Päevade ajaks külakiik, mis on

osutunud äärmiselt populaarseks nii väikeste kui suurte hulgas. Kiik toob platsile tegevust ja elu igal ajal ning vahest on probleemiks kujunenud

isegi liiga tormakas, lärmakas seltskond kiigel. Kiige ehituse eestvedajateks olid Tarmo Lillo, kes koostas kiige projekti sisulise osa ning tegeles

materjalide hankimisega, Aliis Liin, kes haaras ideest kinni ja seisis suuresti praktilise korralduse eest, Mati Pille ja Naatan Haamer, kes osalesid

aktiivselt materjalide hankimisel, ehitamisel ja hooldamisel, Mart Hiob, kes korraldas ehitus- ja kasutusloa, ja paljud teised, kes olid abiks

ehitamisel.

Teise linnaruumilise elemendina paigaldati Herne ja Kartuli tänava nurgamajale päikesekell. Selle eestvedajaks oli Kalev Koppel, kes korraldas

vajalikud joonised ja muretses materjalid. Ago Teedema kujundas päikesekellale naeratuse lahkunud supilinlase Aleksander Mülleri

meenutuseks. Idee väljatöötamisel osalesid aktiivsemalt ka Mart Hiob, Aliis Liin ja Lea Teedema. Päikesekell on tagasihoidlik, kuid omapärane

tänavaruumi kujundusdetail, mis rikastab supilinlaste igapäevast elu ning ajab Supilinna külalised alati elevile.

2013. aasta kevadel toimusid traditsioonilised XII Supilinna Päevad, mis läksid igati korda – toimusid nii kontserdid, töötoad, ekskursioonid, supi

jagamine Raekoja platsil, koristamine, arutelu koos linnapeaga aktiivse linnaelu teemal lodjal, laat, laste atraktsioonid jpm. Päevade

peakorraldaja oli Kadi Haamer. Selts andis välja ka järjekordse numbri Supilinna ajalehest Supilinna Tirin, mille toimetaja oli järjekordselt Aime

Jõgi. Parima maja tiitli pälvis Lepiku tn 9, mida oli juba aastaid remonditud ning nüüd lõpuks jõutud nii kaugele, et väljastpoolt on maja praktiliselt

valmis.

Lisaks eeltoodule on võimaluste piires osutatud abi ehituslikes ja asjaajamisküsimustes korteri- ja majaomanikele, kes soovivad oma maja

remontida ja/või ümber ehitada. On antud ka nõu, kuidas korrale kutsuda naabreid, kes viivad läbi sobimatut akende vahetust jms.

2013. aasta oli Supilinna Seltsi töös edukas.

Mart Hiob

Juhatuse esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 493 3 000 2

Nõuded ja ettemaksed 17 17  

Kokku käibevara 510 3 017  

Kokku varad 510 3 017  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 2 964  

Kokku lühiajalised kohustused 0 2 964  

Kokku kohustused 0 2 964  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 53 24  

Aruandeaasta tulem 457 29  

Kokku netovara 510 53  

Kokku kohustused ja netovara 510 3 017  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 8 714 14 663 3

Tulu ettevõtlusest 0 132  

Muud tulud 200 2  

Kokku tulud 8 914 14 797  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 429 -14 725 5

Mitmesugused tegevuskulud -28 -43  

Kokku kulud -8 457 -14 768  

Põhitegevuse tulem 457 29  

Aruandeaasta tulem 457 29  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 457 29

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 -17

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -2 964 -908

Kokku rahavood põhitegevusest -2 507 -896

Kokku rahavood -2 507 -896

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 000 3 896

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 507 -896

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 493 3 000
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 24 24

Aruandeaasta tulem 29 29

31.12.2012 53 53

Aruandeaasta tulem 457 457

31.12.2013 510 510



8

Supilinna Selts 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

MTÜ Supilinna Selts 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EV Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja

kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kassas 15 15

Arvelduskontol pangas Swedbank (esimene konto) 478 21

Arvelduskontol pangas Swedbank (teine konto) 0 2 964

Kokku raha 493 3 000

Pangakonto jääki on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassa

on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on kajastatud raha

järgmiselt.

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2011 Saadud Tulu 31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Supilinna Päevade korraldamine 2 597 5 684 -5 317 2 964

Supilinna Seltsi sünnipäevakonverents  2 200 -2 200  
Projekti „Osalusplaneerimine Supilinna

teemaplaneeringu koostamisel“
1 275 5 871 -7 146  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 872 13 755 -14 663 2 964

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
3 872 13 755 -14 663 2 964

 

 31.12.2012 Saadud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Supilinna Päevade korraldamine 2 964 5 850 -8 814 0

Supilinna päikesekella ehitus  1 364 -1 364 0

Supilinna külakiige ehitus  1 500 -1 500 0

Supilinna Seltsi sünnipäevakonverents     
Projekti „Osalusplaneerimine Supilinna

teemaplaneeringu koostamisel“     

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 964 8 714 -11 678 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
2 964 8 714 -11 678 0

Sihtotstarbelisi toetusi on teinud 2013. aasta Supilinna Päevade läbiviimiseks ja ajalehe „Supilinna Tirin“ väljaandmiseks kokku 5850 eurot:

- Tartu Linnavalitsus 2000 eurot,

- Eesti Kultuurkapital 1500 eurot,

- Tartu Maavalitsus (Kohaliku omaalgatuse programm) 1600 eurot,

- Hasartmängumaksu Nõukogu 750 eurot.

Supilinna päikesekella ehituseks saadi Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust 1364 eurot.

Supilinna külakiige ehituseks saadi Tartu Linnavalitsuse reservfondist toetust 1500 eurot.

Lisa 4 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2013 2012

Supilinna sümboolika müük Supilinna Päevadel  52

Raamatute, meenete müük sünnipäevakonverentsil  80

Kokku tulu ettevõtlusest  132
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Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Tooraine ja materjal 0 1 399

Tööjõukulud 0 6 949

Kultuuriteenused 5 461 3 774

Muud teenused 2 968 2 603

Reklaamikulud 0 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 429 14 725

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 0 5 171

Sotsiaalmaksud 0 1 706

Töötuskindlustusmakse 0 72

Kokku tööjõukulud 0 6 949

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 140 137

Juriidilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 

2012 Ostud Saadud

laenud

Saadud

laenude

tagasimaksed

Tegev- ja

kõrgem

juhtkond

ning

olulise

osalusega

eraisikust

omanikud

ning

nende

valitseva

või olulise

mõju all

olevad

ettevõtjad

141 855 855
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Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ning nendega seotud ettevõtted. Seotud isikutega aruandeperioodil tehinguid ei

toimunud. Aruandeperioodi lõpu seisuga ei esine seotud osapooltega nõuete ega kohustuste saldosid.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2014

Supilinna Selts (registrikood: 80169180) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MART HIOB Juhatuse liige 26.06.2014

NAATAN HAAMER Juhatuse liige 26.06.2014

LEA TEEDEMA Juhatuse liige 26.06.2014

INGA KÜLMOJA Juhatuse liige 26.06.2014

KEN KALLING Juhatuse liige 30.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5014767

E-posti aadress info@supilinn.ee

Veebilehe aadress www.supilinn.ee


