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Tähtvere Seltsi tegevusaruanne 2016 
 
Eesmärk 
Tähtvere Selts loodi selleks, et iga tähtverelane saaks Tähtvere eluolu korraldamisel käed 
külge panna ning et terve meie aedlinn oleks üks suur hästi hoitud õnnelik õunaõu. 
 
Tähtvere Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille 
eesmärk on parendada, edendada, hoida ja arendada Tähtvere linnaosa turvalisemaks, 
tervislikuks ja peresõbralikuks elukeskkonnaks, aidata säilitada miljööväärtust, aidata kaasa 
linnaosa turvalisuse tõstmisele, tugevdada Tähtvere elanike piirkondlikku identiteeti ja 
koostööd ning elavdada kohalikku seltsielu; toetada ja arendada kõigi elanike ja asutuste 
lõimumist ja koostööd; aktiviseerida kodanikualgatust, ettevõtlikkust, loovust, uuenduslikkust 
ja muid inimese terviklikku arengut toetavaid tegevusi, arvestades piirkonnale omast 
keskkonda ja traditsioone. 
 
Tegevus 2016 
 

 Tähtvere linnaosa Facebook`i lehe loomine 2016. a alguses. 
 

 Seltsi asutamine. 
 

 Seltsi veebilehe loomine. 
 

 Vana murdunud puu mahavõtmine ja punase pihlaka istutamine Jakobsoni 20 ette 
haljaslalal kuuetee ristis. 

 

 Hurda-Taara ristmikul kihutajate teema tõstamine ja kiirusemõõtmistabloo 
paigaldamine. 

 

 Tähtvere pargi korrastuse päring linnale (sh niitmismasinate retsimistöö puude 
okstele). 

 

 Tasuta biojäätmete konteinerite tellimine linnaosa elanikele. 
 

 Leheriisumistalgute korraldamine Õunaõuepäevade laadaplatsil. 
 

 Tasuta arboristide konsultatsioonid linnaosa elanikele. 
 

 Mahlapressija teenus linnaosa elanikele Õunaõuepäevadel. 
 

 Õunaõuepäevad 24.-25. september 2016 (kodukohvikud, üritused, laat, täika, festival, 
lasteala, kontserdid - kõik osalejale TASUTA). 
 

 Algatus tasuta õunade toomine Taara puiestee otsa. 
 

 Tähtvere kuulsate elanike viitade paigaldamise arutelu algatamine linnaga. 
 

 Pakendikonteinerite probleemi teema algatamine ja arutelu linnaga. 
 

 Linnaga seltsi infotahvlite arutelu algatamine.  
 

 Taara puiestee rekonstrueerimise teema algatamine ja arutelu linnaga. 
 

 Tartu linna üldplaneeringu koosolek Tähtverega seotud teemadel linnaosa elanikele.  



 

 Matteuse skvääri ja sünnipäeva ettevalmistavad tegevused koostöös korp! Ugala, 
Piret Tarto ja Tartu linnaga. 

 

 Tähtvere jõulupuu tuledega ehtimine ja linnaosa advendiürituse korraldamine. 
 

 Tartu linnaosaseltside ümarlauas ja suhtluses osalemine. 
 

 Tartu linna üldplaneeringu teemalise küsitluse läbiviimine.  
 

 Tähtvere lasteaiaga koostöö arutamine. 
 

 Tartu Kunstikoolis toimunud konkursi „Graafiline disainer“ raames Tähtvere seltsi 
logokonkursi korraldamine. 

 

 Reet Mauringu kokakool lastele talvisel koolivaheajal. 
 

 Marja tänava treppide renoveerimise arutelul osalemine. 
 

 Ajaloolise pärandi kogumine ja talletamine. 
 
 
Planeeritavad tegevused 2017 

 Linnaosa infoviitadele kujundaja ja tootja otsimine. 
 

 Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja saamise taotlemine ja aastaaruande 
vormistamine. 
 

 Seltsi esindamine Tähtvere pargis toimuval meenutusüritusel 1919. Tartu 
vabastamise puhul 14.01.2017 

 

 Linnaosa küsitluse tulemuste vormistamine ja edastamine linnale. Linnalt tagasiside 
saamiseks päringukirjade saatmine. Võib arvata, et küsitluse vastuste tulemusena on 
juba ilmunud jalakäijate ülekäiguraja liiklusmärgid Taara puiestee algusesse, tekkinud 
neeonribad liiklusmärkide ümber Kastani-Taara-Näituse ristmikule, on tekkinud 
parkimist keelas märk Hurda -Vaksali ristumiskohale. 

 

 Tartu linna üldplaneeringusse tehtud muudatuste arutelukoosoleku korraldamine, 
toimub 05.04 kl 18.00 MHG-s. 

 

 Matteuse skvääri ideekonkursil linnaosa esindamine. 
 

 Reet Mauringu kokakool lastele kevadisel koolivaheajal. 
 

 Kreutzwaldi tänava ääres oleva lõhutud märgist teatamine ja eemaldamine linna 
poolt. 

 

 Vikerkaare tn mahajäetud liiklusmärgist teatamine linnale. 
 

 Õunaõuepäevade 2017 korraldamine, mis toimuvad 16-17 september. Sh 
Kultuurkapitali toetuse kirjutamine Õunaõuepäevad 2017-ks. 

 



 Toetusvõimaluste otsimine linnaosa tegevuse parendamiseks. 
 

 Tasuta biojäätmete konteinerite tellimine linnaosa elanikele. 
 

 Taara puiestee ja linnaosa jõulupuu jõulutuledega ehtimine ning advendiürituse 
korraldamine 2017 aasta jõuludel. 
 

 Tänavaraamatukogu idee algatamine. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 04.08.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 101 0 2

Kokku käibevarad 1 101 0  

Kokku varad 1 101 0  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 423 0 3

Kokku lühiajalised kohustised 423 0  

Kokku kohustised 423 0  

Netovara    

Aruandeaasta tulem 678 0  

Kokku netovara 678 0  

Kokku kohustised ja netovara 1 101 0  
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Tähtvere Selts 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 04.08.2016 -

31.12.2016

Lisa nr

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 309 4

Annetused ja toetused 3 590 5

Kokku tulud 3 899  

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -2 758 6

Mitmesugused tegevuskulud -463  

Kokku kulud -3 221  

Põhitegevuse tulem 678  

Aruandeaasta tulem 678  
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Tähtvere Selts 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 04.08.2016 -

31.12.2016

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 678  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 423 3

Kokku rahavood põhitegevusest 1 101  

Kokku rahavood 1 101  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 101  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 101 1
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 678 678

31.12.2016 678 678
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tähtvere Selts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja

kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa

Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise

Toimkonna Juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministeeriumi vastavasisulistes määrustes. Tähtvere Selts kasutab tulude ja

kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Juhendis nr 14 toodud skeemi. Raamatupidamise aastaaruanne

on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit).

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 nüüdisväärtusest. 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.  Ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel,

kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma

võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse tulemiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue

ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu

vähendamisena.

Finantskohustised

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel

kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või kui ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise

järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja

toetused on mõeldud. Liikme-ja sisseastumismakse ning muid tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need

on tasutud.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016

Raha arvelduskontol 1 101

Kokku raha 1 101

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 230 230

Liikmemaksude ettemaksed 193 193

Kokku võlad ja ettemaksed 423 423

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 04.08.2016 -

31.12.2016

Mittesihtotstarbelised tasud  

Liikmemaksud 309

Kokku liikmetelt saadud tasud 309

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 04.08.2016 -

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 350

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 240

Kokku annetused ja toetused 3 590

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 2 350
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Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 04.08.2016 -

31.12.2016

Turundus 1 169

Ostetud teenused 914

Rendikulud 584

Muud 91

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
2 758

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandeperioodil raamatupidamiskohustuslasel ei olnud töötajaid. 

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 04.08.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 51 0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016

Kohustised

Asutajad ja liikmed 193



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2017

Tähtvere Selts (registrikood: 80404639) 04.08.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANARY NOOREM Juhatuse liige 22.03.2017

LIINA JAKOBSON Juhatuse liige 22.03.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 51995445

E-posti aadress tahtvereselts@gmail.com


