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Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi tegevusaruanne 2012 
  
 

1. SISSEJUHATUS  
 

1.1. Arengulugu  
 

Mittetulundusühingu Tartu Vaba Waldorfkooli Selts (edaspidi: Selts) peamine ülesanne on 
erakooli Tartu Waldorfgümnaasium (edaspidi: TWG) pidamine. Erakooli pidav Selts on 
vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev ja avalikes huvides 
tegutsev organisatsioon.  
 
Haridusasutuse ajalugu algab 1990. aastast, mil lapsevanemate initsiatiivil asutati Vabakooli 
Selts, mille eesmärgiks oli rajada waldorfpedagoogika põhimõtetel töötav kool. Koostöös 
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnaga avati praeguse Tartu Kunstigümnaasiumi juures 
waldorfpedagoogikal põhinev 34 õpilasega eksperimentaalklass ning alustati Tartu ja teiste 
omavalitsuste õpilastele alternatiivse haridusvõimaluse pakkumisega.  
 
1993. aastal leiti koostöös Tartu Linnavalitsusega koolile maja asukohaga Ploomi 1, kus kool 
tegutseb praeguseni. 1993. aasta 8. septembril väljastas Riigi Kooliamet Tartu Vabakoolile 
erakooli litsentsi.  
 
1999. aasta mais andis Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi: HTM) koo-
lile gümnaasiumi litsentsi. 2000. aasta veebruarist kannab kool nime Tartu Waldorf-
gümnaasium. Esimene põhikooli lend lõpetas 1998. aastal ja esimene gümnaasiumi lend 
2002. aastal.  
  
2012. a kevadeks oli TWG lõpetanud 15 põhikooli ja 11 gümnaasiumi lendu. TWG kuulub 
Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendusse.  
 
Selts valmistab ette Waldorfhariduskeskuse rajamist Tartusse. 2010. aasta sügisel andis Tartu 
Linnavolikogu Seltsile loa hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks linnale kuuluvale maale 
aadressil Kasarmu 11. 2012. aastal viis Selts läbi riigihanke Tartu Waldorfkeskuse arhitek-
tuurilahenduse leidmiseks. 
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1.2. Tartu Waldorfgümnaasiumi visioon, missioon ja põhiväärtused  
  
1.2.1. Visioon  
 
Õppides südamega mõtlema ning üksmeelselt tegutsema, aitame luua paremat, ilusamat ja 
õiglasemat maailma.  
  
 

1.2.2. Missioon  
 
Parimate võimaluste loomine iseseisvate, sotsiaalselt julgete, emotsionaalselt küpsete ja õppi-
misvõimeliste inimeste arenguks.  
  
 

1.2.3. Põhiväärtused  
 
• turvaline ja lapsesõbralik koolikeskkond  
• lapse ealisi iseärasusi arvestav õppekava  
• lapse individuaalsetest võimetest lähtuv õppe-kasvatustöö  
• põhiainete ja kunstilis-praktiliste ainete tasakaal õppetegevuses  
• õppeainete omavaheline integratsioon  
• õpetajatevaheline koostöö  
• kollegiaalne juhtimine  
• hea koostöö lapsevanematega  
• hea koostöö paljude partnerorganisatsioonidega  
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2. TEGEVUSE ÜLEVAADE  
 

2.1. Seltsi juhtorganite tegevus  
 
2.1.1. Seltsi üldkoosolek 
 
Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. 2012. aastal kuulus Seltsi 87 liiget. 19. juunil 
toimus Seltsi üldkoosolek, kus kinnitati majandusaasta 2011 aruanne ja kooli arengukava 
aastateks 2012–2014, tehti muudatusi Seltsi põhikirjas ning võeti vastu Seltsi uued liikmed ja 
vabastati sooviavalduse alusel ametist mõned senised Seltsi juhatuse liikmed. 
 
 

2.1.2. Seltsi juhatus 
  
Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus, kus on esindatud nii lapsevane-
mad kui õpetajad. Juhatus pidas koosolekuid regulaarselt kord nädalas, koosolekutel tegeldi 
nii strateegilise arengu teemadega kui igapäevaste majandus- ja koolielukorralduslike küsi-
mustega. Lisaks toimusid regulaarselt kord nädalas juhatuse töögrupina finantsgrupi koos-
olekud, kus tegeldi eelarve kavandamise, reaalsete kulude jälgimise ja teiste finantsvaldkonda 
kuuluvate teemadega.   
  
2012. aasta esimesel poolel kuulusid Seltsi juhatusse 7 liiget: Kaie Konsap, Kadri Kont, Anu-
Ell Kruusman, Triin Nooska, Ülle Pechter, Katri Tammekand ja Aet Valgepea; aasta teisel 
poolel Agne Guthan, Triin Iva, Kaupo Jõeveer, Kaie Konsap, Katri Tammekand, Sigrid 
Tammemägi ja Aet Valgepea. 
  
Seltsi juhatus täidab koolis nii majandus- kui ja juriidilise kolleegiumi ülesannet koostöös 
kooli palgaliste töötajatega (juhataja, juhataja abid, haldusjuht, raamatupidaja, sekretär, 
projektijuht). Seltsi juhatus on tegutsenud eelkõige nende teemade osas, mis on olulistena 
välja toodud TWG arengukavas. Sellest tulenevalt olid 2012. aastal Seltsi kaks peamist 
finants-majanduslikku ülesannet kooli töötajaid väärtustava töötasu garanteerimine, mis on 
vastavuses Tartu haridusasutuste keskmise töötasuga, ning Waldorfkeskuse rajamiseks vaja-
like investeeringute leidmine.  
  
2012. aasta palgafond suurenes 2011. aastaga võrreldes 16%. Palgafond suurenes peamiselt  
seoses õpetajate normkoormuse vähenemise ja abipersonali palga tõusuga. Eesmärgiks oli 
eelarve planeerimine nii, et see võimaldaks kõigi koolitöötajate palgatõusu 10% võrra kohe 
2013. aasta algul. 
 
Olulisemateks teemadeks, millega Seltsi juhatus 2012. aastal veel tegeles, olid: 
- õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele, 
- koolikeskkonna lapsesõbralikumaks muutmine (ökopuhastusvahendid, mahetoit), 
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- õpetajate osalemine waldorfpedagoogilistel koolitustel, 
- arengukava täiendamine ja vastuvõtmine, 
- põhikirja täiendamine ja vastuvõtmine. 
 
Aktiivselt tegeleti õppemaksu võlglastega ning õppemaksu soodustuste saamise korra täien-
damisega. 
 
 

2.1.3. Seltsi olulisemad tegemised 
 
Üks olulisemaid arengukavas püstitatud eesmärke on Waldorfkeskuse rajamise ettevalmistus-
tööde tegemine, sh investeeringuks vajalike rahaliste vahendite leidmine. Seltsi soov ehitada 
uus koolimaja on arenenud edasi tervikliku Tartu Waldorfkeskuse (WK) rajamise plaaniks. 
Tartu Waldorfkeskus on Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi, MTÜ Meie Mängurühma ja Tartu 
linna koostöös rajatav waldorfpedagoogiline hariduskeskus, mille pidajaks on avalikes 
huvides tegutsev mittetulundusühing.  
 
Tegemist on tervikliku keskusega, kus hakkavad toimima koos lasteaed, põhikool, güm-
naasium, huvikool ja täiskasvanute koolituskeskus. Hilisemas etapis on kavas välja arendada 
ka terviklik sotsiaalkeskus, kus esialgsete plaanide kohaselt elavad koos eakad ja lastega 
pered.  
  
11.11.2010 võttis Tartu Volikogu vastu otsuse nr 139, millega anti Seltsile hoonestusõigus 
12 150 m2 suurusel endise Raadi linnaosa sõjaväe alal (Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi 
tänavaga piirnev ala). Tartu arengukava aastateks 2013–2020 näeb Waldorfkeskuse rajamist 
prioriteetse tegevusena.  
 
2012. aastal viis Selts läbi riigihanke Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurilahenduse leidmiseks. 
Tartu Waldorfkeskuse kompleksi hoonete ja välialade arhitektuursele ideekonkursile laekus 
27 võistlustööd, millest enam kui kolmandik oli rahvusvahelise taustaga. Esikoha saanud töö 
autorid Joachim Zimmer ja Imme Denker, kes on varemgi mitmeid koole ja lasteaedu projek-
teerinud, on pärit Saksamaalt. 
 
Projekteerimis- ja ehitusrahade osas on alanud läbirääkimised Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi ning Regionaalministeeriumi esindajatega, et kavandada vajalikud meetmed 
Euroopa Liidu struktuurivahendite uude perioodi. Lisaks otsitakse Waldorfkeskuse 
rajamiseks raha ka väljaspool Eestit asuvatelt fondidelt ja teistelt toetajatelt 
 
2008. aastal loodi uue koolimaja rajamise toetuseks Majafond, kuhu on Seltsi eelarvelistest 
vahenditest eraldatud vastavalt võimalustele vahendeid. Majafond on mõnevõrra suurenenud 
ka jõululaatadel ja teistel sündmustel kogutud annetuste abil. Majafondi kogutud finants-
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vahendite abil on rahastatud koolimaja rajamiseks vajalikke eeltöid. 31.12.2012 seisuga oli 
Majafondis 70 733 eurot 01 senti. 
 
 
2011. aasta detsembris avas Seltsi juhatus eraldi arveldusarve, kuhu vabatahtlikud annetajad 
saavad teha ülekande õppemaksuraskustes õpilaste toetuseks, kelle saavutused õppetöös on 
eeskujulikud. Konto nimetati Herbert Hahni fondiks. 2012. aasta lõpuks oli kontole kogune-
nud 592 eurot ja 84 senti, millest otsustati toetada kahte TWG tublit õpilast poole aasta 
õppemaksu ulatuses, s.t kokku 584 eurot 40 senti. 
 
2012. aasta kevadel korraldasid Tartu erakoolid koostöös heategevusliku kontsert-laada 
„Hoiame ja hoolime“, mille tulu annetati MTÜ Laste Ravikodu Seltsile, kes rajab Peedule 
miljööteraapia keskuse 12–18-aastastele lastele, kes vajavad professionaalset abi seoses 
depressiivsuse, söömishäirete, ärevuse, hirmude jms. Seltsi kontolt kanti nimetatud MTÜ 
arvele annetusena 597 eurot. 
 
Seltsi esindajad osalesid aktiivselt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste aruteludes, 
hariduse rahastamismudeli väljatöötamisel ja teistel hariduselu tulevikku kavandavatel sünd-
mustel. Tähelepanu väärib 2. mail 2012 riigikogule ja vabariigi valitsusele saadetud avalik 
pöördumine haridusreformi teemal. Pöördumises esitati ettepanekud, et tagada peredele 
valikuvabadused hariduses ja kodanikualgatuse korras loodud koolide-lasteaedade võrdse 
kohtlemise riigi ja munitsipaalsete haridusasutustega. 
 
Selts on alates 2009. aastast alates läbi viinud vabatahtlikult auditeerimist, mida jätkatakse ka 
2012. aasta majandusaasta kohta.  
 
 

2.1.4. Õpetajate kolleegium 
  
Õpetajate kolleegium, mis juhatab ning korraldab kooli pedagoogilist juhtimist, kohtub igal 
neljapäeval õpetajate koosolekul. Koosolek koosneb peamiselt kolmest osast: pedagoogiline 
osa, kunstiline osa ning lühiküsimused ja muud päevakorralised küsimused. Kolleegiumi 
neljapäevastel koosolekutel osalemine on vabatahtlik. Lisaks üldkolleegiumile toimusid 
2012. aastal vastavalt vajadusele klassikolleegiumid ja kooliastmetest ülaastme kolleegiumid.  
 
2012. aasta esimesel poolel käis koos õpetajate töörühm eesmärgiga välja töötada Tartu 
Waldorfgümnaasiumi pakutavate koolituste sisu ja struktuur. 
 
2012. aastal olid õpetajate kolleegiumi peamised tegevused lisaks igapäevatööle:  

- uutele lapsevanematele mõeldud loengusarja läbiviimine veebruar–aprill;  
- kooli ürituste kava koostamine ja kinnitamine 2 korda aastas;  
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- kooli ürituste korraldamine: avatud uste päevad kord poolaastas, kuupeod, spordipäevad, 
väljasõidud, aastapühade ja muude kooli traditsioonidega seotud üritused – vastlapäev, 
kooli sünnipäev, ülestõusmispühad, emadepäev, koolilõpu aktused, lohemäng, laterna-
pidu, advendi- ja jõuluaja üritused;  

- koostöö süvendamine Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, aianduspraktika 6. klassis, 
metsanduspraktika 11. klassis, samuti osalemine erinevates programmides;  

- koostöö süvendamine Tartu linna erakoolidega – õpilasvahetus 9. klasside õpilaste vahel;  
- koostöö süvendamine Tartu Ülikooliga – tunnivaatluste ning täiendkoolituste korral-

damine;  
- õppekava arendustöö peamiselt uue Põhikooli ja -gümnaasiumiseaduse valguses ning 

ülaastme õppeainete ning kursuste osas.  
  
Kolleegiumi ühiskoolitused 2012. aastal:  

- iganädalane pedagoogiline loeng ja kunstiline tegevus;  
- TÜ täiendkoolitus (160 tundi) „Waldorfpedagoogika I ja II kooliastmes“;  
- loengud Godi Kelleriga märtsis ja oktoobris;  
- IAO koolitus Riias.  

 
 

2.2. Seltsi töörühmad  
 

2012. aastal töötasid koolis järgmised töörühmad: 
- töörühm Ideaalne Waldorfkool, kus käivad koos lapsevanemad ja õpetajad, kes loevad ja 

ühiselt waldorfpedagoogika rajaja Rudolf Steineri laste- ja enesekasvatamise teemadel 
kirjutatud raamatuid ja arutlevad neil teemadel ning otsivad praktilisi lahendusi igapäevases 
koolielus esilekerkivatele küsimustele;  

- majagrupp, mille ülesandeks on leida võimalused ja vahendid Tartu Waldorfhariduskeskuse 
rajamiseks;  

- lapsevanemate initsiatiivil loodud toidugrupp, mille eesmärk on pakkuda lastele võimalikult 
tervislikku ja täisväärtuslikku koolitoitu. 

 
 

2.3. Seltsi koostööpartnerid  
 
Seltsi peamised koostööpartnerid on Eesti waldorfkoolid ja -lasteaiad, Tartu erakoolid, Tartu 
linn ja teised kohalikud omavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium koos oma allasutus-
tega, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Ülenurme Põllu-
majandusmuuseum, Polli Aiandusuuringute Keskus, Looduskaitseühing KOTKAS.  
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2.4. Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilased ja personal  
 
31.12.2012 seisuga õppis Tartu Waldorfgümnaasiumis 203 õpilast, neist 184 statsionaarses 
õppes ja 14 koduõppes ning 5 eksternõppes. Kooli maksimaalne täituvus olemasolevate 
ruumivõimaluste juures on 200 õpilast. Lisaks Tartu linna õpilastele käib koolis veel 51 
õpilast 17 erinevast omavalitsusest. Kevadel 2012 lõpetas 12. klassi 12 ja 9. klassi 15õpilast. 
Sügisel astus 1. klassi 26 õpilast, klassiõpetajaks sai Rena Tõnnov-Lakeman, ning 10. klassi 
17 õpilast, klassijuhatajaks sai Külli Ehastu. 
 
31.12.2012. a seisuga töötas TWG-s töölepinguga 37 töötajat, neist 29 olid pedagoogid. Täis-
koormusega töötas 6 pedagoogi, pedagoogide keskmine koormus oli 0,661. Administratiiv-
töötajaid oli 4, neile lisaks tegid osalise koormusega administratiivtööd ka 2 õpetajat. Lisaks 
sõlmiti aasta jooksul töövõtulepinguid 7 õpetajaga ning erinevate tööde teostamiseks projekti-
de raames veel 9 inimesega. Abipersonal koosnes 5 töötajast: kooliarst (osalise koormusega), 
koristaja, kokk, köögitööline-koristaja ja majahoidja (osalise koormusega). 
 
2012. aastal moodustasid kooli tööjõukulud 74% kogukuludest. Seltsi juhatuse valitud liik-
metest töötasid esimesel poolaastal Kadri Kont, Kaie Konsap ja Triin Nooska TWG õpetaja-
tena, Katri Tammekand osutas Seltsile lepingu alusel projektijuhi teenust, Anu-Ell Kruus-
mann, Aet Valgepea ja Ülle Pechter olid lapsevanemate esindajad. Uue juhatuse koosseisust 
töötasid teisel poolaastal Kaie Konsap ja Sigrid Tammemägi TWG õpetajatena, Katri 
Tammekand osutas Seltsile lepingu alusel projektijuhi teenust, hiljem täitis kooli juhataja kt 
ülesandeid ning Triin Iva töötas alates 1. novembrist juhataja abina. Agne Guthan, Kaupo 
Jõeveer ja Aet Valgepea olid lapsevanemate esindajad. 
  
 

2.5. Tartu Waldorfgümnaasiumi tegevused  
 
Tartu Waldorfgümnaasiumi põhitegevus on hariduse andmine 1.–12. klassis. Aasta jooksul 
toimus koolis palju traditsioonilisi üritusi: avatud uste päevad, kuupeod, spordipäev, 
väljasõidud, näidendid, aastapühade ja muude kooli traditsioonidega seotud üritused – 
vastlapäev, ülestõusmispüha, emadepäev, kooli lõpuaktused, lohemäng, laternapidu, jõululaat 
ning jõulukontsert Salemi kirikus. Õpilased osalesid erinevatel võistlustel ja olümpiaadidel.  
  
Aasta jooksul toimusid mitmed Seltsi lapsevanematele ja õpetajatele suunatud koolitused ja 
ettevõtmised, aga ka laiema avalikkuse tähelepanu köitnud sündmused, kus esinejaid ja osa-
lejaid oli üle terve Eesti ja kaugemaltki. 
 
Waldorfkooli õppekavas on väga mitmetesse ainetesse integreeritud heategevuslik tegevus 
ning õpilastele õpetatakse selle käigus erinevaid inimesi ja olukordi aktsepteerima ning abi-
vajajaid toetama. Gümnaasiumis läbitava sotsiaalpraktika käigus tehakse vabatahtlikku tööd 
erinevates sotsiaalkeskustes, lastekodudes, varjupaikades jms avalikke teenuseid pakkuvates 
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asutustes. Metsanduspraktika käigus hooldavad ja istutavad õpilased metsa, ka põllumajan-
duspraktika käigus teevad nad vabatahtlikku tööd.   
 
Waldorfkoolidele on iseloomulik väga tugev koostöö kooli ja kodu vahel, mille üks osa on 
vabatahtliku töö panus, millega toetatakse Seltsi igapäevast tegevust ja koolipidamist. Näiteks 
aitavad nii lapsevanemad, õpilased kui õpetajad vabatahtliku tööga kooliruumide remontimi-
sel, talgutel jt sündmustel. 
 
Aastaringselt jätkusid Tartu Lapsevanemate Kooli loengud ning praktilised tegevused. 
Lektoriteks olid peamiselt Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetajad ja lapsevanemad, aga ka 
külalislektorid mujalt. Aasta jooksul toimus 10 loengut ja loengutest osavõtukordi oli 117. 
Ühe koolipäeva maksumus oli vastavalt osavõtjate rahalistele võimalustele 4 või rohkem 
eurot. Lisaks loengute korraldamiseks vajalike kulude kandmisele õnnestus lapsevanemate 
kooli annetustega koguda 273 eurot ja 77 senti Majafondi.  
 
Enne õppeaasta algust tehti koolis ka remonttöid, milles osalesid vabatahtlikult mitmed õpe-
tajad ja lapsevanemad. Tänu sellele oli võimalik suuri kulusid kokku hoida. Õpetajad ja 
lapsevanemad pahteldasid, värvisid ja laseerisid koridore. Lapsevanemate toetusel lihviti ja 
lakiti 1. klassi põrand.  
 
8. detsembril 2012 toimus traditsiooniline jõululaat. Avatud olid töötoad, kohvikud, kauba-
letid. Laada kaupmeesteks olid waldorfkooli õpilaste ja vanemate kõrval ka väljaõppinud 
käsitöömeistrid ning mahepõllumehed. Laada tulu 651 eurot kanti 2013. aasta algul Maja-
fondi.  
 
 

2.6. Huvitegevus Tartu Waldorfgümnaasiumis  
 
Huvitegevust Tartu Waldorfgümnaasiumis korraldab MTÜ Kirepi Mõis. Tegutsevad pilli- 
(kitarr, klaver, viiul) ja muud ringid (koorid, näitering, kokandus-, käsitöö-, õmblemis-, 
puutöö-, savitöö- ja malering, hispaania, prantsuse ja inglise keele ring, loovtantsu ring).  
Enamus osalejatest on algklasside õpilased, palju on ka põhikooli õpilasi. Kokku käis 2012. 
aastal erinevates huviringides pidevalt üle saja lapse.  
 
 

2.7. Seltsi tulud, kulud ja tulem  
 
Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi sissetulekud 2012. aastal olid 502 013 eurot, suurenedes 
võrreldes 2011. aastaga 94 254 eurot.  
 
Kõige kaalukam sissetuleku allikas on seni olnud eraldised riigieelarvest (nn. pearaha), ca 
46% (228 471 eurot), teisel kohal on olnud kohalike omavalitsuste toetused ca 32% (160 807 
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eurot) ning kolmandal kohal lapsevanematelt laekuv õppemaks ca 16% (82 181 eurot). 2012. 
aasta lõpu seisuga oli Seltsile tasumata arveid 24 412 eurot, millest valdava enamuse 
moodustasid õppemaksu võlad.  
 
Seltsi väljaminekud olid 2012. aastal 417 338 eurot. Kõige suurema osa kooli eelarvest 
hõlmavad kulutused palgafondile. 2012. aasta eelarves oli selleks ette nähtud ligikaudu 74% 
(309 706 eurot) kogu kulutuste mahust. Teiseks suuremaks kuluartikliks kooli eelarves oli 
2012. aastal hoonete ja ruumide majanduskulud (kulutused küttele, elektrile, veele, prügi-
veole, jooksvale remondile,puhastusvahenditele ja väikevahenditele), mis moodustas ca 9% 
(36 021 eurot).  
 
2012./2013. õppeaastal on koolimaks lapse kohta endiselt 584,40 eurot. 2012. aasta esimesel 
poolel (jaanuar–august) said õppemaksusoodustuse 53 last kogusummas 15 417 eurot 60 
senti ning aasta teisel poolel (september–detsember) 63 last kogusummas 5795 eurot 20 senti. 
Soodustusi said paljulapselised ja väikese sissetulekuga pered juhatusele esitatud avalduse 
alusel. Õppemaksusoodustustused moodustasid kokku ligi veerandi õppemaksudega laekuma 
pidanud summast. 
 
2012. aastal kasutas Tartu Vaba Waldorfkooli Selts projektirahasid 10 670 euro ulatuses.  
 
 
2.8. Seltsi projektid 2012. aastal 
 
Nr Projekti 

nimi ja 
kestus 

Projekti sisu Rahastuse 
allikas  

Toetuse 
summa 

1. Projekt 
"Tartu 
Waldorfkes-
kuse 
rajamine" 
01.11.2011–
31.01.2012 

 

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi projekti „Tartu 
Waldorfkeskuse rajamine“ eesmärk on Seltsi liik-
meid ja partnereid kaasates koostada äriplaan 
Waldorfkeskuse rajamiseks, mille abil on võimalik 
koostada arhitektuurivõistluse lähteülesanne ja 
pidada läbirääkimisi fondide ja võimalike inves-
toritega. 

Rajatav Waldorfkeskus on terviklik multifunkt-
sionaalne keskus, mis pakub haridus-, kultuuri- ja 
sotsiaalteenuseid kogu inimese elukaare jooksul 
(alates lasteaiast, põhikoolist, gümnaasiumist, huvi-
koolist, täiskasvanute koolitusest ja kultuurisünd-
mustest kuni hoolekandeteenusteni välja).  

Kodanike-
ühenduste 
Sihtkapi-
tal 
(KÜSK) 

3149,34 
eurot  
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2. Projekt 
"Sotsiaalne 
ettevõtlus – 
samm lähe-
male 
Waldorf-
keskuse 
rajamisele" 
01.04.2012–
30.04.2013 

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi projekti eesmärk 
on käivitada vabaühenduse uue tegevusena sot-
siaalse ettevõtlusena waldorfpedagoogilised kooli-
tused täiskasvanutele. Projekti käigus kaardista-
takse võimalikud koolitusteemad, valmivad kooli-
tuste kavad, valmistatakse ette ja viiakse läbi esi-
mesed koolitused ning tutvustatakse neid. 
 
 

Regio-
naal-
ministri 
valitse-
misala ja 
Kodani-
kuühis-
konna 
Siht-
kapital 

14 619,19 
eurot  

3. Tartu era-
koolide päe-
va korralda-
mine, mai 
2012 

Tartu erakoolide päeva, heategevusliku laada ja 
kontserdi korraldamine Peedu laste ravikodu toetu-
seks 

Tartu 
Kultuur-
kapital 

300 eurot 

4. TWG 
kooride 
projekt 
01.09.2012–
31.07.2013 

TWG kooride laulu- ja tantsupidude ettevalmis-
tavas protsessis osalemine. 

Laulu- ja 
tantsupeo 
tegevus-
toetuste 
programm 
(LTP 
TTP) 

900 eurot 

5. Tartu 
Waldorf-
keskuse 
rahvusvaheli
se 
arhitektuuri-
konkursi 
läbiviimine 
10.06.2012– 
31.12.2012 

Tartu Waldorfkeskuse rahvusvahelise arhitek-
tuurikonkursi läbiviimine (I koha preemia). 

Eesti 
Kultuur-
kapital 

8000 
eurot 

   KOKKU:  
 

26 968.53 

 
 

Lisaks osales Selts 2011. aasta veebruarist kuni 2012. aasta aprillini kestnud Eesti Vabade 
Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse projektis „Waldorfkool on haridussüsteemi loomu-
lik osa“, mille käigus töötati välja organisatsiooni kommunikatsioonipõhimõtted, koolitati 
liikmeskonda suhtlemiseks meediaga, koostati waldorfpedagoogikat tutvustavad infomater-
jalid ja viidi läbi Eesti waldorfkoolide vilistlaste uuring. Projekti lõppsündmusena toimus 
märtsis 2012 hariduskonverents „Valikuvabadus – hariduse loomulik osa“. Projekti rahastas 
Kodanikuühenduste Sihtkapital 25 483,75 euroga, Seltsi kaasfinantseering oli 128 eurot.  
  
 
 
 
 



���

�

2.9. Eesmärgid majandusaastaks 2013 
 
- õpetajate osalemise toetamine Tartu Ülikooli täiendkoolitusprogrammis „Waldorfpedagoo-

gika 1.–6. klassis“ 
- baasharidust omandavate õpetajate koolituskulude toetamine 
- Waldorfkeskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite leidmine 
- waldorfpedagoogiliste koolituste korraldamine lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajatele 

ning teistele huvilistele 
- rahvusvaheliste V klasside olümpiamängude korraldamine 
- rahvusvahelise orgaanilise arhitektuuri näituse korraldamine 
- mahetoidule üleminek koolisööklas 
- õpilaste arvu suurendamine 
- õpetajate jt koolitöötajate palgatõus 10% 
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Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 192 678 101 394 2

Nõuded ja ettemaksed 24 412 15 276 3

Varud 1 548 2 021 6

Kokku käibevara 218 638 118 691  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 4 962 7 343 7

Kokku põhivara 4 962 7 343  

Kokku varad 223 600 126 034  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 58 228 52 879 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 7 457 0 11

Kokku lühiajalised kohustused 65 685 52 879  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 261  

Kokku pikaajalised kohustused 0 261  

Kokku kohustused 65 685 53 140  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 72 894 26 155  

Aruandeaasta tulem 85 021 46 739  

Kokku netovara 157 915 72 894  

Kokku kohustused ja netovara 223 600 126 034  
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Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 390 567 286 961 12

Tulu ettevõtlusest 111 446 120 798 13

Kokku tulud 502 013 407 759  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -10 670 -2 142 14

Jagatud annetused ja toetused -597 0 15

Mitmesugused tegevuskulud -93 225 -88 550 16

Tööjõukulud -309 706 -267 485 17

Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 381 -1 874 7

Muud kulud -759 -1 000  

Kokku kulud -417 338 -361 051  

Põhitegevuse tulem 84 675 46 708  

Finantstulud ja -kulud 346 31 18

Aruandeaasta tulem 85 021 46 739  
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Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 84 675 46 708

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 381 1 874

Kokku korrigeerimised 2 381 1 874

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -19 024 4 167

Varude muutus 542 606

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 15 168 4 290

Laekunud intressid 346 31

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
7 196 0

Kokku rahavood põhitegevusest 91 284 57 676

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -2 778

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -2 778

 

Kokku rahavood 91 284 54 898

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 101 394 46 496

Raha ja raha ekvivalentide muutus 91 284 54 898

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 192 678 101 394



17

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 26 155 26 155

Aruandeaasta tulem 46 739 46 739

31.12.2011 72 894 72 894

Aruandeaasta tulem 85 021 85 021

31.12.2012 157 915 157 915
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Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga,

mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 720 päeva võrra, on kantud kuludesse. Lootusetud

nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude

viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320

eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse

võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,

võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt

komponentide kasulikule elueale.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik

eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara

lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,

mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse

põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus

objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Kontoritehnika 4-5 aastat

Mööbel 7-20 aastat

Köögitehnika 5-7 aastat
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Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Annetused ja toetused

Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja

kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja

kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus

kajastatakse kasumiaruandes tuluna. 

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud

summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud

kasuliku eluea jooksul.

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.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. 

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Sularaha kassas 417 224

Arvelduskontod 192 261 101 170

Kokku raha 192 678 101 394
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Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 17 063 17 063   4

Ostjatelt laekumata arved 20 436 20 436    

Ebatõenäoliselt laekuvad

arved
-3 373 -3 373    

Muud nõuded 7 349 7 349    

Viitlaekumised 7 349 7 349    

Kokku nõuded ja ettemaksed 24 412 24 412    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 15 033 15 033   4

Ostjatelt laekumata arved 17 418 17 418    

Ebatõenäoliselt laekuvad

arved
-2 385 -2 385    

Muud nõuded 243 243    

Viitlaekumised 243 243    

Kokku nõuded ja ettemaksed 15 276 15 276    

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ostjatelt laekumata arved 20 436 17 418

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -3 373 -2 385

Kokku nõuded ostjate vastu 17 063 15 033

 

 2012 2011

Ebatõenäoliselt laekuvad arved   

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses -2 385 -4 407

Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 0 2 022

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded -988 0

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks -3 373 -2 385
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 8 823 0 5 754

Sotsiaalmaks 0 17 222 0 12 056

Kohustuslik kogumispension 0 783 0 502

Töötuskindlustusmaksed 0 1 874 0 1 476

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 28 702 0 19 788

Lisa 6 Varud
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Müügiks ostetud kaubad 1 517 2 021

Ettemaksed varude eest 31 0

Kokku varud 1 548 2 021
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Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2010  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 12 182 15 181

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -5 743 -8 742

Jääkmaksumus 0 0 6 439 6 439

  

Ostud ja parendused   2 778 2 778

Amortisatsioonikulu   -1 874 -1 874

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 14 960 17 959

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -7 617 -10 616

Jääkmaksumus 0 0 7 343 7 343

  

Amortisatsioonikulu   -2 381 -2 381

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 2 999 2 999 14 960 17 959

Akumuleeritud kulum -2 999 -2 999 -9 998 -12 997

Jääkmaksumus 0 0 4 962 4 962
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 4 539 4 539   9

Võlad töövõtjatele 22 553 22 553   10

Maksuvõlad 28 702 28 702   5

Saadud ettemaksed 2 434 2 434    

Tulevaste perioodide

tulud
2 434 2 434    

Kokku võlad ja

ettemaksed
58 228 58 228 0 0  

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 3 203 3 203   9

Võlad töövõtjatele 23 090 23 090   10

Maksuvõlad 19 788 19 788   5

Saadud ettemaksed 6 798 6 798    

Tulevaste perioodide

tulud
2 285 2 285    

Muud saadud

ettemaksed
4 513 4 513    

Kokku võlad ja

ettemaksed
52 879 52 879 0 0  

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Kokku võlad tarnijatele 4 539 3 203

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Töötasude kohustus 15 053 13 287

Puhkusetasude kohustus 7 422 9 607

Võlg aruandvale isikule 78 196

Kokku võlad töövõtjatele 22 553 23 090
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Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2010 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
0 2 478 -941 1 537

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 355 6 795 -4 174 2 976

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
355 9 273 -5 115 4 513

 

 31.12.2011 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
1 537 0 -476 1 061

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 976 15 958 -12 538 6 396

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
4 513 15 958 -13 014 7 457

Lisa 12 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Kokku annetused ja toetused 390 567 286 961

sh eraldis riigieelarvest 228 471 263 976

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 160 807 22 985

sh eraisikute annetused 1 289 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2012 2011

Rahaline annetus 390 567 286 961

Kokku annetused ja toetused 390 567 286 961
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Lisa 13 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2012 2011

Õppemaksud 82 181 82 520

Koolitoit 8 632 32 055

Õppevahendite müük ja muu maj. tegevus 20 633 6 223

Kokku tulu ettevõtlusest 111 446 120 798

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2012 2011

Amortisatsioonikulu 0 941

Muud 10 670 1 201

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
10 670 2 142

Lisa 15 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Stipendium oma kooli õpilastele 597 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 597 0

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2012 2011

Energia 21 244 16 325

Elektrienergia 5 328 3 708

Soojusenergia 15 916 12 448

Kütus 0 169

Mitmesugused bürookulud 14 777 4 110

Lähetuskulud 0 1 242

Koolituskulud 7 581 6 662

Õpilaste toitlustuskulud 18 898 19 037

Koolitarbed ja vahendid 10 502 12 854

Transpordikulud 1 846 0

Muud 18 377 28 320

Kokku mitmesugused tegevuskulud 93 225 88 550



26

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 231 209 198 466

Sotsiaalmaksud 78 497 69 019

Kokku tööjõukulud 309 706 267 485

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 21 21

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2012 2011

Intressitulud 346 31

Intressitulu hoiustelt 346 31

Kokku finantstulud ja -kulud 346 31

Lisa 19 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 81 75

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed   5 564 509

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

670 4 445 0 0

2012 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

10 001 4 229

 

2011 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 0 25 742

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

8 517 0
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 32 371 20 282
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Gümnaasiumide tegevus 85313 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7367168

E-posti aadress juhatus@waldorfkool.info


