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Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon

I. Tulud, kulud

Tulud Kood Summa

Kingitused ja annetused 19000 4 768,00
Toetused ja eraldised, sealhulgas riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest 19010 2 700,00
Liikme- ja sisseastumismaksud 19020 490,00
Majandustegevusest saadud tulud 19030 320,00
Muud tulud 19040 0,00

Tulud kokku 19050 8 278,00
Kulud Kood Summa

Makstud stipendiumid 19100 0,00
sealhulgas maksuvabad 19101

Jagatud kingitused, annetused ja toetused 19110 188,00
sealhulgas maksuvabad 19111 0,00
sealhulgas koodilt 19110 füüsilistele isikutele 19112 188,00
füüsilisest isikust saajate arv 19113 0,00

Avalikes huvides heategevuslike projektide ja ürituste kulud 19120 0,00
Muu põhikirjalise tegevuse kulud 19130 3 330,00
Majandustegevuse kulud 19140 5 820,00
Tööjõukulud 19150
Muud kulud 19160

Kulud kokku 19170 9 338,00

II. Maksuvabad stipendiumid

Stipendiumi saaja isikukood
19200

Stipendiumi saaja ees- ja perekonnanimi
19210

Summa
19220

Stipendiumid kokku

III. Jagatud vara

Jagatud vara Kood Summa

Oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase kaheteistkümne kuu jooksul ühingule
annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ning nimetatud isikute abikaasale,
elukaaslasele või otse- või külgjoones sugulasele jagatud oma vara või tehtud väljamaksed ning antud
rahaliselt hinnatavad soodustused (välja arvatud TuMS § 11 lõikes 3 sätestatud juhul)

19300 0,00
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IV. Olulisemad tegevused

Olulisemad avalikes huvides heategevuslikud tegevused. Usuline ühendus näitab tasuta läbiviidud ja kõigile avatud olulisemad tegevused

Vainupea küla selts MTÜ (edaspidi ka selts) on 1. oktoobril 2013. aastal loodud vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides tegutsev
organisatsioon. Seltsi tegevuse eesmärgiks on Vainupea küla külaelu edendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi
tegevusi:
• Vainupea küla heakorra tagamine võimaluste piires;
• ühingu liikmete vahelise sotsiaalse läbikäimise arendamine ja soodustamine;
• teavitustegevused;
• rahvusvahelised tegevused;
• külaelanike vaba aja organiseerimine;
• kirjastustegevus;
• omaalgatuslikele projektidele rahastusvõimaluste otsimine;
• Vainupea kabeli haldamine ja ümbruse korrashoidmine;
• keskkonnahoidlike eluviiside propageerimine;
• ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine;
• külaliikumise tutvustamine.
Seltsi kolmas tegevusaasta innustavates arvudes ja märksõnades (31.12.2018 seisuga):
• Külaseltsil on kokku 29 liiget.
• Korraldati 7 koosviibimist (sh üldkoosolekud, kevadine ja sügisene talgupäev), millest võttis osa keskmiselt 20-30 inimest.
• Kokku toimus 3 üldkoosolekut ühiselt otsuste langetamiseks ja edasiste plaanide paikapanekuks.
• Vainupea kabelis peeti kokku 12 laulatust/abielu registreerimist (2017. aastal 17, 2016. aastal 24, 2015. aastal 14 ja 2014. aastal 9) ning
toimus 5 kontserti.
• Teostati Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde V etapp (värviti kabeli seinad ja lagi) ning hooldati jooksvalt ühiselt kabeli ümbrust.
• Jõulujumalateenistuse raames pühitseti kabelisse annetajate panusel soetatud altaripiibel.
• Küla keskele paigaldati külarahva omal algatusel ja panusel uus korvpallikonstruktsioon.
• Vainupea kabeli uksed said taas juulis ja augustis pühapäeviti kõigile huvilistele avatud Teeliste Kirikud 2018 liikumise raames.
• Teistkordselt toimus Vainupea kabelis ülestõusmispüha teenistus.
• Vainupea küla selts MTÜ`le omistatu vabatahtliku sõbra märgis edukalt kabeli haldamiseks vabatahtlike kaasamise eest.
• Vainupea tegi EV100 raames Eestile kingituse "Vainupea küla elu ja olu pildis läbi ajaloo - fotomaterjalide kogumine, digiteerimine ja
tutvustamine".
• Vainupea küla tegevused leidsid mitmel korral kajastamist nii Haljala valla lehes (5) kui ka Virumaa Teatajas (3).
• Meil käisid külas mitmed toredad grupid. Näiteks taaskord kirikutöötajad Saksamaalt.
• Vainupea küla kodulehele lisati aastaga jooksvalt 30 erinevat postitust ning 12 galeriid.
• Meie kodulehte külastas aasta jooksul ca 4 700 unikaalset külastajat.
• Seltsi nimel kirjutati kokku 3 projekti/taotlust.
• Tehti aktiivselt koostööd Haljala Vallavalitsuse ning mitmete teiste asutuste ja organisatsioonidega.
• Vainupea küla fännilehel Facebook`is on 706 liiget (eelmisel aasta lõpus 667).
Uuel aastal ikka sama reipalt edasi! 2019. aastal on plaanis kabeli altarile paigaldada piire. Küla heakorda puudutavatest teemadest
on aktuaalsed liikluskorralduse organiseerimine, küla ehitustingimuste sõnastamine ja küla hea tava kinnitamine. Samuti jätkame
väljakujunenud koosviibimiste ja sündmuste korraldamise traditsioone.


