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Tegevusaruanne

MTÜ MURASTE KÜLASELTS
TEGEVUSARUANNE 2012

I SISSEJUHATUS
MTÜ Muraste külaselts on vabatahtlikkuse alusel koondunud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides
ja demokraatlikel põhimõtetel. Seltsi tegevuspiirkond on Harku valla Muraste kant.
Muraste külaseltsi tegevuse eesmärgiks on Muraste kandi seltsielu taaselustamine, looduse ja
kultuuripärandi säilitamine ja kandi harmoonilisele arengule kaasa aitamine; sotsiaalse, majandusliku ja
kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.
Tegevuse eesmärgist tulenevalt on seltsi ülesanded: 1) piirkonna arenguprioriteetide määratlemine,
arengukava koostamine ning selles kavandatud tegevuste elluviimine; 2) ettepanekute tegemine kohalikule
omavalitsusele külakogukonna ja tema elukeskkonna küsimustes ja koostöö edendamine kohaliku
omavalitsusega; 3) piirkonna vabaajakeskuse väljaarendamine; 4) piirkonna ajaloo uurimisele, kogumisele
ja jäädvustamisele kaasaaitamine; 5) piirkonna arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja
infopäevade korraldamine ja vahendamine; 6) rahaliste ja muude vahendite hankimine ja vahendamine
kogukonnale; 7) säästva arengu, heakorra ning loodushoiu põhimõtete realiseerimine; 8) igakülgse koostöö
arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides.
2012. a on toimunud üks üldkoosolek; külaseltsi juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt kaks korda
kuus kolmapäeviti, lisaks toimus 2012. aastal palju erinevaid teemakoosolekuid (nt sündmuste
korraldamisega seonduva, infrastruktuuri ja heakorra küsimused jne).
Muraste külaseltsi juhatusse kuuluvad esindajad erinevatest külaosadest: Andrus Saliste – juhatuse
esimees, Aule Kikas, Ivar Vilk Pankranniku elurajoonist, Kari Maripuu Pangapealse elurajoonist, Katrin
Krause, Martina Mamontov ja Tarmo Ole Vana-Murastest, Hanno Šavitch, Kristjan Veelmaa aiandusühistuste
piirkonnast, Evelin Tiirik, Marju Tulva Muraste mõisapiirkonnast.
Muraste külaseltsi tegevus on kajastatud veebilehel www.muraste.ee .
II KAASAMINE
Seisuga 31.12 2012 on MTÜ Muraste külaseltsis 114 liiget, kellest 19 olid ühe pere nn teised esindajad.
2012. a lisandus 21 uut liiget, lahkus 5 liiget (kolimise tõttu). Seega 95 leibkonna (ca 1/7) esindajad
Muraste külast on külaseltsi liikmed. Muraste külas elab rahvastikuregistri andmetel 31.12.2012 seisuga
1623 inimest, ca 650 leibkonda. Seega Muraste külaseltsiga on liitunud ca 14% Muraste elanikest.
2012. a korrigeeriti liikmete nimekirja ja arvati nimekirjast välja 5 liiget, kes olid selleks avaldanud
soovi: kolimine mujale, teise perekonna liikme seltsi liikmelisus või pidev võlglasena esinemine
liikmemaksu arvestuses. Külaseltsiga liitus 21 liiget, saldo positiivne 16
Infovahetuseks on Muraste külaseltsil e-kirjalist, millega liitunuid on seisuga 31.12.2012 367 inimest.
Lisaks edastatakse külaseltsi info Muraste külas asuvate suvilaühistute listi (ca 100 adressaati).
Liikmemaks liikme kohta 10 eurot
III OLULISEMAD TEGEVUSED
1.Harku valla vabaühenduste ümarlaud
Kogu eelarve: Kestvus: pidev
Projektijuht: Andrus Saliste
2010. a novembris Muraste külaseltsi algatusel ellu kutsutud Harku valla vabaühenduste ümarlaual toimus
2012. aastal 7 kokkusaamist.
Käsitletud teemadest võiks esile tuua: Suvila- ja aiandusühistuste planeeringu küsimuse – kuidas
adapteerida suvikute elamualad püsielanike formaati – taristu (teed, hoole, vesi ja kanalisatsioon).
Kodanikuühiskonna kaasamine Harku valla projektitaotluste hindamiskomisjoni (esindaja Andrus Saliste
Muraste külaselts, Vabaühenduste ümarlaua eestvedaja). Toetuste määrade ja reeglistiku tutvustamine
kodanikeühendustele. Kohtumine Metsanurmel Saku valla külade ümarlauaga. Harku valla lasteaiakohtade
arvestusmooduli ebapiisavuse kajastamine Harku vallavalitsusele. Planeeringumenetluste ettepanekud
edaspidiseks tavanormiks.
Soovime, et ümarlaud oleks jätkuvalt kohaks kogukonnas toimuva kohta teabe andmisel ja saamisel. Ühiselt
lahenduste pakkumise kohaks ja leidmiseks. Mitte politiseeruda!
2.Projekt „Pankranniku mänguväljak“
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Pankranniku mänguväljak (Muraste, Kivi tänav 1)
Kogu eelarve: 53 050,18 eurot
I etapp 27 485,51eurot
II etapp 25 564,67 eurot
Rahastaja: LEADER Nelja Valla Kogu (PRIA) (90%)
Kestvus: 01.09.2009 –15.05.2013
Projektijuht: Katrin Krause

ja Harku vald (10%)

Tegemist on mitmeaastase projektiga, mis sai alguse 2009. aastal ning mille lõpetamine on planeeritud
kevadeks 2013. Investeeringu eesmärgiks on arendada Muraste küla elukvaliteeti ja elukeskkonna
atraktiivsust ning luua piirkonnas võimalused vaba aja veetmiseks ning koos peredega mängimiseks.
Projektitaotluse koostamise tingis vajadus arendada piirkonna külaelu eesmärgipäraselt ja terviklikult
vastavalt Muraste küla arengukavale ja Harku valla üldisele arengukavale. Prioriteetne eesmärk on et,
vaba aja tegevus oleks kättesaadav kõigile ja samuti populaarne. Investeeringuobjekt suurendab piirkonna
elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti, omaalgatust ja koostöötahet ning tugevdab sotsiaalseid
suhteid.
Puhkeplatsi rajamine on ennekõike tähtis piirkonnas elavatele inimestele, kuna kogu külas puuduvad
avalikud platsid perega vaba aja veetmiseks. Väikelaste emad- isad soovivad võimalust kodu lähedal perega
laste mänguväljakul mängimiseks.
2009

Ettevalmistavad tööd, sh eEhitusprojekti tellimine (s.h geoalusplaan,
arhitektuurne osa ning elektriprojekt)

2009-2010

Esimese ja teise etapi projekti esitamine
Kogusse ja PRIA-sse

2011

Maastiku ja mulla planeerimistööd
Unikivist kergliiklusteede ehitus
Puhkeplatsi atraktsioonide/ tegelusvahendite paigaldamine:
Ronimiseks 3 kõrgusega kangid ja kompleksredel
Lauatennise laud välitingimustes
Kiigekompleks
Vedrukiik Motikas
Vastukaalukiik
Kuusnurkne liivakast
Ronimisala koos liumäega
Vedrukiik Frondis
Karussell
Väiksemõõtmelise 8x13m minikorvpalliplatsi rajamine koos
korvpallistatiividega

2012-2013

Valgustusposti ehitus
Piirdeaia ehitus

2013

Loodusviitade ja liiklusmärkide paigaldus
Infotahvlite ja infosiltide paigaldus
Istepinkide ostmine ja palgist laud-pinkide ostmine
Kivist malelaua ost

Leader meetmes Nelja Valla

3.Projekt „Muraste tervisekompleks“
Kogu eelarve: 68978,63 (s.h.km.20 %)
Rahastajad: PRIA
59950,42eurot ja MTÜ/Harku vald
Täitmine: 2012(MTÜ/Harku vald) 7956,24 eurot
Kestvus: 2011- 2013
Projektijuht: Andrus Saliste

9028,21eurot (30125,52 + 29824,90)

Muraste Tervisekompleksi nime all käsitletakse Muraste piiril asuvat kivimurruga maaüksust. Kivimurd
rajati 19. sajandi lõpus Muraste mõisa ühe tööndusharuna. Eesmärgiks oli tollal murda ja turustada
ehituskivi. Tööndusalast on säilinud vaid karjäär ise, mis tänaseks on kujunenud ideaalseks looduslikuks
tegevusplatsiks. Merevaatega ning kolmest küljest piiratud paekivist astanguga plats annab võimaluse seda
kasutada nii väliürituste läbi viimiseks kui ka tehnika- ja ekstreemspordi ürituste korraldamiseks. Tundes
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vajadust enda kodukohta korras hoida, asuti Muraste külaseltsi juhatuse eestvedamisel karjääri ala
korrastama. Korraldati ka talgud Teeme Ära! 2011 ja 2012 raames. Esmaste tegevuste tulemusena sündis idee,
et plats võiks olla ideaalseks kohaks Harku valla külade päeva korraldamiseks. Külaseltsi juhatuse poolt
taotleti 2011 aastal PRIA fondidest Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust. Samuti eraldati
Harku valla poolt sama projekti omafinantseeringu toetust ja positiivsete otsuste valguses asuti ka
mastaapseid korrastustöid läbi viima. Minema sai viidud ehitusjäätmed ja olmeprügi, puhastatud pinnas
tulevase laululava tarbeks ja alustatud klindilt kivisadamasse suunduva trepi ja piirete renoveerimist.
Korrastati allasõidutee, parendati platsiala, korraldati külaplatsi lõkkeala, teostati ettevalmistused
palliala loomiseks.
2012. aastal toimunud ja suurepäraselt õnnestunud 4 valla simman (laulu- ja tantsupidu) ning Harku valla
külade päev aitas tõestada kogu tehtu olulisust. Muraste külaseltsi poolt on karjääri ala võetud Harku
vallalt rendile üheksaks aastaks eesmärgiga korrastada trepp mere äärde, tagada ligipääs matkaraja näol
Muraste küla ühe peatänavani (Kolmiku tee), tähistada viitadega teekond, piirata Muraste ürg-kose astangu
serv, tekitada matkarajale istekohad ja rajada külakiik. Perspektiivis oleks Väljaku (karjääri)
lahendusena paigas vajadusena nii valgustus, lipuala, lõkkeala (jaanituleks), lava esinemisteks,
spordiplats ja parkimisala.
Muraste ajalooline kivimurd on ellu äratatud ning toimib juba uuemas ja värskemas vormis!
Plaanis jätkata hoogsalt ala arendust aastal 2013
4.Projekt „Juured maas – latv taevas“
Eelarve: 14 443.45 eurot
Rahastaja: KÜSK (12 999.10 eurot)
Kestvus: 01.05.2011 – 30.04.2012
Projektijuht: Aule Kikas

ja Harku vald (1444.35 eurot)

Projekt sai alguse 2011. aastal ning lõppes aprillis 2012. a. Projekti tegevused on kajastatud Muraste
külaseltsi 2011.a tegevusaruandes.
Muraste külaseltsi ja Harku valla vabaühenduste ümarlaua poolt algatatud projekti „Juured maas- latv
taevas“ peamine eemärk oli parandada Harku valla vabaühenduste omavahelist koostööd, kujundada ühiseid
väärtushinnangud ja põhimõtted, millede teadvustamine ning vastastikuste kohustuste, õiguste ja
tegevusprioriteetide piiritlemise kaudu saavutatakse ühtne laiapõhjaline infoväli ja ollakse hea partner
kohalikule omavalitsusele ning teistele vabaühendustele, kuhu on kaasatud aktiivsed kodanikud.

5.Projekt „Nelja valla simman“ ja Harku valla külapäev 2013
Kogu eelarve: 14 202 eurot
Rahastajad: PRIA 12 781 eurot ja Harku vald 1 421 eurot
Kestvus: juuni 2012
Projektijuht: Andrus Saliste ja külaseltsi juhatus
„Nelja valla simman“ oli nelja omavalitsust - Harku, Kiili, Saku ja Saue valda, ühendav kultuuriüritus –
laulu- ja tantsupidu, mis toimus laupäeval, 2. juunil 2012.a Harku vallas Muraste külas. 2011. aastal
korraldas Harku vald Muraste külaseltsi algatusel ja eestvedamisel Harku valla I Laulu-ja tantsupeo. Tänu
ürituse väga heale kordaminekule, sündis korraldajatel idee anda väljund nelja valla rahvakultuuriga
tegelejatele - saada kokku nelja valla simmanil.
Projekti eesmärk on kaasata erinevaid põlvkondi rahvakultuuri traditsioone hoidma, säilitama ja jätkama;
kaasata erinevaid põlvkondi ühistegevusse, ühendada erinevate valdade rahvakultuuri viljelejaid;
propageerida koorimuusikat, rahvatantsu ja ühist musitseerimist.
Samaaegselt simmaniga toimus Harku valla traditsiooniline küladepäev, mille idee pärineb Harku vallalt.
Algatusega sooviti kaasa aidata kodukoha tunde tekkimisele ning ühendada Harku valla uued elanikud ning
põlised asukad ühtseks toimivaks kogukonnaks. Viiendat korda peetava külapäeva korraldajaks oli Muraste
küla (Muraste külaseltsi isikus) kui eelmise külapäeva võitja.
Pikemalt käsitleti külapäeva ja nelja valla simmanit Harku Valla Teatajas (10.05.2012 nr 8 ja 07.06.2012
nr 11)
6.
Kultuuri- ja sporditegevus
Eelarve: 1200 eurot
Rahastaja: Harku vald 1200 eurot
Kestvus: 01.01.2011 – 31.12.2011
Projektijuht: Evelin Tiirik (kultuurisündmused),

Marju Tulva (spordisündmused)

Alates 2008. aastast on külaselts korraldanud väga erinevaid kultuurisündmusi ja ühistegevusi.
2012. a on korraldatud kokku üle kahekümne ürituse: perepäevad, matkad - metsaretked, spordiüritused;
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Nelja valla ühine simman koos Harku valla külapäeva tähistamisega. 2012. a suurüritusel osales üle 2500
külalise ja ca 400 esinejat. Külaseltsi poolt korraldatud sündmusi on saatnud edu, osalejaid on olnud
alati oodatust enam, ettevõtmistel on kokku osalenud 4000 inimese.
Ajavahemikul 2008 - 2012 on külaselts koostöös Muraste Looduskooliga korraldanud kokku 15 metsaretke.
Aastal 2012 toimus neli retke, kus on osalenud 450 inimest kõikide aastate kohta kokku. Retkejuhtideks on
olnud Val Rajasaar ja Katre Kuusik.
Külaselts on ellu kutsunud ka õpitubasid. Kord kuus käib koos käsitööring (nimega Käsitöötuba), kus osaleb
u 10-15 inimest, ruumiprobleemide tõttu ei ole võimalik suuremale publikule korraga tegevust pakkuda.
Käsitööringis osalemine on huvilistele üldjuhul tasuta; väikese omaosalusega on tulnud arvestada juhtudel,
kui juhendaja on tulnud väljastpoolt külaseltsi liikmeskonda.
Augustis 2012 oli Murastes külas Nukuteater etendusega „Naksitrallid“ Üritus oli kõigile osalejatele
tasuta ning etendust vaatamas käis üle 500 inimese Murastest ja kaugemaltki. Üritus sai toimuda tänu
Nukuteatri toredale projektile ning aktiivsetele külaelanikele.
Inimeste aktiivsus ja huvi külaseltsi poolt korraldatud sündmuste osas on suur, osalejaid on ka teistest
kantidest. See annab alust uskuda, et külaseltsi tegevus antud valdkonnas on jätkusuutlik. Tihedat
üritustekalendrit on mitmel korral korrigeeritud, st osa üritusi sai koondatud, et säästa kulusid ja et
oleks võimalik korda saata midagi suurejoonelist, olgu see siis suur vastlatrall või külade
spordivõistlused.

7.

Siseliiklus

Muraste külaselts on teinud mitmeid ettepanekuid küla liikluskorralduse parandamiseks nii kohalikule
omavalitsusele kui Maanteeametile (vt 2011. a tegevusaruanne). 2012. a said sõidukiiruse vähendamiseks
künnise Kolmiku tänav (2tk) ja Pangapealse tänav (1); ohutussaared ja valgustus rajati Muraste, Ranna tee
ja Pangapealse bussipeatuste juurde.
Tegevus liiklusohutuse parandamisega jätkub.
8.

Heateofond

Muraste külaselts on loonud 2011. aasta alguses heateo fondi eesmärgiga toetada abivajavaid peresid. Fondi
kogutakse raha õnneloosi müügi kaudu erinevatel külaseltsi poolt korraldatavatel üritustel.
Fondi kogunenud raha kasutamine korraldatakse koostöös Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning
Harku valla Lastekaitse Ühinguga.
Õnneloosi auhinnafondi on paljud ettevõtted (ülevaate toetajatest leiab seltsi kodulehelt) panustanud oma
toodete ja reklaamkingitustega.

9.

Osalemine ja koostöö

9.1.MTÜ Nelja Valla Kogu
Muraste külaseltsi astus MTÜ Nelja Valla Kogu liikmeks 2011.a.
Organisatsioonis on 34 mittetulundusühingut ja sihtasutust, 4 omavalitsust, 8 äriettevõtet. Nelja valla
kogu on kooslus, mis abistab vastavalt nelja valla piires taotleda toetusi eurofondidest (läbi
Leader-projekti, PRIA). Samuti viib Nelja Valla Kogu läbi koolitusi arendamaks kohalikku elu. Kogu
üldkoosolek toimub 2 korda aastas, võimalik osaleda aktiivses tegevuses tehes ettepaneku ennast arvata
juhatusse, revisjonikomisjoni. Kohalolek koosolekutel ja seda aktiivse liikmena aitab kaasa Muraste küla
kaardil püsimisele ning loob soodsa pinnase toetuste saamiseks ja infoga varustamiseks. Muraste külaselts
on osalenud nii üldkoosolekutel kui ka juhatuse koosolekutel.
Nelja Valla Kogu juhatusse kuulub alates 2012. aastast Aule Kikas, hindamiskomisjoni liikmeks valiti
Andrus Saliste.
9.2.MTÜ Kodukant Harjumaa
2012. a algasid ettevalmistused liikumisega Kodukant liitumiseks: külastati erinevaid Kodukant Harjumaa
liikmete korraldatud sündmuseid, tutvuti organisatsiooni eesmärkide ja väärtustega. Kodukant Harjumaa
tegevuse eesmärk on Harjumaa maaelu ja külade säilimisele, taaelustamisele ja arendamisele kaasaaitamine,
külaelu kui elustiili toetamine, propageerimine ning erinevate külaliikumiste ühendamine.
Liitumisavaldus MTÜ-ga Kodukant Harjumaa ühinemiseks on kavas esitada 2013. aastal.
IV Külaselts meedias
Muraste külaselts tegus aasta sai kajastust ka erinevates meedia väljaannetes. Massimeedia kanalitest võib
nimetada kohalikku printmeediat Harku Valla Teataja näol, Internetti ning ka üleriigilist raadiot. Eraldi
võib nimetada sotsiaalmeedia tuntuimat esindajat Facebooki.
Kajastused olid seotud erinevate projektide, kultuuriürituste ning Muraste külaseltsi juhatuse
tutvustamisega.
Suure kajastuse osakaaluga oli 2012. aastal eelpool nimetatud külapidu „Üks tekk, viis lugu“. Seda
6
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tutvustati ja reklaamiti Saku, Saue, Kiili, Harku valla ning Saue linna ajalehtedes ja kodulehtedel.
Üleriigilise meediana käsitletav Kuku raadio tegi Muraste külaseltsi juhatuse esindaja Aule Kikasega
intervjuu 2. juunil saatesse „Lahe laupäevahommik“.
Külapeo artikkel ilmus ka Delfi Eesti elu lehel
http://eestielu.delfi.ee/eesti/archive/kulapidu-uks-tekk-viis-lugu.d?id=64470674
Harku Valla Teatajas (nr 8-12) kajastati külapidu viiel korral nii artiklite kui kuulutustega.
Järelkajastus ilmus ka Naised Kohevad, Mehed Tugevad kollektiivi veebilehel
(http://naisedkohevadmehedtugevad.wordpress.com/2012/06/03/801/).
Delfis ilmus külaseltsi poolt koostatud artikkel "Muraste külaselts – kas kamp külahulle"
(http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/harku/elu/muraste-kulaselts-kas-kamp-kulahulle.d?id=65459700 .
Lisaks kajastati Muraste külaseltsi tegemisi veel neljateistkümnes Harku Valla Teataja numbris, kus ilmus
erinevaid kultuuriürituste teateid, artikleid, fotosid ja nupukesi.
Muraste külaseltsi omanduses ja haldamisel on kolm infokanalit – uudiskirja list ligi 300 adressaadiga,
koduleht www.muraste.ee ning Facebook enam kui 260 huvilisega (seisuga 21.05.2013). Facebooki konto
(www.facebook.com/MurasteKylaselts) loodi oktoobris 2013 ning on osutunud väga kasulikuks nii fännidele
kui seltsi juhatusele.
Suve hooajal toimib teabekanalina ka puidust väliinfotahvlite võrk, mis on Muraste küla sõlmpunktides
väljas.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

24

4 036

Nõuded ja ettemaksed

12 467

35 376

Kokku käibevara

12 491

39 412

12 491

39 412

Laenukohustused

2 758

0

Võlad ja ettemaksed

9 708

36 945

12 466

36 945

12 466

36 945

2 467

1 337

-2 442

1 130

25

2 467

12 491

39 412

Varad
Käibevara
Raha

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

Liikmetelt saadud tasud

1 124

689

Annetused ja toetused

29 118

71 278

5 943

0

36 185

71 967

-34 747

-70 519

-356

-319

Tööjõukulud

-3 524

0

Kokku kulud

-38 627

-70 838

Põhitegevuse tulem

-2 442

1 129

Finantstulud ja -kulud

0

1

Aruandeaasta tulem

-2 442

1 130

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

Põhitegevuse tulem

-2 442

1 129

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

22 909

-34 879

-24 479

36 437

-4 012

2 687

Laekunud intressid

0

1

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

1

-4 012

2 688

4 036

1 348

-4 012

2 688

24

4 036

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

1 337

1 337

Aruandeaasta tulem

1 130

1 130

31.12.2011

2 467

2 467

-2 442

-2 442

25

25

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud seisuga 31.12.2012 vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja
kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele
tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhised/juhendid.
MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURODES.
MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, tulude-kulude aruandest ja rahavoogude aruandest.

Seotud osapooled
MTÜ Muraste Külaselts seotud osapooltena käsitletakse:
• Tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
• Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2012

2011

2 622

4 482

902

1 542

3 524

6 024

3

3

31.12.2012

31.12.2011

90

90

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2 695
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2013
Muraste Külaselts (registrikood: 80288357) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AULE KIKAS

Juhatuse liige

08.07.2013

TARMO OLA

Juhatuse liige

08.07.2013

MARTINA MAMONTOV

Juhatuse liige

09.07.2013

IVAR VILK

Juhatuse liige

09.07.2013

HANNO SAVITSCH

Juhatuse liige

10.07.2013

VELLO-KRISTJAN VEELMAA

Juhatuse liige

11.07.2013

KATRIN KRAUSE

Juhatuse liige

11.07.2013

KARI MARIPUU

Juhatuse liige

11.07.2013

MARJU TULVA

Juhatuse liige

16.07.2013

EVELIN TIIRIK

Juhatuse liige

17.07.2013

ANDRUS SALISTE

Juhatuse liige

06.08.2013

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5068602

E-posti aadress

murastekulaselts@gmail.com

Veebilehe aadress

www.muraste.ee

