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Tegevusaruanne

 

EELK Valga Peetri-Luke koguduse 2016. a. sõnaline aruanne

I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs
Koguduse liikmeskond on langenud ühe inimese võrra, 92-lt (2015) 91-le. Võrreldes möödunud aastatega on liikmeskonna kahanemise juures

märgata peatumist. Liikmeskonna statistiline püsimine võib tuleneda osade liikmete kirikumaksu tasumisest. Kuna mitukümmend koguduse liiget

on aruandlusaastal maetud ning kogudusega on uusi liikmeid ja leerilapsi liitunud vähesel määral. Küll on kasvanud liikmeannetuste suurus.

Enamik koguduse liikmed on pensioniealised. Liikmeskonna dünaamikat pole uuritud ja andmed vanuse, hariduse, sotsiaalse staatuse kohta

puuduvad. Koguduse nõukokku kuuluvad Linda Elmend, Margarita Jantsikene, Ene Kirschbaum, Virve Kärson, Mare Lepik, Maimu Rannik,

Regina Kiviloo ja Jüri Goltsov. Sinodisaadikud on Ene Kirschbaum ja Margarita Jantsikene. Nõukogu on töötanud hästi, ustavalt ja osalenud

pidevalt koguduse tegevuses vabatahtlikuna. Kiriku 200. aastapäeval tunnustati koguduse juhtorganite liikmeid ja varasemaid nõukogu liikmeid

EELK tänukirjaga pühendunud teenistuse eest.

II. Koguduse töötajad ja nende tegevus

1. Koguduse hooldajaõpetaja on Vallo Ehasalu, 43-aastane, koguduses töötanud vaheaegadega aastast 2007, töökoormus on väike. Lisaks

Valga koguduse hooldajaõpetaja kohale on ta põhikohaga Elva koguduse õpetaja ja Hargla koguduste hooldajaõpetaja, vormiliselt hooldab ta ka

Karula, Otepää, Puhja ja Rannu kogudust, kuid neis kogudustes on pideva kirikutöö teinud keegi teine. Ta on Valga praostkonna praost, poole

kohaga Vana ja Uue Testamendi teaduse ja heebrea ning kreeka keele lektor EELK Usuteaduse Instituudis, sügissemestril külalisõppejõud

Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Aruandeaastal on ta õppinud ära aramea keele, Jeesuse emakeele, ning tunneb nüüd, et senine elu aramea

keeleta on elatud valesti! Ta on valitud Martin Lutheri Ühingu esimeheks, kuid pole tööd teinud. Kuulub EELK kirikukogu õiguskomisjoni.

Aruandeaastal on ta jutlustanud väljaspool oma kogudust 2. aprillil Jõgeva kirikus, 15. aprillil Sumiaiste kogudusemajas ja 16. aprillil Jyväskylä

Huhtasuo kirikus, 3. juunil Antsla palvemajas, 20. augustil Peterburgi Jaani kirikus, 31. detsembril Karula kirikus, mõne korra Puhja kirikus.

Õpetaja on olnud EELK esindajaks kahel välisreisil, 30. mail Riias, Välis-Läti Evangeelse Luterliku Kiriku Läti praostkonna asutamissinodil, ning

16.-21. augustil Petroskois (ja Peterburgis) Soome-ugri teoloogide konverentsil. Elutingimused Elva pastoraadis on väga head. Tal on abikaasa

Mirja Kaarina, pojad Villem Sakarias (18), Elias Markus (15) ja Johannes Elmar (13). Perekonnaseisuametniku õigused on olemas.

Koguduse praktikant on 43-aastane õpetajaameti kandidaadi staatuses Margus Suvi, Tartu Ülikooli magistriõppe ja Usuteaduse Instituudi

pastoraalseminari üliõpilane. Töötab tugiisiku ja tööharjutuste juhendajana Tartus Johannes Mihkelsoni Keskuses. Varasemalt osalenud

rahvusvahelises misjonitöös ja misjoniprojektides. Valga koguduse töös osalenud poolteiet aastat. 

2. Organist on kirikumuusik Jüri Goltsov. 48-aastane, koguduses töötanud täiskoormusega alates 22.08.1993. Töötab Valga Muusikakoolis

kontsertmeistri ja oreliõpetajana. Tal on kirikumuusiku C kategooria.

3. Teised palgalised töötajad puuduvad.

4. Koguduse tegevusi aitavad korraldada kaksteist vabatahtlikku töötegijat.

III. Jumalateenistuselu analüüs

1. Jumalateenistused peetakse Agenda järgi, eripärasid pole. Kasutusel on soome ja saksa perikoobiread, sõltuvalt pidajast. Ilmikud (peale

praktikandi) pole jumalateenistusi pidanud, erandiks ühel korral Ester Liinak ja ühel korral pühapäevakooli õpetaja Karin Varblane. On olnud

külalisvaimulikke ja jumalateenistusi mitme liturgiga, eriti suurtel sündmustel, nagu kiriku aastapäev ja jumalateenistuse teleülekanne 27.

novembril. Jumalateenistus kestab 1 h 15 minutit, s.h jutlus 15 minutit. Külmal ajal on jumalateenistusi peetud käärkambris.

2. Koguduse arvuline osavõtt jumalateenistustest on kasvav, kaasategutsemine laulus ja palves paraneb. Kirikus on hakanud käima leinajad,

kelle peres on lõppenud nädalal olnud matus. Armulauda on peetud koguduse hooldajaõpetaja poolt regulaarselt kord kuus ja nii sageli, kui

jumalateenistust on pidanud mõni õpetaja, on osavõtt olnud üle poole kirikulistest. Korjanduse jaoks on taldrik, mis asub välisukse lähedal.

Kuu viimasel pühapäeval järgneb teenistusele kirikukohv ja õnnitletakse koguduse sünnipäevalapsi.

3. Väljakuulutatud jumalateenistusi pole pidamata jäänud.

4. Väljaspool kirikuhoonet on peetud surnuaiapühad Priimetsa (23. juuni), Tartu maantee (2 juuni) ja Toogipalu (3. juuli) kalmistutel. Peale selle

neli jumalateenistust Valga Haigla Hooldekodus. Kahel korral on olnud armulauaga ja kahel korral on käinud esinemas Valga Muusikakooli

õpilased.

5. Muusika jumalateenistustel on suurepärane, inimeste kaasalaulmine on kuuldav, liturgia osasid lauldakse. Valga koguduse pikaaegne

organist Jüri Goltsov on hoidnud oreli hästi korras, igaks jumalateenistuseks on tal peale orelisaate ka eelmängud. Orel toob kirikusse ka

muid üritusi. Jumalateenistustel on käinud esinemas mitmed koorid. Valga segakoor Rõõm (27. märts, 4. september, 27. november ja 24.

detsember); Valga Kammerkoor (2 detsember); Tartu Peetri koguduse segakoor (24. aprill) ja Tartu Peetri koguduse kammerkoor (2.

oktoober).
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IV. Kiriklike talituste analüüs

Tublisti on kasvanud matuste arv. Enno Tanilase, Vallo Ehasalu, Tiit Kuusemaa ja Margus Suvi peetud matused on matuse raamatus.

Suurenenud on inimeste huvi oma peresid ristida ja ristimiste arv, samuti huvi oma abielusid õnnistada.

 

V. Muusikatöö

Selle kohta on organist Jüri Goltsov koostanud eraldi aruande, mis on lisas.

VI. Hoolekande- ja hingehoiutöö

1. Kodukülastused on toimunud leinajatega kohtumisena matusetalituste eel. Pastoraalne ja hingehoiualane suhtlus koguduste liikmetega

toimub käärkambri kõnetundides teenistuste järgselt või kokkulepitud aegadel.

2. Kogudusel on Valga Haigla Hoolekande osakonnaga head suhted ning külastamine toimib regulaarselt nii jumalateenistuste kui

palatikülastamiste näol.

3. Toimub suhtlus Valgamaa Puuetega Inimeste Kojaga, kuid ühistööni pole veel jõutud.

4. Materiaalse toetamise on enda kanda võtnud pastoraadis toimiv MTÜ Domus Petri Kogu, mille igapäevaseks tööks on vähekindlustatud

inimeste, sh riskiperedest pärit laste toitlustamine Valga Linnavalitsuse finantseerimise abil. Majas korraldatakse tööotsijatele tööharjutusi ja

tööpraktikat. Kogunenud ressurssidest jagatekse abivajajatele humanitaarabi.

 

VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö

1. Kiriku käärkambris toimub jumalateenistuse järgselt ülenädalase rütmiga Peetri pühapäevakool. Pühapäevakooli tegevust on asunud toetama

misjoniselts Kylväjä. Pühapäevakooli tunde viib läbi Karin Varblane ja abistab praktikant. Nii Karin Varblane kui praktikant on varem omandanud

laste- ja noorsootöö ning teoloogilise ettevalmistuse. Pühapäevakoolist osavõtvaid lapsi on kaheksa, kohal käib nelja lapse ringis. Soontagal

toimunud praostkonna lastelaagris osales koos praktikandiga viis last. Kahel korral on olnud koos praktikandi ja pühapäevakooli õpetaja ning

Valga Muusikakooli õpilastega kaasas Valga Haigla Hooldekodus kaks pühapäevakooli last laulmas. Aruandeaastal toimus 1.advendi

perejumalateenistus, kus esinesid ka Valga kahe lasteaia, Buratino ja Walko lapsed ja Valga Põhikooli ning Valga Muusikakooli õpilased.

2. 2016 aasta jaanuarist ülestõusmispühadeni toimus igal pühapäeval käärkambris talvine leerikooli kursus kaheksa täiskasvanud osalejaga.

Kursust juhendasid hooldajaõpetaja, praktikant ja Karin Varblane. Leeriõpetuse kava töötas välja praktikant hooldajaõpetaja juhandamise järgi.

Pooled kursusel osalenud leerilastest osalevad koguduse jumalateenistustel.

3. Noorsootöö koguduses puudub. Valga Muusikakooli õpilastest ja pühapäevakooli lastest on kujunenud kindel grupp, kellega praktikant käib

hooldekodus teenistusi pidamas. Juba kolmandat aastat on põhikooli algklasside õpilased kaunistanud jõuluaja kiriku. Koguduse suhted linna

koolide juhtkonnaga on tihenenud ning koolid peavad kirikus oma õpilastele jõuluteenistusi. Koolidele see meeldis ja juhtkonnad on andnud

positiivset tagasisidet. Valga Gümnaasiumi juhtkond on väljendatud huvi usundiõpetuse tundide pidamiseks koolis.

4. Piiblitunde ja täiendkoolitusi ei ole koguduses peetud. Kellamees Kalev Leosk on tutvunud EELK Liturgilise komisjoni 1993. aastal koostatud

Kirikuteenija Käsiraamatuga ja hoolitseb suurepäraselt kiriku korrashoiu ja ilme eest.

VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö

Kogudusest väljapoole suunatud kuulutustöö on peamiselt Valga Haigla Hoolekande osakonnas toimuvad jumalateenistused ja palatikülastused.

Evangelisatsiooni- ja misjonitöö osas on kogudus võtnud eesvedamise korraldada linna teiste kogudustega linnaüleseid üritusi: kutsuda

linnarahvast avastama linnakirikuid ja kogudusemaju nagu hästiõnnestunud Kirikute ÖÖ üritus ja „Nelja kiriku suvemuusika festival“.

Samaaegselt on lähendanud linna erinevaid usukogukondi ühisürituste läbiviimine, nagu EEA palvenädal. Misjonitöö meetodina on märgata, et

kiriku kasvav tähtsus linnakogukonna elus toob linlasi osalema kirikuüritustele ja kogudus keskendub pigem kiriku avatud hoidmisele ja huvi

äratamisele. Kogudus osaleb linna mitmetel kultuuriüritustel avatud kirikuna ja huvilistest ning avastajatest pole esialgu puudust põhjus tunda.

Mitmed kontaktid linna ametiasutuste ja organisatsioonide ning koolidega toetavad kristlikku maailmavaadet edastavat tunnistust. Kujunenud on

evangeelset sõnumit kandvad ürituste rütm, milles osalevad koolid ja lasteaiad.

Ka 1. advendi teleülekandega jumalateenistus 27. novembril oli misjon väljaspool kirikut. Selle misjoniürituse kordaminekuks andis väga palju

abi Valga linnavalitus, kes oli huvitatud, et kogu eesti näeks Valga linnas ja Valga Jaani kirikus tehtavat võimalikult heast küljest, ning andis

selleks suure panuse.
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IX. Avalikud suhted

Talgud ameerika saatkonnaga

Kirikuelu kulges kogu aruandeaastal suurenenud avaliku tähelepanu ja avalike suhetega. Oli ju kiriku valmimise 200. aastapäev, mida linn

tähistas koos mitmete ühisüritustega, nagu linna esmamainimise 730. aastapäev ja esimese (?) eesti keele õpiku autori ja eestikeelse hariduse

teenäitaja Hans Eineri 160. sünniaastapäev.

Kohalik ajakirjandus on väljendanud pooldavat huvi kiriku tegevuste osas ning maakonna ajaleht Valgamaalane on kajastanud aruandeaasta

vältel mitmeid kordi oma artiklite, arvamuslugude ja intervjuudega kiriku juubeliaasta tegevusi, üritusi ja kontserte. Lisaks teadetahvlile kiriku

peaukse kõrval informeerib kogudus oma liikmeid ja kohalikku üldsust kirikuelu sündmustest ja tegevustest ajalehe Valgamaalane vahendusel.

Kiriku kuukava ja teateid avaldab oma kodulehel igakuiselt linnavalitsus, Valgamaa sündmuste kalender ja praostkonna koduleht.

Sotsiaalmeedia keskkonnas kajastab koguduse elu ja tegevusi alates märtsist loodud koguduse Facebooki lehekülg ja praostkonna kirikuelu

lehekülg. Kirjastustegevuse osas on augustis, kui kogudus tähistas kiriku valmimise 200. aastapäeva, koostanud kuue plakatiga rändnäituse ja

infovoldiku ning jõuludeks koguduse elu, talitusi ja tegevusi tutvustava voldiku. Koguduses on tellitud mitu eksemplari Eesti kiriku ajalehte. Lisaks

koguduse koostatud voldikutele on levitatud mitmeid brošüüre ja infolehti, ajakirju ning ligi 300 Gideoni ühingu Uusi Testamente.

 

X. Majanduselu

Kirikuhoones on tehtud aasta algul ulatuslik saneerimistöö, uuendatud elektrisüsteem, tehtud selle järel krohviparandused kõikjal, kus vaja.

Aasta lõpus on tehtud töid käärkambris, lihvitud ja õlitatud põrand, valgendatud seinad. Käärkamber on muutunud mõnusaks kooskäimiskohaks.

2016. a lõpetati torni täielik renoveerimine. Renoveeriti torni välis- ja siseuks.

Kirikus on olnud kaks vandalismijuhtumit, 3. septembril ja 8. oktoobril, aastalõpus pandi kirikusse valvesignalisatsioon. Lõhuti vaid aknaid ja käidi

sees.

Pastoraat on üsna korras, parandustöid pole tehtud. Pastoraati hoiab korras rentnik MTÜ Domus Petri Kogu.

Aruandeaastal on valminud uus metsamajanduskava, koguduse õpetaja on käinud looduses läbi metsade piirid.

Jaunseni talu maanteepoolne tükk on antud rendile perekond Solbajale.

Koguduse omalaekumised on kasvanud tunduvalt, liikmeannetus 2852-lt 3585-le, korjandus 2955-lt 3836-le, ametitalituse tulu 620-lt 2508-le.

Projektitoetuste- ja sponsorite annetuste summa on jäänud endiseks, muutunud on vaid see, et nüüd on tulud valdavalt just seotud projektidega

(2463 eurot). Palgakulude suur kasv tuleb sellest, et esimesel poolaastal ei makstud vaimulikupalka. Kütusekompensatsioonid on märgatavalt

vähenenud.

Kulutused kinnisvarale on langenud väga järsult, kuigi tööde tempo on tõusnud, põhjuseks see, et kiriku rekonstrueerimise summad käivad läbi

Valga Jaani Kiriku Sihtasutuse. Seega on kinnisvarakulud praegu just pastoraadi kulud, millele vastavad pastoraadi rentnikult saadavad tulud.

Lisaks sellele maksab MTÜ Domus Petri Kogu ka renti, viimastel kuudel on ta jäänud rendivõlglaseks.

Kogudus maksab organistile palka 210 eurot kuus. Vaimuliku palka pole esimesel poolaastal makstud, teisel poolaastal maksti see praktikant

Margus Suvile 450 eurot brutotasu.

 

XI. Visitatsioonid ja revideerimised

Praosti ja piiskopi visitatsioone pole olnud.

Kogudust on kontrollinud päästeamet ja muinsuskaitseamet.

 

XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega

1. Koguduse suhe linnavalitsusega on jätkuvalt positiivne ning linna kultuurielu rikastav. Mitmekesine koostöö kinnitab suurepärast 

partnerlussuhet. Kiriku tähtpäevadel ja kultuuriüritustel on alati kohal maavalitsuse ja linna esindajad. Linn korraldab kirikus oma mitmeid 

tähtüritusi, nagu linna aukodaniku tiitli kätteandmine ja aastapäeva kontserte. 28. aprillil toimus maa- ja linnavalitsuse ning Ameerika
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saatkonna eesvedamisel kirikus koristustalgute päev ning kõik kiriku aknad said juubelaastaks säravalt puhtaks.

2. Kogudus on loonud suhted linna teiste konfessioonidega. Linna evangeelseid ja vabakirikuid ühendav koostööpunkt on koguduse initsiatiivil

esmakordselt toimunud ühine Eesti Evangeelse Allianssi palveõhtu nelipühi koguduse majas. Praktikant on tutvumise ja Kirikute ÖÖ

korraldamise eesmärgil külastanud kõiki linna kirikuid ja kogudusi ning koguduste ühistööna toimus Valgas 11 koguduse osalusel Kirikute ÖÖ

üritus. Sakraalseid pühakodasid omavate kogudustega toimus -23.07.2016 esmakordselt Valga-Valka nelja kiriku suvemuusika festival.

Kiriku 200. juubelile pühendatud kontserdi külaliseks oli EAÕK metropoliit Stefanus.

3. Suhted naaberkoguduste ja praostkonnaga on tihedad ja tugevalt läbipõimunud. Sagedasti saavad vaimulikud ja koguduse töötegijad kokku

praostkonna konverentsil. Peamiselt Karula koguduse ja praostiga jagatakse matusetalituste koormust, tehakse koostööd teenimise ja

lastetöö korraldamise osas. Tihenenud on kontaktid ja läbikäimine ühisürituste korraldamise nimel Valka Lugaži luterliku kogudusega.

4. Organisatsioonidest on kogudus suhelnud Eesti Evangeelse Allianssiga palvenädala korraldamise raames, Uute Testamentide jagamiseks

Gideon Eesti ühinguga ning pühapäevakooli ja lastetöö materjalide osas Lapsed Eestis ühendusega.

5. Soome Ylistaro sõpruskogudusega on taasloodud kontakt ja kogudus võõrustas sõpruskoguduse esindajaid juubeli tähistamise ajal, õpetaja

Jarmo Happonen jutlustas kiriku aastapäeva jumalateenistusel. Ylistaro pole enam iseseisev kogudus, see on nüüd ühendatud Seinäjoe

kogudusega. Varasemal mitmeteks aastateks katkenud sõprussuhe taastus uueks alguseks. Kestvalt toimib pikaajaline suhe Norra

sõpradega, kes igal suvel korraldavad linnas lastelaagrit.

 

XIII. Koguduse liikmed

1. Muudatusi koguduse koosseisus on raske hinnata.

2. Liikmete vahekord kaasinimestega.

Koguduseliikmete omavahelist suhtlust on tihendanud kogu aasta vältel toimunud kirikukohvi osadused ja kuu sünnipäevalaste õnnitlemine.

3. Liikmete vahekord teiste konfessioonide liikmetega on teadmata.

4. Liikmete kodust elu on raske hinnata.

 

XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud

Aruandeaasta sisse jääb palju sündmuseid ja suurüritusi. Üks neist põhjalik ja ilus saneerimistöö käärkambris, peale selle jätkuvad (ja

valmissaanud) tööd pikihoones ja tornis.

Kogudus osales Kirikute ööl.

2. ja 3. septembril peeti Valga Jaani kiriku 200. aastapäeva. Selle puhuks oli tehtud palju ettevalmistusi, kirikus oli palju külalisi.

27. novembril kandis televisioon Valga kirikust üle 1. advendipühapäeva jumalateenistuse. See oli hea koostöö paljude osapoolte vahel.

Koguduse praktikant Margus Suvi on teinud koguduse vaimulikul teenimisel ja juhtimisel suure töö. Kogudus on olnud alati rahumeelne,

valitsenud on koostöövaim.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 2 889 4 598

Nõuded ja ettemaksed 3 080 2 988

Kokku käibevarad 5 969 7 586

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 993 878 993 878

Kokku põhivarad 993 878 993 878

Kokku varad 999 847 1 001 464

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 363 348

Kokku lühiajalised kohustised 363 348

Kokku kohustised 363 348

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 001 116 1 020 132

Aruandeaasta tulem -1 632 -19 016

Kokku netovara 999 484 1 001 116

Kokku kohustised ja netovara 999 847 1 001 464
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 3 285 2 852

Annetused ja toetused 12 029 8 924

Muud tulud 9 111 8 773

Kokku tulud 24 425 20 549

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -15 393 -32 582

Tööjõukulud -10 664 -6 984

Kokku kulud -26 057 -39 566

Põhitegevuse tulem -1 632 -19 017

Muud finantstulud ja -kulud 0 1

Aruandeaasta tulem -1 632 -19 016
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 632 -19 017

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -93 -367

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 16 232

Kokku rahavood põhitegevusest -1 709 -19 152

Kokku rahavood -1 709 -19 152

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 598 23 750

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 709 -19 152

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 889 4 598
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 020 131 1 020 131

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
1 020 131 1 020 131

Aruandeaasta tulem -19 016 -19 016

31.12.2015 1 001 115 1 001 115

Arvestuspõhimõtete

muutuste mõju
1 1

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
1 001 116 1 001 116

Aruandeaasta tulem -1 632 -1 632

31.12.2016 999 484 999 484
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas.

Rahavoogude aruanne on koos-tatud kaudsel meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro. Kogu põhivara on piiratud kasutusega põhivara 2016 majandusaastal.

Põhivara allahindlust ega juurdehindlust ei tehtud ja põhivara liikumist ei toimu-nud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    320

Tulud

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse

projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi loetakse tuluna het-kel, mil nende laekumine

on praktiliselt kindel.

Kulud

Kulud on need,mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Kulud on kajastatud kassapõhiselt, tulude ja kulude

vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

kassa 262 115

vahendid pangas 2 627 4 483

Kokku raha 2 889 4 598

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 98 95

Sotsiaalmaks 229 218

Kohustuslik kogumispension 19 18

Töötuskindlustusmaksed 17 16

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 363 347
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised

  

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 35 203 958 675 993 878

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 35 203 958 675 993 878

  

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 35 203 958 675 993 878

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 35 203 958 675 993 878

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 285 2 852

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 285 2 852

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Annetused 272 2 735

Ametitalitused 2 508 620

Korjandused 3 565 2 955

Valga Linnavalitsuse poolt toetused 2 200 2 000

Kultuurkapitali poolt toetus 300 0

Toetus pühapäevakoolile 450 614

ERGO poolt hüvitis 420 0

Valga Maavalitsuse poolt toetus 1 963 0

Metsamajandamiskava toetus 351 0

Kokku annetused ja toetused 12 029 8 924

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015
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Rahaline annetus 272 2 735

Kokku annetused ja toetused 272 2 735

Lisa 7 Muud tulud
(eurodes)

 2016 2015

Rendi- ja üüritulu 7 949 8 773

Metsa müük 1 162 0

Kokku muud tulud 9 111 8 773

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia 3 746 4 136

Elektrienergia 3 746 4 136

Veekulud 372 564

Inventaar 159 0

Maamaks 849 849

Varakindlustus 508 499

Kirikukassamaks 325 348

Praostkonnamaks 92 62

Solidaarsusmaks 163 174

Raamatupidamisteenused 1 020 767

Projekti kulud 510 0

Perioodika 53 55

Pangateenus 42 38

Isikliku auto komp. 955 1 490

ATS hooldus,valvaseadmestik 1 437 121

Pühapäevakool 201 129

Kiriku remont 708 22 182

Metsa inventeerimine 0 879

Kiriku juubel 200.a. 2 955 0

Muud 1 298 289

Kokku mitmesugused tegevuskulud 15 393 32 582
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 7 984 5 220

Sotsiaalmaksud 2 680 1 764

Kokku tööjõukulud 10 664 6 984

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 91 92



Aruande digitaalallkirjad
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