
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  

MTÜ Järveküla külaselts 

2. Registrikood: 

80369423 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 

Tohvre talu, Järveküla küla, Rae vald, Harjumaa, 75304 

Telefon: +372 50 40 974 

e-mail: margus.haljastus@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number: 

EE282200221064860052 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

1919.90 € 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Mälestuskivi püstitamine kolonel Aleksander Seimanile, Järvekülas, Rae vallas, Harjumaal. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

 

Eesmärk: jätta märgiline jälg Vabadussõja kangelase, kolonel A. Seimani kohta, kes on 

pälvinud kolm vabadusristi (I/2, II/2, III/3) ja autasumaa. Kolonel Aleksander Seiman oli 

Mõigu mõisa omanik, kus elas koos perekonnaga. 

Kivi asukohaks on sellest tulenevalt Vana-Tartu mnt. ja Leerimäe tee ristmik, millest Mõigu 

mõis jääb ca 200-meetri kaugusele. 

 

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja projekti 

teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas sisaldama 

toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja osalejad (nt 

õpilased, pensionärid vms)): 

 

Tulemus: mälestuskivi on paigaldatud ja avatud. 

Projekt on täidetud 100%-lt ja eelarve on täidetud täies mahus koos kaasfinantseerijatega. 

Toimumise aeg: 07. oktoober 2016, kell 15:00. 

Toimumise koht: Vana-Tartu mnt. ja Leerimäe tee ristumiskoht, Järvekülas, Rae vallas, 

Harjumaal. 

Läbiviija: MTÜ Järveküla külaselts. 

Teema ja sisu: mälestuskivi pidulik avamine. 

Osalejad: MTÜ Järveküla külaselt, KL ja KV esindajad, EROK ja Eesti Eruohvitseride Kogu, 

Rae Vallavalitsuse esindajad, KL ülem, brigaadikindral Meelis Kiili, Riigikogu liige Johannes 

Kert, kolonel Seimani sugulased ning kohalikud elanikud. 

Osalejate arv: ca 100 inimest. 

 

mailto:margus.haljastus@gmail.com


9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Ajakava: 01.06-01.08 2016, mälestuskivi ideekavand ning kivi leidmine. 

01.08-01.09 2016 mälestuskivi valmistamine ja valmimine. 

01.09-05.10 2016 mälestuskivi platsi rajamine ja kivi paigaldamine. 

Mälestuskivi avamine: 07. oktoober 2016, kell 15:00. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Viaston Infra OÜ, Tofre Haljastus 

OÜ, eraisikud: Marika Tabur, Erik Villik Robinson, Enn Tupp, Johannes Kert, Peeter Suu, 

Õnne Leirost, Rein Odar, Ülar Odar, Toomas Laan. 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu ESM        

Tulu  1919.90 1919.90 - - 319.98 319.98 - - 

Kulude loetelu         

Tegevussuund 

/allprojekt  

Renott 

Kivi 

OÜ 

       

Kulu 1919.90 1919.90 - - 319.98 319.98 - - 

Kulu         

Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

0 0 - - 0 0 - - 

 

Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu, piletimüük) 

summana ja protsentides kogusummast. 

Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu lisada). 

 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule; 

Kuludokument: arve nr 2408, Renott Kivi OÜ, summa: 1919.90 koos käibemaksuga. 

ostuarve koopia lisatud manusena. 

 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

Paberkandjal ilmunud kajastus: Postimees, Harju Elu, Rae Sõnumid. 



Elektrooniliselt: www.kaitseliit.ee; www.irl.ee; www.pluss.postimees.ee; www.valitsus.ee; 

www.facebook/raevald.ee; www.pildid.mil.ee; www.rae.ee;  

 

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida 

taotleja peab vajalikuks  

Lisatud foto kolonel Seimani mälestuskivist. 

 
 

14. Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust 

 

Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei 

ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud kõik kohustused 

riiklike ja kohalike maksude osas. 

 

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: 

 

Nimi: Margus Pihlakas 

 

Ametikoht: MTÜ Järveküla külaseltsi juhatuse liige 

 

Allkiri: digitaalne 

 

Aruande esitamise kuupäev: 19.detsember 2016 
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