
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Kullamaa Kihelkonnamuuseum 

 

2. Registrikood: 80271189 

 

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

Kullamaa vald, 90701 Läänemaa,tel. 53496691, kultuurimaja(ät)kullamaa.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE56 2200 2210 4548 0888 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 4000.00 eurot 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: teatmeteose ”Põhjakotkad 2” kõigi Eestis kuni 1940. 

aastani nii kaitseväe kui ka Eesti lennufirmade ja eralendurite käsutuses olnud lennukitest 

väljaandmine (kõvakaaneline raamat formaadis 17x24 cm, 480 lk, 200 mustvalget fotot, 60 

värvitahvlit, trükiarv 750)  

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Eesti lennunduse tehnilise arengu ülevaade kuni 

1940. aastani 

 

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)): raamat ilmus trükist 10. detsembril 2015, kirjastas Külim OÜ, 

trükiti Tallinna Raamatutrükikojas (kõvakaaneline raamat formaadis 17x24 cm, 527 lk, 330 

mustvalget ja 5 värvifotot, 52 värvitahvlit, trükiarv 700) 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: raamat planeeriti toimetada ja trükiks 

ette valmistada juuli-august 2015, tegelikult tehti seda september-oktoober 2015, planeeriti 

trükkida septembris, tegelikult trükiti novembris 2015 

 

10. Kaasfinantseerijad: Lennuliiklusteenistuse OÜ ning reklaami ostu teel AS Tallina 

Lennujaam ja Nõmme Silmakliinik OÜ 

 



11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Toetused  12107 

63% 

12500 

67% 

  4000 

21% 

4000 

22% 

8107 

42% 

8500 

46% 

Müügitulu 7000 

37% 

6125 

33% 

7000 

37% 

6125 

33% 

    

Kulude loetelu         

Autoritasud / 12000 12000   4000 4000 8000 8000 

Kirjastamine 7107 6625 7000 6125   107 500 

Kokku üle-

/puudujääk 

0 0 0 0 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;  

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

 

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

taotleja peab vajalikuks  

 

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 ……Loit 

Lepalaaan………………………………………………………………………………….. 

 

Ametikoht ……MTÜ Kullamaa Kihelkonnamuuseumi juhatuse 

esimees……………………………………………………………………………. 

 

Allkiri ……………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev …25. Jaanuar 2016……………………………….. 

 

 


