
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Muuseumi Sõprade Klubi 

 

2. Registrikood: 80303364 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Roheline 19c, Sinimäe, 

Vaivara vald, Ida- Virumaa; 5524273; sven.udam@vaivara.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE121010220115821012 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 1755.00 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

a) Kaitseministeeriumi abiga taastatud Riigiküla Vabadussõja ausamba juurde infostendi 

paigaldamine. Stend kajastab selle paiga sündmusi eesti Vabadussõjas, II Maailmasõjas ja 

Vabadussõja ausambaga seonduvat. 

b) Vabadussõja Utria dessandi rannakivil asunud mälestusplaadi taastamine. Algne 

metallplaat oli paigaldatud enne II Maailmasõda, nõukogude okupantide poolt hävitatud, 

taastati 1991, seejärel varastati. Seetõttu paigaldasime taotletud rahaliste vahenditega 

kiviplaadi algse tekstiga. 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Jäädvustada ja teadvustada Eesti Vabadussõja mälestust. 

 

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)): 

Utria dessandi rannakivil asunud mälestusplaadi taasavamine toimus Taasiseseisvumispäeval 

20. augustil 

Riigiküla Vabadussõja ausamba juurde paigaldasime infostendi 30. novembril 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Planeeritud oli avamine 23.06, varuvariant 20.08 

Kuna leping allkirjastati 10.07, toimus mälestusplaadi avamine 20.08 

Infotahvli puhul tekkis viivitus seose tõlketööde (ei olnud algses kavas) ja tarnega. Oktoobri 

algul lisasime lepingule punkti, mis pikendas lepingu kehtivust kuni 30.11 

 



 

10. Kaasfinantseerijad: 

Ei olnud 

 

 

11. Eelarve täitmine:   
 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu - - - - - - - - 

Tulu          

Kulude loetelu         

Tegevussuund  

Infotahvli 

koostamine, 

tellimine ja 

paigaldamine  

846.96 846.96 - - 846.   

96 

846.   

96 

- - 

         

         

         

Tegevussuund/  

Mälestusplaad

i tellimine,pai-

galdamine ja 

avamine 

733.04 733.04 - - 733.   

04 

733.  

04 

- - 

         

Projekti 

juhtimine 

175.00 175.00 - - 175. 

00 

175.  

00 

- - 

 

Kokku üle-

/puudujääk 

- - - - - - - - 

Kokku:     1755.00 1755.00          1755.00  1755.00 

 

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               Sven Udam 

 

Ametikoht     MTÜ Muuseumi Sõprade Klubi, juhatuse liige, projektijuht 

 

Allkiri            Sven Udam 

 

Aruande esitamise kuupäev      21.12. 2015 

 

 

 


