
Korra lisa 2 

 

 

 

 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Pommiauk 

 

2. Registrikood:80346310 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):Tallinna mnt 15, 

Jõgeva, 48305, telefon 5104191, mtupommiauk@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number:EE222200221060255085 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 4000 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Eesti sõjaajalugu kajastava muuseumi edendamine. 

Jõgewa Muuseumi avamine külastajatele hooajaks 5 päeval nädalas 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Jõgewa Muuseumi ekspositsiooni avamine 

külastajatele hooajal vähemalt 5 päeval nädalas 

 

 

 

 

 

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)): 

Alates 01.04.2015 kuni 30 09.2015 a Jõgewa Muuseum avatud külastajatele  kolmapäevast 

pühapäevani. Hooaja jooksul muuseumi külastanud ca 2000 külastajat. Seoses palgatöötaja 

palkamisega alustatud muuseumieksponaatide kaardistamisega ja   andmebaasi koostamisega. 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Palneeritud tegevus 01.04.2015 kuni 30.09.2015 

Tegelik tegevus 01.04.2015 kuni 30.09.2015 

 



 

 

 

 

 

10. Kaasfinantseerijad:puuduvad 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 4000 4000 - - - - - - 

Tulu          

Kulude loetelu 4000 3999,96 - - - - - - 

Personalikulud  4000 3999,96 - - - - - - 

Kulu         

Kulu         

Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

0 0,04 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;  

Väljavõte raamatupidamisest palgatasude kohta 

Tagasimakse dokument 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

Saadud toetusest on Jõgevamaa ajalehes Vooremaa ilmunud 2 artiklit ja sotsiaalmeedias on 

avaldatud teavet selle kohta et ESM toetusel on Jõgewa Muuseum avatud.  

 

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 Sergei Jerjomin 

 

Ametikoht juhatuse liige 

 

Allkiri allkirjastatud digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev 22.12.2015 

 

 


