
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  

                                                Rannu Maanaiste Selts Laine 

2. Registrikood: 

                                       80063012                 

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

Rannu alevik Rannu vald Tartumaa 61120 ; 5177383   viivevink@hotmail.com 

4. Taotleja arveldusarve number: 

                                                      EE871010102010099009 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

                                                        6 000 eurot 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Projekti hõlmas tegevusi, et saaks Rannu vallas taastatud Vabadussõja mälestusmärk. Taastamist 

alustati juba 1991.aastal, aga siis jäi see katki tänu osade inimeste vastuseisule. Kui 2014.aasta 

jaanuaris käidi välja idee taastada mälestusmärk, siis kindlasti ei uskunud keegi, et asjad edenevad 

nii kiiresti. 2014.aasta augustikuus tulid kalmistu korrastustööde käigus välja mälestusmärgi 

peamised kiviosad. See kiirendas taastajate tegevust.  

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Projekti eesmärgiks oli taastada Rannu kalmistul Vabadussõja mälestusmärk. Kuna mälestusmärgi 

kohale oli paigutatud skulptuur Rannu Ema, siis tuli see kuju ümber paigutada ja kujundada 

kalmistu keskne koht niimoodi, et see rahuldaks kõiki osapooli.  

Eesmärgiks oli ka mälestusmärk pidulikult avada 23.08. 2015 ning sellega saime samuti hakkama. 

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)): 

Skulpor Ekke Väli koostas vajalikud joonised ja otsis ka tööde teostajad: Tormis Disain, OÜ, OÜ 

Mandragora, FIE Ekke Väli. 

Annetuste kogumine mälestusmärgi taastamiseks toimus jaanuarist augustini 2015.  

Mälestusmärgi taasavamisest Rannu kalmistul võttis osa üle 200 inimese.Osales Kaitseväe orkester, 

EMLS Tartu meeskoor, kaitseliitlased jt. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Planeeritud ajakava: 

August-detsember 2014  -eksperthinnangud, eskiis tegemine, hinnapakkumised 

Jaanuar-märts   2015      - tööde teostamiseks vajalike finantside  hankimine 

Aprill – juuli      2015      - tööde teostamine(kiviosade restaureerimine ja puuduolevate 

valmistamine, skulptuuride modelleerimine, pronksivalu, vundamendid 

23.august 2015                  - samba pidulik avamine(1931.a avati sammas 23.augustil) 

 



Planeeritud ajakavast sai kinni peetud, ainult annetuste kogumine kestis samba avamiseni. 

 

 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

      Rannu Vallavalitsus, annetused(130 eraisikut ja ettevõtet) 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 18232 18468 232 300 6000 6000 12000 12168 

projektid 10000 6000   6000 6000   

Annetused jms 8232 12468 232 300   8000 12168 

Kulude loetelu         

eskiis 500 0     500 0 

kivitööd  8232 8232 232 0 2000 2000 6000 6232 

Skulptuuride 

modelleerimine 

5000 5000   2000 2000 3000 3000 

Pronksivalu 4500 4500   2000 2000 2500 2500 

Küünalde alus 0 300 0 300     

Langenute 

nimekirja 

täpsustamine  

0 200     0 200 

 

Kokku üle-

/puudujääk 

 +236  0  0  +236 

         

         

         

 

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). 

Projekti oli sisse kirjutatud eskiisi eest tasumine. See tasuti otse Rannu Vallavalitsuse poolt. Samas 

lisandus projekti lisakulud (küünlaalus ja langenute nimekirjade täpsustus). 

Annetustena õnnestus raha koguda rohkem. Mälestusmärgi juurde on vaja tahvlit taastamise kohta, 

valgustust jms. Peame vallavalitsusega nõu, mida me finantseerime annetustest. 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

OÜ Mandragora arve ja maksekorraldus 

Tornis Disain OÜ arve ja maksekorraldus 

FIE Ekke Väli arve ja maksekorraldus 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 



 Tartu Postimees 25.08.15  

http://tartu.postimees.ee/3304607/leitud-sambatukid-said-taas-kokku 

 

Elva Postipoiss nr 31 (29.08.2015) 

Rannu Valla Leht  

http://www.rannu.ee/index.php/999/?leht=168 

Rannu Valla Lehes on edastatud infot mälestusmärgi taastamisest pea igas lehenumbris 

viimase aasta jooksul. 

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/marko-mihkelson-toogem-vabadussoja-

monumentidele-rohkem-lilli-kui-tuuakse-pronkssodurile?id=72272241 

 

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 Viive Vink 

 

Ametikoht Rannu MNS juhatuse liige 

 

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev04.09.2015. 
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