
Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE

1. Taotleja nimi: Anija Vallavalitsus

2. Registrikood: 75018816

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): F. R. Kreutzwaldi tn 6, 
74307 Kehra, Harju maakond, Telefon 619 9000, E-post: anija@anija.ee

4. Taotleja arveldusarve number: EE391010002018897002

5. Riigieelarvest saadud summa: 15 000 eurot

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:

Projektiks on Vabadussõja Lahinguvälja mälestusmärgi taastamine, tegevus Anija vallas Vikipalu 
külas Lahinguvälja maaüksusele Vabadussõja Kehra lahingu mälestussamba projekteerimine ja 
aluse (vundamendi) ehitamine koos vajalike elektritöödega.

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:

Sõja-ajaloolise pärandi säilitamine.

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)):

Vabadussõja Kehra lahingu mälestussammas on projekteeritud ja alus (vundament) valminud koos 
vajalike elektritöödega.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:

Vastavalt töövõtulepingule oli tööde üleandmise-vastuvõtmise tähtaeg 30.05.2018, tegelik 
vastuvõtmise tähtaeg 10.06.2018. (esimese akti vastuvõtmine 30.04.2018, teise akti vastuvõtmine 
10.06.2018)

Selgitus: Eesti Sõjamuuseumiga on sõlmitud kaks riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingut 
(Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 31 07.12.2017 summas 15 000 eurot ja 
Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 24 02.04.2018 summas 5 000 eurot). Aruanne 1 
käsitleb lepinguga nr 31 ja aruanne 2 käsitleb lepinguga nr 24 antud eraldisi. Töövõtulepinguga on 



Osaühing Swed ehitusel teostatavaid töid kokku summas 34440 eurot, millest akteeritud on 32640 
eurot. Akteerimata on 1800 euro väärtuses elektritöid, mis on ette nähtud teostada samba 
valmimisel.

10. Kaasfinantseerijad:

11. Eelarve täitmine:  

Tulud/kulud Kogusumma
eelarve/tegelik

Omafinantseeri
ng
eelarve/tegelik

KM osalus
eelarve/tegeli
k

Muud 
allikad
eelarve/tegeli
k

Tulude 
loetelu

17220 17220 2220 2220 15000 15000 0 0

Tulu 17220 17220 2220 2220 15000 15000 0 0
Kulude 
loetelu

17220 17220 2220 2220 15000 15000 0 0

Tegevussuun
d /allprojekt 

mälestussamb
a 
projekteerimi
ne ja aluse 
(vundamendi)
ehitamine 
koos vajalike 
elektritöödega

mälestussamb
a 
projekteerimi
ne ja aluse 
(vundamendi)
ehitamine 
koos vajalike 
elektritöödega

Kulu 17220 17220 2220 2220 15000 15000 0 0
Kulu
Kulu
Tegevussuun
d/ allprojekt 
Kulu
Kulu

Kokku 
üle-/puudujä
äk

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; 
TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 30.04.2018



MAKSEKORRALDUS NR 2760
Arve nr.: 18018

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest

24. mai 2017 Sõnumitooja Anija valla kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks

17. mai 2017 Sõnumitooja Kaitseväelased ja liitlased osalesid Anija vallas Lahinguvälja talgutel

12.mai 2017 Maaleht Kevadtormil osalejad liituvad homme talgutega Vabadussõja ühe tähtsama 
murdelahingu mälestussamba juures

12. mai 2017 Harju Elu Kes hävitas Kehra lahingu ausamba?

4. mai 2017 Linnaleht Rahva toetusel tahetakse taastada vabadussõja murdelahingu mälestussammas

28. aprill 2017 Harju Elu Anija vald soovib taastada Kehra lahingu monumendi

26. aprill 2017 Sõnumitooja Algas annetuskampaania Lahinguvälja mälestussamba taastamiseks

29. märts 2017 Sõnumitooja Lahinguvälja mälestussammas on plaan avada 4. jaanuaril 2018

29. märts 2017 Sõnumitooja Üks Vabadussõja murdelahinguid

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

Viide tegevustele Anija valla koduleheküljel: https://anija.kovtp.ee/lahinguvalja-malestussamba-
taastamine

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 Arvi Kaotam

Ametikoht Anija Vallavalitsus, vallavanem

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/

Aruande esitamise kuupäev 06.11.2018

http://sonumitooja.ee/uks-va%C2%ADba%C2%ADdus%C2%ADso%C2%ADja-mur%C2%ADde%C2%ADla%C2%ADhin%C2%ADguid/
https://sonumitooja.ee/lahin%C2%ADgu%C2%ADval%C2%ADja-ma%C2%ADles%C2%ADtus%C2%ADsam%C2%ADmas-on-plaan-ava%C2%ADda-4-jaa%C2%ADnua%C2%ADril-2018/
http://sonumitooja.ee/algas-annetuskampaania-lahinguvalja-malestussamba-taastamiseks/
http://www.harjuelu.ee/2017/04/9717/anija-vald-soovib-taastada-kehra-lahingu-monumendi/
http://www.linnaleht.ee/802893/rahva-toetusel-tahetakse-taastada-vabadussoja-murdelahingu-malestussammas
http://www.harjuelu.ee/2017/05/9851/kes-havitas-kehra-lahingu-ausamba/
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kevadtormil-osalejad-liituvad-homme-talgutega-vabadussoja-uhe-tahtsama-murdelahingu-malestussamba-juures?id=78194752
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kevadtormil-osalejad-liituvad-homme-talgutega-vabadussoja-uhe-tahtsama-murdelahingu-malestussamba-juures?id=78194752
http://sonumitooja.ee/kait%C2%ADse%C2%ADvae%C2%ADla%C2%ADsed-ja-liit%C2%ADla%C2%ADsed-osa%C2%ADle%C2%ADsid-ani%C2%ADja-val%C2%ADlas-la%C2%ADhin%C2%ADgu%C2%ADval%C2%ADja-tal%C2%ADgu%C2%ADtel/
http://sonumitooja.ee/ani%C2%ADja-val%C2%ADla-kin%C2%ADgi%C2%ADtus-ees%C2%ADti-va%C2%ADba%C2%ADrii%C2%ADgi-100-aas%C2%ADta%C2%ADpae%C2%ADvaks/
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