Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: MTÜ Barclay de Tolly Sõprade Klubi
2. Registrikood: 80372603
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Tartu mnt 7-7, 10145
Tallinn, Harjumaa
4. Taotleja arveldusarve number:
5. Riigieelarvest saadud summa: 10 000 eurot

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
Barclay de Tolly (BDT) mausoleum on Tõrva vallas tähelepanuväärne turismiatraktsioon, mille
olemasolu ja sisu on plaanis lähiaastatel oluliselt väärindada. Eesmärgiks on BDT hauakambri abil
tuua piirkonda palju väliskülalisi, kuid kindlasti suurendada ka siseturismi osakaalu ja mahtu.
Oluline on objekti korras hoida ja väärikana eksponeerida, sest nimetatud objekti
korrashoiuvajadusele on viidanud ka välisriikide esindajad.
Projekti raames rekonstrueeriti mausoleumi lagi ja seinad, paigaldati katuseventilaatorid
ventilatsioonikorstnatele, värviti krüpti viiva trepi piirdepostid, asendati trepiava ümbritsev tross
metallketiga, asendati valvurimajas lahtised põrandaplaadid ja rekonstrueeriti korstnapitsid.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Projekti eesmärgiks olin remonditud ja vähemalt viie aasta perspektiivis ilma täiendavate tööde
vajaduseta turismiobjektina toimivad Barclay de Tolly mausoleum ja valvurimaja (muuseum) ehk
tervikkompleks.
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)):
Projekti otsesed eesmärgid said täismahus täidetud, üldisemate eesmärkide täitmisele hinnagu
andmiseks on vaja pikemat seireaega.
Projekti tegevuste elluviimist toetas Tõrva Vallavalitsus.
Tegevuste elluviimiseks korraldati läbirääkimistega väikehange, Kuna hanke I voorus laekunud
pakkumused ületasid kavandatud eelarveliste vahendite mahtu, muudeti hanke aluseks olevat

tehnilist kirjeldust, vähendades tegevuste mahtu. Hanke II voorus esitas madalaima maksumusega
pakkumuse Mulgi Ehitus OÜ, kellega sõlmiti ka töövõtuleping.
Võrreldavad pakkumused võeti ka muinsuskaitselise järelevalve teenuse pakkuja leidmiseks. Leping
sõlmiti madalaima maksumusega pakkumuse esitanud Liivimaa Lossid OÜ-ga.
Peale hankelepingu aluseks olevate tööde teostamist jäi projekti eelarvesse veel kasutamata
vahendeid, mida otsustati kasutada valvurimaja korstnapitside rekonstrueerimisele. Ehitaja
leidmiseks võeti võrreldavad hinnapakkumised ja telliti töö Pesplat OÜ-lt.
Kuna tegemist on muinsuskiatsealuse objektiga, hoidis kõigil tegevustel silma peal ka
Muinsuskaitseameti Valgamaa nõunik Margis Sein.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Tegevusi planeeriti ellu viia 2020. aasta jooksul, eelistatult alates suve teisest poolest.
Tegelikkuses tehti valdavalt tööd suve esimeses pooles ja valvurimaja korstnapitside töö jäi
sügisesse. Töövõtuleping Mulgimaa Ehitus OÜ-ga sõlmiti 12.05.2020 ja viimane Pesplat OÜ arve
maksti 03.11.2020.
10. Kaasfinantseerijad:
Barclay de Tolly Sõprade Seltsi omafinantseeringu tasumist toetas Tõrva Vallavalitsus.
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud

Kogusumma
eelarve/tegelik

Omafinantseering
eelarve/tegelik

KM osalus
eelarve/tegelik

Tulude loetelu
Kaitseministeeriumi toetus
Omafinantseering Tõrva
Vallavalitsuse kaasabil
Kulude loetelu
BDT mausoleumi ja
valvurimaja(muuseumihoo
ne) remont (Mulgi Ehitus
OÜ)
Valvurimaja korstnapitside
rekonstrueerimine
Muinsuskaitseline
järelevalve

23 862,8
15000
8 862,8

14 689,96
10 000
4 689,96

8 862,80

4 689,96

15 000
15 000

10 000
10 000

8 862,8

4 689,96

23 862,8
21 862,8

14 689,96
12 544,20

8 862,80
6862,8

4689,96
2544,20

15 000
15000

10 000
10 000

0,00

13 66,00

0,00

1366,00

0,00

0,00

2000,000

779,76

2 000,00

779,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku üle-/puudujääk

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 Siim Kabrits
Ametikoht juhatuse liige
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Aruande esitamise kuupäev kuupäev digitaalallkirjas

