Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
leping nr 5-2/25/2020

1. Taotleja nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
2. Registrikood: 80208720
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):
Kiriku plats 3, Tallinn 10130
kantsler@eelk.ee
4. Taotleja arveldusarve number: EE932200221002160604
5. Riigieelarvest saadud summa:

5000.00 Eurot

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
Praktilises tööde käigus on lähtutud põhimõttest, et Vabadussõjas ja II maailmasõjas
hukkunud kaasmaalaste hauad saavad hoitud vääriliselt, kui ka ümbruses olevad hauad s.t.
kogu Eesti surnuaia osa Petseri linna surnuaial on korrastatud.
Sõdurite haudade osas on hauaplatsid korrastatud, üks rist lastud parandada ja tellitud ning
pandud ristidele messingist mälestusplaadid.
Kogu surnuaia osas on eemaldatud võsa, korrastatud suur osa haudu. On teostatud haudade
kirjeldus, numeratsioon ja kaardistamine.
Kordustrükina valmistati uuesti ette trükiks ja trükiti brošüür „EELK Petseri Peetri
kogudus“,milles kajastub ka informatsioon Petseri surnuaia kohta.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Langenud kaasmaalaste mälestuse ja haudade korrashoiu järjepidevuse tagamine.
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)):
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
10. Kaasfinantseerijad:
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Toetus
Kulude loetelu
Haudade
hooldamine
3.1.1
Korrastamise

Kogusumma
eelarve/tegelik
5000

5000

2000

2000

2000

1735

Omafinantseering KM osalus
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik

Muud allikad
eelarve/tegelik

kulud3.1.2
Ühisüritus
3.1.3
Väljaantud
trükised 3.1.4.

500

0

500

1265

0

0

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 ANDRUS MÕTTUS
Ametikoht EELK kantsler
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Aruande esitamise kuupäev 20.jaanuar 2021.a

