Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE

1. Taotleja nimi: Eesti Juudi Kogukond
2. Registrikood: 80086091
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):
Eesti Juudi Kogukond
Karu 16, Tallinn 10120, Harjumaa Eesti
Telefon +372 6623034 e-mail: community@jewish.ee
4. Taotleja arveldusarve number: 221014274724 Swedbank
5. Riigieelarvest saadud summa: 760 eurot
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
Juudi kogukond paigaldas detesembris koostöös Jõelähtme omavalitsuse ja Riigimetsa Majandamise
Keskusega Kalevii-Liivale neli täiendavat teabetahvlit. Kuna Kalevi-Liiva matmis- ja
hukkamispaiga asukoht on inimasustusest eemal ja piirkonnas senine märgistus ebapiisav, tõstavad
II Maailmasõja ohvrite matmispaikadel sõidukijuhtimist keelavad teabetahvlid mälestusmärgi
külastajate teadlikkust.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Märgistada Kalevi-Liival II Maailmasõja ajal hukatute haudade asukoht nelja teabetahvliga.
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)):
Nelja kahepoolse hoiatustahvli paigaldamine Kalevi-Liiva hukkamiskohale, asukohaga piirkonna
põhja, lõuna, ida ja lääne suunas. Hoiatustahvlid on kollased (suurus 400x600 mm), musta tekstiga
”Austage sõjaohvrite hauarahu!”
Projekti tulemusena on hukkamispaiga paremaks märgistamiseks tegevused ellu viidud ning tagatud
liikluskord piirkonnas, mis väldib kergeliiklussõidukite kasutamise harrastusspordiks sõjaohvrite
haudadel.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Planeeritud ajakava
I etapp
November 2017: projekti ettevalmistamine, kokkulepped töö teostajaga
Detsember 2017: Hoiatussiltide paigaldamine

Tegelik ajakava
I etapp
November 2017: projekti ettevalmistamine, kokkulepped töö teostajaga
Detsember 2017: Hoiatussiltide paigaldamine
10. Kaasfinantseerijad:
Eesti Juudi Kogukond MTÜ
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud

Kogusumma
eelarve/tegelik

Tulude loetelu
758,
KM
64
eraldis/Eesti
Sõjamuuseum eurot
Eesti Juudi
Kogukond
Kulude loetelu
Tegevussuund
/
Hoiatustahvlite
kujundus,
valmistamine ja
paigaldamine
(post,
vundament,
klambrid)
Kulu
Kulu
Kulu
Tegevussuund/
transpordi- ja
admin kulu
Kulu
Kulu

Omafinantseering KM osalus
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
758,
64
eurot

760

266,36
eurot

760

266,36 275
eurot

275

758,64

Muud allikad
eelarve/tegelik

758,64

275

275

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
www.jewish.ee

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 Alla Jakobson
Ametikoht Eesti Juudi Kogukonna juhatuse esimees
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Aruande esitamise kuupäev 16. jaanuar 2018

