
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Sakala Sõjameeste Ühing MTÜ 

 

 

2. Registrikood: 80042343 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Ploomi tn.28,71017 

Viljandi, tel. 5228 141, 56 453 261; e-mail: marika.sandre@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE611010302007117008 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 17 000 eurot 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Artur Sirk´i mälestusmärgi kavandamine ja teostamine 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Artur Sirk´i mälestusmärgi rajamine Ambla 

kalmistule Vabadussõja ausamba vahetusse lähedusse 

 

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)): Mälestusmärgi autor on skulptor   Ekke Väli, kellele tasuti 15000 

eurot 2017.a. saadud sihtotstarbelise toetuse arvelt.  Pronksivalu tööd tegi  Tormis Disain  OÜ 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:  esialgse plaani järgi pidi mälestusmärk 

valmima 2017.aastal, kuid avamiseni jõuti alles 2018.aastal. 

 

10. Kaasfinantseerijad:  

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 17000 17000       

Tulu          

Kulude loetelu         

Mälestusmärgi 

valmistamine  

16912 16912       

Transport 90 90       

Kulu         



Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

2 2       

 

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   Marika Sandre 

 

Ametikoht  raamatupidaja 

 

Allkiri ……………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev  23.01.2019 

 


