
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Kalevi Üksik-jalaväepataljoni Ohvitseride Kogu 

 

2. Registrikood: 80110464 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Jägala küla, Jõelähtme 

vald 74205, Harjumaa 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE961010002006437005 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 3000€ 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Kalevi JVP 100 aastapäeva puhul mälestustahvli avamine 

Tallinna Reaalkoolis, kus Kalevlaste Maleva asutati (20 detsember 1918). 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Eesti Vabadussõja, Kalevi JVP (Kalevlaste Maleva) ja Tallinna reaalkooli ajaloo alalhoidmine läbi 

oluliste sündmuste mälestamise eesmärgiga siduda Kaitseväge tsiviil ühiskonnaga läbi ühise ajaloo 

ning seeläbi tekitadad noortes huvi ajaloo ja riigikaitse vastu. 

 

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)): 

Mälestusplaat avati Kalevi JVP 100. aastapäeval 20. detsember 2018 Tallinna Reaalkooli fuajees. 

Tseremoonia käigus asetati pärjad Vabadussõjas langenud õpetajate ja õpilaste mälestusmärgile, 

Kalevi JVP ülem ja kaplan pidasid isamaalise kõne Reaalkooli gümnasistidele. Lisaks toimus 

Kaitseväe propageerimiseks Reaalkooli territooriumil Kalevi JVP relvastuse, tehnika ja pildinäitus. 

Kalevi JVP 100. aastapäeva vastuvõtt Reaalkoolis, millel osalesid peale Kalevi JVP isikkoosseisu 

veel Kalevi ÜJP Ohvitseride Kogu liikmed, Reaalkooli juhtkond ja Kalevi Spordiseltsi esindaja. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Planeeritud ajakava Tegelik ajakava 

Kuni 01. märts 2018 – alternatiivsete hinnapakkumiste otsimine mälestusplaadi tootmiseks. 

15. märts 2018 mälestusplaadi tellimuse esitamine skulptorile 

01 september 2018 mälestusplaat valmis November 2018 

17-19 detsember 2018 mälestuplaadi seinale 

kinnitamine 

17. detsember 2018 mälestusplaadi seinale 

kinnitamine 

20. detsember 2018 mälestusplaadi pidulik avamine Tallinna Reaalkoolis 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Ei olnud 



 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

KM eraldis 3000€ 3000€ 0€ 0€ 100% 100% 0 0 

Kulude loetelu         

Mälestusplaadi 

valmistamine ja 

paigaldamine 

3000€ 2232€ 0 0 100% 100% 0 0 

Kokku üle-

/puudujääk 

- Ülejääk 

768€ 

- - - - - - 

 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

Lisa 1 EREK OÜ arve 

Lisa 2 MTÜ Kalevi Üksik-jalaväepataljoni Ohvitseride Kogu makeskorraldus 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

https://www.postimees.ee/6482522/galerii-ja-video-kalevi-jalavaepataljon-tahistas-100-aastapaeva 

http://www.mil.ee/et/uudised/10538/kalevi-jalavaepataljon-tahistas-100-aastapaeva 

https://tr-my.net/watchvideo/kalevi-jalav%C3%A4epataljon-sai-100-aastaseks-z1v7ZdCR_FE.html 

 

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 Kaido Vaher 

 

Ametikoht Juhatuse esimees 

 

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev 07. jaanuar 2019 
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