
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: 7000€ 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Mälestuskivi avamine Kalevlaste Maleva kuulsusrikkaima 

lahingu 100. aastapäeva puhul selle toimumispaigas Skangali mõisas. 

Valkla vabadussõja mälestuskivi juurde infotahvli paigaldamine jäi teostamata erinevate asjaolude 

kokkulangemisel (projektijuhi pikaajaline lähetus, õppustel osalemine jne). Infotahvli paigaldamiseks 

saadud 1000.- euro suuruse toetuse kandsime toetuslepingus p.12 märgitud rahandusministeeriumi 

arvelduskontole. Aruanne kajastab edaspidi Skangali mälestusmärgi püstitamisega seonduvat. 

Tagasimakse kviitung on lisana nr 7.  

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Eesti Vabadussõja, Landeswehri sõja ja Kalevlaste Maleva ajaloo alalhoidmine oluliste sündmuste 

mälestamise ja tähistamise kaudu, pannes rõhku rahvusvahelise koostöö tähtsusele nii ajaloolisest kui 

tänapäevasest vaatevinklist. 

 

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)): 

Mälestuskivi ja -tahvel avati Skangali lahingu 100. aastapäeval, 22. juunil 2019, Skangali mõisas 

Liepa vallas Priekuli maakonnas Läti Vabariigis. Avamistseremoonial pidasid kõne Eesti Vabariigi ja 

Läti Vabariigi president, pärjad asetasid mõlema riigi kaitseministrid ja kaitseväe juhatajad, Kalevi 

JVP ja Kalevi ÜJVP Ohvitseride Kogu, Läti Relvavendade Ühing, Rootsi Päästearmee ning Liepa 

vallavalitsus. Pealtvaatajate hulgas oli nii kohalikke elanikke kui Eestist tulnud huvilisi. 

Tseremooniale järgnes kohvilaud kutsutud külalistele. Mälestuskivi on aastaringselt ligipääsetav 

kõigile külastajatele. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Planeeritud ajakava Tegelik ajakava 

Veebruar 2019 – läbirääkimised kivitöötlusfirmaga Erek OÜ 

25.04.2019 – hinnapakkumise saamine Erek OÜ-lt 

30.04.2019 – kivi transport Paldiski linnakust Erek OÜ territooriumile Rapla maakonda 



11.06.2019 – kivi transport ja paigaldamine Skangali mõisa territooriumile 

22.06.2019 – mälestuskivi avamise tseremoonia 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Skangali mõisas tegutsev Rootsi Päästearmee pakkus kivi avamise tseremoonia järgselt kohvi ja 

suupisteid. 

 

11. Eelarve täitmine:  

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

KM eraldis 7000€ 7000€ 0€ 0€ 100% 100% 0 0 

Kulude loetelu         

Mälestuskivi 

valmistamine ja 

paigaldamine 

6000€ 5900€ 0 0 100% 100% 0 0 

Pärg  100€ 0 20     

Tagasimakse 1000€ 1000€       

Kokku üle-

/puudujääk 

7000€ 7000€ - - - - - - 

 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

Lisa 1 Erek OÜ hinnapakkumine 

Lisa 2 Erek OÜ arve 

Lisa 3 MTÜ Kalevi Üksik-jalaväepataljoni Ohvitseride Kogu maksekorraldus 1 

Lisa 4 MTÜ Kalevi Üksik-jalaväepataljoni Ohvitseride Kogu maksekorraldus 2 

Lisa 5 Groomer OÜ arve (pärg) 

Lisa 6 MTÜ Kalevi Üksik-jalaväepataljoni Ohvitseride Kogu maksekorraldus 3 

Lisa 7 MTÜ Kalevi Üksik-jalaväepataljoni Ohvitseride Kogu maksekorraldus 4 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

https://www.err.ee/955148/eestlaste-soomusrongi-tulid-latlased-vonnusse-vaatama-koikjalt-ule-lati 

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kalevlased-avasid-latis-voiduka-skangali-

lahingu-100-aastapaeval-malestuskivi?id=86615441 

https://lounaeestlane.ee/galerii-kaitseminister-luik-tahistas-latis-vonnu-lahingu-aastapaeva/ 

http://www.mil.ee/et/uudised/10760/kalevlased-avasid-latis-voiduka-skangali-lahingu-100-

aastapaeval-malestuskivi 

http://visit.priekuli.lv/jaunumi/skangalu-muiza-atklats-piemineklis-igaunu-bataljona-cinitaju-

pieminai/ 

http://www.priekuli.lv/images/Priekuli_novada_vestis/Priekulu_novads-106.pdf 

http://www.priekuli.lv/images/Priekuli_novada_vestis/Priekulu_novads-107.pdf  

https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59478 

 

https://www.err.ee/955148/eestlaste-soomusrongi-tulid-latlased-vonnusse-vaatama-koikjalt-ule-lati
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kalevlased-avasid-latis-voiduka-skangali-lahingu-100-aastapaeval-malestuskivi?id=86615441
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kalevlased-avasid-latis-voiduka-skangali-lahingu-100-aastapaeval-malestuskivi?id=86615441
https://lounaeestlane.ee/galerii-kaitseminister-luik-tahistas-latis-vonnu-lahingu-aastapaeva/
http://www.mil.ee/et/uudised/10760/kalevlased-avasid-latis-voiduka-skangali-lahingu-100-aastapaeval-malestuskivi
http://www.mil.ee/et/uudised/10760/kalevlased-avasid-latis-voiduka-skangali-lahingu-100-aastapaeval-malestuskivi
http://visit.priekuli.lv/jaunumi/skangalu-muiza-atklats-piemineklis-igaunu-bataljona-cinitaju-pieminai/
http://visit.priekuli.lv/jaunumi/skangalu-muiza-atklats-piemineklis-igaunu-bataljona-cinitaju-pieminai/
http://www.priekuli.lv/images/Priekuli_novada_vestis/Priekulu_novads-106.pdf
http://www.priekuli.lv/images/Priekuli_novada_vestis/Priekulu_novads-107.pdf


 

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: Toomas Uustal ja Oleg Vanner 

 

Ametikoht: MTÜ Kalevi Üksik-jalaväepataljoni ohvitseride kogu juhatuse liikmed 

 

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev 13.12.2019 

 

 


