
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Karksi Kultuuriselts 

 

2. Registrikood:  80034929 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Karksi  küla, Mulgi 

vald, Viljandimaa. Kontaktisik Elve Joon – tel.53428070; helvejoon@hot.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE841010302014029008 SEB 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 1000€ 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

MTÜ Karksi Kultuuriselts koostöös Kaitseliidu Sakala maleva Karksi malevkonna, Scoutspataljoni 

1.jalaväebrigaadi, Mulgi valla Karksi piirkonna ja Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendusega 

paigaldasid 6.septembril 2019 Eesti Vabadussõja Karksi lahingu tähistamiseks (Karksi lahing 

toimus 4 - 5 jaanuaril 1919. aastal) Karksi külasse  mälestuskivi koos lahingut kirjeldava stendiga.  

Mälestuskivi telliti Monument OÜ-lt ja on valmistatud maakivist 180x100x45cm, üks külg täielikult 

poleeritud ja tekst, kivi ees on plaat toetajate nimedega.  

Mälestuskivi juures olevale infotahvlile on kirjutatud eesti, inglise ja vene keeles tekst Vabadussõja 

Karksi lahingu käigu kohta koos scout Jaan Kutsari kangelasteo kirjeldusega ning fotod. 

  

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Tähistada ja säilitada sõja-ajalooline pärand – Vabadussõja  Karksi lahingupaik. Mälestusmärk 

hoiab alal kohaliku kogukonna ajaloomälu ja identiteeti, annab külastajatele teavet Karksi kandi 

ajaloost ning tõstab küla tuntust ja atraktiivsust. Scout Jaan Kutsari kangelastegu on eeskujuks 

tänapäeva ja tuleviku noortele kodukaitse ja koduarmastuse kasvatamisel. 

  

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)): 

Karksi külamaja juurde on paigaldatud Vabadussõja Karksi lahingut tähistav mälestuskivi koos 

infotahvliga. Mälestuskivi pidulikul avamisel 6.septembril 2019 osales 110 inimest, sh August 

Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilased, Scoutspataljoni esindus, KL Sakala maleva ja Karksi 

malevkonna liputoimkonnad ja auvahtkond, Naiskodukaitse Sakala ringkonna Karksi jaoskonna 

auvalve, Mulgi valla,  koostööpartnerite ja annetajate esindajad ning arvukalt külarahvast. Karksi 

lahingut meenutas Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. Mälestuskivi pühitses KL Sakala maleva 

kaplan Peeter Parts. Karksi lahingu võitlejaid austati rohkete lillede ja pärgadega.  

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

mailto:helvejoon@hot.ee


 

Tegevused 

 

Planeeritud aeg 

 

Tegelik aeg 

Hinnapakkumiste võtmine, rahastajate leidmine Märts - aprill Märts - aprill 

Mälestusmärgi rajamiseks platsi ettevalmistamine: 

pinnase tasandamine ja kruusa/liivaga   täitmine 

mai juuni 

Mälestuskivi valmistamine: kivi töötlemine, teksti 

graveerimine, transport ja paigaldus – OÜ Monument 

Ants Helinurme Töötuba OÜ valmistab ja paigaldab 

Karksi lahingu mälestuskivi juurde infotahvli. 

Juuni-august August  

Mälestusmärgi ümbruse haljastus 

 

august august 

Mälestusmärgi pidulik avamine  september 6.september 2019 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Mälestuskivi kaasfinantseerijad: 

Mulgi vald 

KL Sakala malev 

Scoutspataljon 

OÜ Puidukoda 

Coop Abja Tarbijate Ühistu 

 

11. Eelarve täitmine:   

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 3200 3200 92 92 1000 1000 2108 2108 

Mulgi vald       500 500 

KL Sakala 

malev 

      500 500 

Scoutspataljon       608 608 

Abja TÜ       500 500 

Kulude loetelu 3200 3200 92 92 1000 1000 2108 2108 

Karksi lahingu 

mälestuskivi 

valmistamine 

Arve nr 86 OÜ 

Monument 

3200        

Kulu         

Kulu         

Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

Kokku üle-

/puudujääk 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 



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 

        Viljandimaa ajaleht Sakala nr.173 6.september 2019 lk 5 „Tammepärja aumärgi kavaleri 

eestvedamisel leidis Karksi lahingu mälestuskivi oma koha“ 

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: Elve Joon 

 

Ametikoht: MTÜ Karksi Kultuuriseltsi juhatuse liige 

 

Allkiri: allkirjastatud digitaalselt 

Aruande esitamise kuupäev 12.september 2019 

 


