
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Kehra Raudteejaam 

 

2. Registrikood: 80273870 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):  Raudtee 7, Kehra, 

Anija vald, Harjumaa; +37253402876, info@kehrajaam.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE172200221050059602 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 8000 eurot 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

    Vabadussõja Kehra lahingu  mälestussamba taastamine. Eelnevalt oli ehitatud samba vundament, 

rajatud juurdepääsutee, korrastatud ümbrus. Mälestussamba ehitaja leidmiseks koostasid Anija 

vallavalitsus ja MTÜ Kehra Raudteejaam koostöölepingu ning MTÜ Kehra Raudteejaam võttis 

kivitöid tegevatelt firmadelt 3 hinnapakkumist. Soodsaimaks osutus Renott Kivi OÜ 

hinnapakkumine. Ning selle firmaga sõlmiti töövõtuleping.  

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

     Projekti eesmärk oli taastada Vabadussõja Kehra lahingu mälestussammas, mis püstitati kunstnik 

Ernst Jõesaare kavandi järgi 1939. aasta novembris, hävitati Teise maailmasõja ajal ning oli siiani 

taastamata. Projekti tulemus on  Lahinguvälja raudteepeatuse vahetus läheduses asuv suur 

pilkupüüdev mälestussammas koos haljastatud ümbrusega. Sammas on hästi vaadeldav raudteelt, on 

pimedal ajal valgustatud ning tõmbab tähelepanu. Selle kaudu saab selgitada seal toimunud 

ostustava tähendusega sündmust. 

 

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)): 

Projekti tulemus on  Lahinguvälja raudteepeatuse vahetus läheduses asuv suur pilkupüüdev 

mälestussammas koos haljastatud ümbrusega. Sammas on hästi vaadeldav raudteelt, on pimedal ajal 

valgustatud ning tõmbab tähelepanu. Selle kaudu saab selgitada seal toimunud ostustava 

tähendusega sündmust. 

Mälestussammas avati pidulikult 6. jaanuaril 2019. Avamist ning sellele eelnenud lavastust ”Kehra 

lahing 100” oli kohapeale vaatama tulnud ligikaudu 1000 inimest väikelastest  eakateni. Telülekande 

kaudu sai sündmusest osa kogu Eesti rahvas. Samba avamisel osalesid president Kersti Kaljulaid, 

kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe juhataja Martin Herem ja Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar. 

 



9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Tegevused 2018-2019 

 

Aeg Planeeritud tegevus Tegelik tegevus 

Märts–

aprill   

Mälestussamba ja ümbritseva haljastuse 

projekteerimine 

Mälestussamba ja ümbritseva haljastuse 

projekteerimine 

Mai-juuni Juurdepääsutee ja vundamendi ehitus 

ning esialgne haljastus 

Juurdepääsutee ja vundamendi ehitus ning 

esialgne haljastus 

Sept.-okt. Samba detailide valmistamine 

 

Hinnapakkumiste võtmine, ehitajaga 

lepingu sõlmimine,  

November Samba detailide monteerimine Samba detailide valmistamine 

Detsember  Samba detailide valmistamine ja 

monteerimine (valmis 15.12.2018) 

Jaanuar 4. jaanuar 2019   samba pidulik avamine 

 

6. jaanuar 2019   samba pidulik avamine 

 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

Projekti kaasfinantseerijad on eelkõige inimesed, kes on annetanud samba taastamiseks vastavalt 

oma võimalustele. Kokku on annetajaid 469. Poliitilised parteid on annetanud Riigikogu 

eelarvelistest vahenditest. 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu 108500 108500 23500/ 

21,66% 

23500/ 

21,66% 

8000/ 

7,37% 

8000/ 

7,37% 

77000/ 

70,97% 

77000/ 

70,97% 

Kulude loetelu         

Maa mõõdista-

mine ja ostmine 

4000 4000 4000 

 

4000     

Juurdepääsutee 

ehitus 

18000 18000 18000 18000     

Elektritööd 1500 1500 1500 1500     

Projekt ja 

vundamendi ehitus 

35000 35000     35000 35000 

Samba detaili-de 

valmist. 

40000 39800     40000 39800 

Samba detailide 

monteerimine 

10000 10000   8000 8000 2000 2000 

Valgustuskunstniku 

konsultatsioon 

          200 

 

Kokku üle-

/puudujääk 

105800 105800 23500 23500 8000 8000 77000 77000 



 

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   Anne Oruaas 

 

Ametikoht juhatuse liige 

 

Allkiri  (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Aruande esitamise kuupäev 11.01.2019 

 

 


