
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Kolme Krooni Klubi 

2. Registrikood: 80316562 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 

Tartu mnt 12, Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa; tel. 5656 6406; e-mail: 

marko@kolmekrooniklubi.eu 

4. Taotleja arveldusarve number: 

EE251010220122354019 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

5000.00 (viis tuhat eurot ja 00 senti) 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Klubi musketite ja musketi tarvikute soetamine. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Tegevuse eesmärk oli soetada klubile Harju Maarügemendi karoliini järgmise varustusastme 

esemed: musketid ja selle tarvikud. 

 

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)):  

Klubile soetati 6 komplektset (valmis viimistletud) musketit ja üks musketi valmistamise komplekt. 

Musketi valmistamise komplektis olid kõik vajalikud komplekteerimiseks vajalikud esemed ja selle 

soetamise mõte oli, et õppida peenusteni musketi erinevaid osasid, musketi komplekteerimist ja 

puidu viimistlust. Samuti soetat kuuli valamise vorm, laadimisvarras, tagavarkomplektid tulekivisid 

ja kahuri süütekanali laadimiseks vajalik põssirohu plasku/sarv. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Tegevus plaaniti ellu viia 2020 aasta jooksul ja vastavalt sellele ajakavale tegevus ka ellu viidi. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Omavahendid (liikmemaksud, majandustegevusest tekkinud tulu, annetused) 



 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu  6 297.00 6297.00 1297.00 1297.00 5000.00 5000.00 - - 

Kulude loetelu         

Musketite ja 

musketite 

lisade 

soetamine  

6297.00 6297.00 1297.00 1297.00 5000.00 5000.00 - - 

 

Kokku üle-

/puudujääk 

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 

 

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: Marko Moor 

Ametikoht: Juhatuse liige 

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Aruande esitamise kuupäev 26.01.2021 

 


