
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 

 

2. Registrikood: 75039729 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):  Peetri plats 3, 20306 

Narva, 35 99155, linnamajandus@narva.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE 101010220258554220 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 4 500.0 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Aastal 2017, aadressil   Pähklimäe tn 3 Narvas,  vastavalt 

TITO  Arhitektid OÜ  projektile oli teostatud   kõik ehitustööd  Afgaanistani sõdade mälestusmärgi 

kohta, va 8 ismed. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: taoluse eemargiks oli lõppetada  projekti teostamine: 

valmistada ja paigutama 8 monoliit raudbetoonist graniidikattega  istmeid.   

 

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)): - 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:  mälestusmärgi paigaldamine 

Afganistaanis hukkunud eestimaalastele Narvasse 

 

 

10. Kaasfinantseerijad: Sõjaväeteenistuse ja lahingutegevuse  veteranide Liit Bastion MTÜ  

 

                                                                   

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 6240 6240 0 0 4500 4500 1740 1740 

Tulu          

Kulude loetelu 6240 6240 0 0 4500 4500 1740 1740 

Tegevussuund 

/allprojekt  

        

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 (27.04.2018 riigieelarvelise 

toetuse kasutamise leping nr 26; OÜ-ga Geos Nordic leping nr JT1910181545 (200/2018  

31.10.2018) „Narva linna, Pähjklimäe tn 3a kinnistule Afgaanistani sõdade mälestusmärgi rajamine“ 

8 graniitkattega betoonpingi soetamine ja paigaldamine;  

 

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       Tatjana Lennuk 

Ametikoht Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti Kommunaal- ja ehitusosakonna 

juhataja 

 

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev 17.01.2018 

 

 


