
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Sõja-ajalooline Klubi Otsing 

 

2. Registrikood: 80121605 

 

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

Alutaguse vald, Harjaste,  41012 tel 5157280, sedunov.igor@gmail.com  

 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE50 2200 2210 6558 9387 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 1125.-eurot 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Ida-Virumaalt Mätasjärvest üles tõstetud ajaloolise 

väärtusega tanki T34-76 töökoja rent tanki restavreerimiseks ja hoidmiseks heades tingimustes. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

1.Ida-Virumaalt Mätasjärvest üles tõstetud ajaloolise väärtusega tanki T34-76 hoiustamine, 

sisetööd ja mootori remont. 

2. Tanki töökoja rent 9 kuud. 

 

Tanki korrastamine, et võimaldada edasine eksponeerimine Vaivara Sinimägede Muuseumis.  

Hetkel ei ole muuseumil hoiustamistingimusi. Projekti tulemusena hoitakse heades tingimustes. 

 

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja projekti 

teostumisest :  

Tanki T-34 restavreerimise jaoks ja hoidmiseks heades tingimustes on renditud töökoda 9 kuuks . 

Projekti tulemusena on teostatud tanki restaavreerimis sisetööd, mootori remont ja tank hoitud 

heades tingimustes  

 

 9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: aprill 2020-detsember 2020 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

 

 

 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

mailto:sedunov.igor@gmail.com


 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 1125 1125   1125 1125   

ESM         

Kulude loetelu 1125 1125   1125 1125   

Tanki 

restaureerimine 

        

 

Kokku üle-

/puudujääk 

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;  

Tabel lisa 3. 

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: Igor Sedunov 

 

Ametikoht: juhatuse liige 

 

Allkiri: / allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev: 25.01.2021 

 

 


