
Korra lisa 2 
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 
 
1. Taotleja nimi:  
 
MTÜ Pärnumaa Muinsuskaitse Selts  
 
2. Registrikood:  
 
80104216  
 
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 
 
Pikk 20, 80010 Pärnu; 5333 2837; mehis.born@eesti.ee 
 
4. Taotleja arveldusarve number:  
 
EE741010220089070012 
 
5. Riigieelarvest saadud summa:  
 
1700 (üks tuhat seitsesada) eurot 
 
 
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 
 
2019. aasta suvel korrastasid Pärnumaa muinsuskaitsjad talgutööde raames Pärnus Alevi kalmistul 
asuva Vabadussõjas langenud a-ltn Alfred Georg Karklini (22.10.18991-12.08.1919, VR II/3) 
hauaplatsi ja seal asuva mälestustähise. Korrastustööde käigus selgus, et hauaplatsi ajalooline 
betoonist piire on aja jooksul tugevasti deformeerunud ja vajab kapitaalset remonti. Sellest 
tulenevalt korraldati Eesti Sõjamuuseumi toel objektil vajalikud remont- ja esmased haljastustööd. 
Objekti lõplik viimistlus teostati Muinsuskaitse seltsi liikmete abil. 
 
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 
 
Alamleitnant A. G. Karklini hauaplatsi betoonist piire on remonditud ja ala korrastatud 2020. aasta 
Võidupühaks (23.06.2020). 
 
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)): 
 
Alamleitnant A. G. Karklini hauaplatsi betoonist piire remonditi ja ala korrastati ettenähtud tähtajaks 
(23.06.2020) endisaegsel kujul. 



9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 
 
Tegevus Planeeritud Tegelik 
Toetuse taotlemine Jaanuar 2020 Jaanuar 2020 
Hauaplatsi äärise 
kapitaalremont ja esmased 
haljastustööd 

Mai/juuni 2020 Mai/juuni 2020 

Lõplikud haljastustööd Juuni 2020 Juuni 2020 
 
10. Kaasfinantseerijad: 
 
Käesoleval projektil kaasfinantseerijad puudusid. 
 
11. Eelarve täitmine:   
 
Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 
Omafinantseering 
eelarve/tegelik 

KM osalus 
eelarve/tegelik 

Muud allikad 
eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 1850.- 1850.- 150.- 
8,1 % 

150.- 
8,1 % 

1700.-  
91.9 
% 

1700.- 
91.9 
% 

- - 

Kulude loetelu 1850.- 1700.- 150.- - 1700.- 1700.- - - 
Kokku üle*-
/puudujääk 

- - - 150.- - - - - 

 
* Seoses viiruselainega otsustasime kevadel lükata 150.- eelarvega muinsuskaitsjate talgud suve 
teise poolde. Hetkel on plaanis teha objektil lõplikud viimistlus- ja haljastustööd a-ltn Alfred Georg 
Karklini surma-aastapäevaks (12.08.2020). 
 
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 
 
Mahukam kajastus on planeeritud edastada pressile a-ltn Alfred Georg Karklini surma-aastapäevaks 
(12.08.2020). 
 
13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida 
taotleja peab vajalikuks 
 
Aruandele on lisatud seniste tööde kulgu kajastav pildimaterjal (5 fotot).  
 
 



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: Olaf Esna 
 
Ametikoht: MTÜ Pärnumaa Muinsuskaitse Seltsi juhatuse liige 
 
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/  
 
Aruande esitamise kuupäev: /kuupäev digiallkirjas/ 
 


