
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: SA Setu Kultuuri Fond 

 

2. Registrikood: 90001500 

 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 65301 ,Obinitsa, 

Setomaa vald, Võru maakond, +37256222348, aare@setomaa.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: 

Swedbank,1120138165 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

5000.00 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Petserimaa Vabadussõja mälestusmärgi püstitamise eeltööde teostamine. 

Projekti tulemusena teostati järgmised vajalikud eeltööd:  

- arhitektuuriline ja kunstiline lahendus mälestusmärgile ja mälestusmärgi ala heakorrale ning 

haljastusele (teed, platsid, tiik, valgustus ja lipuväljak); 

- ehituskontruktiivsete lahenduste koostamine samba alusele ja vundamendile, 

vertikaalplaneerimine, katendite konstruktsioon (sisaldab geoloogilisi uuringuid samba all); 

- elektriprojekt.  

Projekti raames teostatud eeltööd on võimaldanud koostada ja kehtestada detailplaneering, 

sealhulgas on saadud vajalikud kooskõlastused. Projekt on andnud valmisoleku tellida ehitusprojekt 

ja seejärel alustada samba rajamist. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

 

Projekteerida Petserimaa Vabadussõja ausammas Värksasse ning sinna juurde kuuluv esindusala. 

Projekteerimistööd sisaldavad: 

1. Arhitektuur kunstilist lahendust mälestusmärgile ja mälestusmärgi ala heakorrale, 

haljastusele, teede, platside ja tiigi juures (s.h. valgustus ja lipuväljak). 

2. Ehituskonstruktiivsete lahenduste koostamist samba alusele ja vundamendile, 

vertikaalplaneerimist, katendite konstruktsiooni (geoloogilise uuringuga samba all). 

3. Elektriseade lahendust. 

 

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)): 



Petserimaa Vabadussõja mälestusmärgi püstitamiseks vajalike eeltööde tegemiseks toimusid 2018. 

aasta kestel kord kuus kohtumised, et tegevused oleksid koordineeritud ja kooskõlastatud. Kuna 

vajalik oli jõuda ka detailplaneeringu kehtestamine, otsustati, et kõige otstarbekam on eeltööde 

teostamise Setomaa Vallavalitsuse poolt, sest nii on võimalik eeltööde tulemused koheselt 

detailplaneeringusse sisse viia. Setomaa Vallavalitsus korraldas eeltööde teostamiseks vajalikud 

toimingud, kaasas eksperdid ja spetsialistid ning korraldas kooskõlastamised.  

Tänu eeltööde teostamisele on olnud võimalik kehtestada detailplaneering ning on valmisolek 

alustada ehituse projekteerimisega. 

https://setomaa.kovtp.ee/documents/17842494/18450433/2_Tartu_mnt_2_DP_p6hijoonis_130418.p

df/5d2b669b-bd56-450d-8b8f-79180fc543f4  

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

Kavandatud oli kõigi ettevalmistavate tööde teostamine 2018 aasta sügiseks. Kuna kooskõlastamine 

võttis aega, kehtestati käesoleva projektidga teostatud eeltöödel põhinev detailplaneerig 2018. Aasta 

septembris.  

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Ei ole 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 5000 5000 0 0 5000 5000 0 0 

Tulu          

Kulude loetelu 5000 5000 0 0 5000 5000 0 0 

Eeltööd 

(arhitektuuriline ja 

kunstiline kujundus, 

ehituskonstruktiivsed 

lahendused, 

elektriprojekt)  

        

Kulu         

Kulu         

Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

        

 

https://setomaa.kovtp.ee/documents/17842494/18450433/2_Tartu_mnt_2_DP_p6hijoonis_130418.pdf/5d2b669b-bd56-450d-8b8f-79180fc543f4
https://setomaa.kovtp.ee/documents/17842494/18450433/2_Tartu_mnt_2_DP_p6hijoonis_130418.pdf/5d2b669b-bd56-450d-8b8f-79180fc543f4


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  Aare Hõrn 

 

Ametikoht SA Setu Kultuuri Fond , juhataja. 

 

Allkiri ……………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev  03.01.2019. 

 

 


