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RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Simuna Muinsuskaitse Selts 

 

2. Registrikood: 80113801 

 

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

Lai tn 5, Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond 

Tel nr 5298037, e-post matti.preem@mail.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE632200221058921567 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 3690 eurot 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

Projekti tegevusena restaureeriti Simuna kiriku ees asuv Vabadussõja mälestussammas, mis on 

pühendatud Simuna kihelkonna 132 mehele, kes said surma Esimeses maailmasõjas, Eesti 

Vabadussõjas ja kommunistide käe läbi.  

 

Mälestussammas puhastati mustusest, restaureeriti dolomiidipinna uhutud liivapesad ja kulunud 

tekstid ning ilmastikumõjude eest kaitsmiseks valmistati ja paigaldati ausambale tinaplekist katus ja 

karniisikate. Kavandatud tööd teostati võidupühaks. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

 

Projekti eesmärgiks oli Simuna Vabadusõja mälestussamba korrastamisega: 

 aidata kaasa ajaloomälestise ning kultuuriliselt väärtusliku ausamba säilimisele, 

 tutvustada rajatise ajaloolist tähtsust ja piirkonna ajalugu. 

 

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)): 

 

Projekti elluviimisel lähtuti võetud hinnapakkumusest ja projekti eelarves muudatusi ei toimunud. 

 

Projektiga seatud eesmärgi täitmiseks tegi selts koostööd Muinsuskaitseametiga. 

 

Projekt teostati täies mahus ja täideti toetuse taotlemisel võetud eesmärk - Simuna Vabadussõja 

mälestussamba restaureerimisega on tagatud piirkonna jaoks olulise sõja-ajaloolise mälestise 

säilitamine ja pärandi tutvustamine.  
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9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

Tegevused 
Planeeritud 

ajakava 

Tegelik ajakava 

Mälestussamba restaureerimistööde teostamiseks tellingute 

paigaldamine. 

Juuli 2021 Juuni 2021 

Mälestussamba pinna puhastamiseks korduv survepesu 

pesuvahendiga ja lubjapasta kompressi pealepanek, 

hooldamine ja  eemaldamine. 

Juuli 2021 Juuni 2021 

Mälestussamba dolomiidipinna uhutud liivapesade ja 

kulunud tekstide restaureerimine. 

Juuli 2021 Juuni 2021 

Mälestussamba ilmastikumõjude eest kaitsmiseks 

tinaplekist katuse ja karniisikatete valmistamine ning 

paigaldamine. 

August  2021 Juuni 2021 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

Projekti kaasfinantseerija oli Väike-Maarja Vallavalitsus, kes eraldas Simuna Muinsuskaitse Seltsile 

projektitoetust 410 eurot. 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Riigieelarveline 

toetus 

3690,00 3690,00 0,00 0,00 3690,00 3690,00 0,00 0,00 

Väike-Maarja 

Vallavalitsuse 

eraldatatud 

projektitoetus 

410,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 

Simuna 

Muinsuskaitse 

Seltsi 

omafinantseering 

90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kulude loetelu         

Simuna 

Vabadussõja 

Ausamba 

restaureerimistööd 

vastavalt esitatud 

arvele 

4190,00 4190,00 90,00 90,00 3690,00 3690,00 410,00 410,00 

Kokku üle-

/puudujääk 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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: Matti Preem 

 

Ametikoht:  Simuna Muinsuskaitse Seltsi esimees 

 

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev: /kuupäev diigiallkirjas/ 

 

 


