Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE

1. Taotleja nimi: Tartu Linnavalitsus
2. Registrikood: 75006546
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Küüni 5, tel 736 1238,
e-post aeo@raad.tartu.ee
4. Taotleja arveldusarve number:
5. Riigieelarvest saadud summa: 57 000 eorot

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
Eesti Sõjamuuseumiga tehtud lepingu nr 30/ 27. november 2017 objektiks on Tartu Raadi
Garnisoni kalmistu rekonstrueerimistööde teostamine.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Tartu Raadi Garnisoni kalmistu rekonstrueerimine ja Lõuna – Eesti Vabastajate
mälestussamba taastamine.
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)):
Siinkohal esitatu on vahearuanne. Kalmistu radariuuringu teostas Tartu Ülikooli geoloogia
osakond (Argo Jõeleht), kalmistu muinsuskaitse eritingimused koostas Arhitektuuribüroo
Anu Kulbach OÜ aastal 2018, Lõuna – Eesti Vabastajate mälestussamba
rekonstruktsiooniprojekti teostas arhitekt Tiit Trummal EAL, arhitekt ekspert tase 8.
Kalmistu rekonstrueerimisprojekt on koostamisel.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Uurimis- ja projekteerimistööde algus
aastal 2017 ja mälestussamba ning kalmistu projekteerimistööde lõpetamine aastal 2019.
10. Kaasfinantseerijad: Tartu Linnavalitsus

11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Tulu
Kulude loetelu
Tegevussuund
/allprojekt

Kogusumma
eelarve/tegelik
57000

Omafinantseering KM osalus
Muud allikad
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
-

Radariuuring,
996 eurot
Muinsuskaitse
eritingimuste
koostamine
1440 eurot

Kulu
Kulu
Kulu
Tegevussuund/ Mälestussamba
allprojekt
projekteerimine
32 400 eurot
Kulu
Kulu
Kokku 34 836
Momendil
Kokku ülekasutamata 22
/puudujääk
164
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 ……Tõnis
Arjus…………………………………………………………………………………..
Ametikoht …Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakonna
juhataja……………………………………………………………………………….
Allkiri ………………………
Aruande esitamise kuupäev …………………………………..

