
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon 

 

2. Registrikood: 90011272 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Pikk 16a, 68206 Valga; 

5121044, 7671127, valga@isamaalinemuuseum.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE052200221041665050 Swedbank 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 9000€ 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: ajaloolisele tehnikale varjualuse ja 

varikatuse ehitamine 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:  

 

 

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)): 

Kuna varikatus paigaldati spordisaal-laokompleksi hoone seinale toetuvalt, tuli antud hoonel teha 

krohvimisparandused ja värvida. Need tööd ja tehnika aluse tasandustööd teostas muuseum 

kriminaalpreventatsiooni poolt ühiskondlikule tööle saadetutega. Suur osa materjalist ostis muuseum 

ise võimalikult sobivat ja soodsat lahendit otsides. Põhikonstruktsioonid paigaldas OÜ RST Valga. 

Puudu olevad rahalised vahendid kaeti SA VIKP eelarvest. 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

2020. aasta 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

SA VIKP 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 



Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 9000€ 9000€   9000€ 9000€   

Tulu          

Kulude loetelu 9000€ 9000,22       

Tegevussuund 

/allprojekt  

        

RUUKKI arve 

nr 1013309 

 3157,60       

OÜ RST 

Valga arve nr 

200805 

 4346,00       

Electrum Arve 

nr 2032072 

 98,63       

K-Rauta arve 

nr 5233900147 

 372,80       

Wixide Grupp 

OÜ arve nr 

WG01 

 305,00       

K-Rauta arve 

nr 5232882575  

 720,19       

 

Kokku üle-

/puudujääk 

 9000,22       

 

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: 

Lisatud koopiad: 

RUUKKI arve nr 1013309 

OÜ RST Valga arve nr 200805 

Electrum Arve nr 2032072 

K-Rauta arve nr 5233900147 

Wixide Grupp OÜ arve nr WG01 

K-Rauta arve nr 5232882575  

 

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 Meelis Kivi 

 

Ametikoht tegevjuht 

 

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev 13.10.2020 

 

 


