
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: sihtotstarbelise tegevustoetuse andmine SA Valga 

Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: toetust on kasutatud SA Valga Isamaalise Kasvatuse 

Püsiekspositsiooni poolt sihtotstarbeliselt tegevustoetusena.  

 

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)): 

Suuremad soetused/tegevuste toetused  

Detsember 2021 – muuseumi peahoone I korrusel remondi alustamine.  

Detsember 2021 – muuseumi poolt osutatava teenuse arendamiseks (laserlahingud; Predator PRO 

play set). 

Detsember 2021 – erinevad ajalugu käsitlevad raamatud muuseumi raamatukogu tarbeks. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

aprill (lepingu allkirjastamine) – detsember 2021 

  

10. Kaasfinantseerijad: SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

   eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 9000,00€ 9000,00€   9000,00 € 9000,00€   

Kulude loetelu 9000,00€ 9000,79€       

Korrashoiu ja 

remondimaterjal 

 3375,53€       

Korrashoiu- ja 

remondimaterjal 

(koridori remont) 

 2 064,00€       

Inventar ja selle 

tarvikud (teenuse 

arendamiseks) 

 2 733,30€       

Muu  827,96€       

KOKKU  9000,79€       

Kokku üle-

/puudujääk 

        

 

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). 

0,79€ kaeti SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni omavahenditest. 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

Lisatud arvelduste registri väljavõte.  

 

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 11.01.2022 

 


