
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  Vastseliina vallavalitsus 

 

2. Registrikood:750210020 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Võidu 14 Vastseliina 

alevik Võrumaa, +372508 6750, vald@vastseliina.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE191010402013738009 SEB Pank 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 15 000 eurot 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 2013/2014.a on Vastseliina kalmistule ümbermaetud 

Puutlipalo, Viglasoo ja Lükka punkrilahingutes hukkunud metsavennad ja hauad on tähistatud. 

Projekti vahenditega kujundati metsavendade matmisala vastavalt matmisplaanile Katsora kunna, 

Härämäe, Reedopalo ja Saika punkrilahingute osas. 01.11.2015 toimus metsavendade säilmete 

ümbermatmine Reedopalo punkrilahingus hukkunutele.  Teistes punkrilahingutes hukkunud 

metsavendi ei ole leitud, kuid nüüd on paigaldatud hukkunute mälestamiseks nimetahvlid. 

Vastseliina kalmistu metsavendade memoriaali juurde paigaldati infotahvel metsavendade 

võitlusest. 

Projekti tulemusena paigaldati üks infotahvel, metsavendade hauaalale paigaldati 4 kuuske 

punkrilahingute tähistamiseks ja 19 hukkunud metsavenna nimeplaatid. Samuti viidi 01.11.2015.a  

läbi 4 metsavenna säilmete ümbermatmistseremoonia Vastseliina kalmistul. 

 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Taotluse eesmärgiks oli Vastseliina kalmistul asuva 

Kagu Eestis langenud metsavendade matmisala edasine kujundamine vastavalt arhitekt Raili 

Uustalu poolt koostatud maastikuala projektile, skulptor Mati Karmini poolt koostatud 

mälestusmärkide kavandile ning OÜ Kurmik Projekt ehitusprojektile.   

 

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 tulemusena valminud kuused ja nimetahvlid valmistati OÜ 

Looduskivi poolt, infotahvli valmistas SA Setomaa Kultuurifond ja haljastustööd teostas Aimu Talu 

OÜ. Kõik planeeritud tööd teostati õigeaekselt. Nelja metsavenna säilmete 

ümbermatmistseremoonia korraldas Kaitseliidu Võrumaa Malev. Ümbermatmistseremoonial osales 

ca 150 inimest . 

 



 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Projekt planeeriti läbi viia ja teostati 

2015.a jooksul. 

 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu    0 172 15000 15000   

Kulude loetelu         

Kuused (4tk)     8000 8000   

Nimeplaadid 

19tk 

    1900 1900   

Transport, 

paigaldus, 

aluste 

valmistamine 

    1247 1247   

Kalmistuala 

täiendav 

haljastus 

vastavalt 

projektile 

    2583 2580   

Metsavendade 

infotahvel 
    1270 1270   

Puidust ristid    172 0 3   

         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

   172  15000   

 

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 

 



Vastseliina kalmistule toimunud ümbermatmistseremooniat kajastas telekanal TV 3 

http://www.tv3play.ee/sisu/seitsmesed-uudised-2015/668018?autostart=true 

 

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 Raul Tohv 

 

Ametikoht vallavanem 

 

Allkiri /digitaalselt allkirjastatud/ 

 

Aruande esitamise kuupäev  07.01.2016.a. 

 

 


