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RIIGIEELARVELISE ERALDISE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus 

 

2. Registrikood: 80009966 

 

3. Taotleja kontaktandmed: Posti 20, Viljandi, 71004; 501 5069; jaak.pihlak@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE121010302007056004 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 8100 € 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Teatmeteose "Eesti ohvitser - langenud Vabadussõjas" koostamine ja trükkimine. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Vastavalt lepingutele nr 17 ja nr 32 teatmeteose „Eesti ohvitser – langenud 

Vabadussõjas“ koostamise lõpuleviimine ja trükkime. 

 

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)): 

Teatmeteose koostamiseks võetud ülesanne on täidetud, töö on teostatud vastavalt 

nõuetele.  

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Teatmeteose koostamine kulges ajagraafikut silmas pidades. Teos valmis ja esitleti 

avalikkusele Viljandi Muuseumis 28.11.2020. Üritusest võttis osa ka Eesti 

Sõjamuuseumi esindus. 

1) Ajaleht Sakala avaldas 1.12.2020 esitlusest pikema artikli „Uus raamat kõneleb 

Eesti eest elu andnud ohvitseridest“. 

2) Ajalehes Sakala ilmus 22.12.2020 raamatuarvustus „Eesti ohvitserid 

mälestusraamatus“. 

 

10. Kaasfinantseerijad:   MTÜ Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus. 

 

11. Eelarve täitmine: 

Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu:       - - 

KM 

VMÜ omavahendid 

16314 

650 

8100 

2842,09 

 

650,00 

 

2842,09 

16314 8100   

Kulude loetelu:       - - 

Teose koostamise 

lõpuleviimine 
10414 5405 

300 
405 10114 5000 

  

Trükkimine 6550 5537,09 350 2437,09 6200 3100   

Kokku üle-/puudujääk 0 -2192,09 0 -2192,09 0 0   
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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:  Jaak Pihlak 

 

Ametikoht: juhatuse liige 

 

Allkiri  / digitaalne / 

 

Aruande esitamise kuupäev:  31.12.2020. 

 

 


