
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:    MTÜ SAAREMAA SÕJAVARA SELTS 

2. Registrikood: 80259203 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 56 493493 

info@sojavaramuuseum.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number:  Danske Bank    A / a : EE793300332501480004 

 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 12000 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Kaitseliidu ajalugu tudvustava näituse ”Kaitseliit –

taasloomisest taasloomiseni”  koostamine ja IV rahvusvaheliste Saaremaa sõjaajaloopäevade 

”Kübassare dessant” korraldamine. 

 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Kaitseliidu ajalugu tudvustava ekspositsioon 

loomine. Üldise ajaloolise teadlikuse tõstmine. 

 

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)):   

Valminud laiaulatuslik ekspositsioon tudvustab 1925-1940 ja 1990-1995 Kaitseliidu 

ajalugu,vormindust,relvastust,varustust.Näituse tarbeks, valmis 17jm täiendavat vitriinipinda 

koos tausta,valgustuse ja kujunduselementidega. Jätkus olemasolevate ekspositsioonide 

täiendamine ja markeerimine. 

 

Kahepäevasel üritusel ”Kübassaare dessant 1941” osales 31 sõjaajalooklubi üheksast riigist 

,kokku 170 rekonstruktorit.Rekonstruktoritele andsid kontserdi kohalikud lõõtsamehed ja 

naiste tantsuansambel.Tutvuti Saaremaa vaatamisväärsustega.Peale sõjameeste laagri 

tutvustamist, korraldasid rekonstruktorid kohalikele elanikele ka kontserdi. 

Ajaloopäevade puändiks oli tunniajane taaslavastus 1941 aasta sündmustest.Vaatamatta 

halvale ilmale oli pealtvaatajate hulk ca 800 inimest.  

 

Projekti tulemusena tõusis muuseumi külastatavus  ja huvi rekonstruktsioonidel osalemise 

vastu. 

 



 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 20.04.2015 – 15.12.2015 

 

 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu          

Kulude loetelu Osalejate 

transport 

   1500 1610   

Tegevussuund 

/allprojekt  

Lektorite tasud ja 

majutus 

   200 500   

Kulu Osalejate 

toitlustus  200 

inimest 

   800 738   

Kulu Tehnika rent ja 

transport 

   1300 864,23   

Kulu Pürotehnika jms.    2000 2165,50   

Tegevussuund/ 

allprojekt  

Reklaam,koristus 

jms. 

   200 127,61   

Kulu Personalikulu    600 0   

Kulu Majanduskulud    1600 1660,35   

 

 

Püsiekspositsiooni 

ehitamine 

   2800 2860,40   

 Turundus ja 

reklaam 

   200 260   

 Transport    800 1249,25   

Kokku üle-

/puudujääk 

    12000 12034,73   

 

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 

http://kultuur.err.ee/v/kunst/naitus/0250701b-5ced-4221-b619-780a9a2768f4 

 

http://www.kaitseliit.ee/et/saaremaal-avatakse-suurejooneline-kaitseliidu-ajaloo-naitus 

 

http://www.kaitseliit.ee/et/saaremaal-avatakse-suurejooneline-kaitseliidu-ajaloo-
naitus 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-mundris-mannekeenid-
vallutasid-saaremaa-sojavara-muuseumi?id=71698957 
 

http://menu.err.ee/v/uudised/91f9f1cd-1e4c-4848-99a3-338f23ff9b3d/kubassaares-mangiti-

maha-1941-aasta-dessant 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=anoGcmoiTyM&app=desktop 

 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-ja-video-saaremaal-taaslavastati-

ajalooline-saksa-purilennukite-dessant-vaatemang-oli-aarmiselt-meelelahutuslik?id=72322305 

 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=66151 

 

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 …Margus Sinimets 

 

Ametikoht   Juhataja 

 

Allkiri …Digitaalne 

 

Aruande esitamise kuupäev  15.01.2016 
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