
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: VAIVARA SINIMÄGEDE SIHTASUTUS 

 

2. Registrikood: 90003060 

 

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

Pargi 2 Sinimäe 40101, tel 3924634 ja 56474552, e-mail ivika.maidre@vaivara.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE881010552030922007 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 6300.- 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 
1.Visioon-eskiisi ”Vaivara sõja-ajaloo teemapargi edasiarendamine Sinimägede muuseumi 

territooriumil – väliekspositsioon 2013” põhjal Vaivara Sinimägede Muuseumi väliala 

väljaehitamise tööjooniste valmistamine 

2.Vaivara Sinimägede Muuseumi väliala ja eksponaatide turvamiseks valve videosüsteemi ost ja 

paigaldus muuseumihoonele: 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 
Tegevused olid suunatud Vaivara Sinimägede Muuseumis sõjaajaloo säilitamiseks ja muuseumi 

arendamiseks. 

 

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)): 

1. Vaivara Sinimägede Muuseumi välimööbli tööjoonised valminud  

2. Vaivara Sinimägede Muuseumile on paigaldatud 7 kaamerat ja tarkvaraga salvesti  

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 
Tegevused viidi ellu oktoober-detsember 2015 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

11. Eelarve täitmine:   
 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 6300 6300   6300 6300   

Sihtfin, projekt 3150 3150   3150 3150   

Sihtfin, 3150 3150   3150 3150   



videovalve 

Kulude loetelu 6300 6300   6300 6300   

projekt 3150 3560,40   3150 3560,40   

videovalve 3150 2739,60   3150 2739,60   

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  
Leping P/26-10.2015 16.10.2015 välimööbli projekteerimiseks 

Leping 0912/2015 videosüsteemi ost ja paigaldus 

Zoroaster OÜ arve 73 08.12.2015 välimööbli projekt 3560,40.- 

Ampriekspert OÜ arve 00377 15.12.2015 videosüsteemi paigaldamine 2739,60. 

Akt 08.12.2015 välimööbli projekteerimine 

Akt 1512-1/2015 videosüsteemi ost ja paigaldus 

Maksekorraldus 30.12.2015 välimööbli projekteerimine 

Maksekorraldus 30.12.2015 videosüsteemi ost ja paigaldus 

 

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    Ivika Maidre 

 

Ametikoht  juhatuse liige 

 

Allkiri digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev  29.01.2016 

 

 


