RIIGIEELARVELISE ERALDISE ARUANNE

1. Taotleja nimi: SA Eesti Lennundusmuuseum
2. Registrikood: 90001747
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):
Lange, Kastre vald, 62115 Tartumaa;
5135490;
info@lennundusmuuseum.ee
4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: EE282200221014249720
5. Riigieelarvest saadud summa: 10 000 eur

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus
6.1 Ülevaade projekti peamistest tegevusest
Lennupäevade ülevaade:
Eesti Lennupäevade toimumisaeg 6.-7. juuni 2020.
2020. aasta lennupäevad otsustati ära jätta kuna Covid-19 tõttu ei andnud Lennuamet
selleks luba. Paljud soetused, reklaamikorraldus ja organisatsioonilised tööd aga jooksid
alates jaanuari kuu algusest. Osad tööd jätkusid lootuses, et 2020.a. sügisel on võimalik
lennupäevad siiski korraldada.
Projekti sisuks planeeriti:
-

Eesti Õhuväe, Kaitseliidu ja NATO partnerite lahingtehnika demonstreerimine
Aerobaatika lendude esitamine soolopilootide
kui lennugruppide poolt
(reaktiivlennukite grupp Baltic Bees, Swedish Air Show ja Jurgis Kairys jne.)
lennutehnika esmaesitluste rubriigis esitleti ründelennukit SEPECAT Jaguar, mis
jääb ilmestama Eesti Lennundusmuuseumi ekspositsiooni.
Lennundusvaldkonna ettevõtete reklaamboxides reklaami ja värbamistöö
võimaldamine
Tasuliste huvilendude korraldamine.

Projekti planeeritavad tegevused olid järgmised:
-

-

Lennupäevade reklaamimine ja vastavate infomaterjalide tootmine ning levitamine
Läbirääkimised ja lepingute sõlmimised lennuprogrammis osalejatega
Läbirääkimised Jet Art Aviationiga lennuki hinna ja komplektsuse küsimustes
Rahastuse kindlustamine
Lennundusmuuseumi eksponaatide, territooriumi ja lennuplatsi ettevalmistamine
suurürituseks
Orgnisatsiooniline töö (korraldusluba, õhuruumi reserveerimine, kütusega
varustamine, baaslennuvälja ja lennujuhtimise tagamine, liikluse ja parkimise
korraldamine jne.)
Lennupäevade otsene läbiviimine (esmaesitlus, soomustehnika paigutamine jne.)
Õhuväe kopteri R44 pidulik üleandmine lennundusmuuseumile

7. Projekti eesmärgiks oli:
-

Eesti kaitsevõime tutvustamine
Lennundusvaldkonna , s.h. lennukoolituse, propageerimine
Eesti Lennuakadeemia üliõpilastele praktika andmine suurte lennundusürituste
korraldamises
Regionaalpoliitika korraldamine praktikas
Tartu ja kogu Lõuna Eesti elannike atraktiivne vaba aja veetmise võimaluse
pakkumine

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja
projekti
Lennupäevade korraldamiseks ei andnud Eesti Lennuamaet luba. Valitsuse seisukoht on,
et ka 2020. aasta sügisel ei ole võimalik lennundussuurüritust korraldada.
Lennupäevade ettevalmistustöödest sai tehtud järgmist:
- Esmaesitluseks ründelennuki SEPECAT Jaguari soetamine
(Inglismaalt, 75 000 eur)
- Tarbijakaitseameti nõudmisel vahetati peasissepääsu puidust trepp metalltrepi
vastu välja (23 210 eur)
- Soetati liikluskorraldajatele ja platsi korrapidajatele ATV-baggy (12 000 eur)
- Eesti Õhuvägi andis üle helikopteri R44
- Külastajatele toalettide soetamine
- Lennuplatsi lennukorda seadmine
- Muuseumi territooriumi ettevalmistamine suurearvulise külastajaskonna
vastuvõtmiseks Covidi tingimustes
- Organisatsiooniline töö (lepingud ja kokkulepped programmis osalejatega,
piletimüügi ettevalmistamine, side, kutsed jne.)

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Ettevalmistavad tegevused ja reklaamkampaania korraldamine algasid 2020.a. jaanuarist
ja jätkusid ka pärast lennupäevade tähtaja määdudes lootuses, et sügisel saab lennupäevi
siiski korraldada.
10. Prognoositavad kaasfinantseerijad:
- Tartu linn
- Lennuliiklusteeninduse AS
- Tallinna Lennujaam AS
- Tallinna Lennujaama Graundhandling AS
- Magnetic MRO AS
- Nordica Grupp
- Tartumaa kohalikud omavalitsused
- Kaudselt Tartumaa ettevõtted, kes ostavad reklaami lennupäevadele
11. Eelarve täitmine:
NB! Prognoositavatest kaasfinantseerijatest kukkusid välja Lennuliiklusteeninduse AS,
Tallinna Lennujaam AS ja mitmed kohalikud ettevõtted.
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Toetused
Piletitulu
Müügitulu (s.h.
reklaami müük)
Omavahendid
Kriisitoetus
Kulude loetelu
Reklaam
Orgtöö
Ettevalmistustööd,
ekspositsiooni
ettevalmistamine
Majanduskulud
Lennupäevade
läbiviimine,
demolennud
Kütused, õlid,
määrdeained
Esmaesitlused

Omafinantseering KM osalus
Muud allikad
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
149 117
27 117
10 000
112 000
35 000
10 000
25 000
0
0
0
0
27 117
27 117
0
0
0
87 000
149 117
7 534
3 219
56 699

0

0

27 117

10 000

0

10 000

0
87 000
112 000
7 534
3 219
46 699

11 665
0

0
0

0
0

11 665
0

0

0

0

0

70 000

27 117

42 883

12. Kohustuslikud lisadokumendid:
12.1 Välistrepi vahetuse makse
12.3 Näiteks: Telekanalite poolt kajastatud materjalid leiab Lennundusmuuseumi
weebilehel.
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 : Mati Meos
Ametikoht : juhataja
Allkiri ………………………digitaalne
Aruande esitamise kuupäev 30.08.2020

