
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Pommiauk 

 

2. Registrikood: 80346310 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Tallinna mnt 15d, 

Jõgeva linn, 48305; mtupommiauk@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE222200221060255085, SWEDBANK 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 10000 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: MTÜ Pommiauk tegutseb alates 2012 aastast ja 

mittetulundusühingu peamiseks eesmärgiks on Jõgewa Militaarmuuseumi haldamine ja 

arendamine. Muuseumi tarbeks on renoveerimisel hoone aadressil Tallinna mnt 17b.   

2021 aastal on muuseumis paigaldatud vitriinide klaasid eksponaatide säilitamiseks 

muuseumiriiulites.   Soetatud on  vitriinkapid sõdurite isiklike esemete eksponeerimiseks ja 

Avinurme muuseumi likvideerimise käigus Jõgewa Militaarmuuseumile üle antud esemete 

eksponeerimiseks.  

Muuseumi külastuste vastu on huvi nii Jõgevamaa elanike kui ka turistide seas.  

2021 aasta hooajal külastas Jõgewa Militaarmuuseumi ca 2200 külastajat.  Võrreldes 2020 

aastaga on külastajate arv kasvanud just siseturismi arenedes.  Muuseumi külastavad nii 

koolid kui ka lasteaia rühmad.  

Muuseumi tegevuse tutvustamiseks viis MTÜ Pommiauk läbi muuseumi territooriumil 

festivali ”Ajast aega” mille raames toimus taaslavastuslahing 1944 aasta sündmuste 

tutvustamiseks kui ka Põhjasõja aegsete sündmuste tutvustamiseks.   

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: MTÜ Pommiauk renoveerib Jõgeva linnas 

Tallinna mnt 17b Jõgewa Muuseumi ekspositsiooniks muuseumihoonet. 

 Käesolevaks ajaks on hoones paigaldatud vitriinid koos eksponaatidega.   

Muuseumihoones on valmis saanud muuseumipedagoogikaks mõeldud klass ja selles on läbi 

viidud koolitusi.  Klassiruumis on paigaldatud arvuti ja projektor. Eksponaatide turvalisuse 

tagamiseks on muuseumihoones sees ja välisperimeetril paigaldatud turvakaamerad.  

Muuseumi on paigaldatud klaasvitriinid jõustruktuuride vormide ja demineerijate varustuse 

säilitamiseks. 2020 aasta novembris on Mustvee vallavalitsuse poolt Jõgeva 

Militaarmuuseumile üle antud Avinurme lahinguga seotud  leidude kogu.  

MTÜ Pommiauk on alustanud saadud eksponaatide konserveerimisega. Ekspositsiooni 

väljapandavad relvad on muudetud laskekõlbmatuks.   Klaasidega on kaetud ekspositsioonis 

olevad stendid ja maketid. 

   



2021 a oli Kaitseministeeriumi toel Jõgewa Muuseum avatud alates 1 aprillist kuni 31 

oktoobrini viiel päeval nädalas. Peale selle on muuseum avatud ka ettetellimisel  Antud 

ajavahemikul   oli muuseumi külastajate arv ca 2200. 

    

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 tulemusel on soetatud klaasid, puitkarkass, valgustid ja stendid. Olemasolevad 

stendid on osaliselt kaetud klaasidega ja sellega tagatud ka eksponaatide säilimine. Projekti 

toel on soetatud klaasstendi õhukuivatus seade, mis tagab vormielementide säilimise ja ühtlase 

niiskustaseme kaetud stendis. Soetatud lamineerimismasin aitab oluliselt kokku hoida 

vahendeid infotahvlite trükkimiseks. Mustvee vallast saadud uued eksponaadid on paigutatud  

soetatud ja vastvalminud stendidesse.  

Jõgewa militaarmuuseum on projekti toel olnud avatud 1 aprillist kuni 1 novembrini viiel 

päeval nädalas. Ettetellimisel oli muuseum avatud ka novembrikuus. Hooajal on muuseumi 

külastanud ca 2200 külastajat.  

Tasutud on muuseumi ülalpidamiskulud nii elektriarvete, küttearvete, valveteenuste  kui ka 

WC rendiga seotud kulutused.  MTÜ Pommiauk viis juulis 2021 läbi festivali ”Ajast aega” ,  

mille raames tutvustati sõjaajalugu.  

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Projekt planeeritud ajakava ja tegelik 

ajakava täielikult ühtivad.  

 

 

10. Kaasfinantseerijad: MTÜ Pommiauk 

 

 

 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

 Projekti 

toetus 

10000 10263.83 0 263.83 10000 10000 0 263.83 

Kulude loetelu         

Personalikulud  4000 4000.81 0 0.81 4000 4000 0 0.81 

Muuseumi 

halduskulud 

4000 4186.56 0 186.56 4000 4000 0 186.56 

Stendide 

soetamiskulud 

2000 2076.46 0 76.46 2000 2000 0 76.46 



Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

10000 10263.83 0 263.83 10000 10000 0 263.83 

 

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 

 

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 Eduard Onopa 

 

Ametikoht MTÜ Pommiauk juhatuse liige 

 

Allkiri ……………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev 28.12.2021 

 

 


