
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Pommiauk 

 

2. Registrikood: 80346310 

 

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

Jõgeva linn,48305, mtupommiauk@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE222200221060255085, SWEDBANK 

 

5. Riigieelarvest saadud summa:12000 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 2012. aastal alustas Jõgevamaal tegutsemist MTÜ 

Pommiauk, mille põhiliseks tegevussuunaks on saanud Jõgewa Muuseumi väljaehitamine ja 

selles ekspositsiooni avamine 

Muuseumikeskuse rajamine endisesse metallitsehhi on käimas ja on  jõudnud sellisesse 

arengufaasi kus ekspositsioon on välja pandud olemasolevatesse vitriinidesse ja stendidesse.   

 Jõgewa muuseum (edaspidi JwM) on välja kasvanud MTÜ Pommiauk sõjaajaloo huviliste 

tegutsemisel kogutud ja näituseks vormistatud ekspositsioonist. Muuseumina tegutsetakse 

aastast 2012. Muuseumi eesmärgiks on kokku koguda, säilitada ja eksponeerida kohaliku 

paikkonna maapõueleiud, sõjaajalooga seonduvad militaar- ja tsiviilesemed ning vaimuvara. 

Kasvav huvi muuseumi külastuse vastu ja huvi elavdada kohaliku piirkonna 

turismimajandust, on loonud vajaduse suurema keskuse väljaehitamiseks. 

Multifunktsionaalse keskuse interjööris visuaalse kontseptsiooni loomisel on põhirõhk 

kohaliku paikkonna sõjaajaloo kogude põhjal kahele tasapinnale ülesehitatavatel 

püsiekspositsioonidel.   Teise tasapinna ühte otsa kujundatakse teadusraamatukoguga 

õppeklass, teise otsa jääb kohvikuala. Õppeklass on muuseumihariduslike programmide 

läbiviimiseks erineva sotsiaalse võimekusega sihtgruppidele. Sõjamuuseumile kohaselt on 

olemas kõigile nõuetele vastav relvahoidla ja metallitöö restaureerimiskoda- õppeklass. 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Muuseumihoonesse väljaehitatud õppeklass saab 

varustatud vajalike tehniliste lahendustega koolituste ja seminaride läbiviimiseks. 

Välisekspositsioon saab valvetehnika seeläbi saab tagada ka tehnikavahendite säilime 

välitingimustes. Muuseumihoonet  saab  kasutada olenemata ilmastikutingimustest ja õppetööd saab 

läbi viia ka sügisel. Tagatud saab muuseumihoone valveteenus ja hooldatud tehnilised vahendid mis 

tagavad muuseumihoones vajaliku temperatuuri ja valgustuse. Avada Jõgewa Muuseum 

külastajatele 2019 a suvehooajal vähemalt viiel päeval nädalas , jätkata muuseumi kogus olevate 

esemete kirjeldust ja dokumenteerimist, jätkata muusemipedagoogikaga tegelemisega  ning   

osalemist erinevates projektides läbi projektide kirjutamise ja esitamise.  Tulemuseks loodame 



suurendada muuseumi külastajate arvu. 2018 a suvehooajal külastas Jõgewa Muuseumi ca 1600 

külastajat ja 2019 a loodame seda arvu suurendada. 

 

 

  

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 Jõgewa Muuseum olnud avatud alates 15 aprillist kuni 1 novembrini 

2019 viiel päeval nädalas. Hooajal külastas muuseumi ca 2000 külastajat.     23    mail 2019 viis 

Jõgewa Muuseum läbi lastele mõeldud muuseumipedagoogika päevad. Osa võtsid Jõgeva 

Põhikooli õpilased    Kohal 15 last. Lektoriks Sergei Jerjomin. 10.novembril korraldas Jõgewa 

muuseum isadepäevale pühendatud ürituse millest võttis osa 58 külastajat sellest 32 olid 

lapsed. Lektorina esines Sergei Jerjomin. 

Toetuse tulemusena on muuseumi õppeklass sisustatud projektori ja kõlaritega. Esitlusteks sai 

ostetud arvutitehnika ja seda on koos kasutatud esitlustel ja õppepäevade läbiviimisel. 

Muuseumi hoonesse ja perimeetrile on soetatud ja paigaldatud videokaamerad, mis tagavad 

turvalisust nii hoones sees kui ka välisekspositsioonis.  

Õppeklassi on soetatud vitriinid mida on kasutatud õppematerjalide eksponeerimiseks.  

Kuna Jõgewa Muuseumi kasutada oleval hoonel puudub esialgu ühendus vee-ja 

kanalisatsioonisüsteemiga oleme sunnitud rentima välikäimlat. Museaalide säilitamiseks on 

Jõgewa muuseumihoones paigaldatud elektri ja gaasikütte seadmed tagamaks pluss kraadise 

temperatuuri ka talveperioodil.  

Toetuse tulemusel sai hooajal tasutud elektrienergia, valve, gaasi ja WC rendist tekkinud 

arved. 

 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:Muuseum oli avatud ja tegevused läbi 

viidud vastavalt ajakavale. 15 aprillist kuni 01. novembrini 2018. 

 

 

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         

Tulu          

Kulude loetelu         

Personalikulud  4000 4009.60 0 9.60 4000 4000 0 9.60 

Halduskulud 4000 4069.06 0 69.06 4000 4000 0 69.06 



Ekspositsiooni 

kulud 

4000 4024.22 0 24.22 4000 4000 0 24.22 

Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

12000 12102.88 0 102.88 12000 12000 0 102.88 

 

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  juhatuse liige 

Allkiri allkirjastatud digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev 06.01.2020 

 

 


