Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: MTÜ Pommiauk
2. Registrikood:80346310
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Tallinna mnt 15
b,Jõgeva, Jõgeva vald, 5055334, mtupommiauk@gmail.com
4. Taotleja arveldusarve number:EE222200221060255085
5. Riigieelarvest saadud summa: 10000

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Alates 2012. aastast on Jõgevamaal tegutsenud MTÜ
Pommiauk tegelenud Jõgewa Militaarmuuseumi haldamise ja ekspositsiooni täiendamisega
Muuseumikeskuse rajamine on lõppemas.
Muuseumi külastuste vastu on jätkuv nii Jõgevamaa elanike kui ka turistide seas.
2020 aasta hooajal külastas Jõgewa Militaarmuuseumi ca 1300 külastajat.
Multifunktsionaalse keskuse interjööris visuaalse kontseptsiooni loomisel on põhirõhk
kohaliku paikkonna sõjaajaloo kogude põhjal kahele tasapinnale ülesehitatavatel
püsiekspositsioonidel. Hoone keskosas on eksponeeritud Arsenali tehases ehitatud soomusauto
koopia, soomusauto BTR 40 ja suured eksponaadid.
Teise tasapinna ühes osas on kujundatud õppeklass, teises osas 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: 2020 a oli Kaitseministeeriumi toel Jõgewa
Muuseum avatud alates 18 maist kuni 31 oktoobrini viiel päeval nädalas. Antud ajavahemikul
oli muuseumi külastajate arv ca 1300 . Muuseum on avatud uues muuseumihoones . 2020
jätkasime sama tegevusega ehk siis tutvustasime Jõgewa Muuseumi läbi avatud ekspositsiooni,
jätkasime muuseumi kogu tutvustamisega läbi muuseumipedagoogika ja osalemisega
erinevates projektides mis aitavad tutvustada Jõgewa Muuseumi ja sõjaajalugu üldiselt. 2020
aastal jätkasime väliekspositsiooni korrastamisega ja paigaldasime osa Eesti
Sõjamuuseumist deponeeritud tehnikast muuseumi esisele platsile. MTÜ Pommiauk hallatav
Jõgewa Muuseum kavatses hoida muuseum avatud alates 01.04.2020 ja seoses sellega on
muuseumihoone ülalpidamisega tekkinud halduskulud mis sisaldavad nii elektri, valve kui ka
küttekulusid. Seoses kehtiva eriolukorraga avati muuseum külastajatele peale eriolukorra
lõppu ehk 18 mail. Ettevalmistused muuseumi avamiseks olid tehtud 1 aprilliks ja seoses
sellega olid tekkinud ka muuseumihoone ülalpidamisega seotud kulud juba aprillis. MTÜ

Pommiauk peab tagama muuseumihoones temperatuuri mis on vajalik õppetöö läbiviimiseks
Selleks on MTÜ Pommiauk soetanud vajalikud tehnilised lahendused. Kuid nende
ülalpidamine toob kaasa paratamatuid kulutusi nii elektriarvete kui ka gaasiarvete näol.
Vajalikud on rahalised vahendid ka välikäimlate rentimiseks.
Kuna ekspositsioonis on palju relvi siis vajab Jõgewa Muuseum pidevat valveteenust milleks
on samuti vajalikud rahalised vahendid. Eesti Sõjamuuseumist deponeeritud veokid on
paigutatud eraldiseisvale platsile millel on samuti valve.
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)):Toetuse tulemusena on MTÜ Pommiauk hallatav Jõgewa
Militaarmuuseum olnud avatud alates 18 maist 2020. Varasem avamine ei olnud võialik seoses
kehtiva eriolukorraga. Tasutud on muuseumitöötaja palk ja vajalikud tööjõumaksud.
Soetatud on vormide eksponeerimiseks mõeldud klaasvitriin. Samuti on toetuse abil soetatud 3
suuremat vitriinkappi ja 10 väiksemat vitriini eksponaatide väljapanemiseks.
Toetuse abil on tasutud Jõgeva Militaarmuuseumi valvetehnikaga ja valveteenusega seotud
kulud mis katavad nii muuseumihoone kui ka rasketehnika platsi ööpäevase valve. Renditud
on muuseumi külastajatele mõeldud WC. Tasutud on muuseumi elektri ja gaasiküttega seotud
kulutused. Muuseumi külastajatele on tagatud WIFI ühendus.
2020 aasta hooajal külastas muuseumi ca 1300 külastajat.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Muuseumi avamine oli planeeritud
2020 aasta aprillis kuid seoses kehtiva eriolukorraga avati muuseum külastajatele 18 mail
2020 peale eriolukorra lõppu. Muuseum oli külastajatele avatud kuni 1 novembrini.
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Kokku üle/puudujääk
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
Jõgewa Militaarmuuseumi tegevusi on kajastatud maakondlikus ajalehes Vooremaa,
sotsiaalmeedias ja Youtube kanalil on koostatud mitu videomaterjali. Ajalehes Postimees on
ilmunud 2 artiklit seoses leidudega lennukita alla kukkumiskohtadest.
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 29.12.2020

