
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: SA Seto Instituut 

 

2. Registrikood: 0003798 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Pikk 56, Värska alevik, 

Värska vald, Põlva maakond, 64001 

raudahto@gmail.com, 5182411 

4. Taotleja arveldusarve number: Swedbank EE712200221049599335 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 5500 EUR 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:  

Värskas asub I Eesti Vabariigi Kaitseväe Põhjalaagri (1926-1940) ajast osaliselt säilinud kindral 

Nikolai Reegi suvila, mida soovib Värska Vallavalitsus 2017. aastal hakata rekonstrueerima. 

Tegevuste elluviimiseks on koostatud 2012. aastal maa-ala ja hoonete projektdokumentatsioon ning 

oktoobris 2015 ehitusekspertiis. Suvila maa-ala on Värska valla omandis. Maa-alal on kehtiv 

”Õrsava elamute” detailplaneering. Käesoleva toetusega koostati arhitektuuribürioo “Laika, Belka & 

Strelka” poolt sisekujundus- ja ekspositsiooniprojekt. Lisaks sellele kirjutati ekspositsiooni osas 

kajastuva Põhja- ja Lõunalaagrit tutvustavad tekstid ja koguti ekspositsioonis esitatavat 

pildimaterjali ja osaleti töökoosolekutel (Seto Instituudi ja Seto Talumuuseumi omaosalusena 120 

tundi – 10 eur/h). Arhitektuuribüroo tegi parema tulemuse saamiseks koostööd Värska 

vallavalitsuse, SA Seto Instituudi ja Seto Talumuuseumiga.  

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Eesmärgiks oli seatud Värska Põhjalaagri territooriumil rekonstrueeritava Kindral Reegi suvila 

sisekujundus- ja ekspositsiooniprojekti koostamine. Renoveerituid hoone hakkab kajastama 

Põhjalaagri teemalist ekspositsiooni läbivalt kogu hoone ulatuses ja selle ümbruses. Koostatud 

sisekujundusprojekt on lisatud failina. 

 

 

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)):  

Valmis projekt, mille koostas arhitektuuribüroo ”Laika, Belka & Strelka”.   

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

mailto:raudahto@gmail.com


Jaanuar 2016 – veebruar 2017 – Põhjalaagri teemalise sisekujundus- ja ekspositsiooniprojekti 

koostamine; 

 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Värska Vallavalitsus  

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 7800 6700       

Kaitseministeerium     5500 5500   

Omaosalus   2300 1200     

Kulude loetelu 7800 6700       

Sisekujundus- ja 

ekspositsiooniprojekti 

koostamine 

  2300 1200 5500 5500   

Kulu         

Kulu         

Kulu         

Tegevussuund/ 

allprojekt  

        

Kulu         

Kulu         

 

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  

 

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:  Ahto Raudoja 

 

Ametikoht: SA Seto Instituut tegevjuht 

 

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev 06.03.2017 

 

 


