
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: SA Setu Kultuuri Fond 

 

2. Registrikood: 90001500 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):  

65301, Kesktänav 20, Obinitsa, Setomaa vald, Võru maakond, +372 56222348, 

aare@setomaa.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: Swedbank, EE102200001120138165 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 8380 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

Taust: 2020 aasta juunis avati Värskas kindralleitnant Nikolai Reegi juugendstiilis suvemaja, mis 

asub kunagise Petseri Põhjalaagri territooriumil ja kuulus laagri 50st hoonest koosnevasse 

hoonetekompleksi. Petseri Põhjalaagri rajamist alustati 1927. aastal Nikolai Reegi eestvedamisel ja 

oli suvine väljaõppe laager ratsa- ja suurtükiväelastele.   

 

Taasavatud Värska Külastuskeskus - Reegi majja on loodud ekspositsioon, milles külastaja saab 

teadmisi 1920. aastatel Setomaale rajatud Petseri Põhja- ja Lõunalaagrist, Vabadussõja sündmustest 

ning ravimuda ja mineraalvee kasutamisest siinses kuurortpiirkonnas. Reegi maja kuulub Setomaa 

Muusuemide struktuuri. Majas asub ka Seto Instituudi tööruum ja raamatukogu. Projekti eesmärgiks 

on täiendada Reegi maja ekspositsioonikeskkonda hooajanäitusega, millest üks osa (mundrid) jääks 

püsivalt eksponeeritavaks Reegi maja ruumidesse.  

 

1) Valmistasime Värska Külastuskeskuse – Reegi majas eksponeerimiseks kolm Petseri Põhjalaagriga 

seotud mundrit - ligilähedaselt autentset kindralleitnant Nikolai Reegi  mundri 1930ndate aastate 

lõpuperioodist, kui ta oli tegev Eesti sõjavägede Kindralstaabi ülemana ning kaks samast ajajärgust 

Eesti Ratsarügemendi sõdurite paraadmundrit. Õmmeldud mundreid eksponeerime kindral Reegi 

juugendstiilis suveresidentsis ehk uues Reegi majas Värskas. Eesmärgiks oli valmistada kõik kolm 
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mundrit võimalikult originaalilähedastena. Kahte ratsaväelase paraadmundrit saab kasutada lisaks 

Reegi maja siseselt väljapantuna ka temaatilistel sündmustel jäljendamaks kunagisi 

ratsaväerügemendi sõdureid oma hobustel. 

 

2) Koostasime Nikolai Reegi isikunäituse Reegi maja suurde ekspositsioonisaali. Maja teisel korrusel 

asetseb kindrali kabinet, kus on välja toodud olulisemad faktid tema isiku ja elukäigu kohta. 

Isikunäitus keskendub Nikolai Reegile kui karismaatilisele isiksusele nii sõjamehe kui juhina ning 

tõstab fookusesse Eesti ajaloo ühe silmapaistvama sõjandustegelase. Lisaks mundritele 

eksponeeritakse näitusel:  Reegi mundrit eraldi tabloodel mundrit kirjeldav tekst ning pildid ja 

kirjeldused Reegi aumärkidest; koopia kindral Reegi karikatuurist, mille autoriks Reegi kaasaegne, 

karikaturist Gori (originaal Eesti Kunstimuuseumi kogus); Reegi teenistustoimiku koopia; 1930ndate 

stiilis ajalehe formaadis tekstid, mis tutvustavad Reegi elulugu, teenistuskäiku, isiklikku elu ja 

karakterit; kindral Reegi elulool baseeruv lauamäng, mille loomist rahastas Kultuurkapitali Võrumaa 

ekspertgrupp. Eksponeeritakse Reegi kaasaegse   Isikunäitust on võimalik edaspidi eksponeerida ka 

väljaspool Reegi maja teistes asukohtades. 

3.) Toimus Setomaa/Petserimaa lähiajaloo konvrents Värskas, Reegi majas 11.06.2021. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

 

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust II Maailmasõja-eelsest Eesti sõjanduse ajaloost ning tõsta huvi 

ja populariseerida sõjaajalugu ja selle seost Setomaaga. Täiendades ekspositsioonikeskkonda 

mitmekesistame külastajakogemust ja elavdame huvi Reegi maja ja sealse ekspositsiooni külastamise 

vastu. 

 

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 tulemused: 

- Toimunud on Setomaa/Petserimaa lähiajaloo konverents. Olemas on ettekanded erinevatel 

teemadel mida saab järgnevalt laiendada ning täiustada. On loodud koostöö lähiajaloo uurijatega , 

tehtud eeltöö erinevate allikmaterjalidega ning välitööd maastikul. 



- loodud on isikunäitus Petseri Põhjalaagri asutamise algatanud Nikolai Reekist, kes oli Eesti 

Vabadussõja üks juhtfiguure, Sõjavägede Kindralstaabi ülem ja Sõjaminister.  

- N. Reegi munder ja ratsaväelaste paraadmundrid täiendavad nii loodud isikunäitust ja kogu 

Reegi maja ekspositsiooni tervikuna ning loovad vaatajale vahetuma tunnetusliku kontakti 

sõjaajaloolise pärandiga.  

- 2. veebruaril, Tartu Rahu aastapäeval, tähistamine Nikolai Reegi sünnipäeva Reegi 

isikunäituse “Mis miiss tä oll?” avamisega, isiklikud kutsed on saadetud 60 inimesele. 

- 2022. aasta jooksul on Reegi isikunäituse külastajate oodatav arv 3000 inimest.  

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

Planeeritud: 

Jaanuar - Veebruar 

1) Ekspositsiooni kontseptsiooni idee koostamine ja väljatöötamine.  

2) Mundrite lõigete konstrueerimine.  

3) Mundritele vajaliku kanga ning muude detailide (ordenid, saapad jm) hankimine  

 

Veebruar - Märts 

1) Ekspositsiooni tekstide koostamine, museaalide otsimine ja valimine.  

 

Aprill – Mai 

 

1) Ekspositsiooni teostus, museaalide deponeerimine, ekspositsiooni ülespanek.  

2) Mundrite valmistamine  

 

Märts - oktoober  

 

1) Mundrite õmblemine, valmistamine. Esimesena valmib Reegi munder 1. juuniks ja parimal 

juhul ka üks Ratsarügemendi munder.  

 

Tegelik: 

Jaanuar - September 

1) Ekspositsiooni kontseptsiooni idee koostamine ja väljatöötamine. 

2) Mundrite lõigete konstrueerimine. 

3) Mundritele vajaliku kanga ning muude detailide (ordenid, saapad jm) hankimine 

4) Mundrite valmistamine 

 

September - November 

1) Näituse ja lauamängu tekstide kirjutamine 

 

Detsember - Jaanuar  



1) Näituse kujundamine, ekspositsiooni teostus, museaalide deponeerimine ja ekspositsiooni 

ülespanek 

2) 2. veebruaril näituse avamine 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Setomaa Muuseumid 

Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 
Omafinantseering 

eelarve/tegelik 
KM osalus 

eelarve/tegelik 
Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu    600 600 8380 8380 850 850 

Kulude loetelu         

Kolme mundri 

täiskomplekti 

soetamine  

5400 5400 0 0 5400 5400 0 0 

Reegi 

isikunäituse 

rändnäitusena 

koostamine 

900 1000 0 0 900 950 0 0 

Setomaa/Petseri

maa lähiajaloo 

konverents 

2080 2030 0 0 2080 2030 0 0 

Kokku üle-

/puudujääk 

    0 0   

 

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 Aare Hõrn 

 

Ametikoht SA Setu Kultuuri Fondi juhataja 

 

Allkiri ……………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev 20.01.2022 

 

 

 


