
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Vaivara Sinimägede Sihtasutus 

 

2. Registrikood: 90003060 

 

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

Pargi 2 Sinimäe 40101 Ida-Virumaa, tel: 56474552 e-post:ivika.maidre@vaivara.ee 

4. Taotleja arveldusarve number:  

EE881010552030922007 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 6000.- 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Vaivara Sinimägede Muuseumis valmis uue tehnikamaja projekt.:betoonehitis, mis 

kopeerib punkreid ja on olemasoleva hoonega ühendatud tunneli kaudu. Tehnikamajas 

pannakse välja rasketehnika, sh klubi ”Otsing” rasketehnika nagu tank, kahurid ja lennuki 

osad. Seoses sellega oli vajalik uuendada näituse kontseptsiooni, luua visuaalne identiteet 

ning välja töötada sisekujunduse põhimõtted.  

Projektiga valmis muuseumi uus ekspositsioniplaan ning tehnikamaja sisekujundus. 

Sisekujundus hõlmab: 

1. ekspositsiooniruumi üldkujundust, 

2. näituse mahulise ja vormilise kujunduse põhimõtteid 

3. näituse graafilise osa kujunduspõhimõtteid 

4. multimeediavahendite kasutamise  viisi 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Tegevuse eesmärgiks oli 

1. saada Vaivara Sinimägede Muuseumi ruumide kasutusele uus kontseptsioon ja tehnikamaja 

sisekujunduse lahendused 

2. Kontseptsioon ja sisekujunduse lahendus peavad olema külastajasõbralik, atraktiivne 

ja kaasaegne. 

3. Vaivara Sinimägede Muuseumi visuaalse identiteedi väljatöötamine 

 
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)): 

Tehnikamaja ekspositsiooniplaan ja sisekujundus annavad juhtnöörid uue näituse kujundamise 

põhimõtete osas. Esemeliste ”stseenide” kontseptsiooni alusel saab välja panna mannekeenide ja 

relvadega näituseosa.  

 

 



Multimeedia ajakapsli kontseptsiooni realiseerumisel on külastajal võimalik saada teadmisi ja 

ennast proovile panna sõjaajaloo tundmises. Külastaja saab „ajas tagasi minna” Eesti jaoks 

olulisse, sõjandusega seonduvasse aega. Ta satub situatsioonide ja tegelaste keskele ja peab oskama 

vastustega koguda punkte, mis viktoriini lõpus sumeeritakse.  

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Planeeritud veebruar-august 2018, tegelik ajakava kuni detsember 2018. Lepingu pikendamise 

asjaoluks oli põhiprojekti valmimise edasilükkumine. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

ESM 6000 6000   6000 6000   

Kulude loetelu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

6000 6008  8 6000 6000   

 

 

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 Ivika Maidre 

 

Ametikoht  juhataja 

 

Allkiri  digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev  19.01.2019 

 

 

 


