
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Vaivara Sinimägede Sihtasutus 

 

2. Registrikood:90003060 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Pargi 2 Sinimäe 40101 

muuseum@vaivara.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE881010552030922007 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 6010.- 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

2021 ostsid Narva-Jõesuu linnavalitsus ja Vaivara Sinimägede Sihtasutus koosfinantseerimisel PVC 

näitusetelgi mõõtmetega 5,5x17m. Näitusetelgis hakatakse demonstreerima suuremõõtmelisi 

eksponaate, sh koostöös MTÜ-ga Sõja-Ajalooline Klubi Otsing tanki T34. Lähiajal ei ole vahendeid 

uue näitusemaja ehitamiseks, seega on näitusetelk vahend näituse uuendamiseks ja uute külastajate 

kutsumiseks. Antud projektiga planeeriti näitusetelgi paigaldamine. 

 

2. Vaivara Sinimägede Sihtasutusel on mitmeid programme vanemale koolieale ja täiskasvanutele, 

kus on ühendatud vaimsed ja sportlikud ülesanded (kaardiga orienteerumine, nn ”granaadivise”,  

märkilaskmine jne). Märkilaskmisel oleme seni kasutnud laenatud relvi, antud projektiga soetatikaks 

piiramatu käibega õhkrelva, mida kasutati nt Seiklusfestil. 

 

3. MTÜ-l Eesti Sõjaajaloo Pärand on valminud ”Eesti sõjaajaloo teejuhi” I variant koos kaardiga, 

millele on märgitud sõja-ajalooga seotud paigad. Antud projektiga soetatati puutetundlik 

androidsüsteemiga (ekraani operatsiooni süsteem Windows 10 Pro ja Android 8.0) multimeedia 

kiosk. Kiosk hakkab edaspidi sisaldama Vaivara ja Narva-Jõesuu sõja-ajaloo tutvustust, sh 

eelnimetatud teejuhis kirjeldatud  piirkonda puudutavaid materjale ning väikest viktoriini.     

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Projekti eesmärgiks olid tegevused Vaivara Sinimägede Muuseumis sõjaajaloo säilitamiseks ja 

muuseumi arendamiseks: 

3.1.1 Näitusetelgi transport ja paigaldamine tanki T34-76 eksponeerimiseks 

3.1.2 Kahe piiramatu käibega õhkrelva Browning X BladeHunter ostmine 

3.1.3 Multimeedia infokioski soetamine 

 

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)): 



1. PVC näitusetelk mõõtmetega 5,5x17m on transporditud Roheline 19 c Sinimäe alevik ja 

paigaldatud.  

2. Programmide jaoks on soetatud piiramatu käibega õhupüssid Browning X BladeHunter 2 tk.   

3. Puutetundliku, androidsüsteemiga (ekraani operatsiooni süsteem Windows 10 Pro ja Android 8.0) 

multimeedia kiosk/laud on soetatud.  

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Projekt viidi läbi mai-detsember 2021. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

11. Eelarve täitmine:   

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 6810 7667 800 1657 6010 6010   

         

Kulude loetelu 6810 7667 800 1657 6010 6010   

Telgi 

püstitamise 

kulud 

1620 2460 0 840 1620 1620   

õhupüssid   390   407 0   17   390 390   

Interaktiivne 

infokioski laud 

4800 4800 800 800 4000 4000   

         

         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

6810 7667 800 1657 6010 6010   

 

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 Ivika Maidre 

 

 

Ametikoht  juhataja 

 

Allkiri  digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev  07.jaanuar 2022 

 

 


