
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Vaivara Sinimägede Sihtasutus 

 

2. Registrikood: 90003060 

 

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

Pargi 2 Sinimäe alevik Narva-Jõesuu linn 40101 Ida-Virumaa, tel: 56474552 e-post: 

ivika.maidre@vaivara.ee 

4. Taotleja arveldusarve number: 

EE881010552030922007 

5. Riigieelarvest saadud summa:  

4600.- 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Projektiga telliti järgmised näitusetarvikud: 

1Hobused Saksamaalt 2 tk , kõrgus üle 2m. Võimalus välja panna hobuste,  suurtükkide ja 

punaarmeelastega kompositsion 

2. Manneekeenid, 4tk. , 2tk seisvad ja 2 istuvad 

3. Teise Maailmasõja aegsed nõukogude vormid ja varustus 2tk (koopiad).   

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Tegevuste eesmärgiks oli 

1. muuseuminäituse taseme parendamine, sh mitmekesisemad väljapanekud  

2. Hobused2  tk, manneekeenid 4tk ja vormid ja varustus vähemalt 2tk.  

 

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)): 

 

Projektiga soetati hobused2  tk, manneekeenid 4tk ja vormid ja varustus vähemalt 2tk.  

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Projekt viidi ellu 30.novembriks 2019 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

KM 4600 4600   4600 4600   



Kulude loetelu         

Hobuse 

mannekeenid 

2900 3096,90 0 196,90 2900 2900   

Mannekeenid 1000 1192 0   92 1000 1100   

Vormid  700   600    700   600   

         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

4600 4888,90  288,90 4600 4600   

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

24.10.19 Europe Mannequine arve  

21.11.19 Deko mit Pfiff International arve 

               Ostu-müügi leping  

 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

Artikkel jaanuaris 2020 „Meie Lehes“ 

 

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   

 

Allkiri  digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev  24.12.19 

 

 


