
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:  

6021- 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Projektiga planeeriti võtta tööle üheksaks kuuks osalise tööajaga töötaja (käsundus-või 

töövõtuleping) muuseumikogu dokumenteerimiseks, kirjeldamiseks ja inventariseerimiseks.  

Töötaja palgaks kuus planeeriti 500.-eurot, kogukulu kuus 669.-eurot. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Projekti eesmärk on MuISi kasutuselevõtt, mille tulemusena on Vaivara Sinimägede 

Muuseumi : 

• muuseumikogu on kirjeldatud ja inventariseeritud 

• saadakse parem ülevaade muuseumi kogudest ja muuseumitöö korraldamine muutub 

lihtsamaks 

• museaalidega seotud teave muutub paremini analüüsitavaks ja uuritavaks 

 

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)): 

Osalise ajaga töötajate tööperioodid ja kulud on allolevas tabelis:  

 

 Kuludok 

nimetus 

Makse saaja Kuludok 

Summa  

Tasumise  

kuupäev 

Periood 

1 palgaleht Igor Sedunov 500 02.05.20 aprill 

2  maksuamet 169 01.06.20  

3. palgaleht Marika Reintam 500 09.06.20 mai 

4.  maksuamet 169 01.07.20  

5 palgaleht Marika Reintam 500 17.07.20 juuni 

6  maksuamet 169 01.08.20  

7 palgaleht Marika Reintam 500 30.09.20 september 

8  maksuamet 169 01.10.20  

9 palgaleht Marika Reintam 500 12.11.20 oktoober 

10  maksuamet 169 01.12.20  



11 palgaleht Kristel Habakukk 1000 01.12.20 november 

12 palgaleht Kristel Habakukk 1000 31.12.20 detsember 

13  maksuamet 676 30.12.20  

 kokku  6021   

 

Projekti esmane  eesmärk oli MUIS-i kasutuselevõtt, kuid töö käigus konsulteeriti 

Kultuuriministeeriumi muuseumide nõunikuga ja jõuti otsusele, et väikemuuseumile ei ole vajalik 

MUIS-iga liitumine, muuseumikogu kirjeldamisel kasutame lihtsustatud varianti. 

Projekti käigus töötati välja Vaivara Sinimägede muuseumi kogumispõhimõtted ja moodustati kolm 

kogu: R-relvakogu, E-esemekogu ja A-arhiivikogu.  

Täielikult inventariseeriti, kirjeldati ja pildistati üles relvakogu. Relvakogusse kuuluvad esemed 

muudeti laskekõlbmatuks ja kanti politseiregistrisse. Projekti tulemusena vastab relvakogu ka 

kehtivale relvaseadusele. 

Töö esemekogu ja arhiivikoguga jätkub, kuid projekti tulemusena saadi inventuuriga ülevaade 

kogudest, täpsustati museaalide ja abifondi nimekirja. Museaalidega seotud teave täienes ja  muutus 

paremini analüüsitavaks. Korrastati Vaivara Sinimägede muuseumi arhiivkogusse kuuluva 

kodulooloolise materjali toimikuid ja veebruaris 2021 eraldatakse muuseumile endine vallaarhiivi 

ruum arhiivikogu hoidmiseks.   

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Projekt viidi ellu 31.detsembriks 2020 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantsee

ring 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud 

allikad 

eelarve/teg

elik 

Tulude loetelu         

KM  

6021 

   

6021 

   

6021 

 

6021 

  

Kulude loetelu         

Palgakulud 6021 6021   6021 6021   

 

Kokku üle-

/puudujääk 

6021 6021   6021  6021   

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

1. I . Sedunov´i töövõtuleping, palgalipik, maksekorraldus. Periood aprill 2020 

2. M. Reintam`i käsundusleping, palgalipikud,  aktid 1-4,  maksekorraldused. Periood mai-oktoober 

2020 

3. K. Habakukk`e käsundusleping, palgalipikud,  aktid 1-2, maksekorraldused. Periood november-

detsember 2020. 



Kuna maksud on üle kantud massmaksetena, siis  maksekorraldusi pole lisatud.  

  

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

Muuseumi veebilehele kavatseme üles panna väikese museaalide tutvustuse alapealkirjaga 

„Muuseumi varasalvest“.   

 

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 28.01.2021 

 

 

 

 


