Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon
2. Registrikood: 90011272
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Pikk 16a, 68206 Valga;
5121044, 7671127, valga@isamaalinemuuseum.ee
4. Taotleja arveldusarve number: EE052200221041665050 Swedbank
5. Riigieelarvest saadud summa:6500€
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni
hoonete ja ruumide majandamiskulud.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Sõjandusajaloo materjalide kogumine, uurimine,
Eesti sõjandusajaloo propageerimine, kaitsetahte kasvatamine ning riikide ja jõustruktuuride
koostöö arendamine.
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)):
2020. aastat võib lugeda töötulemuste poolest edukaks. On läbi viidud erinevaid üritusi nii Valga
vallas kui ka SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil ning kaugemalgi.
Asutus on aidanud kaasa kogu Eesti elanikkonna kaitsetahte kasvule. Riigikaitseliste ja
siseturvalisuse struktuuride koostöö on tihedam ja edukam kohaliku elanikkonnaga ning
asutustega.
Kogu meeskonna jõud olid 2020 koondunud Muuseumide infosüsteemiga MuIS liitumise
ettevalmistamisele. Meie pingutused kandsid vilja ja muinsuskaitseameti peadirektori nr 1.1-5/16A käskkirjaga toimus liitumine. Saime muuseumiks. Sellele järgnev oli kiire õppimise periood ja
täiendavalt kasvas märgatavalt töötajate töökoormus.
Tulime toime 2020. aasta tippürituse – XII Valga Militaarajaloo Festivali läbiviimisega. Ürituse
organiseerimist alustati juba 2019. aasta mais. SA VIKP juhtimisel moodustati korraldav
meeskond. Meeskonda kuulusid lisaks SA VIKP töötajatele veel Valga Vallavalitsuse,
jõustruktuuride (Politsei- ja Piirivalveamet, KAPO, Kaitseliit, Kaitsevägi, Päästeteenistus), meedia
ning teiste ühingute, seltside ja ettevõtete esindajad. Meeskond püstitas ürituse läbiviimiseks
kindlad eesmärgid ja tulemi, mida sooviti saavutada. Töögrupi poolt püstitatud festivali eesmärgid

täideti ning soovitud tulemus saavutati. Suur osa festivalist toimus linnapargis ja see võeti
pealtvaatajate poolt hästi vastu. Festivali külastajad rõõmustasid, et toimus jälle paraad.
Laagrite läbiviimise tegi väga keerukaks Covid - 19 levik.
Jätkuvalt on hea koostöö Eesti Kaitseväega, Kaitseliiduga, Sisekaitseakadeemiaga, Eesti
Sõjahaudade Liidu, Eesti Punane Rist, Eesti Endiste Metsavendade Liidu, Muinsuskaitseameti,
Eesti Sõjamuuseumi, Laidoneri Seltsi, Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo
Seltsi, MEMENTO, EPOK, LOK, Eesti Endiste Poliitvangide Ühingu ning omavalitsustega.
Huvitatus püsiekspositsiooni tegevuste ja pakutavate teenuste vastu ei ole vähenenud. SA VIKP
töötajad on olnud giidideks linna, maakonna ning Põhja Läti ekskursioonidel. Covid-19 tõttu 2020
välisturistide arv langes 90% ja omatulu plaani nimel tuli pingutada siseturismi nimel. Paljus see
ka õnnestus.
Oleme hulgaliselt läbi viinud laste teemakohaseid sünnipäevi nii muuseumi territooriumil kui ka
Sooru strateegilisel kõrgendikul ning ka mujale kutsututena.
SA VIKP õppeklassi ning territooriumi kasutatakse Valga Gümnaasiumi õpilastele riigikaitse õppe
läbiviimiseks, nii Valga Gümnaasiumi kui ka teistele Eesti koolidele. Olime partneriks MTÜ
Rügemendile sügiseste riigikaitse laagrite läbiviimisel.
Pikka aega segadus laserrelvade õiguspärasel kasutamisel leidis tänu PPA ja siseministeeriumi
abile lahenduse.
SA VIKP on sellel aastal uuendanud ning täiendanud ekspositsiooni ja korrastanud territooriumi.
Riigieelarvesse lisatud piirkondlike investeeringutest saadud vahenditest sai suur osa
väliekspositsioonis olevatest masinatest katuse alla
1944. aasta lahingud kaitseliinil Walk on jätkuvalt põhiuurimissuund Vabadussõja Lõuna Eesti
lahingute kõrval.1944. aasta sündmuste uurimine toimub erinevate riikide ajalooarhiividest,
kohalike elanike küsitlemisega, maastiku kaardistamisega välitööde käigus. See kõik on kaasa
toonud hea ülevaate tutvustamaks erinevatele huvigruppidele siinsetest rasketest heitlustest 1944.
aasta lahingutes. Huvi on antud valdkonna vastu suur.
Väga palju oleme kasutanud erinevatel üritustel (s.h Sooru kõrgendiku rajamisel) vabatahtlikke.
Nende osa meie igapäevatöös on väga suur ka teistes ettevõtmistes.
Reklaamkampaaniatega oleme olnud: erinevatel Eesti laatadel, Vabariigi aastapäeval, XII
Militaarajaloo festivalil, Läti ja Leedu suurtel antiigilaatadel. Kõikide koolide külastamise korral
on selgitatud võimalusi õppimiseks Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse õppesuundadel ja
õppimisvõimalusi Kaitseväe Akadeemias..
Jätkuvalt oleme panustanud SA VIKP reklaamimisele (voldikud, posterid, välireklaam, TV
reklaam kodulehe täiendamine) ning kaasa on aidanud SA Valgamaa Arenguagentuuri
turismitöötajad.
Muuseum on toetanud oma varudest erinevate vormide ja rekvisiitidega filmitegijaid ja teatreid.
Mart Sanderi filmi järjekordse seeria filmivõtted toimusid meie Sooru kõrgendikul. Filmivõtetel
osalesid ka muuseumi töötajad, vabatahtlikud ning tank T34/85.

Jätkub
mitmekülgse
ja
omanäolise
teemapargi
väljaarendamine.
Kaitseväe abiga on teemapargi perimeetril paiknev aed saanud tunduvalt turvalisemaks.
Territooriumile ja muuseumi hoonesse on paigaldatud täiendavalt valvekaameraid.
SA VIKP probleemideks on:
•

personali nappus ja madalad palgad. Töömahud on suurenenud ning oleks vajalik
suurendada töötajate arvu, takistuseks palgafondi puudumine

•

väliekspositsiooni eksponaatidel varikatuste osaline puudumine ja siseekspositsioon
vajab kaasajastamist

•

siseekspositsiooni tutvustuse kaasajastamine

•

valvetehnika vähesus muuseumi hoones ning territooriumil;

•

liialt vähe aega jääb sõjaajaloolise materjali kogumisele ja uurimisele ning
teadustööks.

•

rändnäituste ja seminaride tarvis omaette ruumi puudumine, mis oleks otstarbekas
ehitada muuseumihoone tagakülge.

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon korraldas ning viis läbi üritusi erinevatele
sihtgruppidele. Ülevaade mõnedest suurematest ettevõtmistest:
•

Jaanuar – mai 2020 riigikaitseõppe korraldamine. Osalesid Valga Gümnaasiumi õpilased, SA
VIKP ning jõustruktuurid.

•

Jaanuar-detsember 2020 siseturvalisuse õppe läbi viimisele kaasaaitamine Kagu-Eestis

•

Jaanuar - juuli 2020 MILFEST 2020 korraldava meeskonna töö juhtimine SA VIKP poolt.
Osalesid Valga Vallavalitsus, jõustruktuurid ning vabatahtlikud abilised.

•

Jaanuar - detsember 2020 erinevate ürituste korraldamine lastele (sport, ajaloo tutvustus,
jõustruktuurid tutvustus).

•

Jaanuar - detsember 2020 Eesti ja Läti koolinoored külastavad aktiivselt püsiekspositsiooni.

•

Jaanuar - detsember 2020 ajaloolise materjali kogumine 1944. aasta kaitseliinist Walk ning
uurimine.

•

Jaanuar - detsember 2020 reklaamsõidukitega Nissan Patrol, Kaiser, Kraz ning Willis
Overland esindatud SA VIKPi erinevatel üritustel.

•

Jaanuar - detsember 2020 SA VIKP eksponaadid erinevatel näitustel.

•

Jaanuar - detsember 2020 Kaitseministeeriumi haldusala ja Eesti sõjaajaloo tutvustamine läbi
ajaloo (saamislugu, jõustruktuuride tutvustus ning koostöö)

•

Jaanuar - detsember 2020 koostöö Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse, PPA Lõuna
prefektuuri ja Tartu vangla poolt saadetutele heakorratööde tegemine SA VIKP
territooriumil.

•

Eesti sõjaajaloo ja jõustruktuuride ajaloo kogumine, uurimine ja eksponeerimine.

•

MuIS-i töö
Mõningaid olulisemaid tegevusi ära tooduna.

•

03.jaanuar 2020 - Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
Koguneti Valga Metsa tänava kalmistul asuva mälestuskivi juurde. Lühikokkuvõte
Vabadussõjast ning vaherahu väljakuulutamisest esitas Esta Mets. Toimus
välijumalateenistus. Asetati pärjad ausamba jalamile ja Valga Jaani kiriku Põhja-Poegade
mälestusplaadi juurde.

•
•
•

31. jaanuar 2020 Paju lahingu ja Valga vabastamise 101. aastapäeva tähistamine Valgas ja
Pajus. Mjr Meelis Kivi ettekanded Valga Jaani kiriku ja Paju pargis.
23. jaanuar 2020 külastasid SA VIKPi Muinsuskaitseameti külalised. Tutvumine
muuseumiga ning arutelu liitumise osas muuseumideinfosüsteemiga MuIS.
29. jaanuar 2020 külastasid SA VIKPi Valga Põhikooli 6. klassid. Tutvuti muuseumiga,
prooviti täpsust laskesimulaatoril.

•

1.-2. veebruar 2020 toimus Riias turismimess Balttour 2020. Jagati Valgamaa, SA VIKPi ja
meie koostööpartnerite infomaterjale.

•

7.-9. veebruarini 2020 toimus Tallinnas turismimess Tourest 2020. Jagati Valgamaa, SA
VIKPi ja meie koostööpartnerite infomaterjale.

•

24. veebruaril 2020 korraldas SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon Eesti
Vabariigi iseseisvuspäeva puhul perepäeva. Valga Vabadussamba juures avaldati austust
Vabadussõjas langenud kangelastele. Osalesid Valga Vallavalitsus, jõustruktuurid,
koostööpartnerid, Läti politsei, Läti päästeameti esindus. Külastasid kogupereüritust Eestis ja
Lätis elavad inimesed. Erinevad tegevused jõustruktuuridega muuseumi õuel.

•

25. veebruar 2020 külastasid SA VIKPi Võru, Valga, Põlva maakondade endised juhid.
Tutvuti muuseumi ja Sooru strateegilise kõrgendikuga. Sõjaajalugu tutvustav ettekanne
Soorus.

•

26. veebruar 2020 külastasid SA VIKPi Valga valla külalised Itaaliast ja Hispaaniast
Tutvuti muuseumiga.

•

26. mai 2020 külastasid SA VIKPi Lähte kooli riigikaitseõpilased. Tutvuti muuseumiga, .
Sooru kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid taktikalise liikumise harjutused koos
laserrelvade kasutamisega, söödi sõdurisuppi. Sõjaajalugu tutvustav ettekanne Soorus.

•

29. mai 2020 külastasid SA VIKPi Nõo Gümnaasiumi riigikaitseõpilased. Tutvuti
muuseumiga, Sooru kõrgendikule toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega, söödi sõdurisuppi. Sõjaajalugu tutvustavad ettekanded Soorus ja Pajus.

•

11. juuni 2020 külastasid SA VIKPi Häädemeeste Noorkotkad ja Kodutütred. Sõideti
sõjamasinaga Sooru kõrgendikule, tutvuti lahingupaigaga, sõjaajalugu tutvustav ettekanne
Soorus, toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega, söödi
sõdurisuppi, läbiti takistusrada, roniti ronimisseinal, prooviti laskmist laskesimulaatoril.

•

12. juuni 2020 külastasid SA VIKPi SOS Lasteküla lapsed. Tutvuti muuseumiga. Sõideti
sõjamasinal Sooru strateegilisele kõrgendikule.

•

14.juunil 2020 korraldati küüditamise aastapäev- mälestuse avaldamine Valga linnas Säde
pargis. Koostööpartneritena osalesid jõustruktuurid ning kohalik omavalitsus.

•

19. juuni 2020 koos Kaitseliiduga korrastati kpt Irve mälestussammas.

•

23. juuni 2020 toimusid Maakaitsepäeva üritused Valgas ja Lüllemäel. Lipu heiskamisel ja
pärgade panekul ning ettekandega osales mjr Meelis Kivi.

•

29. juuni 2020 osalesid SA VIKP töötajad filmivõtetel.

•

4. juuli 2020 külastasid SA VIKP külalised Lätist.
Tutvuti muuseumiga.
•

4. Juuli 2020 osalesis SA VIKP töötajad Iškile vanavara laadal Lätis. Jagati reklaami
asutuse ja festivali kohta.

•

4. juuli 2020 osalesis SA VIKP töötajad Seidla vanavara laadal Lätis. Jagati reklaami
asutuse ja festivali kohta.

•

18. juuli 2020 osalesis SA VIKP töötajad Riia vanavara laadal. Jagati reklaami asutuse ja
festivali kohta.

•

23. juuli 2020 külastasid SA VIKPi Weiss OÜ töötajad. Tehti lend Valga linna kohal.
Tutvuti muuseumiga. Prooviti täpsust laskesimulaatoril.
•

24. juuli 2020 külastasid SA VIKP Tallinna spordiklubi lapsed. Tehti lend Valga linna
kohal. Muuseumi territooriumil toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega.

•

25. juuli 2020 osalesis SA VIKP töötajad Viljandi vanavara laadal. Jagati reklaami asutuse
ja festivali kohta.

•

28. juuli 2020 Külastasid SA VIKPi Sõjamuuseumi töötajad. Kaardistati Valgamaal
asuvaid sõjaajaloolisi objekte.

•

31. juuli 2020 külastasid SA VIKP Tallinna spordiklubi lapsed. Tehti lend Valga linna
kohal. Muuseumi territooriumil toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega.

•

2. august 2020 osalesis SA VIKP töötajad Melliste vanavara laadal. Jagati reklaami
asutuse ja festivali kohta.

•

3.-4. august 2020 külastasid SA VIKPi Retla-Kabala Noorkotkad ja Kodutütred. Toimusid
taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega Sooru kõrgendikul, lasti
laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad ettekanded Soorus ja Pajus,
helikopteri simulatsioon.

•

4. august 2020 külastasid SA VIKP Tallinna spordiklubi lapsed. Tehti lend Valga linna
kohal. Muuseumi territooriumil toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega.

•

8. august 2020 osalesid SA VIKP töötajad Ritsu perepäeval. Sõideti sõjamasinal Willis
Owerland, jagati infomaterjale, toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega.

•

11. august 2020 külastasid SA VIKP Tallinna spordiklubi lapsed. Tehti lend Valga linna
kohal. Muuseumi territooriumil toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega.

•

18. august 2020 külastasid SA VIKPi Võru Noortekeskuse noored. Tutvuti muuseumiga.

•

22.august 2020 XII Valga Militaarajaloo festival.

•

24. august 2020 külastasid SA VIKPi Pärnu ja Lääne-Eesti turismiedendajad. Tehti lend
Valga linna kohal. Tutvuti muuseumiga.

•

27.-28. august 2020 külastasid SA VIKPi PPA Ida- Prefektuuri töötajad. Toimusid
taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega Sooru kõrgendikul, lasti
laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad ettekanded Soorus ja Pajus,
helikopteri simulatsioon.

•

28. august 2020 külastasid SA VIKPi Keil M.A. OÜ töötajad. Toimusid taktikalise
liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega Sooru kõrgendikul, lasti
laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad ettekanded Soorus ja Pajus,
helikopteri simulatsioon.

•

29. august 2020 osales SA VIKP muuseumiööl. Muuseumi külastus tasuta.

•

7. september 2020 külastasid riigikaitse ja siseturvalisuse õpilased SA VIKPi. Tutvuti
muuseumiga. Tutvustati siseturvalisuse valdkondi Sisekaitseakadeemias. Jagati

infomaterjale.
•

9. – 11. september 2020 toimus Sooru strateegilisel kõrgendikul Tartu
Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpilaste välilaager. Toimusid taktikalise liikumise
harjutused koos laserrelvade kasutamisega Sooru kõrgendikul, tutvuti muuseumiga,
orienteerumine.

•

11.-13 september 2020 Riigikaitseõpilaste laager Kuperjanovi jalaväepataljonis. Eesmärk
oli kinnistada tundides õpitut, omandada lisaks praktilisi sõdurioskusi ja omandada
kogemus välitingimustes tegutsemiseks. Kavas olid formeerimine (Vormi)varustuse
väljastamine, õppetunnid (riviõpe, tegevus laagri valves), õppelaskmine, õppetunnid:
moondamine, liikumisviisid, käemargid, orienteerumine.

•

16. september 2020 külastasid SA VIKPi Võru kultuuritöötajad. Tutvuti muuseumiga,
helikopteri simulatsioon.

•

17.-18. september 2020 külastasid SA VIKPi Westholmi Gümnaasiumi riigikaitse
õpilased. Toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega Sooru
kõrgendikul, lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad
ettekanded Soorus ja Pajus, helikopteri simulatsioon.

•

25. september 2020 toimus Sooru strateegilisel kõrgendikul Valga üksikkompanii
õppepäev. Toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega.

•

30. september 2020 külastas SA VIKPi Valga Põhikooli õpilased. Tutvuti muuseumiga
ning toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega.

•

2. oktoober 2020 toetas SA VIKP Keeni Põhikooli õpetajate päeva läbiviimisel. toimusid
taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega.

•

06.-08. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi 270 riigikaitseõpilast üle Eesti. Tutvuti
muuseumiga, toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega.

•

6. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Tartu Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpilased.
Sõideti sõjamasinal Sooru, kus toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega, lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad
ettekanded, helikopteri simulatsioon. Loengud Paju mälestusmärgi ja Sooru kõrgendiku
juures.

•

7. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Tartu Miina Härma Gümnaasiumi
riigikaitseõpilased. Sõideti sõjamasinal Sooru, kus toimusid taktikalise liikumise harjutused
koos laserrelvade kasutamisega, lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu
tutvustavad ettekanded, helikopteri simulatsioon. Loengud Paju mälestusmärgi ja Sooru
kõrgendiku juures.

•

8. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Valga Põhikooli õpilased. toimusid taktikalise
liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega Soorus, orienteerumine Pajust Sooru
strateegilisele kõrgendikule. Vibu ja õhkrelvade kasutamine.

•

9. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Ülenurme Gümnaasiumi riigikaitseõpilased.
Tutvumine muuseumiga, toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega

•

16. oktoober 2020 Külastasid SA VIKPi A. Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi ja Abja
Gümnaasiumi riigikaitseõpilased. Tutvumine muuseumiga, toimusid taktikalise liikumise
harjutused koos laserrelvade kasutamisega Sooru kõrgendikul. Sõdurisupi söömine.

•

16. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Põlva kooli õpilased. Tutvumine muuseumiga.

•

27. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Parksepa kooli õpilased. Tutvumine muuseumiga,
toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega.

•

29. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Pärnu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpilased.
toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega.

•

30. oktoober 2020 külastasid SA VIKPi Tartu Tamme Gümnaasiumi riigikaitseõpilased.
Sõideti sõjamasinal Sooru, toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega, lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad
ettekanded, helikopteri simulatsioon. Loengud Paju mälestusmärgi ja Sooru kõrgendiku
juures.

•

16. november 2020 toimusid Valga Gümnaasiumi 10- klasside õpilastele loengud Eesti
Kaitseväest. Samuti osalesid loengul KRA esindajad.

•

20. november 2020 kohtusid SA VIKPis Lõunapiiri Ohvitseride kogu liikmed ja toimus
Kotkasilma laskevõistlus.

•

21. november 2020 külastasid SA VIKPi Valga Kaitseliidu maleva Noorkotkad ja
Kodutütred. Toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega
Sooru kõrgendikul.

•

24. november 2020 külastasid SA VIKPi Parksepa kooli õpilased. Tutvumine
muuseumiga, toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade kasutamisega.

•

26. november 2020 külastasid SA VIKPi PPA töötajad. Tutvuti muuseumiga, arutleti
muuseumi ekspositsiooni uuendamisest ja 100 a piirivalve ajaloost filmi võtetest.

•

30. november 2020 toimus NATO teemaline loeng Valga Gümnaasiumis. Külasisesinejad
koos mjr Meelis Kiviga.

•

4- 5. detsember 2020 toimus SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni
territooriumil koostöös Sisekaitseakadeemiaga Valga koolinoorte siseturvalisuse laager.

•

10. detsember 2020 külastasid SA VIKPi Puhja Noorkotkad ja Kodutütred. Sõideti
sõjamasinal Sooru, kus toimusid taktikalise liikumise harjutused koos laserrelvade
kasutamisega, lasti vibu, lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, roniti ronimisseinal,
helikopteri simulatsioon.

•

10. detsember 2020 külastasid SA VIKPi PPA töötajad. toimusid taktikalise liikumise
harjutused koos laserrelvade kasutamisega Sooru kõrgendikul.
•

14. detsember 2020 külastasid SA VIKPi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad. Tutvuti
muuseumiga.Mjr Meelis Kivi II maailmasõja loeng Soorus ja Paju lahingu loeng Pajus.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 2020 aastal planeeritud tegevused on
ellu viidud.

10. Kaasfinantseerijad: Valga Vallavalitsus, Siseministeerium
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud

Kogusumma
Omafinantseering KM osalus
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
230500 217 150 60 000 53 650
6500
6500
100000 93 000

Tulude loetelu
Valga
vallavalitsus
Siseministeerium 29000
Kulude loetelu
(lisa: arvelduste
register)

Muud allikad
eelarve/tegelik
4000
4000

29000

6566,68
• Puudujääk 66,68
€
omafinantseeringu arvelt

kaetakse

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;
Lisadokumendina kaasas arvelduste register.

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest
https://lounapostimees.postimees.ee/6882016/militaarpargi-tankimurele-koidab-lahendus
https://lounapostimees.postimees.ee/6886176/paju-lahingust-moodus-101-aastat
https://lounapostimees.postimees.ee/6907485/tuulises-valgas-tahistati-vabariigi-aastapaeva
https://lounapostimees.postimees.ee/7007383/mart-sanderi-draamasarja-hakatakse-valgaumbruses-filmima
https://lounapostimees.postimees.ee/6940548/militaarpark-seab-tookorda-voimsa-soomuki
https://lounapostimees.postimees.ee/6921399/vaejuht-kolis-muuseumisse
https://lounapostimees.postimees.ee/7043789/militaarfestivali-korraldaja-unistused-kipuvadtaituma?fbclid=IwAR3R6kV7R7AAx3ILXeNzOdeQdojrHS_vlWcAhFABGblFTtrs525Z4zMLLI
4
https://lounapostimees.postimees.ee/7045013/milfestil-etendusid-eri-ajastute-naidislahingud
https://lounapostimees.postimees.ee/7044902/militaarfestivali-paraadil-sai-naha-eesti-ajalugu
https://lounapostimees.postimees.ee/7044866/vanavaralaat-valga-militaarteemapargis
https://lounaeestlane.ee/tana-toimub-valgas-militaarajaloo-festival-milfest-2020/
https://www.valga.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/rahvusvahelinevalga-militaarajaloo-festival-tuleb-taas
https://www.err.ee/1126520/valgas-toimub-taas-militaarfestival
https://www.valga.ee/documents/17893995/26728828/valga_teataja_juuli2020.pdf/0db528b05b25-4390-8ac4-c5bf39b04109
https://lounapostimees.postimees.ee/7114203/militaarmuuseumi-kogu-sai-tahendust
https://valgamaa.kaitseliit.ee/et/anton-irv-i-malestusmargi-kulastus-14826
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:Meelis Kivi
Ametikoht: tegevjuht
Allkiri: allkirjastatud digitaalselt
Aruande esitamise kuupäev 17.12.2020

Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon
2. Registrikood: 90011272
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Pikk 16a, 68206 Valga;
5121044, 7671127, valga@isamaalinemuuseum.ee
4. Taotleja arveldusarve number: EE052200221041665050 Swedbank
5. Riigieelarvest saadud summa:4000€

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Valga Militaarajaloo Festival toimus 22.08.2020 Valga
linnapargis ja SA VIKP territooriumil. Lahingud toimusid läbi ajalooprisma. Tegevust pakuti
kõigile vanusegruppidele.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Koostöös erinevate riikide ja sõjaajaloo klubidega
tutvustada meie riigi sõjaajalugu ning lahti rääkida väärarusaamasid kasutades erinevaid viise:
näidislahingud, loengud, arutelud, diskussioonid jne.
Erineva kultuuritaustaga inimestele luuakse võimalus tolerantsiks ja üksteise mõistmiseks läbi
huvi- ja koostegevuste. Seega projekti põhieesmärk on integratsioonile kaasaaitamine.
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)):
22.08.2020 toimus Valgas XII Valga Militaarajaloo Festival.
Festivali eelarveks oli planeeritud 50 000 eurot. Eelarves kajastati nii rahaline toetus kui ka
koostööpartnerite, jõustruktuuride ning esinejate poolne mitterahaline toetus (aitasid oma
tegevustega kaasa festivali korraldamisele).
Festivali avamine toimus laupäeval 22.08.2020 kell 10.00 Valga Spordihalli ees linnapargis, kus
toimus festivali avamine ning teeneteplaatide kätteandmine. Tervitustega esinesid Valga
vallavanem, SA VIKP juhatuse liige- tegevjuht Meelis Kivi.
Rahvusvaheline vanavaralaat toimus 22.08.2020 Pikk tn 16a territooriumil ajavahemikus 08.0015.00. Laada raames sai külastada muuseumi. Kokku külastas vanavaralaata 2083 inimest (
kutsetega/ vabatahtlikud abilised, festivali toetajad 198 in.; sõjaajaloo klubi liikmed ning nendega
koos olnud saatjad/perekonnaliikmed, kaitseväelased jt, esitlustel osalejad 126 in.)

Tehnikanäitusel, päästeameti ohutuspäeval oli külastajaid umbes 2000 inimest.
Sel aastal viidi läbi 4 näidislahingut erinevatest ajastutest. (Viikingite aeg kuni 1944).
Näidislahingud toimusid 22.08.2020 kell 13.00- 18.00 Valga linnapargis. Kasutati
imitatsioonivahendeid: suits, tuli ning plahvatused olid näidislahingu lahutamatuks osaks. 1944 a
näidislahingus sõitis ka SA VIKPile kuuluv tank T34/85. Näidislahingu korraldamisega oli seotud
umbes 2500 inimest (sõjaajaloo klubide liikmed/ korraldajad, vabatahtlikud/VIP ja
press/Kuperjanovi jalaväepataljon, pealtvaatajad, turvajad). Kell 12.00 – 13.00 toimus Eesti
sõjamees läbi ajaloo prisma erinevates vormides ja tehnikaga läbi linna marss Valga Vabadussõja
ausammas – Valga Jaani kirik - Valga Vabadussõja ausammas.
Spordihallis oli võimalik külastada Kaitsepolitseiamet 100 rändnäitust.
Laupäeva lõpetas kultuuriprogramm „Tähed Militaartaevas“ Pikk tn 16a territooriumil.
Kultuuriprogrammi juhatasid sisse Hellad Velled. Peaesinejaks oli vanadele ning noortele tuttav
ansambel Supernova koos Ivo Linnaga. Tuntud lood andsid põhjuse kaasa laulda. Publik tõdes, et
tegemist oli korraliku kontserdiga ja fiilingut mitmeks nädalaks takkajärgi. Päev lõppes võimsa
ilutulestikuga. Kontserdit külastas kokku 630 inimest.
Kokku osales Valga Militaarajaloo Festivalil ligikaudu 7000 inimest (korraldajad, sõjaajaloo
klubide liikmed, külastajad jne).

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:

XII VALGA MILITAARAJALOO FESTIVAL
22. august 2020
Laupäev, 22. August
MILITAARTEEMAPARK-MUUSEUMI TERRITOORIUMIL:
8.00 - 15.00 Vanavara ja käsitöö laat
20.00 – 01.00 Kontsert „Tähed militaartaevas“. Ilutulestik
Esinevad Ivo Linna ja Supernova ning Hellad Velled
Pilet eelmüügist muuseumi kassas: 12€, õpilasele/pensionärile 10€.
Festivali päeval: 15€, õpilasele/pensionärile 12€.
SPORDIHALLIS:
RÄNDNÄITUS Kaitsepolitseiamet 100
VALGA LINNAPARGIS:
10.00 – 10.30 Festivali avamine (Valga Spordihalli ees)
10.30 - 11.15 Kaitseväe orkestri esinemine (Valga Spordihalli ees)

10.00 – 18.00 Päästeameti, Päästeameti pommigrupi, Eesti NATO Ühingu, Kaitseressursside
Ameti, Eesti Punase Risti, Tartu Vangla, Kaitseliidu ja Eesti Kaitseväe, Politsei – ja
Piirivalveameti, tuletõrje unikaalse vanatehnika esitlused.
11.00 – 15.00 Valga valla ohutuspäeva üritused koostööpartneritega
12.00 – 13.00 Eesti sõjamees läbi ajaloo prisma erinevates vormides ja tehnikaga läbi linna
marsil Valga Vabadussõja ausammas – Valga Jaani kirik - Valga Vabadussõja ausammas.
12.00 – 17.00 Õhuväe helikopteri Robinson-44 esitlus Kungla tn jalgpalliväljakul
13.15 – 13.25 Viikingite näidislahing silla juures
13.30 – 14.00 Sõjalaulud ja -romansid (sillal)
14.00 Põhjasõja näidislahing
14.30 Politsei- ja Piirivalveameti kiirreageerijate esitlus
15.00 Vabadussõda 1919. a kevadel lõunaväerinnal
16.00 – 16.30 KL Tartu maleva Põhja-Tartumaa üksikkompanii näidislahing
17.00 II maailmasõja näidislahing kaitseliinil Walk
10.00 – 18.00 Kõigil võimalus tutvuda erinevate ajastuste sõjameeste laagrite elu-oluga
10. Kaasfinantseerijad:
Valga Vallavalitsus, Eesti Kaitsevägi, Eesti Sõjamuuseum, Siseministeerium, Kaitseliidu
Valgamaa malev, KL Tartu malev, KL Peastaap, MTÜ Front Line, K-Rauta, Hummuli Agro OÜ,
PixelPrint, Päästeamet, Atria Eesti AS, A. Karuse AS, KAPO, PPA, Maksu-ja Tolliamet, Valga
Sport, Valgamaa Arenguagentuur, Eesti NATO Ühing, Eesti Punane Rist, Valga Haigla, LõunaEesti Postimees, Kaitseressursside Amet, Karula Vabatahtlikud Pritsimehed jne.

11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu

Kogusumma:
eelarve/tegelik
50000,00 € 51 484,00
€/ 100%

Omafinantseering
eelarve/tegelik
4000,00 7468,00
€
€/ 14,51%

KM osalus
eelarve/tegelik
4000,00 € 4000,00€/
7,78%

Kaitseministeerium
(näidislahingu
läbiviimine)
Valga Vallavalitsus
Paju Pansionaadid
Valga Puu
Mitterahaline toetus
sponsorite poolt
Kulude loetelu

4000,00

Näidislahingute
(Vabadussõda+194
4) läbiviimine
KOKKU

4500,00

4000,00

4500,00

4000,00

Muud allikad
eelarve/tegelik
39450,00 39450,00
€
€/
76,62%

4000,00

25400,00
100,00
1000,00
12950,00

25400,00
100,00
1000,00
12950,00

Kokku üle/puudujääk
•

500,00 puudujääk kaeti oma eelarvest.

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;
- Arve nr 310720 (Koopia)
- Arve nr 300720 (Koopia)

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest
https://lounapostimees.postimees.ee/7043789/militaarfestivali-korraldaja-unistused-kipuvadtaituma?fbclid=IwAR3R6kV7R7AAx3ILXeNzOdeQdojrHS_vlWcAhFABGblFTtrs525Z4zMLLI
4
https://lounapostimees.postimees.ee/7045013/milfestil-etendusid-eri-ajastute-naidislahingud
https://lounapostimees.postimees.ee/7044902/militaarfestivali-paraadil-sai-naha-eesti-ajalugu
https://lounapostimees.postimees.ee/7044866/vanavaralaat-valga-militaarteemapargis
https://lounaeestlane.ee/tana-toimub-valgas-militaarajaloo-festival-milfest-2020/
https://www.valga.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/rahvusvahelinevalga-militaarajaloo-festival-tuleb-taas
https://www.err.ee/1126520/valgas-toimub-taas-militaarfestival
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: Meelis Kivi

Ametikoht: tegevjuht
Allkiri: allkirjastatud digitaalselt
Aruande esitamise kuupäev 13.10.2020

