
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: Eesti sõjandusajaloo kogumine, uurimine, 

tutvustamine, 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)): 

2021. aastat võib lugeda töötulemuste poolest heaks. On läbi viidud erinevaid üritusi SA Valga 

Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni - Valga sõjamuuseumi 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.  

Tulime hästi toime 2021. aasta tippürituse - XIII Valga Militaarajaloo Festivali läbiviimisega. 

Ürituse organiseerimist alustati juba 2020. aasta augustis. 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 näol on tegemist kogupere üritusega. Erinevaid lahinguid 

juhatasid sisse tuntud ajaloolased põhjalike ajalooliste ülevaadetega.  

Muuseumi poolt planeeritud tegemiste läbiviimist segas oluliselt COVID -19 levik ning sellega 

kaasnevad piirangud. Sellest tulenevalt jäi märkimisväärselt tagasihoidlikumaks ka eelarves 



kavandatud omatulu osa. 2021. aasta IV kvartalis toimus hindade tõus. Eelarveliste vahendite 

kasutamisel tuli majandada võimalikult kokkuhoidlikult (säästvalt).  

2021. aastal sai SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni - Valga sõjamuuseum õiguse 

osaleda PPA relvade hävitamise komisjoni ekspertgrupi koosseisus. Osaleti erinevates tegevustes. 

Jätkuvalt on hea koostöö Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti 

Kaitseväega, Kaitseliiduga, Politsei- Piirivalveametiga,  Kaitseressursside Ametiga, 

Kaitsepolitseiga, Sisekaitseakadeemiaga, Eesti Sõjahaudade Liidu, Eesti Punane Risti, Eesti 

Endiste Metsavendade Liidu, Muinsuskaitseameti, Eesti Sõjamuuseumi, Laidoneri Seltsi, Eesti 

Eruohvitseride Kogu, Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi, Eesti NATO Ühinguga MEMENTO, 

Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu, Lõunapiiri Ohvitseride Kogu, Eesti Endiste Poliitvangide 

Ühingu, omavalitsuste ning sama valdkonna muuseumidega. 

Huvitatus muuseumi  ja pakutavate teenuste vastu ei ole vähenenud. SA VIKP töötajad on olnud 

giidideks Eesti ning Läti ekskursioonidel.  

COVID -19 tõttu 2021 välisturistide arv langes 90% ja eelarves planeeritud omatulu plaani nimel 

tuli pingutada siseturismi nimel. Kahjuks jäi see aga tagasihoidlikuks. 

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 kui ka teiste Eesti koolide 

õpilastele riigikaitse õppe läbiviimiseks. Olime partneriks MTÜ Rügemendile riigikaitse laagrite 

läbiviimisel tegevustega muuseumis ning Kuperjanovi jalaväepataljonis. 

SA VIKP on sellel aastal uuendanud ning täiendanud ekspositsiooni ja korrastanud territooriumi. 

COVID -19 investeeringutest saadud vahenditest sai suur osa väliekspositsioonis olevatest 

masinatest katuse alla. Sellesse tegevusse panustas SA VIKP ka oma eelarvelisi vahendeid, ning 

meeskonna tööd koos kriminaalpreventatsiooni poolt saadetud tööjõuga.  

2021. aastal panustasime hulgaliselt vahendeid restaureerimisele. 

1944. aasta lahingud kaitseliinil „Walk“ on jätkuvalt põhiuurimissuund Vabadussõja Lõuna Eesti 

lahingute kõrval.1944. aasta lahingute uurimine toimus erinevate riikide ajalooarhiivide, kohalike 

elanike küsitlemise, maastiku kaardistamise ja välitööde käigus. See kõik on kaasa toonud hea 

ülevaate tutvustamaks erinevatele huvigruppidele siinsetest rasketest heitlustest 1944. aasta 

lahingutes. Huvi on antud valdkonna vastu suur nii Eestis kui ka kaugemal.  

Väga palju oleme kasutanud erinevatel üritustel vabatahtlikke. Nende osa meie igapäevatöös on 

väga suur ka teistes ettevõtmistes. 2021. aasta lõpuks oli meie asutusega seotud vabatahtlike 

arvuks 29. 

Reklaamkampaaniatega oleme olnud erinevatel Eesti laatadel ja messidel Vabariigi aastapäeval, 

XIII Militaarajaloo festivalil ning Läti suurtel väliüritustel. Kõikide koolide külastamise korral on 

selgitatud võimalusi õppimiseks Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse õppesuundadel ning 

õppimisvõimalusi Kaitseväe Akadeemias. 

Jätkuvalt oleme panustanud SA VIKP reklaamimisele (voldikud, posterid, välireklaam, kodulehe 

täiendamine) ning kaasa on aidanud SA Valgamaa Arenguagentuuri turismitöötajad. 2021. aastal 

tellisime mitmel korral asutuse reklaami televisioonis (Eesti ja Läti kanalid) ning see tõi kaasa uusi 

külastajaid.  



Jätkub mitmekülgse ja omanäolise teemapargi väljaarendamine. 2021. aasta keskpaigas uuendati 

ringide maja põrandad. 2021. aasta sügisel saime Hummuli Agro OÜ-lt tasuta kasutamiseks Reku 

lauda (Sooru küla lähistel) ning alustasime hoones puhastustöödega. Lauta tahame kasutada juba 

2022. aasta kevadel ühe teenuste osutamise kohana (laserlahingud jne) ning pakume võimalust 

hoonet kasutada jõustruktuuridel väljaõppe läbiviimiseks. 2021. aasta lõpus suutsime ette võtta 

muuseumi peahoone I korruse osalise jooksva remondi. 

 

SA VIKP probleemideks on: 

• personali nappus ja madalad palgad. Töömahud on suurenenud  ning oleks vajalik 

suurendada töötajate arvu. Takistuseks on rahaliste vahendite nappus. Töömahu 

märgatava kasvu tõi kaasa MUIS-iga liitumine. 

• siseekspositsioon vajab kaasajastamist. 

• siseekspositsiooni tutvustuse kaasajastamine. 

• liialt vähe aega jääb sõjaajaloolise materjali kogumisele ja uurimisele ning 

teadustööks, mille tingib omatulu teenimise kõrge ülesanne. 

• Väliekspositsiooni eksponaadid vajavad suuremat tähelepanu ja hoolt. Pöördusime 

ESM poole, et nende poolt deponeeritud masinate välisilme parandamiseks leitaks 

täiendavalt eelarvelisi vahendeid. 

• rändnäituste ja seminaride tarvis omaette ruumi puudumine, mis oleks otstarbekas 

ehitada muuseumihoone tagakülge. 2021. aastal SA VIKP-i külastanud 

kultuuriminister lubas leida antud probleemile 2022. aastal. 

• Kindlustunde puudumine kaasrahastajate osas. 2021. aasta novembris saime teada, et 

Siseministeerium vähendab rahalist eraldist 2022. aastal 10000 euro võrra.  

 

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon korraldas ning viis läbi üritusi erinevatele 

sihtgruppidele. Ülevaade mõnedest suurematest ettevõtmistest: 

• Jaanuar – mai 2021 riigikaitseõppe korraldamine. Osalesid Valga Gümnaasiumi ning teiste 

koolide õpilased, SA VIKP ning jõustruktuurid.  

• Jaanuar-detsember 2021 siseturvalisuse õppe läbi viimisele kaasaaitamine Kagu-Eestis. 

• Jaanuar - august 2021 MILFEST 2021 korraldava meeskonna töö juhtimine SA VIKP poolt. 

Osalesid Valga Vallavalitsus, jõustruktuurid ning vabatahtlikud abilised.  

• Jaanuar - detsember 2021 erinevate ürituste korraldamine lastele (sport, sõjaajaloo tutvustus, 

jõustruktuurid tutvustus).  

• Jaanuar - detsember 2021 Eesti koolinoored külastavad püsiekspositsiooni. COVID – 19 

piirangud vähendasid Läti koolinoorte külastuste arvukuse miinimumini. 

• Jaanuar - detsember 2021 ajaloolise materjali kogumine 1944. aasta kaitseliinist „Walk“ ning 

Vabadussõja Lõunarinde lahingutest.  



• Jaanuar - detsember 2021 reklaamsõidukitega Kraz ning Willis Overland esindatud SA 

VIKPi erinevatel üritustel. 

• Jaanuar - detsember 2021 kasutati SA VIKP rekvisiite ja tarvikud erinevatel näitustel, 

filmivõtetel ning lavastustes.  

• Jaanuar - detsember 2021 Kaitseministeeriumi haldusala, Siseministeeriumi haldusala ning 

Eesti sõjaajaloo tutvustamine läbi ajaloo (loomisest ning taasloomisest kuni tänapäevani). 

• Jaanuar - detsember 2021 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. 

 

Mõningaid olulisemaid tegevusi ära tooduna. 

• 03.01 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistamine. 

• 31.01 Paju lahingu ja Valga vabastamise 102. aastapäeva tähistamine Valgas ja Pajus 

koostöös KL Valgamaa maleva, Kuperjanovi jalaväepataljoni ning kohaliku omavalitsusega. 

• 24.02 Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamine. Pärgade asetamine Vabadussõja 

mälestusmärkide juurde (Valga, Lüllemäe), Põhja Poegade mälestuskivi (Paju), Põhja 

Poegade mälestustahvli (Valga), Metsa tn mälestusmärgi (Valga) ning Paju lahingu 

mälestusmärgi (Paju) juurde.  

• 10.03 külastas kaitseminister muuseumi koos kaitseväe juhataja asetäitja, 

Kaitseministeeriumi ametnike ning Kaitseväe peastaabi ohvitseridega. 

• 01.- 05.05 osalesid SA VIKP töötajad ning vabatahtlikud filmivõtetel. 

• 15.- 16.05 toimus laager Sooru kõrgendikul Valgamaa Nooortele Kotkaste ja Kodutütardele. 

• 19.05 külastas Valga Vallavalitsuse esindus SA VIKP-i. 

• 21.05 toimusid riigikaitseõpetuse raames Valga Gümnaasiumi õpilaste tegevused muuseumis 

ning maastikul (Sooru ning Paju lahingupaigas).  

• 21.05 toimusid Tsirguliina Kooli õpilaste tegevused Sooru kõrgendikul. 

• 24.05 toimusid riigikaitseõpetuse raames Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilaste tegevused 

muuseumis, maastikul. 

• 24.05 toimusid riigikaitseõpetuse raames Tartu KHK õpilaste tegevused muuseumis ning 

maastikul. 

• 24.05 toimusid riigikaitseõpetuse raames Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste tegevused 

muuseumis ning maastikul. 

• 26.05 toimusid riigikaitseõpetuse raames Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste tegevused 

muuseumis ning maastikul. 

• 28.05 külastas siseminister muuseumi. 

• 28.05 toimusid Tilsi Noortekeskuse liikmete tegevused muuseumis ning maastikul. 

• 29.05 külastasid muuseumi UNICUM klubi liikmed. 

• 29.05 toimus tellimuse täitmine Sooru kõrgendikul. 

• 02.06 toimus Valga Gümnaasiumi õpilastel riigikaitseõpetuse raames tutvumine Tartu 

Päästekeskusega ning PPA Mustvee kordoniga.  



• 03.06 külastas muuseumi Tartu Ülikooli esindus.  

• 04.06 külastas SA VIKP-I Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. 

• 04. – 06.06 riigikaitseõpetuse raames laager Sooru kõrgendikul ning tegevused muuseumis. 

• 07.06 toimusid Valga Priimetsa Kooli õpilaste tegevused muuseumis. 

• 08.06 toimusid Rannu ning Parksepa kooli õpilaste tegevused muuseumis ning maastikul. 

• 09.06 toimusid riigikaitseõpetuse raames Tartu KHK õpilaste tegevused muuseumis ning 

maastikul. 

• 10.06 toimusid Valga Põhikooli nelja klassi õpilaste tegevused muuseumis. 

• 10.06 toimusid Elva Gümnaasiumi õpilaste tegevused muuseumis. 

• 11.06 toimusid Võru Kreutzwaldi kooli õpilaste tegevused muuseumis. 

• 11. – 13.06 riigikaitseõppe raames osalesid Valga Gümnaasiumi õpilased Kuperjanovi 

jalaväepataljonis korraldatud laagris muuseumi poolsete saatjate-instruktoritega. 

• 14.06 toimus tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 17.06 toimus teenuste osutamine eraettevõttele muuseumis ning maastikul. 

• 18.- 20.06 majutusteenuse pakkumine tellijatele. 

• 19.06 toimus LOK-i aastakoosolek muuseumis.  

• 21. – 22.06 toimus UNIKUM SUURSÕIT 2021 toetamine (ajaloolised masinad ning 

majutus). 

• 22.06 toimus tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 23.06 osaleti Võidupüha tähistamisel Valgas ning Lüllemäel. 

• 30.06 toimus SA VIKP teenuste filmimine saatesarja "Naudime Elu". 

• 30.06 toimus grupile teenuste osutamine. 

• 01.07 toimusid Muhu Põhikooli õpilaste tegevused muuseumis. 

• 03.07 külastati Ikšķile antiigi ning Riia UNICUM suurüritust. Reklaamiti SA VIKP-i 

teenuseid ning XIII Valga Militaareajaloo festivali. 

• 03. – 04.07 majutusteenuse pakkumine tellijatele. 

• 04.07 oldi väljas Suure-Jaani laadal. Reklaamiti SA VIKP-i teenuseid ning XIV Valga 

Militaareajaloo festivali.  

• 06.07 külastas SA VIKP-i 2. jalaväebrigaadi ülem koos saatjatega. 

• 08.07 toimusid Akadeemiline Põllumajanduse Seltsi liikmete tegevused muuseumis ning 

Valga Vabadussamba juures. 

• 10.07 osaleti Alatskivi laadal. Reklaamiti SA VIKP-i teenuseid ning XIII Valga 

Militaareajaloo festivali. 

• 11.07 osaleti Jõgeva laadal. Reklaamiti SA VIKP-i teenuseid ning XIII Valga Militaareajaloo 

festivali. 

• 14. – 15.07 majutusteenuse pakkumine tellijatele. 

• 16.07 toimusid Integratsiooni Sihtasutuse kaudu saadetud grupi tegevused muuseumis. 

• 16.07 toimus grupile teenuste osutamine. 

• 17.07 majutusteenuse pakkumine tellijatele. 

• 17.07 SA VIKP toetas oma tegevusega Valga Muuseumi aasta ürituse läbiviimisel Säde 

pargis. 

• 19.07 toimus tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 19.07 toimusid Kanepi õpilasmaleva II vahetuse tegevused muuseumis ning maastikul. 

• 20.07 toimus sünnipäeva tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 



• 21.07 SA VIKP toetas tehnika ning meeskonnaga Valga Spordi üritust – linnade ja valdade 

juhtide spordipäev. 

• 22.07 toimus SA VIKP töötajate ning vabatahtlikke õppereis Hiiumaale.  

• 22.07 külastasid muuseumi KL Peastaabi ohvitserid. 

• 23.07 toimus tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 23.07 toimusid NK ja KT Räpina ning Ruusa rühma tegevused muuseumis ning maastikul. 

• 31.07 toimus 2 grupile teenuste osutamine muuseumis ning maastikul. 

• 01.08 toimus grupile teenuste osutamine muuseumis ning maastikul. 

• 03.08 toimusid Spordiklubi HC Tallas treeninggrupi lastele tegevused muuseumis. 

• 07.08 toimus grupile tellitud teenuste osutamine Võrumaal. 

• 09.08 kultuuriminister Anneli Ott külastas muuseumi. 

• 11.08 külastasid muuseumi Eesti ja Läti Kaitsepolitsei peadirektorid koos saatjatega.  

• 12.08 toimus 2 grupile teenuste osutamine. 

• 13.08 toimusid Kodutütarde Sakala esinduse tegevused muuseumis ning maastikul. 

• 18.08 toimus tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 20. – 21.08 XIII Valga Militaarajaloo festival. 

• 27.08 toimus Kodutütarde ja Noorete Kotkaste Valgamaa esinduse laager Sooru kõrgendikul 

ning muuseumis.  

• 30.08 – 01.09 riigikaitseõppe raames Lõuna-Eesti KHK õpilaste laager Sooru kõrgendikul 

ning muuseumis. 

• 03.09 toimus grupile teenuste osutamine. 

• 05.09 külastati Ikšķile antiigi- ja vanavara messi ning Riia UNICUM-i suurüritust. 

Reklaamiti SA VIKP-i teenuseid ning XIV Valga Militaarajaloo festivali. 

• 08. –  10.09 riigikaitseõppe raames Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilaste laager Sooru 

kõrgendikul ning muuseumis. 

• 09.09 toimus grupile teenuste osutamine. 

• 10.09 toimus grupile teenuste osutamine. 

• 17.09 toimus 2 grupile teenuste osutamine. 

• 17.09 toimus tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 18.09 toimus grupile teenuste osutamine. 

• 22.09 külastas muuseumi Kaitseliidu ülem ning malevapealikud. 

• 22.09 toimusid Viljandi Kesklinna kooli õpilaste tegevused muuseumis. 

• 28.09 toimus tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 01. – 02.10 toimus Vinni Pajusti Gümnaasiumi õpilaste laager muuseumis. 

• 03.10 osaleti Tagadi restaureerijate päeval. Reklaamiti SA VIKP-i teenuseid ning XIV Valga 

Militaarajaloo festivali. 

• 04.10 riigikaitseõppe raames Ülenurme Gümnaasiumi õpilaste tegevused SA VIKP-is. 

• 04.10 toimus sünnipäeva tellimuse täitmine muuseumi territooriumil. 

• 06.10 Vidzeme Ülikooli grupp külastas muuseumi. 

• 07.10 riigikaitseõppe raames Tarvastu Gümnaasiumi õpilaste tegevused muuseumis ning 

maastikul. 

• 08.10 riigikaitseõppe raames Abja ja August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste 

tegevused muuseumis ning maastikul. 

• 08.10 toimusid Tartu KHK õpilaste tegevused muuseumis. 



• 12. – 14.10 Kuperjanovi jalaväepataljonis toimunud riigikaitselaagrite toetamine ning 

tegevused muuseumis koostöös Kuperjanovi jalaväepataljoni ning Riigikaitse Rügemendiga. 

• 18. – 19.10 Siseturvalisuse laager muuseumis ning maastikul. Osalesid Valga ning Jõhvi 

Gümnaasiumi õpilased. Laagri läbiviimist toetasid Sisekaitseakadeemia, PPA ning 

Päästeameti töötajad. 

• 22.10 toimusid Valga Põhikooli õpilaste tegevused muuseumis. 

• 30.10 külastasid muuseumi piirivalve veteranid. 

• 06. – 07.11 majutusteenuse pakkumine tellijatele. 

• 10.11 toimusid Parksepa kooli õpilaste tegevused muuseumis. 

• 18.11 Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem, pataljoni veebel ning ajateenijad külastasid 

muuseumi külastus ning osalesid isamaalise kasvatuse loengus.  

• 19.11 toimusid Konguta kooli õpilaste tegevused muuseumis. 

• 23.11 KV lahingukooli veeblite kursuse tegevused muuseumis ning maastikul. 

• 24.11 SA VIKP töötajate ning vabatahtlikke õppereis Mustvee piirivalvekordonisse. 

• 18.12 Läti reklaamisaate sisulooja külastas muuseumi. 

• 23.12 jõulupeo korraldamine grupile. 

• 28.12 PPA ametnike töökohtumine muuseumis. 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 2021 aastal planeeritud tegevused on 

ellu viidud.  

 

10. Kaasfinantseerijad: Valga Vallavalitsus, Siseministeerium 

 

11. Eelarve täitmine:  

 

• Puudujääk 14,89€ kaeti omafinantseeringu arvelt 

 

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). 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude 

loetelu 

233500

€ 

233365

€ 

60000€ 53865€ 6500€   6500€ 

/2,78% 

167000€ 173000€ 

Valga 

vallavalitsus 

      125000€ 131000€ 

Siseminis-

teerium 

      29000€ 29000€ 

Muu       13000€ 13000€ 

Kulude 

loetelu 

(lisa: 

arvelduste 

register) 

     

 

 

6514,89 

€ 

  



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://www.puhkaeestis.ee/et/valga-sojamuuseum-teemapark 

https://www.instagram.com/p/CX9FBXzM9R4/ 

https://ruutfm.treraadio.ee/uudised/5507/voidupuha-tahistamine-valga-vallas-23-juunil-toimub-sel-

aastal-valgamaa-maakaitsepaeva-raames 

https://www.instagram.com/p/CX9FBXzM9R4/. 

 

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 11.01.2022 

 

 

 

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€ 

 

https://www.puhkaeestis.ee/et/valga-sojamuuseum-teemapark
https://www.instagram.com/p/CX9FBXzM9R4/
https://ruutfm.treraadio.ee/uudised/5507/voidupuha-tahistamine-valga-vallas-23-juunil-toimub-sel-aastal-valgamaa-maakaitsepaeva-raames
https://ruutfm.treraadio.ee/uudised/5507/voidupuha-tahistamine-valga-vallas-23-juunil-toimub-sel-aastal-valgamaa-maakaitsepaeva-raames
https://www.instagram.com/p/CX9FBXzM9R4/


 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: XIII Valga Militaarajaloo Festival toimus 21.-22.08.2021 

Valga linnapargis, SA VIKP territooriumil ning Võrumaal Rõuge vallas Mõnistes Eesti Kodu 

mälestuskompleksis. 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 loodi võimalus tolerantsiks ja üksteise mõistmiseks läbi huvi- 

ja koostegevuste. Seega projekti põhieesmärk oli 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)): 

21.08-22.08.2021 toimus Valgas XIII Valga Militaarajaloo Festival.  

Festivali eelarveks oli planeeritud 56000 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 21.08.2021 kell 10.00 Valga Spordihalli ees linnapargis.  

 

Rahvusvaheline vanavaralaat toimus 21.08.2021 Pikk tn 16a territooriumil ajavahemikus 08.00- 

15.00. Laada raames sai külastada muuseumi. Kokku külastas vanavaralaata 1725 inimest  

(kutsetega/ vabatahtlikud abilised, festivali toetajad 223 in.; sõjaajaloo klubi liikmed ning nendega 

koos olnud saatjad/perekonnaliikmed, kaitseväelased jt, esitlustel osalejad 262 in.) 

 

Sel aastal viidi läbi 5 näidislahingut erinevatest ajastutest (Põhjasõja näidislahingust kuni 

kaasajani). 

Näidislahingud toimusid 21.08.2021 ajavahemikus kell 10.30- 16.45 Valga linnapargis. Kasutati 

imitatsioonivahendeid: suits, tuli ning plahvatused olid näidislahingu lahutamatuks osaks. 

Näidislahingu korraldamisega oli seotud umbes 2500 inimest (sõjaajaloo klubide liikmed/ 

korraldajad, vabatahtlikud/VIP ja press/Kuperjanovi jalaväepataljon, pealtvaatajad, turvajad). Kell 

18.00 – 18.45 toimus Eesti sõjamees läbi ajaloo prisma erinevates vormides ja tehnikaga läbi linna 

marss Valga Vabadussõja ausammas – Valga Jaani kirik -  Valga Vabadussõja ausammas. 

 

Laupäeva lõpetas kultuuriprogramm „Tähed Militaartaevas“ Pikk tn 16a territooriumil. 

Kultuuriprogrammi juhatasid sisse 5MIINUST. Peaesinejaks oli vanadele ning noortele tuttav 

ansambel SMILERS. 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 530 inimest. 

 

Kokku osales XIII Valga Militaarajaloo Festivalil ligikaudu 6000 inimest (korraldajad, sõjaajaloo 

klubide liikmed, külastajad jne). 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 



 

21. august  

VALGA LINNAPARGIS 

10.00 – 18.00 Päästeameti, Päästeameti pommigrupi, Eesti NATO Ühingu, Kaitseressursside 

Ameti, Eesti Punase Risti, Kaitseliidu ja Eesti Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti, 

Rahvusarhiivi ning Naiskodukaitse esitlused. 

10.00 – 18.00 Kõigil võimalus tutvuda erinevate ajastute sõjameeste laagrite elu-oluga. 

10.30 – 11.00 Kaitseliidu Tartu maleva Põhja-Tartumaa malevkonna näidislahing. 

11.00 – 12.00 K-komando esitlused. 

12.00 – 12.15 Ülevaate „Põhjasõja lahingud Eestis ja eesti seosed Vene-Prantsuse sõjaga“ teeb 

Valga sõjamuuseumi teadur Esta Mets. 

12.00 – 13.00 Militaarse jõumehe väljaselgitamine. Korraldajaks Valga Sport. 

12.15 – 12.30 Põhjasõja näidislahing. 

12.50 – 13.00 Vabadussõja ühisloomeprojekti tutvustuse teeb Vabadussõja ühisloome  

  projektijuht Eliis Truuman. 

13.10 – 13.15 Ülevaate „Eesti mees Esimeses maailmasõjas“ teeb ajaloolane Küllo Arjakas. 

13.15 – 13.30 Esimese maailmasõja lahing. 

13.30 – 14.15 PPA ja Päästeameti  esitlused (pinnalt päästmine, allveerobot, teenistuskoerad) 

14.15 – 14.30 Tänamised. Tunnustamine. 

14.30 – 14.45 Ülevaate „Vabadussõja Lõunarinne“ teeb Sõjamuuseumi teadur Siim Õismaa. 

14.45 – 15.00 Lahing Vabadussõja Lõunarindel. 

15.20 – 15.30 Ülevaate „Metsavendlusest Eestis“ teeb ajaloolane Martin Andreller. 

15.30 – 16.00 PÕLDSEPP JA POJAD I etteaste. 

16.00 – 16.30 NÄITEMÄNG METSAVENDLUSEST A. Käärmanni jutustuse „Vabaduse vaim“ 

põhjal. Lavastaja SIIRI PÕLDSAAR. 

16.30 – 16.45 NKVD – Metsavendade lahing. 

16.45 – 17.25 PÕLDSEPP JA POJAD II etteaste. 

17.30 - 17.50 Eesti Kaitseväe orkestri esinemine Valga Vabadussõja ausamba juures. 

18.00 – 18.45 Sõjameeste marss koos tehnikaga läbi linna: Valga Vabadussõja ausammas – Valga 

Jaani kirik – Valga Vabadussõja ausammas. 

 SÕJAMUUSEUMI TERRITOORIUMIL (Pikk 16a, Valga) 

8.00 - 15.00 Festivali raames toimuv Vanavara ja käsitöölaat, mille korraldab Valga Sõjamuuseum. 

21.00 – 23.30 Kontsert „Tähed militaartaevas“. Ilutulestik. 

Esinevad 5MIINUST ja Smilers. 

 

FESTIVALI JÄTKUÜRITUS 

22. august  

12.00 – 13.30 Võrumaal Rõuge vallas Mõnistes Eesti Kodu mälestuskompleksis (Mõniste-Kuutsi 

tee 2,2 km) hukkunud Eesti endistele metsavendadele ja nende toetajatele mälestusmonumendi 

avamine. 

13.30 – 14.30 Eesti Kaitseväe orkestri esinemine. 

14.30 - 17.00 RUKKILILLE PÄEV. Päeva korraldaja Murtud Rukkilille Ühing.  

  

10. Kaasfinantseerijad: 

Kaitseministeerium, Valga Vallavalitsus, Siseministeerium, Eesti Sõjamuuseum, Eesti Kaitsevägi, 

Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Endiste Metsavendade Liit MTÜ, Päästeameti 



Demineerimiskeksus, Kaitseressursside Amet,  Eesti Punane Rist Valgamaa Selts, Päästeameti 

Valgamaa Päästepiirkond, Rahvusarhiiv, Valga Muuseum, Valga Sport, Eesti Tuletõrjemuuseum, 

Valga Kultuuri - ja Huvialakeskus, Eesti Nato Ühing, Valgamaa Arenguagentuur, Riigimetsa 

Majandamise Keskus, Hummuli Agro Oü, Saaremaa Sõjavara Selts MTÜ, Murtud Rukkilille 

Ühing MTÜ, Eesti Naabrivalve MTÜ jne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

   eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 

XIII Valga 

Militaarajaloo 

festival 

45500,00 

€ 

56188,71 

€/ 100%  

2000,00 

€ 

3528,71 

€/ 6,28%   

4000,00 

€ 

4000,00€

/ 7,12%  

39500,00

€ 

 

48660,00 

€/ 

86,6% 

 

Kaitseministeerium 

(näidislahingute 

läbiviimine) 

    4000,00 4000,00   

Valga Vallavalitsus       20000,00 25000,00 

Eesti Endiste 

Metsavendade Liit 

      0,00 3000,00 



MTÜ 

Siseministeerium       2000,00 0,00 

Sponsorid       5000,00 0,00 

Mitterahaline toetus 

sponsorite poolt 

      12500,00 20660,00 

Kulude loetelu         

Näidislahingute 

läbiviimine 

(Põhjasõda, I 

maailmasõda, 

Vabadussõda, 

metsavendade 

lahing) 

5800,00 5800,00 1000,00 1000,00 4000,00 4000,00 800,00 800,00 

KOKKU     4000,00 4000,00   

Kokku üle-

/puudujääk 

        

 

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 109 (Koopia)- KM osalus oli 2200,00 eurot ning 800,00 eurot kaeti Valga Vallavalitsuse (muud 

allikad) poolt eraldatud vahenditega. 

- Arve nr 1369 (Koopia) – KM osalus oli 1800,00 eurot ning 1000,00 eurot kaeti omafinantseeringust. 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

https://valgamaa.ee/et/sundmused/kalender/2021-08-21/xiii-valga-militaarajaloo-festival/ 

https://lounaeestlane.ee/valgas-tuleb-taas-militaarajaloo-festival-ja-laat/ 

https://lounapostimees.postimees.ee/7320172/valga-militaarajaloo-festival-koitis-publikut 

https://ruutfm.treraadio.ee/uudised/6656/militaarajaloo-festival-toimub-kolmeteistkumnendat-

korda 

https://vorumaa.ee/kontakt/kuldar_leis/#!/67d1c6c762184f43145f2fda07818bd1d35c1cff/event/ruk

kilille-paev-15 

https://rouge.kovtp.ee/?id=ajalugu#!/f29675b4dcd22adfd9f4201e325937262632ae0f/event/rukkilil

le-paev-15 

https://visitvalgavalka.com/et/class/rahvusvaheline-militaarajaloo-festival-milfest-2021/ 

 

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 11.01.2022 

 

 

 


