
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)): 

Kogu Eesti elanikkonna kaitsetahte kasv. Riigikaitseliste struktuuride koostöö on tihedam ja 

edukam kohaliku elanikkonnaga ning asutustega.  

2019. aastat võib lugeda töötulemuste poolest edukaks. On läbi viidud rahvarohkeid üritusi nii 

Valga linnas kui ka SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil.  

Tulime toime 2019. aasta tippürituse – XI Valga Militaarajaloo Festivali läbiviimisega. Ürituse 

organiseerimist alustati juba 2018. 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. Festival alustas uut kümnendit täiesti uue kavaga ja suur 

osa tegevustest (s.h lahingud läbi ajalooprisma) oli toodud linna parki.See kõik võeti pealtvaatajate 

poolt hästi vastu. 



Edukalt möödusid kaks integratsioonilaagrit Kirde Eesti muukeelsetele ja Lõuna Eesti noortele. 

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. 

Eesti ja välismaa koolinoorte huvitatus püsiekspositsiooni tegevuste ja pakutavate teenuste vastu ei 

ole vähenenud. SA VIKP töötajad on olnud giidideks linna, maakonna ning Põhja Läti 

ekskursioonidel. 

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. 

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

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: turismimessil, meie rahvusvahelistel laatadel, Vabariigi 

aastapäeval, Võidupüha perepäeval, XI Militaarajaloo festivalil, Läti ja Leedu suurtel 

antiigilaatadel. Kõikide koolide külastamise korral on selgitatud võimalusi õppimiseks 

Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse õppesuundadel ja õppimisvõimalusi kõrgemas sõjakoolis. 

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

reklaam kodulehe täiendamine) ning kaasa on aidanud SA Valgamaa Arenguagentuuri 

turismitöötajad.  

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 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. 

 

 

 

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon korraldas ning viis läbi üritusi erinevatele 

sihtgruppidele. Ülevaade mõnedest suurematest ettevõtmistest: 

• Jaanuar - mai 2019 riigikaitseõppe korraldamine. Osalesid Valga Gümnaasiumi õpilased, SA 

VIKP ning jõustruktuurid.  

• Jaanuar-detsember 2019 siseturvalisuse õppe läbi viimisele kaasaaitamine Kagu-Eestis 

• Jaanuar - juuli 2019 MILFEST 2019 korraldava meeskonna töö juhtimine SA VIKP poolt. 

Osalesid Valga Vallavalitsus, jõustruktuurid ning vabatahtlikud abilised.  

• Jaanuar - detsember 2019 erinevate ürituste korraldamine lastele (sport, ajaloo tutvustus, 

jõustruktuurid tutvustus).  

• Jaanuar - detsember 2019 Eesti ja Läti koolinoored külastavad aktiivselt püsiekspositsiooni. 

• Jaanuar - detsember 2019 ajaloolise materjali kogumine 1944. aasta kaitseliinist Walk ning 

uurimine.  

• Jaanuar - detsember 2019 reklaamsõidukitega Nissan Patrol, Kaiser, Kraz ning Willis 

Overland esindatud SA VIKPi erinevatel üritustel. 

• Jaanuar - detsember 2019 SA VIKP eksponaadid erinevatel näitustel.   

• Jaanuar - detsember 2019 Kaitseministeeriumi haldusala ja Eesti sõjaajaloo tutvustamine läbi 

ajaloo (saamislugu, jõustruktuuride tutvustus ning koostöö) 

• Jaanuar - detsember 2019 koostöö Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse, PPA Lõuna 

prefektuuri ja Tartu vangla poolt saadetutele heakorratööde tegemine SA VIKP 

territooriumil. 

Mõningaid olulisemaid tegevusi ära tooduna. 

• 03.jaanuar 2019 - 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 2019 Paju lahingu ja Valga vabastamise 100. aastapäeva tähistamine: 

Kell 09.15 – 09.30 Kogunemine Valga Jaani kiriku Põhja Poegade mälestustahvli juures. 

Kell 09.30 – 09.55 Mälestustseremoonia Valga Jaani kiriku juures.  

Kell 10.00 – 10.30 Liikumine Põhja poegade mälestuskivi juurde Paju mõisas .  

Kell 10.30–11.10 Mälestustseremoonia Põhja poegade mälestuskivi juures  



Kell 11.30 – 12.00 Kogunemine ja rivistumine Paju monumendi juures .  

Kell 12.00 Mälestustseremoonia Paju monumendi juures.   

Kell 13.30 – 14.00 Kogunemine Valga raudteejaamas (Jaama 12).  

Kell 14.00 –18.00 Valga vabastamise ja Paju lahingu aastapäeva tähistamine  

Kell 14.00 - 15.30 Sõdurilõuna (Valgamaa malev ja Valga vald)  

14.00 - 18.00 Näitus ajaloolistest ja tänapäevastest relvadest  
14.00 - 14.15 Soomusrongi saabumine ja enamlaste taandumine Valgast  

14.15 - 14.30 Soomusrongi ülema ettekanne EV presidendile  

14.30 - 18.00 Soomusrongi ja -auto Estonia esitlus   

14.30 - 14.45 Valga raudteejaama muuseumitoa avamine  

14.45 - 15.15 Vabadussõja Soome veteranide liidu ja Valga valla tänuavaldused. 

• 22. jaanuar 2019 külastasid SA VIKPi Sõjamuuseumi külalised. 
 

29. jaanuar 2019 külastasid SA VIKPi PPA külalised seoses ekspositsiooni 

uuendamisega 

02. veebruar 2019 külastasid SA VIKPi Võru Noortekeskuse töötajad 
 

07. veebruar 2019 külastasid SA VIKPi Kuldre kooli õpilased. Tutvuti muuseumiga, 

toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega. 

  

1.-3. veebruar 2019 toimus Riias turismimess Balttour 2019. Jagati Valgamaa, SA VIKPi ja 

meie koostööpartnerite infomaterjale.  

• 8.-10. veebruarini 2019 toimus Tallinnas turismimess Tourest 2019. Jagati Valgamaa, SA 

VIKPi ja meie koostööpartnerite infomaterjale.  

 

• 24. veebruaril 2019 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. 

 

• 7. märts 2019 külastasid SA VIKPi Valga Kutsehariduskeskuse külalised. 

 

• 14. märts 2019 külastasid SA VIKPi Valga Kutsehariduskeskuse külalised. Tutvuti 

muuseumiga. 

  

• 16. märts 2019 külastas SA VIKPi  SA Kadunud OPEROG otsingugrupp. Tutvuti 

muuseumi ja meie asutusega, tehti õhuluure Valga linna kohal, prooviti täpsust 

laskesimulaatoril. 

 

• 19. märts 2019 külastasid SA VIKPi Kääpa Noorkotkad ja Kodutütred. Sõideti 

sõjamasinaga Sooru kõrgendikule, tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised 

liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi, läbiti 



takistusrada, roniti ronimisseinal, prooviti laskmist laskesimulaatoril. 

 

• 21-22. märts 2019 toimus SA VIKP seminariruumis PPA juhtide koolitus. Sooru 

kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega. 

 

• 27.-28. märts 2019 toimus SA VIKP seminariruumis PPA juhtide koolitus. Sooru 

kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega. 

 

• 29. märts 2019 külastasid SA VIKPi Antsla kooli õpilased. Tutvuti muuseumiga. Toimus 

muuseumitund teemal: Igapäevaelu II ms ajal. Muuseumi territooriumil toimusid 

strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega. 

 

• 3. aprill 2019 külastasid Valga Gümnaasiumi siseturvalisuse ja-riigikaitseõpilased Tartu 

Sõjakooli ning Tartu Vanglat, SA VIKP poolt korraldatuna. 

 

• 10.-11. aprill 2019 toimus SA VIKP seminariruumis PPA juhtide koolitus. Sooru 

kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega. 

 

• 12.-13. aprill 2019 toimusid SA VIKPis   Geograafia õpetajate kevadpäevad. Tutvuti 

muuseumi ja strateegilise Sooru kõrgendikuga. 

 

• 22.-23. aprill 2019  külastasid SA VIKPi Harju maleva noorkotkad ja kodutütred. Tutvuti 

muuseumiga, roniti ronimisseinal, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega Soorus, lasti vibu, söödi sõdurisuppi, roniti ronimisseinal, 

testiti täpsust laskeskimulaatoril, läbiti takistusrada. 

 

• 22. aprill 2018 külastasid SA VIKPi Setomaa muuseumite töötajad. Tutvuti muuseumiga. 

 

• 24.- 26. aprill 2019 toimus SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni 

territooriumil koostöös Sisekaitseakadeemiaga Narva ja Valga koolinoorte 

integratsioonilaager. Laagris osalesid Valga Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Narva 

Soldino Gümnaasiumi, Narva Vanalinna Gümnaasiumi ja Narva 6. Kooli noored. Taolised 

laagrid aitavad kaasa noorte hariduslikule ja kultuurilisele lõimumisele, omavaheliste 

suhtlus- ja koostöövõrkude loomisele, eesti keelest erineva emakeelega noorte 

konkurentsivõime tõstmisele Eesti ühiskonnas. 

 

• 24.-25. aprill 2019 toimus SA VIKP seminariruumis PPA juhtide koolitus. Sooru 

kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega. 

 

• 29. aprill 2019  külastasid SA VIKPi Valga Põhikooli 2. klassi lapsed.  Tutvuti 

muuseumiga giidi saatel. 

 



• 05. mai 2019 osales SA VIKP Tagadi restauraatorite päeval. Jagati infomaterjali ( milfest, 

mai laat) 

  

• 06. mai.2018 külastasid SA VIKPi Võru riigikaitseõpilased. Tutvuti muuseumiga giidi 

saatel. Sooru kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised liikumised ja 

ülesannete lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi. 

  

• 07. mai.2019 külastasid SA VIKPi Lähte kooli riigikaitseõpilased. Tutvuti muuseumiga, . 

Sooru kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi. 

 

• 08. mai. 2019 külastasid SA VIKPi Valga Kutseõppekeskuse külalised. Toimusid 

strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega.  

 

• 11. mai.2019 osales SA VIKP Varstu kevadlaadal. Jagati infomaterjale (milfest, mai laat) 

 

• 12. Mai 2019 osales SA VIKP Ape kevadlaadal. Jagati infomaterjale (milfest, mai laat) 

 

• 13. mai 2019 külastasid SA VIKPi WaldorfGümnaasiumi riigikaitseõpilased. Tutvuti 

muuseumiga, Sooru kõrgendikule toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi, Lahinguvälja tutvustus. 

 

•  14. mai 2019 külastasid SA VIKPi Võrumaa Puiga rühma noorkotkad ja kodutütred. 

Sõideti sõjamasinaga Sooru kõrgendikule, kus toimusid strateegilised liikumised ja 

ülesannete lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi. 

 

• 15.-16. mai 2019 toimus SA VIKP seminariruumis PPA juhtide koolitus. Sooru 

kõrgendikul tutvuti lahingupaigaga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega. 

 

• 15. mai 2019 külastasid SA VIKPi Võrumaa KHK riigikaitseõpilased. Tutvuti 

muuseumiga, Sooru kõrgendikule toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi. 

 

• 15. mai 2019 külastasid SA VIKPi Nõo Gümnaasiumi riigikaitseõpilased. Tutvuti 

muuseumiga, Sooru kõrgendikule toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi.  

 

• 18. mai 2019 osales SA VIKP Rannu kevadlaadal. Jagati infomaterjali. (Milfest, mai laat) 

 

• 23. mai 2019 külastasid SA VIKPi Rõngu laseaia lapsed. Tutvuti muuseumiga. 

  

• 25. mail 2019 SA VIKP korraldas oma territooriumil rahvusvahelise käsitöö ja vanavara 

laada. 

 



• 28. mai 2019  külastasid SA VIKPi Kääpa kooli õpilased. Sooru kõrgendikul toimusid 

strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega. 

  

• 30. mai 2019 külastasid riigikaitse ja siseturvalisuse õpilased Sisekaitseakadeemia Väike-

Maarjas asuvat Pääste kolledžit meie töötajate eestvedamisel. 

• 30. mai 2019 külastasid SA VIKPi Rõuge Põhikooli  õpilased. Tutvuti muuseumiga,  

liiguti sõjamasinal Sooru, kus toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega, söödi sõdurisuppi, lasti vibu. 

 

• 31. mai 2019  külastasid SA VIKPi Valga Priimetsa kooli õpetajad.  

 

• 03.-04. Juuni 2019 külastasid SA VIKPi Jõgeva kooli 6. kl lapsed. Tutvuti muuseumiga, 

tehti lend Valga linna kohal. Toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised 

laserrelvadega Sooru kõrgendikul, orienteerumine metsas, õpiti Eesti riigi sümboleid ja 

nende kasutamist, ööbiti Sooru strateegilisel kõrgendikul. Valmistati lõkkel toitu. 

 

• 05.-07 juuni 2019  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, käemärgid, orienteerumine. 

 

• 04. juuni 2019  külastasid SA VIKPi Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilased. Tehti lend 

Valga linna kohal.  Tutvuti muuseumiga. Toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete 

lahendamised laserrelvadega. 

 

• 5. juuni  2019 külastasid SA VIKPi Valga Põhikooli õpilased. Toimusid strateegilised 

liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega Sooru kõrgendikul. 

 

• 6. juuni 2019 külastasid SA VIKPi  Tsirguliina kooli õpilased. Toimusid strateegilised 

liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega Sooru kõrgendikul, lasti vibu. 

 

• 10. juuni 2019  külastasid SA VIKPi Voore Põhikooli õpilased. Toimusid strateegilised 

liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega, tutvuti giidi saatel muuseumiga.  

 

• 10. – 11. juuni 2019  külastasid SA VIKPi Narva Soldino Gümnaasiumi riigikaitse 

õpilased. Sõjamasinaga suunduti Sooru strateegilisele kõrgendikule. Toimusid 

strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega, tutvutigiidi saatel 

muuseumiga. Loengud Paju ausamba juures ja kaitseliinil Walk. Täpsust prooviti 

laskesimulaatoril, roniti ronimisseinal, läbiti takistusrada. 

 

• 8.juunil 2019 SA VIKP jagamas infomaterjali Valga- Valga Kaksiklinnade festivalil. 

• 14. juuni 2019  külastasid SA VIKPi Vekmari OÜ töötajad. Sõideti sõjamasinaga Sooru, 

kus toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega, söödi 

sõdurisuppi, tutvuti muuseumiga. 

 



• 14. juuni 2019  külastasid SA VIKPi Tallinna lasteaia Männimudila töötajad. Tutvuti 

muuseumiga, tehti lend Valga linna kohal, sõideti sõjamasinaga Sooru, kus toimus 

sõdurisupi söömine. 

 

• 14.juunil 2019 korraldati küüditamise aastapäev. SA VIKP poolne toetus Valga 

vallavalitsusele ürituse läbiviimisel. 

 

• 16. Juuli 2019 külastas SA VIKPi õpilasmalev. Toimusid strateegilised liikumised ja 

ülesannete lahendamised laserrelvadega.  

 

• 20.juuli 2019 XI Militaarajaloo festival. 

 

• 23. juuli 2019 külastasid SA VIKPi Halinga Turvakodu töötajad. Tutvuti muuseumiga. 

Sõit sõjamasinaga Sooru, kus toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised 

laserrelvadega, söödi sõdurisuppi. 

 

26.-28.juuli 2019 külastas SA VIKPi  Noorte Kotkaste Jäägri rühm. Soorus toimusid 

strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega ning ööbimine. 

 

• 26. juuli 2019 külastasid SA VIKPi Järvamaa Kutsehaigete Ühingu liikmed. Tutvuti 

muuseumiga. 

 

• 03. august 2019 külastas SA VIKPi Suguvõsauurijate Ühing. Tutvuti muuseumiga.  

 

• 05.-06. august 2019 asus Sooru strateegilisel kõrgendikul Admiral Pitka luurevõistluse üks 

punkte.  

 

• 9.-11. august 2019 külastas SA VIKPi Kaitseliidu kool. Toimusid loengud Sooru 

strateegilisel kõrgendikul ja Paju ausamba juures. 

 

• 16.-18. august 2019 külastas SA VIKPi Kaitseliidu kool. Toimusid loengud Sooru 

strateegilisel kõrgendikul ja Paju ausamba juures. 

 

• 01.september 2019 SA VIKP oli Ikskiles vanavara laadal infomaterjali jagamas ja uusi 

museaale soetamas. 

• 07. September 2019  SA VIKP Nõo vanavara laadal infomaterjali jagamas. 

 

• 06. september 2019 külastas SA VIKPi TV3 võttegrupp. Valmis asutust tutvustav film 

saatesse “Naudime elu”. 

 

• 11. september 2019 külastasid SA VIKPi Tallinna munitsipaalpolitsei töötajad. Tutvuti 

asutuse tegemistega, tehti lend Valga linna kohal.  



• 12.-13. september 2019 külastasid SA VIKPi Westholmi Gümnaasiumi riigikaitse 

õpilased. Toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega 

Sooru kõrgendikul, lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad 

ettekanded, helikopteri simulatsioon.  

 

• 14. september 2019 SA VIKP Paunvere laadal infomaterjali jagamas. 

• 17. September 2019 külastasid SA VIKPi Pärnu Kuninga tn kooli õpilased. Sõideti 

sõjamasinal Sooru, kus toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised 

laserrelvadega Sooru kõrgendikul, söödi sõdurisuppi. 

 

• 17. September 2019 külastasid SA VIKPi Põlvamaa turismiettevõtjad. Tutvuti 

muuseumiga, tehti lend Valga linna kohal.  

 

• 24.-27. september 2019 külastasid SA VIKPi 270 riigikaitseõpilast üle Eesti.  Tutvuti 

muuseumiga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega. 

 

• 26.september 2019 külastasid SA VIKP Hiiumaa Vallavalitsuse töötajad. Tutvuti 

muuseumiga, tehti lend Valga linna kohal. 

 

• 27. September 2019 toimus Sooru strateegilisel kõrgendikul Valga üksikkompanii 

õppepäev. Toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega. 

 

• 30. September 2019 külastas SA VIKPi Pärnumaa malev. Tutvuti muuseumiga ning tehti 

lend Valga linna kohal. 

 

• 1. oktoober 2019 külastasid SA VIKPi Antsla Gümnaasiumi õpilased. Tutvuti 

muuseumiga, toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega, 

roniti ronimisseinal, prooviti täpsust laskesimulaatoril. 

 

• 12.oktoober 2019 külastasid SA VIKPi Tartu Haridusttöötajate Ametiühingu liikmed. 

Tutvuti muuseumiga. 

 

• 18. oktoober 2019 Külastasid SA VIKPi A. Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi 

riigikaitseõpilased. Tutvuti muuseumiga, tehti helikopteriga (simulatsioon) lend Valga 

linna kohal. 

 

• 23. oktoober 2019 külastasid SA VIKPi Matemaatika ja Füüsika seltsi liikmed. Tutvuti 

muuseumiga, tehti helikopteriga (simulatsioon) lend Valga linna kohal. 

  

• 23. oktoober 2019 külastas SA VIKPi Kuperjanovi pataljoni ülem. 

 

• 24. oktoober 2019 külastasid SA VIKPi Ambla Noorkotkad ja Kodutütred. Toimusid 

strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised laserrelvadega Sooru kõrgendikul, 

lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, roniti ronimisseinal, helikopteri simulatsioon. 

  



• 25. oktoober 2019 külastasid SA VIKPi Rannu Noorkotkad ja Kodutütred. Sõideti 

sõjamasinal Sooru, kus toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised 

laserrelvadega, lasti vibu,  lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, roniti ronimisseinal, 

helikopteri simulatsioon  

 

 

 

• 11. november 2019 külastasid SA VIKPi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad. Tutvuti 

muuseumiga. 

 

18. novembril 2019 külastasid SA VIKPi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad. Tutvuti 

muuseumiga. 

 

• 19. november 2019 tutvusid muuseumiga Tartu Kutsehariduskeskuse õpilased. Tehti lend 

helikopteriga (simulatsioon) Valga linna kohal, toimusid strateegilised liikumised ja 

ülesannete lahendamised laserrelvadega, roniti ronimisseinal. 

 

• 22. november 2019 kohtusid SA VIKPis Lõunapiiri Ohvitseride kogu liikmed.  

 

• 25. -29. november 2019 SA VIKP esindus Rootsis ja Soomes tutvumas erinevate 

sõjamuuseumidega. 

 

• 3. detsember 2019 külastasid SA VIKPi Tori noorsootöötajad. Tutvuti muuseumiga.  

 

• 5.-6. detsember 2019 külastasid SA VIKPi Viljandi riigikaitseõpilased. Sõideti 

sõjamasinal Sooru, kus toimusid strateegilised liikumised ja ülesannete lahendamised 

laserrelvadega, lasti laskesimulaatoril, külastati muuseumit, sõjaajalugu tutvustavad 

ettekanded, helikopteri simulatsioon. Loengud Paju mälestusmärgi ja Sooru kõrgendiku 

juures. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 2019 aastal planeeritud tegevused on 

ellu viidud.  

 

 

10. Kaasfinantseerijad: Valga Vallavalitsus, Siseministeerium 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 199500 229 985 60 000 66 818 6500 6500 4000 4000 

Valga 

vallavalitsus 

100000 123 667       

Siseministeerium 29000 29000       



 

• puudujääk 25,61 € kaetakse 

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). 

 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

Arve nr 833934461 (koopia) 

Arve nr S1901000205 (koopia) 

Kulude loetelu     6525,61 6525,61   

Hoonete ja 

ruumide 

majandamiskulud: 

Arve nr 

833934461 

     

 

 

 

205,00 

 

 

 

 

205,00 

 

  

Arve nr 
S1901000205 

    1453,85 1453,85   

Arve nr 
833968508 

    205,00 205,00   

Arve nr 

S1902000792 

    1042,38 1042,38   

Arve nr 
S1903001967 

    899,21 899,21   

Arve nr 

S1904002323 

    473,19 473,19   

Arve nr 

834075927 

    205,00 205,00   

Arve nr 

834133971 

    18,84 18,84   

Arve nr 

834152190 

    205,00 205,00   

Arve nr 

SE19090459 

    75,24 75,24   

Arve nr 

SE19100460 

    601,26 601,26   

Arve nr 

SE19110461 

    936,64 936,64   

Arve nr 

834357443 

    205,00 205,00   

Kokku üle-

/puudujääk 

    25,61 25,61   



Arve nr 833968508 (koopia) 

Arve nr S1902000792 (koopia) 

Arve nr S1903001967 (koopia) 

Arve nr S1904002323 (koopia) 

Arve nr 834075927 (koopia) 

Arve nr 834133971 (koopia) 

Arve nr 834152190 (koopia) 

Arve nr SE19090459 (koopia) 

Arve nr SE19100460 (koopia) 

Arve nr  SE19110461 (koopia) 

Arve nr  834357443 (koopia) 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

https://lounapostimees.postimees.ee/6490465/fotod-vabadussojas-voidelnute-malestuspaev-valgas 

https://lounapostimees.postimees.ee/6504146/valga-vabastamise-100-aastapaeva-margib-

wabaduse-saabumine 

https://lounapostimees.postimees.ee/6507230/naidislahing-meenutab-valga-tahtsat-rolli-

vabadussojas 

https://lounapostimees.postimees.ee/6530689/galerii-perepaev-valga-militaarteemapargis 

https://www.facebook.com/events/2110999418967390/permalink/2159395094127822/ 

https://www.sisekaitse.ee/et/sisekaitseakadeemia-korraldab-narva-noortele-integratsioonilaagri 

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/valga/11-starptautiska-valgas-militara-vestures-festivala-

programma 

https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-

maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-

buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfh

QzlRn0CMaEykJUzNn-zcU 

https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-

/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwA

R0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8 

https://lounapostimees.postimees.ee/6733916/galerii-ja-video-lahinguid-muinasajast-1944-aastani 

https://www.err.ee/963411/valga-militaarfestival-taaselustas-ajaloo-muinasajast-peale 

https://lounapostimees.postimees.ee/6738630/taukar-moodustas-valgas-neidudekoori 

https://lounapostimees.postimees.ee/6815322/uued-nouded-panid-militaarpargi-juhi-tanki-parast-

muret-tundma 

https://lounapostimees.postimees.ee/6843285/katuseraha-ullatas-muuseumiperet 

 

 

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. 

https://lounapostimees.postimees.ee/6490465/fotod-vabadussojas-voidelnute-malestuspaev-valgas
https://lounapostimees.postimees.ee/6504146/valga-vabastamise-100-aastapaeva-margib-wabaduse-saabumine
https://lounapostimees.postimees.ee/6504146/valga-vabastamise-100-aastapaeva-margib-wabaduse-saabumine
https://lounapostimees.postimees.ee/6507230/naidislahing-meenutab-valga-tahtsat-rolli-vabadussojas
https://lounapostimees.postimees.ee/6507230/naidislahing-meenutab-valga-tahtsat-rolli-vabadussojas
https://lounapostimees.postimees.ee/6530689/galerii-perepaev-valga-militaarteemapargis
https://www.facebook.com/events/2110999418967390/permalink/2159395094127822/
https://www.sisekaitse.ee/et/sisekaitseakadeemia-korraldab-narva-noortele-integratsioonilaagri
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/valga/11-starptautiska-valgas-militara-vestures-festivala-programma
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/valga/11-starptautiska-valgas-militara-vestures-festivala-programma
https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwAR0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8
https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwAR0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8
https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwAR0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8
https://lounapostimees.postimees.ee/6733916/galerii-ja-video-lahinguid-muinasajast-1944-aastani
https://www.err.ee/963411/valga-militaarfestival-taaselustas-ajaloo-muinasajast-peale
https://lounapostimees.postimees.ee/6738630/taukar-moodustas-valgas-neidudekoori
https://lounapostimees.postimees.ee/6815322/uued-nouded-panid-militaarpargi-juhi-tanki-parast-muret-tundma
https://lounapostimees.postimees.ee/6815322/uued-nouded-panid-militaarpargi-juhi-tanki-parast-muret-tundma
https://lounapostimees.postimees.ee/6843285/katuseraha-ullatas-muuseumiperet


 

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: 

 

Nimi:Meelis Kivi  

 

Ametikoht: tegevjuht 

  

Allkiri: allkirjastatud digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev 09.01.2020 

 

 

 

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 20.07.2019 Valga 

linnapargis ja SA VIKP territooriumil. Kava oli täiesti uue ülesehitusega. 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)): 

20.07.2019 toimus Valgas XI Valga Militaarajaloo Festival.  

Festivali eelarveks oli planeeritud 57 000 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 20.07.2019 kell 10.00 SA VIKP militaarlaval, kus toimus 

festivali avamine ning teeneteplaatide kätteandmine.  Tervitustega esinesid Valga vallavanem, SA 

VIKP juhatuse liige- tegevjuht Meelis Kivi.  

 

Rahvusvaheline vanavaralaat toimus 20.07.2019  Pikk tn 16a territooriumil ajavahemikus 08.00- 

15.00. Laada raames sai külastada muuseumi. Kokku külastas vanavaralaata 3245 inimest (VIP ja 

kutsetega/ vabatahtlikud abilised/press, Kuperjanovi jalaväepataljon 50 in; 250 sõjaajaloo klubi 

liiget ning nendega koos olnud saatjad/perekonnaliikmed.) 

 

Tehnikanäitusel, Eesti-Läti koertenäitusel, päästeameti ja maanteameti ohutuspäeval oli külastajaid 

umbes 3500  inimest. 

 

Sel aastal viidi läbi 6 näidislahingut erinevatest ajastutest. (Viikingite aeg kuni 1944). 

Näidislahingud toimusid 20.07.2019 kell 14.00- 19.00 Valga linnapargis. Kasutati 

imitatsioonivahendeid: suits, tuli ning plahvatused olid näidislahingu lahutamatuks osaks. 1944 a 

näidislahingus sõitis ka SA VIKPile kuuluv tank T34/85. Vabadussõja lahingus osales soomusauto 

Estonia. Näidislahingu korraldamisega oli seotud umbes 3500 inimest (sõjaajaloo klubide liikmed/ 

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

 

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

Kultuuriprogrammi juhatasid sisse Karl-Erik Taukar. 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 1048 inimest. 

 

Kokku osales Valga Militaarajaloo Festivalil ligikaudu 13000 inimest (korraldajad, sõjaajaloo 

klubide liikmed, külastajad jne). 

 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

XI RAHVUSVAHELINE VALGA MILITAARAJALOO FESTIVAL  

20. JUULI 2019 
Laupäev, 20. juuli 

MILITAARTEEMAPARK-MUUSEUMI TERRITOORIUMIL: 

8.00 - 15.00 Vanavara ja käsitöö laat 

10.00 – 10.15 Festivali avamine militaarlaval 

19.30 – 21.30 Filmikaadrid varjendis – filmi „Tundmatu sõdur“ 

esilinastus Valga Militaarteemapargis. Pääse 3€. 



22.00 – 01.00 Kontsert „Tähed militaartaevas“ Esinevad Karl-Erik 

Taukar Band ja Smilers 

Pilet: 12€, õpilasele/pensionärile 10€ 

Ilutulestik 

 

VALGA LINNAPARGIS: 

10.30 – 14.00 Eesti-Läti koerte võistlused 

14.00 - 14.30 Viikingite näidislahing 

14.30 – 15.00 Rüütlivõitlus linnapargi sillal ja lähiümbruses 

15.00 – 15.30 Helikopteri päästeoperatsioon  

15.30 – 16.00 Põhjasõja näidislahing 

16.00 – 16.30 PPA koerad esitlus 

16.30 – 17.00 Vene-Prantsuse sõda 1812 

17.00 – 17.30 PPA kiirreageerijate esitlus 

17.30 – 18.00 Vabadussõda 1919 kevadel lõunaväerinnal 

18.00 – 18.45 Eesti Kaitseväe Orkestri esinemine 

18.45 – 19.00 II ms näidislahing kaitseliinil Walk 

10.00 – 19.00 Õhuväe helikopteri Robinson-44 esitlus Kungla tn 

jalgpalliväljakul 

 

  

10. Kaasfinantseerijad: 

Valga Vallavalitsus, Eesti Kaitsevägi, Eesti Sõjamuuseum, Siseministeerium, Kaitseliidu 

Valgamaa malev, KL Tartu malev, KL Peastaap, KL Pärnumaa malev, MTÜ Front Line, 

Swedbank, K-Rauta, Hummuli Agro OÜ, PixelPrint, Alko1000, Päästeamet, Karula vabatahtlikud 

pritsimehed, Atria Eesti AS, A. Karuse AS, KAPO, PPA, Maksu-ja Tolliamet, Maanteeamet, 

Novabild OÜ, Valga Sport, Valgamaa Arenguagentuur, Eesti NATO Ühing, Eesti Punane Rist, 

Valga Haigla, Saarema Sõjavara Selts, Lõuna-Eesti Postimees, Kaitseressursside Amet, 

Päästeamet, Karula Vabatahtlikud Pritsimehed jne.             

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 
Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

   eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 57000,00 € 64678,00 €/ 

100%  

6000,00 

€ 

8164,00 

€/ 12,62%   

4000,00 € 4000,00€/ 

6,18%  

39000,00

€ 

 

39000,00 

€/ 

60,30% 

 

Kaitseministeerium 

(näidislahingu 

läbiviimine) 

    4000,00 4000,00   

Valga Vallavalitsus       26500,00 26500,00 

Swedbank       300,00 300,00 

Siseministeerium       2000,00 2000,00 

Mitterahaline toetus 

sponsorite poolt 

      10200,00 10200,00 



Kulude loetelu         

Näidislahingute 

(Vabadussõda+194

4) läbiviimine 

    4000,00 4000,00   

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 230719 (Koopia) 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-

maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-

buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfh

QzlRn0CMaEykJUzNn-zcU 

https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-

/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwA

R0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8 

https://lounapostimees.postimees.ee/6733916/galerii-ja-video-lahinguid-muinasajast-1944-aastani 

 

https://www.err.ee/963411/valga-militaarfestival-taaselustas-ajaloo-muinasajast-peale 

https://lounapostimees.postimees.ee/6738630/taukar-moodustas-valgas-neidudekoori 

 

 

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 

https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://lounapostimees.postimees.ee/6732209/videolugu-valga-pakub-lahinguid-igale-maitsele?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6732209&fbclid=IwAR0aCbcTWCtaqWRpzRvr2C6iwRVA7RLkCCXEfhQzlRn0CMaEykJUzNn-zcU
https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwAR0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8
https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwAR0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8
https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/24320217?redirect=https://www.valga.ee&fbclid=IwAR0_jkFI02BQiDyyR2NGBhSsaWnnEAe6N2WyWitePP4zhOroSA24i2-3Bk8
https://lounapostimees.postimees.ee/6733916/galerii-ja-video-lahinguid-muinasajast-1944-aastani
https://www.err.ee/963411/valga-militaarfestival-taaselustas-ajaloo-muinasajast-peale
https://lounapostimees.postimees.ee/6738630/taukar-moodustas-valgas-neidudekoori


 

Allkiri: allkirjastatud digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev 09.01.2020 

 

 

 


