
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  

Eesti Muinsuskaitse Selts 

2. Registrikood: 

80036041 

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

Pikk 46 Tallinn 10133, 6412 522, info@muinsuskaitse.ee  

4. Taotleja arveldusarve number: 

EE481010022002686005 

5. Riigieelarvest saadud summa: 37700 € 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Lepingu objektiks on Toetuse saaja tegevus sõjahaudadega ja kaitseväega seotud kalmistute, 

monumentide ning rajatiste olukorra uurimises ja korrastamises: 

3.1.1  Talgute korraldamine Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul 

3.1.2  I MS monumendi taastamine Kaitseväe kalmistul 

3.1.3  Projekteerimistööd Kaitseväe kalmistul 

3.1.4 Sõjahaudade kaardistamine (välitööd Põlva-, Võru- ja Valgamaal sõjahaudade registri 

täiendamiseks) 

3.1.5 Välitööd sõjahaudadega (otsimine, kodanike vihjete kontrollimine, ümbermatmine) 

3.1.6 Pagari tn 1 keldrite kui ajaloomälestise avamiseks avalikkusele ideekavandi ja 

ekspositsiooniplaani koostamine, koostöö kavandamine Okupatsioonide Muuseumiga  

3.1.7 Lähetuskulud (eestlaste sõjahaudade väljaselgitamine välismaal) 

3.1.8 Eesti Muinsuskaitse Seltsi projektijuhtimine 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Sõjahaudade ja kaitseväega seotud kalmistute, mälestusmärkide ja rajatiste olukorra uurimine ja 

korrastamine. 

 

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)): 

EMS viis läbi talgud Tallinna kaitseväe kalmistul (7. mai) koos kalmistu tutvustamisega Tallinna 

Ühisgümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele ning Narva vangilaagri kalmistul (15. mai). Mõlema 

kalmistu talgutel osalesid ka Eesti kaitseväe ajateenijad, kellele EMS kalmistute ajalugu ja tulevikku 

tutvustas. 

Tallinna Kaitseväe kalmistul taastatud I MS monument. Alltöövõtu korras töötasid Dolokivi OÜ ja 

OÜ Kesklinna Pargid. Tööd lõpetati Võidupühaks. 

mailto:info@muinsuskaitse.ee


Läbi viidud projekteerimistööd Kaitseväe kalmistul. Skulptor Reinumäe kavandasmatmisalal nn 

propeller-monumendi, ala planeering telliti OÜ Linnaprojektilt.  

Sõjahaudade registri täiendamiseks viidud läbi välitööd Põlvamaal, Võrumaal ja Valgamaal (kokku  

58 objekti). 

Terve aasta vältel toimusid välitööd sõjahaudade otsimiseks, kodanike vihjete kontrollimiseks ning 

ümbermatmised. 

Pagari tn 1 keldrite avamiseks sõlmis EMS koostööleppe hoone valdajaga ning koostas ideekavandi 

ning ekspositsiooni plaani ajalooliste keldriruumide eksponeerimiseks avalikkusele. Pagari tn 1 

keldrid on kavas avada suvel 2016, ekspostisoom hõlmab teavet ka teiste sarnaste kongide kohta 

Eestis, metsavendade tegevust ning hakkab toimima infokeskusena punaterrori kohta Eestis. 

Lähetuskulud hõlmasid Jaan Trossi ja Anton Pärna lähetust Saksamaale 8.-10. aprillil 

(töönõupidamine Volksbundi peakorteris Eesti sõjameeste ümbermatmise asjus), Peep Pillaku 

lähetust Viini 1.-5. novembril ettekande pidamiseks rahvusvahelisel konverentsil teemal “Disclosing 

the Traumas of History: The Case of First Estonian President” ja Arnold Undi lähetust Poola 12.-15. 

novembril tuvastama II Maailmasõjas langenud eestlaste matmispaiku. 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Projeti tegevused toimusid plaanipäraselt aastal 2015. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 37700 37700   37700 37700   

Tulu          

Kulude loetelu         

Talgute 

korraldamine 
2000 2023,58   2000 2023,58   

I MS monumendi 

taastamine 

Kaitseväe 

kalmistul 

13700 13700   13700 13700   

Projekteerimistööd 

Kaitseväe 

kalmistul 

4000 3999,99   4000 3999,99   

Sõjahaudade 

kaardistamine 
3600 3600   3600 3600   

Välitööd 

sõjahaudadega 
6300 6312,79   6300 6312,79   

Pagari1 keldrid 2000 1913,34   2000 1913,34   

Lähetuskulud 3000 3003,13   3000 3003,13   

Projektijuhtimine 3100 3100   3100 3100   

Kokku ülejääk 0 47,17   0 47,17   



 

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;  

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

 

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 Peep Pillak 

 

Ametikoht Esimees 

 

Allkiri digitaalne 

 

Aruande esitamise kuupäev 20. jaanuar 2016 

 

 


