
Korra lisa  

RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 

 

1. Taotleja nimi: 

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts MTÜ 

2. Registrikood:  

80340738 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronposti aadress): 

Aadress: Vabrikuväljak 8, Kärdla 92411, Hiiumaa 

Telefon: 5373 7733; e-post: dan@muinas.ee 

4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: 

EE61 2200 2210 5481 6757 / Swedbank 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

1000.00 / (üks tuhat eurot ja null senti) 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Käesoleva projekti käigus koguti, täiendati ja kontrolliti andmeid Vabadussõjas osalenud, sh 

ka langenud hiidlaste nimekirja koostamiseks. Nimekirjas on võimalusel ära toodud järgmised 

andmed: eesnimi, perenimi, isanimi, sünniaeg, elukoht, väeosa, surmaaeg, surmakoht, 

matmispaik, kas tegemist on Vabaduse risti kavaleriga, kas tegemist on Vabadussõjas 

langenuga, muu info, allikas (Lisa 3. Hiidlased Vabadussõjas_osalenud koos langenutega). 

Tänaseks on nimekirja kantud 117 kontrollitud allikaga nime. Kinnitamata andmetel võis 

Vabadussõjas osaleda ca 500 hiidlast. Uurimistööd tuleb kindlasti samasuguse põhjalikkusega 

jätkata. 

Uurimistöö telliti Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi ja Hiiumaa Militaarajaloo Seltsi 

asutajaliikmelt, Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemedaliga tunnustatud Mart Mõnistelt, 

kellega Hiiumaa Muinsuskaitse Selts on sõlminud koostöölepingu. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Projekti eesmärgiks on koostada kontrollitud nimekiri Eesti Vabadussõjas osalenud ja 

hukkunud hiidlastest, et muuta võimalikuks Hiiumaale Vabadussõja mälestusmärgi loomine. 

Mälestusmärgi planeeritav valmimisaeg on 2018. aasta ehk Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta. 

Nimekirja koostamist raskendab asjaolu, et aastail 1918-1920 kuulus Hiiumaa Läänemaa alla. 



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)): 

Projekti käigus on koostatud esialgne nimekiri Vabadussõjas osalenud hiidlastest. 

Kontrollitud nimekirja on kantud 117 Vabadussõjas osalenud hiidlase nimed.  

Uurimistöö viis perioodil 01.03.2015-31.11.2015 läbi Mart Mõniste. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Ajavahemikul 1. märts 2015-31. november 2015 viidi ellu järgmised tegevused: 

- ettevalmistavad tegevused, kontaktide/sidemete loomine; 

- koostöö Hiiumaa koduloo-uurijate, Vabadussõja Ajaloo Seltsiga; 

- materjalide kogumine, kontrollimine; 

- kokkuvõtva tabeli koostamine. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Käesoleval projektil kaasfinantseerijad puuduvad. 

 

11. Eelarve täitmine:  

Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 1500,00 1110,00 150,00 110,00 1350,00 1000,00   

Tulu   1110,00  110,00  1000,00   

Kulude loetelu         

Mart Mõniste 

arve 

 1110,00  110,00  1000,00   

Kokku üle-

/puudujääk 

 0,00  0,00  0,00   

 

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 korrale ja lepingule;  

 Lisa 1. Mart Mõniste_arve 

 Lisa 2. Mart Mõniste_maksekorraldus 

 

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  

 Lisa 3. Hiidlased Vabadussõjas_osalenud koos langenutega 

 

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: 

Nimi: Maarika Leis-Aste 

Ametikoht: Hiiumaa Muinsuskaitse Selts MTÜ, juhatuse liige 

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

Aruande esitamise kuupäev: 07.01.2016 

 

 


