Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE

1. Taotleja nimi:
Hiiumaa Muinsuskaitse Selts MTÜ
2. Registrikood:
80340738
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):
Aadress: Vabrikuväljak 8, Kärdla 92411, Hiiumaa
Telefon: 513 4282; e-post: maarikake@yahoo.com
4. Taotleja arveldusarve number:
EE612200221054816757 / Swedbank
5. Riigieelarvest saadud summa:
2200.00 (kaks tuhat kakssada eurot ja null senti)
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
2015. a Hiiumaal toimunud Võidupüha paraad tõstis päevakorda Vabadussõja ausamba puudumise
Hiiumaal. Ausamba püstitamist on raskendanud Vabadussõjas osalenud hiidlaste nimekirja
puudumine.
Hiiumaa Muinsuskaitse Selts tegeleb edukalt juba teist aastat Vabadussõjas osalenud ja langenud
hiidlaste nimekirja koostamisega. Käesoleva projektiperioodi jooksul jätkati juba alustatud
uurimistööga: jätkusid arhiiviuuringud, koostöö erinevate organisatsioonidega jm tegevused
võimalikult täpse nimekirja koostamiseks. Seisuga 08.11.2016 on nimekirja kantud ja kontrollitud
451 nime.
Et kutsuda inimesi üles jagama oma teadmisi, mälestusi, fotosid Vabadussõjas osalenutest,
prinditakse koostatud nimekiri 60 eksemplaris (Lisa 5. Hiidlased Vabadussõjas) ja jagatakse tasuta
Hiiumaa pensionäridele, vanadekodudele, genealoogidele.
Hiiumaa Muinsuskaitse Selts on seadnud eesmärgiks koostatud nimekirjad, kogutud andmed,
mälestused ja fotod vormistada raamatuks, mis antakse välja Eesti Vabariigi juubeliaastal.
Paralleelselt eelpool nimetatud uurimistööga on moodustatud Vabadussõja mälestusmärgi loomise
komisjon. Mälestusmärgi asukohaks on välja valitud Pühalepa kiriku esine ala. Hetkel valmistatakse
ette ideekavandi konkurssi. Töörühma eestvedajateks on Hiiu Maavalitsus ja Hiiumaa
Muinsuskaitse Selts. Mälestusmärk on plaanis avada Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Projekti eesmärgiks on koostada Eesti Vabadussõjas osalenud ja hukkunud hiidlastest kontrollitud
nimekiri, et püstitada Hiiumaale Vabadussõja mälestusmärk ning anda välja vastavasisuline raamat.

Nii mälestusmärgi kui raamatu planeeritav valmimisaeg on 2018. aasta ehk Eesti Vabariigi 100.
juubeliaasta.
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)):
Projektiperioodi jooksul koostati nimekiri, kuhu on kantud 451 Eesti Vabadussõjas osalenud
hiidlase andmed (perekonna-, ees- ja isanimi, sünniaeg, koduvald, väeosa, teated hukkumise,
autasude, maasaajate kohta). Nimekiri trükiti 60 eksemplaris ja jagati tasuta esmasele sihtgrupile
(Hiiumaa pensionärid, vanadekodud, genealoogid).
Uurimistöö teostas Enn Veevo (Naader OÜ), vormistas Mart Mõniste.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Planeeritud ajakava 1.01.2016-1.01.2017:

Tegelik ajakava 1.01.2016-1.01.2017:



Materjalide kogumine, kogutud materjalide
kontrollimine, uurimistööd arhiivides,
koostöö Hiiumaa koduloo-uurijate,
Vabadussõja Ajaloo Seltsi, Eesti
Sõjamuuseumi ja teistega.



Nimekirja täiendamine, materjalide
kogumine, kontrollimine, uurimistöö
arhiivides, koostöö koduloo-uurijate,
Vabadussõja Ajaloo Seltsi, Eesti
Sõjamuuseumi ja teistega.



Vabadussõja mälestusmärgi ideekonkursi
väljakuulutamine, ideekavandeid hindava
komisjoni moodustamine, ideekonkursi
võitja väljaselgitamine.



Vabadussõja mälestusmärgi loomise
komisjoni moodustamine. Kinnitatud on
mälestusmärgi asukoht, tegeletakse
ideekonkursi ettevalmistamisega.



Kokkuvõtete tegemine.



Koostatud nimekiri trükiti (60 tk) ja jagati
sihtgrupile.

10. Kaasfinantseerijad:
Käesoleval projektil kaasfinantseerijad puuduvad.
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Tulu
Kulude loetelu
Naader OÜ,
nimekirja
koostamine
Mart Mõniste,

Kogusumma
eelarve/tegelik

Omafinantseering
eelarve/tegelik

KM osalus
eelarve/tegelik

2500.00

300.00

2200.00

2500.00

300.00

2200.00

1800.00

216.00

1584.00

700.00

84.00

616.00

Muud allikad
eelarve/tegelik

andmete töötlus,
trükise kujundus,
küljendus, trükk
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 juhendile ja lepingule;





Lisa 1. Arve_Naader OÜ
Lisa 2. Arve_Mart Mõniste
Lisa 3. Maksekorraldus_Naader OÜ
Lisa 4. Maksekorraldus_Mart Mõniste

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 5. Hiidlased Vabadussõjas 1918-1920

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: Maarika Leis-Aste
Ametikoht: Hiiumaa Muinsuskaitse Selts MTÜ, juhatuse liige
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
Aruande esitamise kuupäev: 01.12.2016

