
Korra lisa 2
1 RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE

1. Taotleja nimi: Arheoloogiakeskus MTÜ

2. Registrikood: 80177600

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Rüütli 6, 10130 Tallinn, 
55514634, arhkeskus@ai.ee

4. Taotleja arveldusarve number: EE161010220028842010

5. Riigieelarvest saadud summa: 5000.00 €

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Arheoloogiakeskus MTÜ tegevus 2020. a. oli suunatud Teise Maailmasõja järgse metsavendlusega
seotud  objektide  tuvastamisele  ja  kaardistamisele  ajaloolisel  Virumaal.  Täpsustamaks  avastatud
objekti  olemust  ja  säilivust,  teostatakse  vajadusel/võimalusel  ka  arheoloogilised  eeluuringud.
Viimaste käigus kaevatakse proovišurfid ja/või kasutatakse mullapuuri abi.

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Virumaa metsavendluse uurimine.

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)):

Arheoloogilised inspektsioonid, tuvastamaks ja lokaliseerimaks Virumaa metsavendade omaaegseid
elupaikasid, toimusid ajavahemikul 01.03.-06.12.2020. Nendele eelnes ja järgnes arhiivi- ning NL
sõjaväe  kaardimaterjali  analüüs.  Enim  tähelepanu  pöörasime  oma  uuringutes  Sirtsu  soo  ja
Haavakannu  metsamassiivile  ning  lähiümbrusele.  Nimetatud  piirkondades  teostasime  lisaks
arheoloolgiliste  eeluuringutele  ka  proovikaevamisi  (nt.  Aruküla  punkrilahingu  asupaigas;
23.11.2020).  Viimati  mainitud  tegevus  oli  kooskõlastatud  Muinsuskaitseametiga  –  vt.
https://register.muinas.ee/ftp/Arheoloogia_UK/2020/Eesti_UK-2020_KiudsooM_leire.pdf
Paralleelselt  küsitlesime  elusolevaid  metsavendi  ja/või  kogusime  rahvapärimust  (nt.  Ruuben
Lamburi  mälestuste  lindistamine  Kadilas  13.12.2020).  Lisaks  soetasime  arheoloogiliseks
inspektsiooniks  ja  eeluuringuteks  vajaminevat  varustust  (vt  Lisa  3).  Tegutseti  eelarve  piirides,
millest enamus kulus sõidukuludeks (hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest ametisõitudeks).

https://register.muinas.ee/ftp/Arheoloogia_UK/2020/Eesti_UK-2020_KiudsooM_leire.pdf


9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 2020. aasta

10. Kaasfinantseerijad: Arheoloogiakeskus MTÜ poolt Mauri Kiudsoo vabatahtlik töö 

11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud Kogusumma

eelarve/tegelik
Omafinantseering
eelarve/tegelik

KM osalus
eelarve/tegelik

Muud 
allikad
eelarve
/tegeli
k

Tulude loetelu
Toetus 5000 5000 0 (vaba-

tahtlik töö)
0 (vaba-
tahtlik töö)

5000 5000.00

Kulude loetelu
Metsavendluse 
uurimine: 
Sõidukulud 3350.00
Välitööde varustus 1111.10
Admin kulud
(10-12% 
laekumiselt)

538.90

Kokku 
üle-/puudujääk

Jääk: 0

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: Mauri Kiudsoo
Ametikoht: juhatuse liige

Allkiri /digitaalne/
Aruande esitamise kuupäev 20.02.2021
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