
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Eesti Muinsuskaitse Selts 

 

2. Registrikood: 70006139 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Pikk 46 Tallinn 10133, 

6412v522, info@muinsuskaitse.ee  

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE481010022002686005 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 30 270 € 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Talgute korraldamine Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul; 

Sõjahaudade kaardistamine Harju- ja Raplamaal; 

Osalemine rahvusvahelisel konverentsil Euroopa kalmistute väärtusest, hooldusest ja tähendusest 

TKVK hauatähiste (150 tk) kirjade uuendamine; 

TKVK Vabadusristi kavaleride hauatähiste (2 tk) ja hauatähiste (8 tk) valmistamine; 

Konverentsi ja näituse ”Eesti ja Põhjamaade vabatahtlikud vabaduse kaitsel” korraldamine 

Tallinnas, näituse eksponeerimine Eestis ja Norras; 

Vabadusristi kavaler Richard-Gustav Borgelini haua hooldulepingu sõlmimine 10 aastaks: 

Kaitseväe kalmistule rajatava mälestusmärgi USA abile Vabadussõjas arhitektuurse planeeringu 

koostamine; 

Eesti ühe suurema II maailmasõjas hukatute paiga teabetahvli kiire taastamine Kalevi Liival.    

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Talgute korraldamine Kaitseväe kalmistul Tallinnas ja Narva vangilaagri kalmistul; 

Hauatähiste taastamine Kaitseväe kalmistul Tallinnas (10 tk); 

Hauatähiste kirjade uuendamine Kaitseväe kalmistul Tallinnas (150 tk); 

Sõjahaudade kaardistamine (38 objekti, välitööd Harju- ja Raplamaal sõjahaudade registri 

täiendamiseks); 

Lähetused (osalemine rahvusvahelisel konverentsil); 

Konverentsi “Eesti ja Põhjamaade vabatahtlikud vabaduse kaitsel” korraldamine Tallinnas; 

Näituse “Eesti ja Põhjamaade vabatahtlikud vabaduse kaitsel” korraldamine; 

Richard G Borgelini haua hooldus Taanis 10 aastaks;  

Eesti Muinsuskaitse Seltsi projektijuhtimine; 

Kaitseväe kalmistule rajatava mälestusmärgi USA abile Vabadussõjas arhitektuurse planeeringu 

koostamine; 

Kalevi-Liiva matmis- ja hukkamispaiga teabetahvli taastamine. 

mailto:info@muinsuskaitse.ee


 

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)): 

 

Tallinna Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul vidi läbi heakorratalgud koos Tallinna 

koolide õpilaste ja õpetajatega, EMS liikmete, Eesti Kodu-uurimise Seltsi liikmetega, Narva MS ja 

Narva Eesti Maja ning Narva Linnavalitsuse töötajatega. Kaitseväe kalmistu lilleistutamistalgutele 

eelnes kooliõpilastele kalmistu ajaloo ja tänapäeva tutvustus. Kaitseväe kalmistu talgutel osales 65 

inimest, Narvas 48. 

Kaitseväe kalmistul uuendatud150 hauatähise kirjad, valmistatud 10 hauatähist. 

Kaardistatud 38 Muinsuskaitseameti registris ajaloomälestisena arvel olevat objekti. 
Osaletud Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsiooni rahvusvahelisel konverentsil Innsbruckis, 
kus tutvustatud sõjahaudade olukorda Eestis ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi tegevust sõjahaudade 
kaardistamisel. 
Koostatud eesti, inglise ja norrakeelne näitus „Põhjatähe all. Eesti vabatahtlikud Narviki lahingus 
1940.“, näituse avamine Narviki Sõja ja Rahu Keskuses. 
Oktoobris läbi viidud rahvusvaheline konverents „Põhjamaade vabatahtlikud vabaduse kaitsel“. 
Konverentsi avasid Viimsi vallavanem Siim Kallas ja Norra suursaadik Eestis, esinesid Eesti ja Norra 
ajaloolased, osavõtjaid 70. Näitus eksponeeritud Eesti Sõjamuuseumis. 
Richard G Borgelini haua hoolduseks Taanis sõlmitud leping 10 aastaks. 
Eesti Juudi Kogukond andis 22. augustil 2018 teada hukatute mälestusmärgi rüvetamisest Kalevi-

Liival ja teabetahvi rikkumisest. OÜ Restitutor taastas hävinud teabetahvli: koolutas sirgeks 

kõveraks rammitud metalltahvli, viis läbi vajalikud keevitustööd, eemaldas  põletatud ja 

täiskirjutatud kiletrükise tahvlilt,  pahteldas ja lihvis metalltahvli mehhaanilised vigastused, 

valmistas uue kiletrükise ja liimis selle metalltahvlile, viimistles ja värvis mälestustahvli raami. OÜ 
Restitutori ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi koostöös on Tšehhi, Saksamaa, Austria  ja Poola juutide  
hukkamispaiga teabetahvel taastatud.  
 

Projekti tegevusi koordineerisid EMS esimees Pillak ja ase-esimees Solnask, Kaitseväe kalmistu 

hauatähiste taastamist Tamm. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Projekti tegevused toimusid planeeritult 2018. aasta vältel. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Eesti 30270        



Sõjamuuseum 

Kulude loetelu         

3.1,1 Talgute 

korraldamine 

TKVKl ja Narva 

vangilaagri 

kalmistul 

2000 1514,47   2000 1514,47  485,53 

3.1.2 Hauatähiste 

taastamine 

TKVKl 

6000 6000   6000 6000  0 

3.1.3 Hauatähiste 

kirjade 

uuendamine 

TKVKl 

4680 4950   4680 4950  -270 

3.1.4 

Sõjahaudade 

kaardistamise 

välitöö 

1800 1800   1800 1800  0 

3.1.5 Osalemine 

rahvusvahelisel 

konverentsil  

1000 1190,45 190,45 190,45 1000 1000  0 

3.1.6 Konverents 4000 4000   4000 4000  0 

3.1.7 Näitus 

“Eesti ja 

Põhjamaade 

vabatahtlikud 

vabaduse kaitsel” 

2600 2899,29   2600 2899,29  -

299,29 

3.1.8 R G 

Borgelini Haua 

hooldus Taanis 

10 aastaks 

950 866,24   950 866,24  83,76 

3.1.9 

Projektijuhtimine 

3000 3000   3000 3000  0 

3.1.10 

Mälestusmärk 

USA abile 

3000 3000   3000 3000  0 

3.1.11 Kalevi-

Liiva matmis- ja 

hukkamispaiga 

teabetahvel 

1240 1240   1240 1240  0 

 

Kokku üle-

/puudujääk 

30270 30365,45 190,45  30270 30270  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 

Projekti tegevusi ja tulemusi kajastatakse Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Selts 

aastaraamatus 2018. Narva vangilaagri kalmistu kohta koostas EMS Muinsuskaitseameti tellimusel 

eksperthinnangu ja tutvustas augustis kalmistul toimunud kohtumisel selle ajalugu ning praegust 

olukorda EV president Kersti Kaljulaiule. 

Kalevi-Liival taastatud mälestusmärgi kohta: 

ERR 22.08.2018: https://www.err.ee/855554/kalevi-liival-ruvetati-natsismiohvrite-malestusmarke 

 

 

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida 

taotleja peab vajalikuks  

Kaust Sõjamuuseumi registri täiendamiseks koos seletuskirja, Muinsuskaitseameti ajaloomälestisena 

arvel olevate objektide registri väljavõtete ja kaartide, kogutud info Exceli tabeli väljatükiga ning 

album fotodega üle antud Sõjamuuseumile. Kogu info salvestatud ka CD-l. 

 

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  Juhatuse esimees 

 

Allkiri ……………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev ………………………………….. 

 

 


