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Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 
 

1. Taotleja nimi: Eesti Muinsuskaitse Selts 

 

2.  Registrikood: 80036041 

 

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

 

Eesti Muinsuskaitse Selts 

Pikk  tn 46,  10133 Tallinn, Harjumaa Eesti  

Telefon: 6411287,  e-mail: info@muinsuskaitse.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: 221043388241 Swedbank 

 

5. Riigieelarvest taotletav summa: 3000,00 eurot 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Eesti Muinsuskaitse Selts püstitas koostöös Eesti Juudi kogukonna ja IHRA Eesti delgatsiooniga Männiku 

karjääri lähedal asuvale Liiva kalmistule Saksa okupatsiooni ajal 1941. aasta augustist detsembrini 

massihaudadesse maetud 300 kuni 600 mõrvatud Eesti kodanikust juudi matmiskoha hauatähise. Liiva 

kalmistule püstitati mälestuskivi, selle juurde kuuluv valgustus, kaamerad, teabetahvel ja kalmistu värvasse 

suunaviit. Mälestuskivi paigaldati massihaudade lähedusse kalmistu lõunapoolses osas, Valdeku tänavalt 

algava keskse kalmistusisese tee lõppu vahetult kalmistu ja Männiku karjääri piiril. Mälestuskivi paigaldati 

Tallinna linnale kuuluvale maale, mida haldab Asutus Kadrioru Park ja kes tagab ka tulevikus mälestumärgi 

korrashoiu. Mälestuskivi ümbrus heakorrastati ja haljastati.  

 

• Mälestuskivi valmistas Kohila Graniitkivi OÜ (kontakt: fred.rohde@hotmail.com). Kivi materjal 

graniit, laius 75cm, kõrgus 200 cm. Tekst mälestuskivil on eesti ja heebrea keeles.  

• Mälestuskivi juurde paigaldati metallist infotahvel: teabetahvli kõrgus 1200 mm, laius 600 mm (10 

mm, metall, värvus hall)) graniidist vundamendil, valmistaja HN Steel OÜ, www.hansanova.com.  

• Teabetahvli tekst sisaldab lühikest informatsiooni holokausti kohta Eestis eesti, vene ja inglise 

keeles. Tekst graveeriti hõbedavärvilisele metallplaadile, teostaja Gravex OÜ. Sama tekst 

paigutatakse ka veebilehele https://nazismvictims.ee/ 

• Metallist suunaviit (kõrgus 2500 mm) Liiva kalmistu Männiku poolse sissekäigu juures. Valmistaja 

HN Steel OÜ, www.hansanova.com, joonise autor Lootusprojekt OÜ 

• Mälestuskivi juurde paigaldati valgustus ja turvakaamera koostöös Asutusega Kadrioru Pargid. 
 

Projekt toetas Eesti Sõjamuuseumi eesmärke, sest aitab kaasa sõja-ajaloolise pärandi säilitamisele ja 

sõjahaudade kaitsealasele tegevusele. Mälestuskivi paigaldamine on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga, 

Tallinna Linna Planeerimisametiga, Asutusega, Kadrioru Park, mis haldab linnale kuuluvaid kalmistuid. 

IHRA Eesti delegatsiooni ettepanekul korraldab Haridus- ja Teadusministeerium 27.01.2022 rahvusvahelise 

mälestuspäeva Eestis resideeruvatele diplomaatidele, mis on ühtlasi mälestuskivi avaüriruseks. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Eesmärk: paigaldada mälestuskivi ja teabetahvel Liiva kalmistule Valdeku tänavalt algava keskse 

kalmistusisese tee lõppu vahetult kalmistu ja Männiku karjääri piirile. 
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Oodatav tulemus: mälestuskivi ja teabetahvel on valminud ja paigaldatud novembris 2021, ala on 

heakorrastatud. 

Mõõtmiskriteeriumid:  

1) Üks mälestuskivi, üks teabetahvel ja suunaviit on paigaldatud. 

2) Kõik holokaustiga seotud sõjahauad on Eestis märgistatud. 

 

 

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)): 

Tegelik tulemus:  

• valminud mälestuskivi ja teabetahvel, graveeritud teabetahvel on valminud oktoobris 2021 - Kohila 

Graniitkivi OÜ,  HN Steel OÜ, Gravex OÜ 

• mälestuskivi paigaldatud 23. novembril 2021 - Kohila Graniitkivi OÜ 

• teabetahvel paigaldatud 23. novembril 2021 - Kohila Graniitkivi OÜ 

• ala on heakorrastatud novembris 2021 - Kohila Graniitkivi OÜ 

• suunaviit on valmistatud novembris 2021, paigaldus kalmistu väravasse detsembri algul. Valmistaja - 

HN Steel OÜ, OÜ Lootusprojekt, paigaldus Asutus Kadrioru Pargid 

• valgustuspost on paigaldati detembris 2021 - Asutus Kadrioru Pargid 

• turvakaamera ja valgustus on paigaldati detsembris 2021 - Asutus Kadrioru Pargid, Siseministeerium 

 
Mõõtmiskriteeriumid:  

1) Üks mälestuskivi, üks teabetahvel ja suunaviit on paigaldatud - täidetud 

2) Holokaustiga seotud sõjahaud on Eestis märgistatud - täidetud 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

Planeeritud Tegelik 

September 2021: Mälestuskivi paigaldamise 

ettevalmistamine: vundamendi valamine, 

alusplaatide paigaldamine, mälestuskivi 

kujundamine, värvimine  

Täidetud vastavalt planeeritule 

Oktoober 2021: kivi paigaldus kraanaga, taimede 

istutamine ja pinnase korrastustööd 

Täidetud vastavalt planeeritule, teabetahvel ja 

suunaviit tellitud, valmistatud 

November 2021: mälestuskivi avamine Mälestuskivi avaüritus toimub 27.01.2022 koos 

diplomaatiliste esindustega Eestis 

Detsember 2021: aruandluse koostamine  Täidetud vastavalt planeeritule 

 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

Projekti elluviimise kaasfinantseerijateks on Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja 

Teadusministeerium, Välisministeerium.  

Eesti Muinsuskaitse Seltsi panus on mitterahaline, mis sisaldab koostööd mälestuskivi valmistaja ja 

teabetahvli/suunaviida paigaldajaga, kivil kajastatud tekstide koostamist ja kooskõlastamist Eesti Juudi 

Kogukonnaga, Muinsuskaitseameti ja Tallinna Linna Planeerimisametiga 
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11. Eelarve täitmine:   

 
Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 11100 11100 Mitte 

rahaline 

Mitte 

rahaline 

3000 3000 8100 8100 

Välisministeerium       2025 2025 

Siseministeerium       2025 2025 

Haridus- ja 

Teadusministeerium 

      2025 2025 

Kultuuriministeerium       2025 2025 

Eesti Muinsuskaitse Selts Mitte 

rahane 

Mitte 

rahaline 

Mitte 

rahaline  

Mitte 

rahaline 

Mitte 

rahaline 

Mitte 

rahaline 

Mitte 

rahaline 

Mitte 

rahaline 

Kulude loetelu         

Mälestuskivi paigaldus ja 

kivi asukoha  

heakorrastamine 

5 880 5880       

Arve Kohila Graniitkivi oü 

arve nr 155 Kuupäev: 

25.11.2021 summas 5880 

(2025 eurot kattis SiM, 855 

eurot KuM, KaM osakaal 

3000 eurot) 

    3000 3000 2880 2880 

Teabetahvli paigaldus ja 

kujundamine 

2 160 1928     2160  

HN Steel OÜ , Arve nr 

210252, 19.11.2021,  

Liivakalmistu stend TÜÜP 

4 kõrge, summa 840+ KM 

eur 

       1008 

Kohila Graniitkivi OÜ, arve 

nr Arve NR 156 

25.11.2021, teabetahvli 

paigaldus, transpot 

       480 

Graveeritud aluse 

valmistamine  

Gravex Balti OÜ Arve nr. 

213695 25.11.2021 summa 

440,00 

       440 

Suunaviida paigaldamine 2 880   725     2880  

Viida valmistamine 

HN Steel OÜ , Arve nr 

210252, 19.11.2021  

       352 

Viida jooniste täiendamine 

Lootusprojekt OÜ arve 

38/2021 

24.11.2021 summas 

       240 

Viida teksti kujundamine 

Kreado OÜ ARVE NR: 

0006 24.11.2021 

       133 

Valgustus, kaamera 

paigaldus, elektritööd 

 2357       

Istra Elekter OÜ arve nr        2357 
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052, 22. detsember 2021 

Projektijuhtimistasu 180   210         180     210 

Kokku  11100 11100   3000 3000   8100   8100 

 

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;  

 

Dokumendid lisatud lisadena 1-3 ja vt aruande lisa 3. 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

Meedias materjale ei ole veel avaldatud. Info ilmub 27.01.2022 meedias, sh rahvusvahelisele 

holokaustipäevale pühendatud Õpetajate Lehes. 

 

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

taotleja peab vajalikuks 

Tegevused on kirjeldatud eelpool.  

 

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 Helle Solnask 

 

Ametikoht Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse liige 

 

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev 17.01.2022 

 

 


