
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Eesti Muinsuskaitse Selts 

 

2. Registrikood: 80036041 

 

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

53494304 info@muinsuskaitse.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE481010022002686005 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 16 600 € 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

Sõjahaudadega ja kaitseväega seotud kalmistute, monumentide ning rajatiste olukorra uurimine ja 

korrastamine. Teavitustöö Eesti sõjaajaloost, ajaloomälu säilitamine. 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Heakorratalgute korraldamine Kaitseväe kalmistutel Tallinnas ja Narvas; 

Tallinna Kaitseväe kalmistul Vabadusristi kavaleride mälestusmärgi ja hauatähiste puhastamine ja 

tekstide uuendamine (68 tk); 

Osalemine rahvusvahelisel konverentsil Ungari Sõja-ajaloo Instituudis ja Muuseumis Budapestis; 

Narva Garnisoni kalmistuga liituva hooletuses oleva matmisala arhiiviuuringud ja inventeerimine 

(vt lisatud kokkuvõte); 

Trükise ”Norrapoisid. Eesti vabatahtlikud Narviki lahingutes 1940.”väljaandmine; 

Näituse ”Põhjatähe all. Eesti vabatahtlikud Narviki lahingutes 1940” eksponeerimine Kaitseliidu 

peastaabis, Tapal ja Eesti Kaitseväe staabi- ja sidepataljonis, läbirääkimised peetud näituse 

eksponeerimiseks Tartus 2022; 

Suvesõda 1941 sündmusi kajastav konverents ja ringsõit Muhu- ja Saaremaal, artikkel Eesti 

Muinsuskaitse Seltsi/ Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamatus 2021; 

Projektijuhtimine.  

 

 

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)): 

 



Koolinoorte ja teiste vabatahtlikega on läbi viidud talgud Tallinna Kaitseväe kalmistul (6. mai), 

suvelilled istutatud kalmudele juulis, sügislilled septembris. Kaitseväe kalmistut tutvustatud Ungari 

Sõja-ajaloo Instituudi ja Muuseumi direktorile detsembris. Narva vangilaagri kalmistut koostöös 

Narva Muinsuskaitse Seltsi ja Narva Eesti Majaga korrastatud 11. mail. 

Tallinna KV kalmistul inventeeritud Vabadusristi kavaleride hauatähiseid ning välja selgitatud 

uuendamist vajavad kirjed plaatidel, 68 hauatähist puhastatud ja tekstid üle värvitud. 

Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsiooni aastakoosolekul osaletud Budapestis 16. – 18. 

augustil, koostööd edasi arendatud eeskätt üle-Euroopalise organistatsiooni kodulehel info 

avaldamises osas (Tallinna KV kalmistu tutvustus inglise ja vene keeles). Ungari Sõja-ajaloo 

Instituudi ja Muuseumi direktori külaskäik Tallinna, kus tutvustasime talle Tallinna KV kalmistut, 

selle ajalugu ja hooldamist ning Kaitseliidu Tapa malevat. 

Narva Garnisoni kalmistuga liituvat hooletuses olevat matmisala inspekteeritud, ala kohta tehtud 

arhiiviuuringud ja ettepanekud ala edasiseks kasutamiseks (vt lisa).  

Ilmus Peep Pillaku koostatud põhjalik monograafia. Eesti vabatahtlikest Norras 1940: ”Norrapoisid. 

Eesti vabatahtlikud Narviki lahingutes 1940.”. Raamatu väljaandmisel kasutas Eesti Muinsuskaitse 

Selts ka oma vahendeid, et raamat saaks ilmuda suuremas tiraažis. 

Näitus ”Põhjatähe all. Eesti vabatahtlikud Narviki lahingus 1940” eksponeeritud Kaitseliidu 

peatsaabis Tallinnas, Tapal ja Eesti Kaitseväe staabi- ja sidepataljonis. Läbirääkimised on peetud 

näituse eksponeerimiseks Tartus 2022. 

6. – 7.oktoobril korraldatud 1941 suvesõda käsitlev ringsõit ja konverents  Saaremaal. Ringsõitu 

juhtis Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi esimees, kaitseliitlane Tõnu Veldre. Ajalooõhtul esinesid 

ettekannetega Hanno Ojalo, Fred Vendel, Tõnu Veldre. Arutelu ja ettekandeõhtut juhtisid Ants 

Kraut ja Helle Solnask. Osalesid Saaremaa Muuseumi ajaloolased, Salme ja Sõrve elanikud (60 

inimest), konverentsist tegi otseülekande ajaleht Saarte Hääl. Eesti Muinsuskaitse Seltsi/ Eesti 

Genealoogia Seltsi aastaraamatus 2021 ilmub põhjalik artikkel ajalooraamatute autor Fred Vendelilt 

pealkirjaga „1941. aasta suvesõja jätk Saaremaal.“ 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

Projekti tegevused toimusid planeeritult 2021. aasta jooksul. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 16000 16000       

Tulu          

Kulude loetelu         

Talgud Tallinna 

KV ja Narva 

vangilaagri 

kalmistul 

2000 2277   2000 2277   



Tallinna KV 

kalmistul 

Vabadusristi 

kavaleride 

mälestusmärgi ja 

hauatähiste 

puhastamine, 

tekstide 

uuendamine 

5300 4680   5300 4680   

Lähetused, 

konverentsid 

1200 1308   1200 1308   

Narva garnisoni 

kalmistuga 

liituva ala 

uurimine ja 

heakorratöö 

1900 1900   1900 1900   

Trükis 

“Norrapoisid” 

1600 1760 0 1709 1600 1760   

Näitus 

“Põhjatähe all” 

400 425   400 425   

Suvesõda 1941 1200 1218   1200 1218   

Projektijuhtimine 3000 3032   3000 3032   

         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

16600 16600  1709  16600   

 

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 Helle Solnask 

 

Ametikoht juhatuse liige 

 

Allkiri digiallkiri 

 

Aruande esitamise kuupäev 20. jaanuar 2022 

 

 


