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
6412 522 info@muinsuskaitse.ee
4. Taotleja arveldusarve number: EE481010022002686005
5. Riigieelarvest saadud summa: 40 000€

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Sõjahaudade ja kaitseväega seotud kalmistute,
monumentide ning rajatiste olukorra uurimine, tutvustamine ja korrastamine.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
- Talgute korraldamine Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul;
- Lendurite monumendi ehitamine Kaitseväe kalmistul;
- Projekteerimistööd ja järelevalve Kaitseväe kalmistul;
- Sõjahaudade kaardistamine;
- Välitööd sõjahaudadega;
- Ekspeditsioonid;
- Pagari tn 1 keldri ekspositsiooni rajamine;
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)):
- Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul talgute ettevalmistamine ja läbiviimine 29.
aprillil ja 6. mail. Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste, õpetajate, direktori ning teiste vabatahtlikega
1000 sinivalge lille istutamine kalmistutele, kalmistute ja nende ajaloo tutvustamine (Peep Pillak),
heakorratööd.
- Lendurite monumendi ehitamine vastavalt lepingule.
- Projekteerimistööd ja järelevalve Kaitseväe kalmistul tehtud vastavalt lepingule.
- Söjahaudade kaardistamiseks ja sõjahaudade registri täiendamiseks on tehtud välitööd kolmes
maakonnas: Pärnu-, Viljandi- ja Järvamaal.
- Välitööd sõjahaudadega hõlmasid kodanike vihjete kontrollimist, ümbermatmiste korraldamist.
- Osavõtt Euroopa Ajalooliste kalmistute Assotsiatsiooni aastakongressist Dublinis, kongressi
teemaks konfliktid ja leppimised ning kuidas need kajastuvad eri riikide kalmistutel.

- Pagari tn 1 keldritesse koostatud ekspositsioon ”Eesti NSV KGB esimees sõpru võitmas ja inimesi
mõjustamas”. Stendid ja originaaleksponaadid, raamatud – kuna kokkulepet Eesti Energiaga Pagari
1 keldrite sissepääsu osas ei ole õnnestunud siiani saada, tuleb näitus avada esialgu mujal.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Projekt toimus plaanipäraselt aastal 2016.
10. Kaasfinantseerijad:

11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Tulu
Kulude loetelu
Talgute
korraldamine
Lendurite
monumendi
ehitamine
Projekteerimistööd
ja järelevalve
Kaitseväe
kalmistul
Sõjahaudade
kaardistamine
Välitööd
sõjahaudadega
Ekspeditsioonid
Pagari 1 keldrite
ekspositsioon
Projektijuhtimine

Kogusumma
Omafinantseering KM osalus
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
40000 40417,92
417,92
40000 40000

2000

2189,06

184,24

2000

2004,82

21500 21500

21500 21500

2000

2000

2000

2000

3500

3500

3500

3500

4500

4509,05

9,05

4500

4500

1000
2000

1224,63
1995,18

224,63

1000
2000

1000
1995,18

3500
0

3500
417,92

417,92

Muud allikad
eelarve/tegelik

3500 3500
40000 40000

Kokku üle/puudujääk
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 Peep Pillak
Ametikoht esimees
Allkiri digitaalne
Aruande esitamise kuupäev 23. jaanuar 2017

