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, tel 6412 522, info@muinsuskaitse.ee
4. Taotleja arveldusarve number: EE481010022002686005
5. Riigieelarvest saadud summa: 31 200 €

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
Projekti eesmärk on sõjahaudade ja kaitseväega seotud kalmistute, monumentide ning rajatiste
olukorra uurimine ja korrastamine.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Talgute korraldamine Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul
Lendurite monumendi lõpetamine, platsi haljastus- ja planeerimistööd, järelevalve
Trükis ”Tallinna Kaitseväe kalmistu kujunemine, hävitamine ja taastamine”
Sõjahaudade kaardistamine Lääne-, Hiiu- ja Saaremaal
Välitööd sõjahaudadega
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil Euroopa kalmistute väärtusest, hooldusest ja tähendusest
Konverentsi ja näituse ”Eesti ja Põhjamaade vabatahtlikud vabaduse kaitsel” ettevalmistustööd
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)):
Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul viidi läbi heakorratalgud, Kaitseväe kalmistut
tutvustati Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilastele, õpetajatele, direktorile, tutvustavaid õppekäike
korraldati ka teiste Tallinna koolide õpilastele. Noorte kaasamist kalmistute heakorratöödele ja neile
Eesti ajaloo ning sõjaajaloo tutvustamist kajastatakse muu-hulgas ka Eesti Kodu-uurimise Seltsi,
Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogiaseltsi ühises aastaraamatus 2017 ning kodulehel.
Tallinna Kaitseväe kalmistu ja Narva vangilaagri kalmistul on tehtud korrastustöid, kalmistuid on
tutvustatud koolinoortele, Lendurite monument kaitseväe kalmistul on lõpetatud ja ala korrastatud,
tehtud on välitöid sõjahaudadega, sõjahaudu on kaardistatud Lääne-, Hiiu- ja Saaremaal, on osaletud

rahvusvahelisel kalmistukultuuri alasel konverentsil Ateenas, ettevalmistusi on tehtud
rahvusvahelise konvenerentsi ja näituse ”Eesti ja Põhjamaade vabatahtlikud vabaduse kaitsel”
korraldamiseks kultuuripärandi aastal 2018.
Arhitekt Tiina Linna projekteeritud monument kaitseväe kalmistul valmis tähtaegselt Võidupühaks.
Monumendi ümbruse haljastus- ja planeerimistööd telliti OÜ Kesklinna Pargilt, tööd lõpetati
kavandatud mahus tähtaegselt Võidupühaks.
Valmis Tiina Linna ja Jaan Tamme koostatud raamat ”Tallinna Kaitseväe kalmistu kujunemine,
selle hävitamine ja taastamine”. Raamatut esitleti EMS 30 juubelil Tallinna Raekojas.
Sõjahaudu kaardistati Lääne-, Hiiu- ja Saaremaal. Välitöödel leiti 2 I Maailmasõja ühishauda, 4
natsismiohvrite matmispaika ja 49 Punaarmee sõdurite ühishauda, mil kõigil ka tähised, samba, kivi
või tahvli näol. Kuressaare lossihoovis väidetav Punaarmee sõdurite ühishaua tähis oli likvideeritud,
kuna tegemist oli propagandistliku mälestusmärgiga. Pälli külas tähistatud ühishauda pole samuti
kedagi maetud, tähis propagandistlik.
Välitööd sõjahaudadega kestsisd aastaringselt.
Osaleti Euroopa kalmistukultuuri käsitleval rahvusvahelisel konverentsil Ateenas. Alustati
ettevalmistustega 2018. aastaks Eestis kavandatud rahvusvaheliseks konverentsiks “Eesti ja
Põhjamaade vabatahtlikud vabaduse kaitsel” ning näituse materjalide kogumisega, sõlmiti
koostöösidemeid konverentsi esinejate osas.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Projekti tegevused toimusid plaanipäraselt 2017. aastal.
10. Kaasfinantseerijad:
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Tulu
Kulude loetelu
3.1.1 Talgute
korraldamine
Kaitseväe
kalmistul ja
Narva
vangilaagri
kalmistul
3.1.2 Lendurite
monumendi
lõpetamine

Kogusumma
Omafinantseering KM osalus
Muud allikad
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik
31200 30542,71 0
31200 30542,71

2000

1908,67

12000 12000

2000

1908,67

12000 12000

Kaitseväe
kalmistul
3.1.3 Trükis
3.1.4
Sõjahaudade
kaardistamine
3.1.5 Välitööd
sõjahaudadega
3.1.6 Lähetused
3.1.7 Konverentsi
ja näituse
ettevalmistamine
3.1.8
Projektijuhtimine

3100
3600

3098,96
3600

3100
3600

3098,96
3600

4500

2887,11

4500

2887,11

1000
2000

1226,42
2053,55

1000
2000

1226,42
2053,55

3000

3768

3000

3768

-657,29

-657,29

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: juhatuse esimees
Allkiri digitaalne
Aruande esitamise kuupäev 22. jaanuar 2018

