
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: 17000 € 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

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

korrastamine. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Talgute korraldamine Tallinna Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul; 

Kaitseväe kalmistu korrastamiseks ja taastamiseks, hauatähiste paigaldamiseks tegevuskava 

väljatöötamine aastateks 2020-2030, vanade hauatähiste paigaldus sepistatud konksudega müürile ja 

hauatähiste (10 tk) paigaldus Kaitseväe kalmistul; 

Lähetused (osalemine rahvusvahelisel konverentsil); 

Trükise “Kaitseväe kalmistu kujunemine, selle hävitamine ja taastamine” väljaandmine vene keeles; 

Eesti Muinsuskaitse Seltsi 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)): 

Tallinna Kaitseväe kalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul viidi läbi heakorratalgud EMS liikmete, 

teiste vabaühenduste liikmete ja Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste ja juhtkonna osavõtul. 

Kaitseväe kalmistu minevikku, tänast päeva ja kavandatud tulevikku tutvustas õpilastele, klassi- ja 

ajalooõpetajatele ning kooli direktorile EMS esimees Peep Pillak. 

EMS spetsialistid (ajaloolased, arhivaarid ja arheoloogid) töötasid välja tegevuskava Kaitseväe 

kalmistu hauatähiste paigaldamiseks ja vajalike tööde tegemiseks kalmistul aastateks 2020-2030. 

Vanad haudadelt eemaldatud hauatähised paigaldati sepiskonksudega müürile kabeli taga. 

Valmistati ja paigaldati 8 uut hauatähist. 

Anti välja trükise ”Kaitseväe kalmistu kujunemine, selle hävitamine ja taastamine” vene keeles, 

tiraaž 300. Venekeelset raamatut jagas EMS Soomusrongi ”Wabadus” tutvustustel ning muuudel 

avalikel üritustel vene koolide õpetajatele. 

mailto:info@muinsuskaitse.ee


EMS esimees ja ase-esimees osalesid rahvusvahelisel kalmistukultuuri ja sõjahaudu tutvustaval 

konverentsil Gentil. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Projekti tegevused toimusid plaanipäraselt vastavalt kavandatud ajagraafikule. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu  17000 17000 0 0     

Kulude loetelu         

Talgud Kaitseväe 

kalmistul ja 

Narva 

vangilaagri 

kalmistul  

2000 1711,48   2000 1711,48  288.52 

Hauatähiste 

paigaldus, 

tegevuskava 

väljatöötamine 

8000 8144,34   8000 8144,34  -144,34 

Lähetus 1000 1009,78   1009,78 1000  -9,78 

Raamatu 

väljaandmine 

vene keeles 

3000 3134,40   3000 3134,40  -134,40 

Projektijuhtimine  3000 3000   3000 3000   

Kulu         

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

17000 17000   17000 17000   

 

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 digitaalne 

 

Aruande esitamise kuupäev 15. jaanuar 2020 

 

 


