
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: 13 600 € 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

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

korrastamine. Teavitustöö Eesti sõjaajaloost. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Talgute korraldamine Kaitseväe kalmistul Tallinnas ja Narvas; 

Näituse ”Eesti vabatahtlikud Narviki lahingus 1940” eksponeerimine ja tutvustus Kaitseliidu 

üksustes ja Eesti kaitseväe väeosades; 

Ingliskeelsete trükiste “Kaitseväe kalmistu kujunemine, selle hävitamine ja taastamine” ja “Under 

the North Star. Estonian volunteers in the battle of Narvik 1940” väljaandmine; 

Eestikeelse trükise “Põhjatähe all. Eesti vabatahtlikud Narviki lahingus 1940” väljaandmine: 

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)): 

Vabatahtlikega on läbi viidud talgud Tallinna Kaitseväe kalmistul (7. mai ja 19. juuni)  ja Narva 

vangilaagri kalmistul (4. september), kalmistuid on tutvustatud koolinoortele. 

Trükis avaldati raamatud ”Tallinn Defence Cemetery” (300 tk), ”Under the North Star. Estonian 

Volunteers in the Battle of Narvik 1940” (300 tk) ja ”Põhjatähe all. Eesti vabatahtlikud Narviki 

lahingus 1940.” (300 tk.). 

Näitust ”Eesti vabatahtlikud Narviki lahingus 1940” on tutvustatud 1. Jalaväebataljonis, Kaitseliidu 

peastaabis ja Eesti kaitsekolledžis. 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Projekti tegevused toimusid 2020. 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         

Tulu  13600 13600 0 0 13600 13600   

Kulude loetelu         

Talgud Tallinna 

Kaitseväe 

köamistul ja 

Narvas  

2000 1474   2000 1474   

Näituse 

eskoneerimine 

840 834   840 834   

Ingliskeelsete 

trükiste 

väljandmine 

4800  5748   4800 5748   

Eestikeelse 

trükise 

väljaandmine 

2960 2544   2960 2544   

Projektijuhtimine  3000 3000   3000 3000   

         

         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

0 0   0 0   

 

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-Silvia Solnask 

 

Ametikoht  juhatuse liige 

 

Allkiri digitaalne 

 

Aruande esitamise kuupäev 28. jaanuar 2021 

 

 


