
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  

MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts 

 

2. Registrikood: 

80221100 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 

Vabrikuväljak 8, Kärdla 92411, Hiiumaa; 50 49 829;info@militaarmuuseum.ee 

4. Taotleja arveldusarve number: 
EE252200221041483106 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

10000 EUR 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Hiiumaa Militaarmuuseumi tegevuskulude katmine ja Hiiumaa sõjaajaloo uurimine, 

talletamine ja publitseerimine, muuseumi arendamine 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Toimiv militaarmuuseum Tahkunas. Hiiumaa militaarajaloopärandi jätkuv uurimine, 

kättesaadavaks tegemine huvilistele ja teistele ajaloourijatele 

 

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)): 

Militaarmuuseum on avatud 15.maist 15. septembrini, muul ajal on külastused võimalikud 

kokkuleppel. Külastajate üldarv 2018 hooajal: ca 4300. Viidud läbi avalikke üritusi: 

riigikaitselaager . Hiiumaa loodusest avastati jätkuvalt mitu seni teadmata välipatarei ja 

kaitseliinide asukohta. Muuseumi lisandus eksponaate: Eesti Sõjamuuseumi valduses olevaid 

sõidukeid, deponeeritud Tahkunas, nõuk/Vene päritolu tiibraketi P-120 Malahit tiivaosa, 

dokumente ja väiksemaid esemeid.  

9. Projekti  või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

2018 aastaringselt 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

HMS omavahendid ( piletitulu, ürituste korraldamine, liikmemaksud) 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma: Omafinantseering KM osalus Muud allikad 



eelarve/tegelik    eelarve/tegelik eelarve/tegelik eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

KMin toetus     10000 10000   

Kulude loetelu         

Kulutused 

personalile 

7000 7100 

 

  7000 7000  100 

Ekspositsiooni 

arendused 

825 825 

 

  825 825   

Hiiumaa 

militaarajaloopärandi 

uurimine, 

dokumenteerimine, 

publitseerimine 

veebis 

600 600   600 600   

majanduskulud 900 896,99 

 

  900 896,99   

Suuremõõtmeliste 

eksponaatide 

hooldus 

675 779,20 

 

  675 678,01  101,19 

Kulu kokku 10000 10201,99   10000 10000  201,99 

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

    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 

www.militaarmuuseum.ee 

www.mil.hiiumaa.ee 

 

 

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida 

taotleja peab vajalikuks  

Eelarve jaotus ümber vähesel määral. Ülekulu kaeti Militaarajalooseltsi omavahenditest 

 

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. 

http://www.militaarmuuseum.ee/
http://www.mil.hiiumaa.ee/


 

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: 

 

Nimi Ain 

Tähiste………………………………………………………………………………….. 

 

Ametikoht …juhatuse 

liige………………………………………………………………………………. 

 

Allkiri ………digitaalne……………… 

 

Aruande esitamise kuupäev ……………17.01.2019…………………….. 

 

 

 

 


