
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts MTÜ 

2. Registrikood: 

80340738 

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

Aadress: Vabrikuväljak 8, Kärdla, 92411 Hiiumaa 

Telefon: 513 4282; e-post: maarika.leis.aste@gmail.com 

4. Taotleja arveldusarve number: 

EE612200221054816757, Swedbank 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

1000.00 (üks tuhat eurot ja null senti) 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts koostöös Mart Mõniste, Enn Veevo ja Andres Pisaga on perioodil 

2015-2018 aktiivselt tegelenud Vabadussõjas osalenud hiidaste nimekirja koostamise, täiendamise 

ja kontrollimisega. 2018. aasta lõpu seisuga koostatud ja osaliselt kontrollitud nimekirja 

vahekokkuvõtet sisaldav trükis on saadetud Sõjamuuseumile posti teel 2018. aasta novembrikuus. 

Paralleelselt nimekirja koostamise ja lisamaterjalide kogumisega tegeletakse Hiiumaale 

Vabadussõja mälestusmärgi rajamisega. 20.02.2018 kuulutati välja ideekonkursi ”Vabadussõja 

mälestusmärk Hiiumaal” võidutöö, milleks osutus Sander Paljaku töö ”Ohverdus”. Koostöö ja 

läbirääkimised kavandi autori Sander Paljakuga juba käivad. Vabadussõja mälestusmärk 

püstitatakse Hiiumaale, Pühalepa kiriku esisele platsile. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi eesmärk on koostada kontrollitud ja põhjalik nimekiri Vabadussõjas 

osalenud ja langenud hiidlastest ning panna kokku trükis, mis lisaks Vabadussõjas osalenud 

sõjamehe nimele, sünniajale ja väeosale kirjeldab pisut ka igat nimekirjas olevat üksikisikut. 

 

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)): 

Projekti jooksul koostatud nimekirja on 18.11.2018 seisuga kantud 1320 Vabadussõjas osalenud 

hiidlase andmed (perekonna-, ees- ja isanimi, sünniaeg, sünnikoht, mob kuupäev, väeosa, auaste, 

teated hukkumise, autasude, maasaajate jm kohta). On välja selgitatud, et nendest 1155 meest on 

kindlasti ka Vabadussõjas osalenud. Lisaks on nimekirjas ligi 200 nime, kes on saanud 

mobilisatsioonikutse, kuid kelle osalemine sõjas vajab veel täpsustamist. Nimekiri on vormistatud 

trükiseks ja jagatud tasuta Hiiumaa raamatukogudele, päevakeskustele jne. 

Uurimistööd teostasid Mart Mõniste, Enn Veevo ja Andres Pisa. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Planeeritud tegevused ja ajakava  Tegelik ajakava 

mailto:maarika.leis.aste@gmail.com


Perioodil 01.01.2018-31.12.2018 ellu viidavad 

tegevused: 

• Nimekirja täpsustamine, lisamaterjalide 

kogumine 

Perioodil 01.01.2018-31.12.2018 ellu viidud 

tegevused: 

• Arhiivitööd, dokumentide kopeerimine 

• Materjali kogumine, andmete täpsustamine 

• Käsikirjalise materjali tekstituvastus 

• Nimekirja koostamine, vormistamine, 

väljatrükk 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Kaasfinantseerijad puuduvad. 

 

11. Eelarve täitmine:   

 
Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu  1125.00 1120.70 125.00 120.70 1000.00 1000.00   

Kulude loetelu         

Nimekirja 

koostamine, 

vormistamine, 

väljatrükk 

(FIE Mart 

Mõniste) 
 

500.00 500.00  55.00  445.00   

Arhiivitööd, 

dokumentide 

kopeerimine 

(Naader OÜ) 

420.00 420.00  45.00  375.00   

Materjali 

kogumine, 

koostamine ja 

täpsustamine 

ning 

käsikirjalise 

materjali 

tekstituvastus 

(Käsundusleping 

02-18 Andres 

Pisa) 

205.00 200.70  20.70  180.00   

Kokku üle-

/puudujääk 

 4.70  4.70  0.00   

 

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; 



• Lisa 1. Arve Mart Mõniste FIE 

• Lisa 2. Arve Naader OÜ 

• Lisa 3. Käsundusleping 02-18 Andres Pisa 

• Lisa 4. Maksekorraldus Mart Mõniste FIE 

• Lisa 5. Maksekorraldus Naader OÜ 

• Lisa 6. Maksekorraldus Andres Pisa 

• Lisa 7. Maksekorraldus Maksu- ja tolliamet 

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: Maarika Leis-Aste 

 

Ametikoht: Hiiumaa Muinsuskaitse Selts MTÜ, juhatuse liige 

 

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev: 14.01.2019 

 

 


