
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, 92411 Kärdla, Hiiumaa vald, Hiiumaa 

e-post: maarika.leis.aste@gmail.com, tel: 513 4282 

4. Taotleja arveldusarve number: 

EE612200221054816757 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

1000.00 (üks tuhat eurot ja null senti) 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts on alates 2015. aastast aktiivselt tegelenud Vabadussõjas osalenud 

hiidlaste nimekirja koostamise, täiendamise ja kontrollimisega. Projekti ”Hiidlased Vabadussõjas 6” 

käigus jätkati eelnevate samanimeliste projektide tegevusi ja keskenduti peamiselt Vabadussõjas 

osalenud hiidlaste nimekirjade täpsustamisele (isikuandmed – nimede ühtlustatud kuju, sünni- ja 

surmaajad; teenistusandmete täpsustamine – väeosa, auaste, teenimisaeg, sidumine 

arhiivimaterjaliga, autasustamised; Harjumaalt mobiliseeritud meeste andmete läbivaatamine ja sealt 

hiidlaste otsimine. Projekti tegevusi viisid ellu Mart Mõniste ja Enn Veevo. 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

 

Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi eesmärk on koostada kontrollitud 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. Nimed tuuakse välja ka 

loodaval Vabadussõja mälestusmärgil. 

 

 

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)): 

 

Seisuga 20.11.2020 on Hiiumaalt Vabadussõjas osalenute nimekirjas 1245 kinnitatud osalenut, 

lisaks enam kui sada meest, kelle andmed vajavad täpsustamist. Vabadusristiga autasustati 12 

Hiiumaal sündinud meest, oma elu kaotas lahingute või haiguse tagajärjel 54 meest.  

Vahekokkuvõte on vormistatud trükiseks ja saadetud Sõjamuuseumile posti teel. 

mailto:maarika.leis.aste@gmail.com


 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

Planeeritud tegevused ja ajakava  Tegelik ajakava 

Perioodil 01.01.2020-31.12.2020 ellu viidavad 

tegevused: 

• Nimekirjade kontrollimine, lisamaterjalide 

kogumine 

Perioodil 01.01.2020-31.12.2020 ellu viidud 

tegevused: 

Nimekirjas olevate andmete täpsustamine: 

• isikuandmed – nimede ühtlustatud kuju, 

sünni- ja surmaajad; 

• teenistusandmete täpsustamine – väeosa, 

auaste, teenimisaeg, sidumine 

arhiivimaterjaliga, autasustamised; 

• Harjumaalt mobiliseeritud meeste andmete 

läbivaatamine ja sealt hiidlaste otsimine; 

• vahekokkuvõtte vormistamine.  
 

 

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  2250.00 1150.00 250.00 150.00 2000.00 1000.00 0.00 0.00 

Kulude loetelu         

Nimekirja 

andmete kontroll 

ja täpsustamine 

(Arve 20-0925 

Naader OÜ) 

 500.00  65.00  435.00   

Nimekirja 

täpsustamine, 

arhiivitöö, 

vahearuande ja 

reklaamjärjehoidja 

valmistamine 

(Arve 11-12 Mart 

Mõniste FIE) 

 650.00  85.00  565.00   

Kokku üle-

/puudujääk 

 0.00  0.00  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 20-0925_Naader OÜ 

Lisa 2. Maksekorraldus_Naader OÜ 

Lisa 3. Arve 11-12_Mart Mõniste FIE 

Lisa 4. Maksekorraldus_Mart Mõniste FIE 

 

 

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  

 

Koostatud nimekirja vahekokkuvõte ja temaatiline reklaamjärjehoidja on saadetud Sõjamuuseumile 

posti teel (november 2020).  

 

 

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: 30.11.2020 

 

 


