
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ IMK 

 

2. Registrikood: 80402936 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Uus 16, Luunja alevik, 

Luunja vald 62222, Tartumaa, +3725642871, kristjan.bachman@mil.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE151010220253869224 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 900 EUR 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Eesti Kaitseliidu Tartu maleva Vabadusristi Vendade 

malevkonna viimase ehk seitsmenda pealiku, kapten Oskar Hermanni hauaplatsi ja selle juurde 

kuuluva hauatähise korrastamine Inglismaal Leicesteris Gilroes’i kalmistul. 

 

Oskar Hermann oli Eesti Vabariigi ohvitser, kes osales Vabadussõjas 2. jalaväepolgus. Rahuajal 

teenis 2. jalaväerügemendis, Tondi sõjakoolis ja 7. jalaväerügemendis. Aastatel 1938-1940 oli 

reservväelasena Kaitseliidu Tartu Malevas. Perioodil 1. maist kuni 27. juunini 1940 oli ametis Tartu 

maleva Vabadusristi Vendade malevkonna pealikuna. Teises Maailmasõjas teenis Saksa sõjaväkke 

kuulunud Eesti üksustes. Oskar Hermann suri 19. augustil 1949 Leicesteris. 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Korrastada kapten Oskar Hermanni hauaplats 

Gilroes´i kalmistul Leicesteris Inglismaal (vt Lisa 2) 

 

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)): 

 

Tegelik tulemus ei erinenud planeeritavast tulemusest. Graniidist mälestussammas korrastati 

kohaliku litsenseeritud tööde teostaja poolt. Eemaldati ümber kukkunud hauaplaat, puhastati 

kiviosad ning taastati pealdised. Vastavalt kalmistu nõudele on üle ühe meetriste mälestuskivide 

puhul nõutav kivi ankurdamine ja aluse paigaldamine. Tellija esindaja hinnangul tööd teostati 

nõuete kohaselt ja esteetiliselt. Tööde üle võtmisel oli vajalik teostada hauakivi päises asuva Eesti 

lipu värvides sini-must-valge vapp ning rohelise tammepärja toneerimine, kuna kivitööd teostanud 

firmal puudusid Eesti sümboolika pealekandmiseks vajalikud teadmised. Värvimistööd teostati KL 

Tartu maleva Esimese malevkonna pealiku poolt kohapeal Eestist kaasa võetud värvidega. 



Mälestustseremooniaks telliti pärg Gilroes´i kalmistu lillepoest ning pärjale kinnitati Eestist kaasa 

võetud lindid tekstiga ning sini-must-valged lindid. (vt Lisa 2) 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:  

Planeeritud ajakava: 

Kuni 1. juuni 2019 – hauatähise taastamine ja hauaplatsi korrastamine kohaliku hooldusfirma poolt. 

6. juuni 2019 – kapten Oskar Hermanni korrastatud hauaplatsi üleandmine Tartu maleva 

Vabadusristi Vendade malevkonna õigusjärglase, Tartu maleva I malevkonna juhtkonnale. 

7. juuni 2019 – mälestustseremoonia Gilroes’i kalmistul. 

 

Tegelikus ajakavas muutusi ei esinenud. 

 

10. Kaasfinantseerijad: - 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu  - - - - 900 900 - - 

Kulude loetelu         

Kiviosade 

korrastamine* 

- - - - 775 676,87   

Pealdiste värv - - - - 25 16,59 - - 

Pärg* - - - - 100 84,57 - - 

Kokku ülejääk      121,97   

 

* Kuluread: Kiviosade korrastamine (11.03.2019) ja Pärg (7.06.2019) on arved teisendatud 

eurodeks vastavalt Eesti panga vastava kuupäeva vahetuskursile.  

 

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;  

Vt lisa 1 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

 

Õhtuleht 10.06.2019 https://mehele.ohtuleht.ee/966487/galerii-kaitseliitlased-malestasid-

suurbritannias-oma-endist-

pealikku?fbclid=IwAR0cyAWb1M2ZYuZYV7Yfa1gSdTUEhZKm-

NZfezfdxcy8oZfCoOPn1Dd17ng 

https://mehele.ohtuleht.ee/966487/galerii-kaitseliitlased-malestasid-suurbritannias-oma-endist-pealikku?fbclid=IwAR0cyAWb1M2ZYuZYV7Yfa1gSdTUEhZKm-NZfezfdxcy8oZfCoOPn1Dd17ng
https://mehele.ohtuleht.ee/966487/galerii-kaitseliitlased-malestasid-suurbritannias-oma-endist-pealikku?fbclid=IwAR0cyAWb1M2ZYuZYV7Yfa1gSdTUEhZKm-NZfezfdxcy8oZfCoOPn1Dd17ng
https://mehele.ohtuleht.ee/966487/galerii-kaitseliitlased-malestasid-suurbritannias-oma-endist-pealikku?fbclid=IwAR0cyAWb1M2ZYuZYV7Yfa1gSdTUEhZKm-NZfezfdxcy8oZfCoOPn1Dd17ng
https://mehele.ohtuleht.ee/966487/galerii-kaitseliitlased-malestasid-suurbritannias-oma-endist-pealikku?fbclid=IwAR0cyAWb1M2ZYuZYV7Yfa1gSdTUEhZKm-NZfezfdxcy8oZfCoOPn1Dd17ng


 

Facebook: Kaitseliit Tartu malev Esimene malevkond infovoog 10.06.2019 

Facebook: Kaitseliit Tartu malev infovoog 10.06.2019 

Facebook: Kaitseväe Akadeemia infovoog 11.06.2019 

 

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

taotleja peab vajalikuks  

 

Lisa 2. Projekti taotletud eesmärk. Kapten Oskar Hermanni hauasamba korrastustööde pildiline 

ülevaade enne ja pärast seisukorrast. 

 

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 Kristjan Bachman 

 

Ametikoht IMK MTÜ juhatuse liige 

 

Allkiri Allkirjastatud digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev 12.06.2019 

 

 



Lisa 1. Kuludokumendid (kivi restaureerimine, pealdise värvid, mälestuspärg) koos arvete ja 

makseteatistega. 

 

 
 

 



 



 



 



Lisa 2. Projekti taotletud eesmärk. Kapten Oskar Hermanni hauasamba korrastustööde pildiline 

ülevaade enne ja pärast seisukorrast. 

 

 
 

     


