
Korra lisa 2 
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

1. Taotleja nimi: EELK Nõva Püha Olevi kogudus  
2. Registrikood:80209866  
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 

Pastoraadi, Nõva küla, Lääne-Nigula vald 

4. Taotleja arveldusarve number: EE702200001120116909  
5. Riigieelarvest saadud summa: 

314 eurot 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Nõva vabadussõja mälestussambaga seotud metallist pärjad tulid välja 2018. a kevadel kiriku 

kõrval asuva matusekabeli pööningult. Ühel pärjal on osaliselt säilinud lint kirjaga: “langenud 

sõduritele, mälestavad Nõva usklikud.” Tegemist on ilmselt Nõva koguduse poolt samba 

avamisele 9.septembril 1928 toodud pärjaga. 

Ainukesel teadaoleval fotol, millel Nõva mälestussamba juures on näha metallpärga, on aga 

teistsugune pärg, ilmselt Sõjaministeeriumi või Kaitseliidu poolt toodu. See kattub Nõva 

kiriku endise kellamehe Arnold Eriti mälestusega, et langenute mälestusmärgiga oli seotud 

kaks plekkpärga. 

Pärast sõda pärjad kas viidi või sattusid kiriku remondi käigus matusekabelisse, kus need jäid 

oma taas avastamist ootama. 

Projekti eesmärk oli Nõva mälestussamba haruldased mälestuspärjad restaureerida ning 

eksponeerida kiriku seinal. Pärgade restaureerimiseks võeti esmalt hinnapakkumine 

Ennistuskojalt 

Kanut ning seejärel algatas kogudus suvel 2018 annetuste kogumise. 

Jaanuris 2019 viidi pärjad Ennistuskotta Kanut ning need jõuti konserveerida vabariigi 

aastapäevaks. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Pärgade restaureerimise eesmärgiks oli tagada haruldaste kultuuriväärtuste säilimine ning 

need uuesti kirikuhoone seinal eksponeerides väärindada. Pärgade restaureerimine valdavalt 

annetuste toel oli väga oluline ka kogukonna kaasamise seisukohalt, Nõvaga seotud pärandi 

abil väärtustame kohalikku identiteeti ja ajalugu. 

Ühe pärja küljes olnud algupärane tekstiillint eksponeerimist enam ei kannata ning see on 

pärast konserveerimist hoiustatud spetsiaalses hoiukarbis. 

 

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)): 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Tegevus Planeeritud ajakava Tegelik ajakava 



Pärgade leidmine, 

konserveerimistööde 

hinnapakkumise võtmine 

Ennistuskojast Kanut 

Kevad 2018 Kevad 2018 

Algab annetuste kogumine Suvi 2018 Suvi 2018 

Pärgade viimine 

konserveerimiseks 

Ennistuskotta Kanut 

Jaanuar 2019 Jaanuar 2019 

Tseremoonia konserveeritud 

pärgadega Nõva 

Vabadussõja mälestussamba 

juures 

24. veebruar 2019 24. veebruar 2019 

Pärgade püsihoiustamine 

Nõva kirikus 

2019 - alatine 2019 - alatine 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

Annetused eraisikutelt 2081 eurot. 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegeli

k 

Omafinantseerin

g 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegeli

k 

Muud allikad 

eelarve/tegeli

k 

Tulude loetelu 2395 2395 
      

Annetused 2081 2081 2081 2081 
    

Toetused 314 314 
  

314 314 
  

Kulude loetelu 
        

pärgade 

konserveerimine 

Ennistuskojas 

Kanut 

2325 2325 2011 2011 314 314 
  

lindi koopia, 

kinnitusvahendid

, 

paigaldamine 

70 70 70 
     

 

Kokku üle-

/puudujääk 

        

 

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 lisad 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

https://online.le.ee/2018/05/06/kindral-kogub-raha-vabadussamba-pargade-taastamiseks/ 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=laaneelu20190223.2.10.3 

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

mida taotleja peab vajalikuks  

Vt. lisad 

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 : Silja Silver 

 

Ametikoht EELK Nõva Püha Olevi koguduse juhatuse esimees 

 

Allkiri ……………………… 

 

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

https://online.le.ee/2018/05/06/kindral-kogub-raha-vabadussamba-pargade-taastamiseks/
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=laaneelu20190223.2.10.3

