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RIIGIEELARVELISE ERALDISE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:   MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts 

2. Registrikood:   80294607 

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

Kalda 4A-6,  Keila  76608,  telefon 6781377,  elektronpost mati.strauss@mail.ee  

4. Taotleja arveldusarve number:  EE182200221047567848   

5. Riigieelarvest saadud summa:   6000 EUR 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

6. Tallinna Kaitseväe kalmistu taastamine. 

6.1. Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis 9 maetu andmete täpsustamine hauatähiste jaoks. 

6.2. Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis 10 hauatähise valmistamine ja paigaldus. 

6.3. Kalmistu B3 kvartalis 10 nõukogudeaegse plaadi paigaldamine murupinnale. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Tallinna Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis on kavas taastada 226 hauatähist, millest 32 

oli juba 2018-2020. a taastatud. Vaja oli ette valmistada 9 hauatahvli tekstid (ühe VR 

kavaleri andmed teada), selleks täpsustada maetute nime, sünniaega, auastet ja väeosa. 

2020. a sügisel oli kavas paigaldada 10 hauatähist (millest üks VR kavaleri oma).  

 

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 vastas projektile. Täpsustatud andmete alusel valmistati ja paigaldati 

10 hauatähist Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis. Lisaks on vastavalt renoveerimise 

kavale paigaldatud 10 nõukogudeaegset plaati murupinnale. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Töö jätkub kuni kõigi Eesti sõjahaudade taastamiseni Kaitseväe kalmistul. 

 

10. Kaasfinantseerijad:   -  
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11. Eelarve täitmine: 

 

Tulud Omafinantseering KM eraldis Muu allikas Kokku 

Tulude loetelu: Summa / % 

kogusummast 

Summa / % 

kogusummast 

Summa / % 

kogusummast 

 

KM toetus  6000 €  6000 € 

Kulud Omafinantseering KM eraldis Muu allikas  

Kulude loetelu: Summa / % 

kogusummast 

Summa / % 

kogusummast 

Summa / % 

kogusummast 

 

1) nimede täpsustamine  245 €  245 € 

2) hauatähised ja 

paigaldus 

 4920 €  4920 € 

3) plaatide paigaldamine 

murupinnale 

 250 €  250 € 

4) projektijuhtimine  585 €  585 € 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule; 

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:  Mati Strauss 

 

Ametikoht: juhatuse esimees 

 

Allkiri  / digitaalne / 

 

Aruande esitamise kuupäev:  11.12.2020. 

 

 


