
REGISTRI KAUDU TAOTLUSE ESITAMISE 

JUHEND

• Kultuurimälestiste riikliku registri kaudu taotluse esitamiseks, tuleb 

minna veebilehele – register.muinas.ee

• Taotluse esitamiseks tuleb ennast ID-kaardi abil sisse logida 
(lehekülje üleval on nupp „Kodanikule“, millele vajutades avaneb ID-
kaardi või Mobiil-ID abil sisse logimise võimalus

• Registri kaudu taotlust esitades on täpselt sama taotlusvorm ja muud 
taotlemise tingimused, kuid samal ajal on kodanikul igal ajal võimalik 
ise oma varem esitatud taotlusi vaadata ja kasutada muid registri 
lisavõimalusi







Kui teie andmed automaatselt ei tule, siis sisestage:

• Toetuse saaja andmed (nimi, registrikood/isikukood)
• Toetuse saaja postiaadress
• Kontaktisik (kohustuslik, kui toetuse saaja on juriidiline isik või 

mälestise omaniku volituse alusel) 
• Kontaktisiku andmed 
• Arvelduspank ja –arve (kohustuslik). Palun sisestage IBAN 

kontonumber. Vana arveldusnumbri teisaldamiseks IBAN-
numbriks on olemas vastavad kalkulaatorid –
nt SEB IBAN-kalkulaator või  Swedbank IBAN kalkulaator

http://www.seb.ee/kalkulaatorid#iban
https://www.swedbank.ee/private/home/more/calculator?pageId=private.home.more.calculator.calc.iban&securityId=&encoding=UTF-8&language=EST


Edasi sisestage taotluse andmed.
• Palun tehke valik, kas pühakoda on mälestis või ei ole 

mälestis. 

MÄLESTIS:

* Juhul kui tegemist on pühakojaga, mis on mälestis, siis on

KOHUSTUSLIK siduda nupu "Seo mälestis" abil mälestisega.
Vajutades nuppu "Seo mälestis" tuleb ette mälestise otsimise tabel
ning kas siis mälestise registrinumbri või nime või aadressi alusel
filtreerides leia vastav mälestis ning vajuta "+" nuppu. Pärast seda võib
süsteem üle küsida ka veel aadressi, siis tuleb uuesti vajutada „+“
nuppu „mälestisel“ juures.
* Võib siduda mitme mälestisega – nt kui küsitakse toetust ka eraldi
kunstimälestiseks oleva objekti kohta (nt maal), siis lisaks pühakojaga
sidumisele, palun, siduge ka see eraldi mälestisega (kas nupu või
paremal oleva luubi abil).

EI OLE MÄLESTIS:
* Sisestage pühakoja nimi ja aadress



+







Kaasfinantseerijad ja koostööpartnerid

• Juhul kui taotluses kavandatavate tööde teostamiseks on leitud kaasfinantseerijad, siis tuleb need ära 

märkida; samuti võib märkida mitte rahalised koostööpartnerid; juhul kui kaasfinantseerijaid ja partnereid ei 

ole, siis tuleks märkida „ei ole“ .

• Soovi korral on nupu "Valige arvutist failid"  kaudu on võimalus lisada eraldi dokumendid (nt kinnituskirjad 

/toetuskirjad vms). Lubatud on faililaiendid  .odf, .fodt, .docx, .doc, .ods, .fods, .xlsx, .xls, .pdf, .jpg, .tiff, 

.bdoc). Manustavate dokumentide arv pole piiratud. 

Maksumus

• Taotletav summa arv (kohustuslik, lubatud ainult number). Siia märkida antud eelarveaastast pühakodade 

programmist taotletav summa. Kui on kavandatud mitmeaastane projekt, siis võib välja "Kavandatavad 

tööd" juures lisada eraldi dokumendi, kus on pikemalt kirjeldatud projekti eelarvet. 

• Omafinantseeringu summa (kohustuslik, lubatud ainult number; kui omafinantseering puudub, siis tuleb 

märkida „0“). NB! Vastavalt pühakodade programmi juhtnõukogu 25.05.2016 otsusele on oma- ja/või 

kaasfinantseering kohustuslik, kuid samas ei ole kehtestatud kindlat miinimum alampiiri.

• Kaasfinantseeringu summa (kohustuslik, lubatud ainult number; kui kaasfinantseering puudub, siis tuleb 

märkida „0“). NB! Vastavalt pühakodade programmi juhtnõukogu 25.05.2016 otsusele on oma- ja/või 

kaasfinantseering kohustuslik, kuid samas ei ole kehtestatud kindlat miinimum alampiiri.

• Tööde kogumaksumus (kohustuslik; lubatud ainult number). Kui tööd on suuremahulised ja kavandatud 

mitme aasta peale, siis tuleb siinkohas märkida tööde kogumaksumus. Lisaks tuleks siis välja 

"Kavandatavad tööd" juures lisada eraldi dokumendi, kus on selgitatud projekti eelarvet ja kava ning nt et 

tööde I etapp ning II etapi töödeks kavatsetakse toetust taotleda ka järgmisel aastal vms

Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud mälestise projektid

• Kui taotluses kavandavate tööde teostamiseks on olemas Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projekt, 

siis tuleb see siin lisada.

• Välja kõrval on nupp „Lisage kooskõlastus“. Võimalik lisada ka mitu projektdokumentatsiooni 

kooskõlastust. Otsingut on võimalik teostada nii kooskõlastuse numbri kui ka mälestise nime või numbri 

alusel.



TAOTLUSE  LISAD

• HALDUSKAVA (kohustuslik juhul, kui taotlussumma ületab 10 000 euro piiri)

Halduskava lisamiseks vajutage nupule „Valige arvutist fail“ (faililaiendid .odf, .fodt, .docx, 

.doc, .ods, .fods, .xlsx, .xls, .pdf, .jpg, .tiff, .bdoc).

• HINNAPAKKUMISED (kohustuslik on lisada vähemalt kaks kehtivat hinnapakkumist)

Hinnapakkumiste lisamiseks vajutage nupule „Valige arvutist fail“ (faililaiendid .odf, .fodt, 

.docx, .doc, .ods, .fods, .xlsx, .xls, .pdf, .jpg, .tiff, .bdoc). Manustavate dokumentide arv pole 

piiratud. 

• INVESTEERINGUKAVA (kohustuslik uuringute ja projektdokumentatsiooni koostamise 

taotlustele)

Investeeringukava lisamiseks vajutage nupule „Valige arvutist fail“ (faililaiendid .odf, .fodt, 

.docx, .doc, .ods, .fods, .xlsx, .xls, .pdf, .jpg, .tiff, .bdoc).

• VOLITUS (juhul kui taotluse esitab omaniku/valdaja esindaja, siis on kohustuslik lisada 

omaniku/valdaja volitus) 

Volituse lisamiseks vajutage nupule „Valige arvutist fail“ (faililaiendid .bdoc ja .pdf).



Kui faili lisamise aknas ei näita kõiki arvutisse salvestatud faile, siis tasub 

kontrollida arvuti sätteid - aknas all paremal asuv kastike võib vaikimisi olla 

„Kohandatud failide“ olekus, vali rippmenüüst „Kõik failid“.









E-teenuse kasutamisel tekkinud küsimustega palume pöörduda 

e-posti aadressile info@muinas.ee või sille.sombri@muinas.ee

või telefonil 640 3050

Samuti ootab Muinsuskaitseamet tagasisidet ja ettepanekuid, et 

e-teenuste kasutamine oleks võimalikult mugav ja lihtne!

Soovime edu registri kaudu taotluse esitamisel!

mailto:info@muinas.ee
mailto:sille.sombri@muinas.ee

