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1. REGISTRISSE SISENEMINE JA ROLLID 

 

Taotluse esitamiseks peab kasutaja ennast ID-kaardi või Mobiil-ID´ga sisse logima aadressil 

register.muinas.ee → „Logi sisse“  

 

 
 

Pärast kultuurimälestiste registrisse sisselogimist avaneb kasutaja automaatselt kodaniku vaade 

(kodanik on eraisiku rollis). Juhul kui kasutaja soovib esindada mõnda temaga seotud juriidilist 

isikut, siis on võimalik rolli muuta. Muutmiseks vajutab kasutaja üleval paremal oma nime kõrval 

olevale noolele ning talle avaneb nimekiri temaga seotud juriidilistest isikutest (MTÜ-d, ettevõtted 

jne). Kodaniku seosed juriidiliste isikutega tekivad äriregistri andmete alusel (äriregistri andmetel 

juhatuse liige). Kasutaja vajutab soovitud juriidilise isiku nime peale, seejärel muutub tema roll 

kodanikust vastavaks juriidiliseks isikuks. 
 

 
 

 

2. TOETUSE KASUTAMISE KULUARUANDE LISAMINE 
 

Toetuse kasutamise aruande esitamiseks on mitu võimalust:  

1) kasutaja valib vasakul asuvast menüüst „Toetused“ ja siis avaneb temaga seotud toetuse 

taotluste nimekiri. Rahuldatud taotluse puhul on viimases („Aruanne“) tulbas link „Lisa 

aruanne“. Kasutaja valib välja õige taotluse, mille kohta toetuse kasutamise kuluaruannet 

soovitakse esitada ning lingile vajutades avaneb osaliselt eeltäidetud aruande lisamise vorm. 
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Samuti on iga rahuldatud taotluse detailvaates olemas nupp „Lisa aruanne“.  Avaneb aruande 

vorm, mis on eeltäidetud taotluse ja toetuse otsuse andmetega. 

 

   
 

2) valib vasakul asuvast menüüst „Toetused“ ja siis alamenüüst „Toetuse kasutamise aruanded“. 

Seejärel avaneb kasutajaga seotud aruannete nimekiri. Uue aruande lisamiseks vajutage lehe 

päises nupule „+Lisa“.  

 

Avaneb toetuse kasutamise aruande lisamise vorm, kus kõigepealt tuleb otsida ja lisada 

rahuldatud taotlus. „Vali“ peale klõpsates avaneb nimekiri kasutajaga seotud rahuldatud 

taotlustest (kuvatakse taotluse number, mälestise nimi, toetuse summa ja sihtotstarve). Pärast 

õige taotluse valimist on aruande vorm eeltäidetud taotluse ja toetuse otsuse andmetega.   

 
 

 

Toetuse saaja ja kontaktisiku andmed  

Taotleja (ja kontaktisiku) andmed on eeltäidetud taotluses olnud andmetega. Täidetud välju on 

võimalik muuta.  
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Mälestis.  

Ka toetusega seotud mälestis on juba lisatud.  
 

Omanik. Taotlust on võimalik siduda mälestise omanikega (ei ole kohustuslik) kui nt tahetakse, et 

aruandega seotud kirjad läheksid ka omanikele. Omaniku lahtri juures luubile vajutades kuvatakse 

vastava mälestisega seotud omanike nimekirja (võimalik filtreerida). Kui omanike nimekirja ei teki (nt 

vallasmälestised), siis omanikuga siduda ei ole võimalik. Aruandega seotud omanikele lähevad 

teavitused aruande menetluse kohta.  
 

 
Toetuse sihtotstarve. Lahter on eeltäidetud toetuse otsuse andmetega (v.a vanemad taotlused, kus pole 

veel vastavaid otsuste kirjeid andmebaasis). Muutmine on küll võimalik, kuid üldine eeldus on, et 

toetust on kasutatud vastavalt kinnitatud sihtotstarbele ning kui on olnud muutmise /täpsustamise 

soovid, siis on selleks eelnevalt tehtud vastav avaldus ja amet on teinud siis ka muutmise otsuse.  

 

Tööde teostamise aeg. Kohustuslik on lisada tööde toimumise aeg. 

 

Lisainfo. Siin on kasutajal võimalik kirjutada kõikvõimalikku lisainfot, mis on seotud toetuse 

kasutamisega või toetusega seotud töödega. Hetkel kuvatakse seal eeltäidetuna  taotluses olnud infot, 

mida saab kustutada ja muuta.  

 

Tööde teostaja. Siin tuleb ära märkida, kes toetuse kasutamisega seotuid töid tegi. Kui toetuse 

kasutamisega oli seotud mitu ettevõtet/isikut, siis võib nupu „Lisa uus“ abil lisada nii mitu ettevõtet 

(nii pädevaid kui mitte pädevaid) kui palju on vaja.  
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Toetusega seotud tööde teostajaid on võimalik lisada kolmel eri viisil sõltuvalt sellest, kes töid tegi:  

1) kui töid tegi muinsuskaitselist pädevust omav ettevõte (vanasti tegevusloaga firma), siis saab 

lahtri „Majandustegevusteade“ juures asuva luubi kaudu lisada vastava ettevõtte. Luubile 

vajutades avaneb otsingu filter, kus on võimalik firmasid otsida majandustegevusteate numbri 

või nime alusel. Näiteks kui märkida ettevõtte nime lahtrisse ettevõtte nimi, siis kuvatakse kõik 

ettevõtted, kus selline nimi esineb.  nupu abil on saab siis õige ettevõtte lisada aruande 

vormile.  
 

 

2) kui töid tegi mitte pädev (muinsuskaitselist tegevusluba mitteomav) ettevõte, siis saab seda 

ettevõtet lisada lahtri „Muu ettevõtja (otsing äriregistrist)“ kaudu. Kõige pealt tuleb lahtri 

juures linnutada märkeruut ja seejärel vajutada nime lahtri juures luubile, siis avaneb 

äriregistrist ettevõtte otsimise aken. Otsingut on võimalik teha nime, registrikoodi ja aadressi 

alusel. Lisamine toimub nupu abil.  

  
 

3) kui tööde tegijat ei ole võimalik lisada pädevate isikute registrist või äriregistri kaudu, siis tuleb 

valida lahtri „Lisaselgitus“ juures märkeruut ja siis on võimalik kirjutada tööde tegija kohta 

informatsiooni.  

 
Lisaselgituse lahtrisse võib lisada ka muud tööde tegija kohta käivat infot, nt kui töid tegi mitu erinevat 

ettevõtet, et kes tegi milliseid töid (nt katuse konstruktsiooni puidutöid tegi firma A, katuse plekitöid 

firma B ja kivimüüri parandusi firma C). 

 

NB! Kohustuslik on täita üks kolmest väljast (Majandustegevusteade või Muu ettevõtja või 

Lisaselgitus).  
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Maksumus 

Eeltäidetud on toetuse summa ja taotluses märgitud oma- ja kaasfinantseeringu lahtrid. Neid võib 

muuta. Lisada tuleb tööde kogumaksumuse summa (tööde üldmaksumus). Juhul, kui olid 

kaasfinantseerija(d), siis lahtrisse „Kaasfinantseerijad“ on võimalik lisada infot, kes olid 

kaasfinantseerijad ja kui neid oli mitu, siis millise summa eest keegi projekti kaasrahastas.  

 
Kui pärast toetuse eraldamise otsust selgub, et restaureerimistööde planeeritud maksumus on väiksem 

kui taotluses märgitud, siis on Muinsuskaitseametil õigus küsida toetus osaliselt tagasi (toetuse 

omaosaluse määr peab jääma proportsionaalselt samaks vastavalt taotluses esitatud andmetele). 

Toetuse saaja peab koos aruande esitamisega tagastama toetuse kasutamata jäägi. Toetuse jäägi 

piirmäär, mille osas toetust tagasi ei küsita, on kuni 5 eurot. Näiteks, kui füüsilise isik on esitanud 

taotluse, kus tööde kogumaksumus on 10 000 eurot ja ta on märkinud omafinantseeringuks 1000 eurot 

ning pärast toetuse otsust selgub, et tööd lähevad tegelikult maksma 9000 eurot (ehk siis täpselt nii 

palju kui oli ameti toetus), siis on ametil õigus küsida toetuse saajalt tagasi 900 eurot. 

 

Kasutamata toetuse jääk tuleb üle kanda järgmisele arvele: Saaja: Rahandusministeerium (a/a 

EE891010220034796011, viitenumber 2800047436), selgitus: Muinsuskaitseameti toetus (toetuse 

eraldamise aasta (otsuse käskkirja info), (võimalusel) taotluse number). 

 

Juhul, kui tagastatakse kasutamata jääk, siis tuleb täita lahtrid „Tagasi makstud toetuse summa“ ja 

„Toetuse tagasimaksmise kuupäev“ 

 
 

Lisad  

Aruandele on kohustuslik lisada toetuse kasutamise kohta käivad arved, maksekorraldused ja tööde 

aktid. Samuti tuleb lisada tööde lõplik üleandmis-vastuvõtuakt, millele on alla kirjutanud ka 

Muinsuskaitseameti vastava maakonna nõunik. Soovi korral võib lisada ka fotosid töödest.  

 
 

Kasutajal on võimalik lisada faile (erinevad faililaiendid). Manustavate dokumentide arv pole piiratud. 

Faile on võimalik lohistada või nupu „Vali arvutist“ abil eraldi akna kaudu lisada. Kui failid asuvad 

ühes kaustas on võimalik lisada korraga mitu faili (hoides all ctrl-klahvi).  

Kohustuslik on lisada vähemalt 1 dokument.  

 

Salvestamine ja taotluse esitamine. 

Kasutajal võimalik aruande esitamist katkestada (aruannet ei salvestata). Samuti on kasutajal võimalik  

vahepeal tehtud salvestada (nupp „Salvesta“). Taotlus salvestatakse mustandi kujul ja kohustuslike 

väljade kontrolle ei rakendata. Kasutajal on võimalik hiljem taotlust täiendada.  

 

 



6 / 8 

 

Kui taotlusvormil on kõik kohustuslikud lahtrid täidetud, siis võib vajutada nupule „Salvesta ja jätka“. 
 

Pärast nupule vajutamist rakendub aruande kohustuslike väljade kontroll. Kui kohustuslik väljad on 

täitmata või esineb muid vigu, siis kuvatakse kasutajale veateade ja märgitakse probleemsed väljad 

(lahtri nimetus punaselt ja/või välja juures punane infokast).  
 

                
 

Kui vead on parandatud, siis tuleb uuesti vajutada nuppu „Salvesta ja kinnita“. Kui kõik on korras, 

siis suunatakse kasutaja aruande mustandi vaatesse. Aruanne ei ole veel esitatud – staatus on 

„Mustand“. Kasutajal on võimalik veel mustandit muuta (nupp „Muuda“) või kustutada (nupp 

„Kustuta mustand“) või täidetud taotluse vormi pdf-kujul salvestada (nupp „Lae alla aruande vorm“).  
 

Kui aruande mustand on korras, siis saab kasutaja aruande allkirjastada. Aruande mustandi lõpus on 

nupp „Allkirjasta digitaalselt“. 
 

 
 

Vajutades nupule „Allkirjasta digitaalselt“ tekib võimalus valida allkirjastamise viisi – kas ID-kaart 

või Mobiil-ID. Pärast allkirjastamist suunatakse kasutaja vaatesse, kus on näha sisestatud andmed ning 

on võimalik alla laadida aruande vormi, lisatud faile ja digitaalset allkirjastatud aruande. Aruande 

staatus on üldinfos märgitud „Esitatud“ ja lisatud on esitamise kuupäev. Pärast allkirjastamist 

saadetakse aruande esitajale, toetuse saajale (kui erinev esitajast), aruandes märgitud kontaktisikule ja 

aruandega seotud mälestise omanikule e-posti teade „Toetuse kasutamise aruanne nr … esitatud“.  
 

 

3. ARUANDE PARANDAMINE 
 

Kui aruandes esineb puudusi, siis see suunatakse tagasi parandamiseks. Kasutajale tuleb selle kohta 

vastav teade (nii registri teade kui aruandes olevale kontaktaadressile e-kiri). Kasutaja logib registrisse 

sisse. Parandamisele suunatud dokumendid on kodaniku töölaual, kus neid saab avada, klikates kirje 

real oleval nimetusel. Või vaatab menüüpunktis „Teated“ olevaid viimaseid kirju ja klikkab kirjas 

olevale lingile). Või siis valib kasutaja vasakul menüüst „Toetused“ ja siis edasi „Toetuse kasutamise 

aruanded“.  
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Seejärel avaneb kasutajaga seotud toetuse kasutamise aruannete nimekirja leht. Kasutaja otsib välja 

tagasi suunatud aruande (nt kasutades filtrit „Staatus“ ja valides staatuse „Parandamisel“ või siis 

konkreetse aruande numbri või mälestise nime järgi otsides). Kasutaja vajutab aruande kirje reale ning 

ta suunatakse aruande vaatesse. NB! Mälestise nimi töötab lingina mälestise vaatesse, aruande 

avamiseks tuleb kirje real teiste lahtrite peale klikata. Kasutaja vajutab aruande päises olevale nupule 

„Vii sisse parandused“.  
 

 
 

Seejärel suunatakse kasutaja aruande muutmise vaatesse, kus aruandes on eelnevalt täidetud kõik 

varem sisestatud väljad ja kaasas kõik varem lisatud dokumendid. Kasutajal on võimalik väljade sisu 

muuta ning lisatud faile kustutada või lisada veel täiendavaid faile. Aruannet on võimalik vahepeal 

salvestada (mustandina). Kui aruandes on kõik kohustuslikud lahtrid täidetud, siis võib vajutada nupule 

„Salvesta ja kinnita“. Kui kõik on korras, siis suunatakse kasutaja parandatud aruande mustandi 

vaatesse. Aruanne ei ole veel esitatud. Kasutajal on võimalik veel mustandit muuta (nupp „Vii sisse 

parandused“).  

 

Kui parandatud aruande mustand on korras, siis saab kasutaja aruande allkirjastada. Aruande 

mustandi lõpus (all) on nupp „Allkirjasta digitaalselt“.  Pärast allkirjastamist suunatakse kasutaja 

vaatesse, kus on nähtavad sisestatud andmed ning on võimalik alla laadida aruande vormi, lisatud faile 

ja digitaalset allkirjastatud aruannet. Aruande staatus on üldinfos märgitud „Esitatud“ ja lisatud on 

esitamise kuupäev. Pärast allkirjastamist saadetakse esitajale, toetuse saajale (kui erinev esitajast), 

aruandes märgitud kontaktisikule ja aruandega seotud mälestise omanikule e-posti teade „Toetuse 

kasutamise aruanne nr … esitatud“.  

 

Aruande vaates on eraldi sakk „Versioonid“, kus on siis võimalik vaadata aruande versioone (st varem 

esitatud aruandeid ja parandatud aruandes tehtud muudatusi). Versiooni saab avada, klikates kirje reale.  
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E-teenuse kasutamisel tekkinud küsimustega palume pöörduda e-posti aadressile 

info@muinsuskaitseamet.ee või telefonil 640 3050.  
 

Taotluse ja aruande esitamise lisainfo:  

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/teenused-toetused-ja-

kooskolastamine/toetused/restaureerimistoetus   
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