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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. Kasutaja vajutab
soovitud juriidilise isiku nime peale, seejärel muutub tema roll kodanikust vastavaks juriidiliseks
isikuks.

2. TOETUSE TAOTLUSE LISAMINE
Uue toetuse taotluse esitamiseks valib kasutaja vasakul asuvast menüüst „Toetused“ ja siis edasi
„Toetuse taotlused“. Seejärel avaneb kasutajaga seotud varasemate taotluste nimekirja leht. Uue
taotluse lisamiseks vajutage lehe päises nupule „+Lisa“.
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Pärast nupule vajutamist kuvatakse kasutajale taotluse vorm, mis tuleb täita.

Taotlusvoor. Taotlusvooru valimine on kohustuslik. Kasutaja valib noole abil avanevast nimekirjast
sobiva taotlusvooru. Kasutajale kuvatakse valikus ainult need taotlusvoorud, mis on sel hetkel avatud.

Taotleja (toetuse saaja) andmed
Taotleja andmeid on võimalik täita nupu „Täida minu andmetega“ abil. Pärast nupule vajutamist
täidetakse taotlusvormil taotleja (ja kontaktisiku) andmed viimase taotluse andmetega või registri
andmetega. Täidetud välju on võimalik muuta. Kui kasutaja soovib volitatud isikuna esitada taotlust
teise eraisiku eest, siis tuleb väljad täita käsitsi. Kui kasutaja soovib volitatud isikuna esitada taotlust
kasutajaga äriregistri andmete alusel sidumata juriidilise isiku eest (ehk ei saa valida üleval vastava
juriidilise isiku rolli), siis tuleb valida andmete sisestamiseks „Juriidiline isik“.

Seejärel tekib nime lahtris paremale luup, millele
võimalik juriidilist isikust otsida (filtreerimine) ja nupu

vajutades avaneb eraldi aken, kus on
abil lisada.
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Kui Teie andmed automaatselt ei tule, siis sisestage taotleja ja kontaktisiku andmed (kontaktisik on
vajalik siis, kui toetuse saaja on juriidiline isik):
✓ Nimi ja isiku- või registrikood
✓ Postiaadress ja e-posti aadress – märkida need kontaktandmed, kuhu soovitakse saada teateid
✓ Telefon
✓ Panga arveldusarve number, kuhu võimalik toetus üle kantakse
✓ Käibemaksukohustuslase number (kui vajalik)

Taotluse andmed
Mälestis või muinsuskaitsealal asuv ehitis (nimi ja reg-nr). Taotlus tuleb siduda mälestisega, mille
kohta toetuse taotlus esitatakse. Välja kõrval on luubi ikoon, mille abil saab taotluse mälestisega
siduda.

Pärast luubile vajutamist avaneb mälestise otsimise (filtreerimise) aken, kus saab otsingut teostada
mitmel viisil. Valida võib kas ühe või korraga mitu filtrit (mida vähem filtreid korraga on täidetud,
seda väiksem on (sisestamise) vea tegemise võimalus).
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Kui soovitud mälestis välja kuvatakse, siis tuleb selle juures vajutada
nupule. Pärast seda avaneb
järgmine aken, kus tuleb kinnitada mälestise aadress. Kui kuvatakse palju seotuid aadresse, siis on
võimalik otsingut täpsustada. Mälestise puhul valida pigem „ADS objekt“ (ehk mälestise aadress, mitte
kaitsevööndi aadress). Kinnitage valik

nupu abil.

Juhul, kui toetust küsitakse muinsuskaitsealal paikneva ehitise korrastamiseks, siis on mitmel
erineval viisil võimalik õiget ehitist välja filtreerida ja siduda taotlusega. Soovitame esmalt siduda
taotlus muinsuskaitsealaga ja seejärel juba konkreetse ehitisega (jaotusobjekt), siis on taotlus lingitud
mõlema objektiga (st pärast saab taotluse juurest lingi abil liikuda nii muinsuskaitseala juurde kui ka
konkreetse ehitise juurde) ning samuti tuleb välja erinevate otsingute kaudu. Muinsuskaitsealaga
sidumiseks vajutage välja „Mälestis“ juures luubi ikoonile ning avab filtreerimise aken. Kirjutage
lahtri „Nimi“ juures olevale väljale „muinsuskaitseala“ ja valige vastav maakond ja omavalitsus ning
seejärel vajutage „Otsi“. Otsingu tulemusena kuvatakse vastava omavalitsuse muinsuskaitsealad.
Kasutaja valib välja selle rea, kus välja „Tüüp“ real on kirjas „muinsuskaitseala“ ning reg-nr lahter on
ilma kaldkriipsuta (/):

Seejärel avaneb järgmine aken, kus tuleb siis täpsustada aadressi. Kui valikute nimekiri on pikk, siis
saab lahtrisse „Aadress“ kirjutada täpsema aadressi ja vajutada nupule „Otsi“. Sobiv aadress tuleb
siduda

nupu abil.
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Nüüd ilmub taotluse vormile muinsuskaitseala. Soovitame lisaks siduda taotlus eraldi ka
muinsuskaitseala ehitisega (jaotusobjektiga). Selleks vajutage uuesti „Mälestise“ välja juures
asuvale luubile ja nüüd kasutada konkreetse ehitise otsimisel ainult aadressi otsingut. Selleks valib
kasutaja filtreerimise aknas „Haldusüksuse“ (maakond) ja „Omavalitsuse“ ja sisestab konkreetse
aadressi. Pärast nupule „Otsi“ vajutamist kuvatakse valitud kriteeriumitele vastavad objektid.
Konkreetse muinsuskaitseala ehitisega sidumiseks tuleb valida üksus, kus lahtris „Tüüp“ on kirjas
„unit“ ja lahtris „Reg-nr“ on kaldkriipsuga (/) eraldatuna märgitud konkreetse jaotusobjekti number.
Lisage muinsuskaitseala ehitis

nupu abil.

Pärast lisamist kuvatakse taotlusvormi
muinsuskaitseala ehitis selliselt:

mustandil

mälestise

lahtris

muinsuskaitseala

ja
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Ja esitatud taotluses kuvatakse need sellistena:

Juhul, kui on tekkinud mingi viga, siis on kasutajal nupu „Tagasi mälestise otsingusse“ abil võimalik
minna tagasi eelmisele lehele. Samuti on kasutajal võimalik lisatud mälestist
nupu abil kustutada ja
seejärel luubi kaudu uuesti lisada.
Omanik. Taotlust on võimalik siduda mälestise omanikega (ei ole kohustuslik). Kui taotlusele on
mälestis lisatud, tekib „Omaniku“ lahtri luubile vajutades vastava mälestisega seotud omanike nimekiri
automaatselt (võimalik filtreerida). Kui omanike nimekirja ei teki (nt vallasmälestised), siis omanikuga
siduda ei ole võimalik. Taotlusega seotud omanikele lähevad teavitused taotluse menetluse kohta.
Kavandatud tööd. Lisage võimalikult lühidalt ja konkreetselt toetusega kavandatud tööde sisu
(eesmärk) – nt katuse restaureerimine või trepi remont või välisukse restaureerimine jne. Kuna taotlus
on mälestisega seotud, siis mälestise nime või aadressi enam lisada ei ole vaja.
Täiendav info. Siin on kasutajal võimalik kirjutada kõikvõimalikku lisainfot, mis on seotud taotlusega.
Näiteks täpsemalt kirjeldada kavandatavaid tegevusi, mälestise seisukorda, mälestise edaspidise
kasutamise kavasid (sh ka ligipääsetavus ja avatus) või muid lähiplaane seoses mälestise
restaureerimisega.

Maksumus
Märkige taotletav summa, omafinantseeringu summa, kaasfinantseeringu summa.
✓ NB! Toetusi makstakse ainult TÄISSUMMAS, seepärast soovitame taotletava summa puhul
märkida ainult täisarve. Juhul, kui on märgitud sendid, siis toetus ümardatakse väiksemaks
täisarvuks. Lubatud on ainult numbrid.
✓ NB! Oma- ja / või kaasfinantseering on kohustuslik (täpsem info www.muinsuskaitseamet.ee)
✓ Kui kavandatud töödele on olemas kaasfinantseering või kavatsetakse esitada samade tööde kohta
taotlus ka mujale, siis tuleb see info ära märkida.
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Kooskõlastused (ei ole kohustuslik, võimalik lisada üks kuni mitu).
Juhul, kui kavandatud töödele on olemas muinsuskaitse eritingimused või ehitusprojekt /tegevuskava
või uuringu aruanne, siis palume sellele viidata. Nupu „+Lisa kooskõlastus“ abil on Teil võimalik
kooskõlastatud või heakskiidetud dokumentatsiooni otsida.

Otsingus on erinevad filtrid, kuid ilmselt kõige lihtsam on otsida kas mälestise alusel või aadressi kaudu
või kui on teada kooskõlastuse number, siis selle kaudu. Kui õige dokument on leitud, siis saab
nupu abil selle lisada. Uuematel projektidel on automaatselt olemas ka pealkiri, kuid vanemate
projektide puhul tuleks käsitsi lisada projekti pealkiri.

Lisainfo lahtris on võimalik anda täiendavat infot (nt projekt on tellitud ja valmis kuu pärast vms).

Lisad
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. Erinevatel taotlusvoorudel on erinevad kohustuslikud lisadokumendid.
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Üldjuhul tuleb lisada:
1) kaks võrreldavat ja kehtivat hinnapakkumist muinsuskaitsevaldkonnas tegutsevalt ettevõtjalt,
juhul kui töö tegija pädevus peab olema tõendatud muinsuskaitseseaduse alusel;
2) kaasfinantseerija olemasolul tema kinnituskiri;
3) kinnituskiri omafinantseeringu allika kohta, kui seda ei tasu taotleja ise;
4) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
5) mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise valdamise õiguslikku alust tõendav dokument, kui
taotleja on mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise valdaja;
6) jooksvast taotlusvoorust taotlemisel lisatakse veel kaaskiri, milles põhjendatakse ettenägematute
või edasilükkamatute tööde tegemise ja reservist taotlemise vajadust.

Soovitame lisada ka värskeid fotosid, mis annavad edasi infot mälestise seisukorra kohta (eriti siis
kavandatud tööde piirkonnas ja kontekstis).
Salvestamine ja taotluse esitamine.
Kasutajal võimalik taotluse esitamist katkestada (taotlust ei salvestata). Samuti on kasutajal võimalik
taotlusvormi vahepeal salvestada (nupp „Salvesta“). Taotlus salvestatakse mustandi kujul ja
kohustuslike väljade kontrolle ei rakendata. Kasutajal on võimalik hiljem taotlust täiendada. Kui
taotlusvormil on kõik kohustuslikud lahtrid täidetud, siis võib vajutada nupule „Salvesta ja kinnita“.

Pärast nupule vajutamist rakendub taotluse 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 taotluse mustandi vaatesse. Taotlus 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 taotluse vorm“).
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Kui taotluse mustand on korras, siis saab kasutaja taotluse allkirjastada. Taotluse mustandi lõpus olev
nupp „Allkirjasta digitaalselt“ muutub aktiivseks siis, kui kasutaja on märkinud ära vastava
kinnitamise ruudukese. Taotlus on siduv toetuse otsusele.

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 taotluse vormi, lisatud faile ja digitaalset allkirjastatud taotluse. Taotluse
staatus on üldinfos märgitud „Esitatud“ ja lisatud on esitamise kuupäev. Pärast allkirjastamist
saadetakse esitajale, taotlejale (kui erinev esitajast), taotluses märgitud kontaktisikule ja taotlusega
seotud mälestise omanikule e-posti teade „Toetuse taotlus nr … esitatud“.
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3. TAOTLUSE OTSING
Kasutajal on võimalik kõiki temaga seotud taotlusi vaadata. Kui taotlusi on palju, siis on võimalik
konkreetset taotlust otsida erinevate filtrite abil. Kasutaja peab olema eelnevalt sisse loginud. Seejärel
tuleb valida vasakul menüüs „Toetused“ ja siis edasi „Toetuse taotlused“. Seejärel avaneb kasutajaga
seotud varasemate taotluste nimekirja leht. Taotluse otsimiseks valib kasutaja lehe päises lingi
„Filtreerimine“ ja tal avaneb filtreerimise aken, kus on erinevate kriteeriumide (filtrite) alusel
võimalik teha otsingut. Kasutaja valib kas ühe või mitu kriteeriumit korraga ning vajutab nuppu „Otsi“.
Seejärel kuvatakse kasutajale valitud kriteeriumitele vastavad taotlused. Otsida on võimalik järgmiste
filtrite abil: taotluse number, mälestise reg-nr või nime järgi (lahter „Mälestis), taotleja nimi, taotluse
esitamise ajavahemik, staatus, kavandatud tööd. Mida vähem filtreid korraga valida, seda väiksem on
vea tekkimise võimalus sisestamisel. Kui esimesel korral ei näita soovitud tulemust, siis proovige
uuesti, valides mõne muu filtri (eelnevalt võite nupu „Tühjenda väljad“ abil vanad filtrid eemaldada
otsingust ja uuesti alustada). Kui taotlejal on rahuldatud taotlusi, siis on tal võimalik teha otsingut ka
selle järgi, kas aruanne on esitatud või mitte.

Taotluse nimekirja vaates on võimalik taotluste nimekirja eksportida exceli või csv faili.
Kui kasutajal on rahuldatud taotlusi, siis on taotluste nimekirja kaudu:
1) võimalik esitada toetuse kasutamise aruannet – kasutaja valib nimekirja vaates vastava
rahuldatud taotluse, millele soovitakse aruannet lisada real tulbas „Aruanne“ nupu „Lisa
aruanne“ ja seejärel suunatakse ta aruande lisamise vormile;
2) võimalik vaadata esitatud toetuse kasutamise aruannet – kasutaja vajutab nimekirja vaates
vastava rahuldatud taotluse, millele on aruanne lisatud tulbas „Aruanne“ aruande numbriga
lingile ja seejärel suunatakse ta lisatud aruande vaatesse.
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4. TAOTLUSE PARANDAMINE
Kui taotluses esineb puudusi, siis see suunatakse tagasi parandamiseks. Kasutajale tuleb selle kohta
vastav teade. Kasutaja logib registrisse sisse. Seejärel tuleb valida vasakul menüüs „Toetused“ ja siis
edasi „Toetuse taotlused“. Seejärel avaneb kasutajaga seotud varasemate taotluste nimekirja leht.
Kasutaja otsib tagasi suunatud taotluse (nt kasutades filtrit „Staatus“ ja valides staatuse „Parandamisel“
või siis konkreetse taotluse numbri järgi otsides). Kasutaja vajutab taotluse kirje reale ning ta
suunatakse taotluse vaatesse. Kui taotluse parandamiseks on antud tähtaeg, siis on võimalik taotlust
parandada kuni tähtaja möödumiseni. Kasutaja vajutab taotluse päises olevale nupule „Vii sisse
parandused“.

Seejärel suunatakse kasutaja taotluse muutmise vaatesse, kus taotlusel 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. Taotlust on võimalik vahepeal salvestada.
Kui taotlusvormil on kõik kohustuslikud lahtrid täidetud, siis võib vajutada nupule „Salvesta ja
kinnita“. Kui kõik on korras, siis suunatakse kasutaja parandatud taotluse mustandi vaatesse. Taotlus
ei ole veel esitatud. Kasutajal on võimalik veel mustandit muuta (nupp „Muuda“).
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Kui parandatud taotluse mustand on korras, siis saab kasutaja taotluse allkirjastada. Taotluse mustandi
lõpus olev nupp „Allkirjasta digitaalselt“ muutub aktiivseks siis, kui kasutaja on märkinud ära vastava
kinnitamise ruudukese ja paranduste tegemise tähtaeg ei ole möödunud. Taotlus on siduv toetuse
otsusele. Pärast allkirjastamist suunatakse kasutaja vaatesse, kus on nähtavad sisestatud andmed ning
on võimalik alla laadida taotluse vormi, lisatud faile ja digitaalset allkirjastatud taotluse. Taotluse
staatus on üldinfos märgitud „Esitatud“ ja lisatud on esitamise kuupäev. Pärast allkirjastamist
saadetakse esitajale, taotlejale (kui erinev esitajast), taotluses märgitud kontaktisikule ja taotlusega
seotud mälestise omanikule e-posti teade „Toetuse taotlus nr … esitatud“. Taotluse vaates on eraldi
sakk „Versioonid“, kus on siis võimalik vaadata taotluse versioone (st varem esitatud taotlust ja
parandatud taotluses tehtud muudatusi).

E-teenuse kasutamisel tekkinud küsimustega
info@muinsuskaitseamet.ee või telefonil 640 3050.

palume

pöörduda

e-posti

aadressile

Taotluse esitamise lisainfo:
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/teenused-toetused-jakooskolastamine/toetused/restaureerimistoetus
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