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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,  välkpost: mati.strauss@mail.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: EE182200221047567848  Swedbank AS 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 18000 EUR 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Teatmeteose „Eesti Vabaduse Risti kavalerid” koostamine ja väljaandmine. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Tegevused lepingu nr 23 raames oli lõpule viia 3132 Vabaduse Risti kavaleri eluloo 

täiendamine lisandunud  teabe ja arhiivandmetega. Valmistada teose üldosa koos 

asjakohaste tabelite ja registritega. Lõpetada käsikirja toimetamine, küljendus ja 

kujundus ning valmistada trükifail. Anda välja teatmeteos 02. veebruariks 2016. 

 

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)): 

Teatmeteos on valmis, 400 eksemplari ESM-ile üleantud. Esitlus toimus 02. veebruaril 

2016 ESM-is. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Teatmeteose mahtude olulise kasvu tõttu on planeeritud ajakava ületatud. Varem 

planeeritud novembri 2015 asemel valmis teatmeteos veebruaris 2016. 

 

10. Kaasfinantseerijad:   MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts.  

 

mailto:mati.strauss@mail.ee


2 

 

11. Eelarve täitmine: 

 

Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

KM 

VASi 

omavahendid 

18000 

 

18000 

41 

  

41 

18000 18000 - - 

Kulude loetelu         

Elulugude 

kontroll ja 

täiendamine 

700 602 

 

 700 602 

  

Üldosa 

koostamine ja 

kaastööd 

1700 1801 

 

23 1700 1778 

  

Fotod ja fotode 

töötlus 
300 320 

 
 300 320 

  

Projektijuhtimine 1300 1300   1300 1300   

Trükkimine  14000 14016  16 14000 14000   

Pangateenus  2  2     

Kokku üle-/ 

puudujääk 
0 0  0 0 0 

  

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 aseesimees 

 

Allkiri  / digitaalne / 

 

Aruande esitamise kuupäev:  03.02.2016. 

 

 


