
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:      

                                     MTÜ Eesti Endiste Metsavendade Liit 

 

2. Registrikood:          80084710  

 

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

                                    Aadress: Lemmatsi 4A-4, Tartu, 50416; tel: 5273368 

                                    E-post: eeml@hot.ee 

 

4. Taotleja arveldusarve number: EE511010220036390017 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 1000 € 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

Ants Kaljuranna 100. sünniaastapäeva tähistati metsavendlust käsitleva konverentsiga.  

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

 

Koondada ja esitada avalikusele värskeid uurimustulemusi ning käsitlusi metsavendluse aineses ja 

juhtida läbi Ants Kaljuranna 100 sünniaastapäeva tähistamise metsavendlusele taaskord laiemat 

tähelepanu. 

 

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)): 

 

21.10.2017 toimunud ajalookonverentsil esinesid ettekannetega riigikogu liige Eerik-Niiles Kross, 

Kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem, ajaloolased Martin Andreller, Mati 

Mandel, Tiit Noormets ja Meelis Saueauk. Konverentsi avas Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel 

Ilmar Tamm. Konverentsi modereerisid major Mehis Born ja nooremveebel Heiki Magnus. Kokku 

osales konverentsil 97 inimest. Konverentsile eelnes esinejate ja korraldustoimkonna ühine väljasõit 

Mihkli kirikuaeda, mille käigus viidi läbi asjakohane mälestustseremoonia Ants Kaljuranna 

kenotaafi juures. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

9.1 Toetuste taotlemine - kevad 2017 

9.2 Konverentsi ettevalmistamine - suvi 2017 



9.3 Konverents toimus planeeritult 21.10.2017 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

 

Eesti Endiste Metsavendade Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Kaitseliidu peastaap, Kaitseliidu 

Pärnumaa malev. 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu  2800 € 2800 € 500 € 500 € 1000 € 1000 € 1300 € 1300 € 

Kulude loetelu         

Kutsete 

kujundamine ja 

ettevalmistamine 

50 € 50 €     50 € 50 € 

Andmekandjad 

konverentsi 

materjalide 

tarbeks (100 

konverentsi 

logoga USB 

mälupulka) 

500 € 500 €     500 € 500 € 

Toitlustus (3 x 

100 inimest) 

1500 € 1500 €   1000 € 1000 € 500 € 500 € 

Meened 

esinejatele,  

toetajatele ja 

korraldajatele 

300 € 300 €     300 € 300 € 

Pärjatseremoonia 

Mihkli külas 

(lilleseade, 

transport) 

100 € 100 €     100 € 100 € 

Kaasnenud kulud 350 € 350 €     350 € 350 € 

 

Kokku üle-

/puudujääk 

     

    0.00 

     

    0.00 

   

    0.00 

 

    0.00 

  

 

Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu, piletimüük) 

summana ja protsentides kogusummast. 

Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu lisada). 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;  

 



 Lisa 1. Arve nr arve nr: 17084/21.10.2017  

  

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

 

https://parnu.postimees.ee/4281229/konverents-meenutab-metsavendlust 

https://parnu.postimees.ee/4284511/karge-hommik-algas-parjaga-mihkli-kirikaias 

www.facebook.com/mvennad 

http://www.kylauudis.ee/2017/10/26/ants-kaljurand-andis-pohjust-raakida-metsavendlusest/#more-

87914 

https://parnu.postimees.ee/4286169/tode-koorub-uurimustes 

http://online.le.ee/2017/10/20/hirmus-antsu-juubelisunnipaev-toob-metsavennauurijad-kokku/ 

https://60pluss.postimees.ee/4283657/video-hirmus-ants-mees-kellest-raakisid-

legendid?_ga=2.122339971.948198587.1507997341-1471070112.1507268638 

http://mehele.ohtuleht.ee/834371/kes-oli-tegelikult-metsavend-hirmus-ants 

http://www.kaitseliit.ee/et/hirmus-antsu-juubelisunnipaev-toob-metsavennauurijad-kokku 

https://lounaeestlane.ee/parnus-tuleb-hirmus-antsu-teemaline-konverents/ 

https://issuu.com/kaitse_kodu/docs/kaitse_kodu_07_2017_veeb/46 

https://www.pilguheit.ee/article/127264171/video-hirmus-ants-mees-kellest-raakisid-legendid 

http://www.eges-laanemaa.net.ee/2017/10/22/ 

https://www.youtube.com/embed/tPBCjnSeo88 

 

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida 

taotleja peab vajalikuks  

 

Konverentsi tarbeks kujundatud logoga kutse: 

http://www.muinsuskaitse.ee/failid/435_est_KUTSE%2021%2010%202017%20Ants%20Kalj

urand%20100.pdf 
 

Konverentsi kava: 

http://www.muinsuskaitse.ee/failid/436_est_KAVA%2021.10.2017%20Ants%20Kaljurand%2

0100.pdf 
 

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                Heiki Magnus 

 

Ametikoht      MTÜ Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse esimees 

 

Allkiri             /allkirjastatud digitaalselt/ 
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Aruande esitamise kuupäev   13.11.2017 

 

 


