
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE ERALDISE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  

MTÜ Eesti Sõjaajaloo Pärand 

 

2. Registrikood: 

80343375 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 
Mõisa tee 1, 74001 Viimsi, Harju maakond, +327 50 49829;ain.tahiste@gmail.com 

4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: 

Swedbank  

EE062200221055321856 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

22000 EUR 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

6.1.”Külma sõja” perioodi militaararhitektuuri esmane kirjeldamine ja  

inventeerimine Eestis  

6.2. Õppepäevade ja vähemalt kahe koolituse läbiviimine 

6.3. Vabadussõja teemalise näidislahingu korraldamine  

6.4. Veebilehe uuendamine, administreerimine 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

7.1.   Nõukogude militaarpärandi objektide kaardistamise ja koondandmebaasi 

koostamise jätkamine. Tegevus on loogiliseks jätkuks 2013.aastal alustatud tööle, 

mille käigus valmis esmane koond, tehti teatav hulk välitöid, moodustusid 

ettepanekud asjaomastele instantsidele objektide kaitse alla võtmiseks. 

Käesolev projekt jätkab eelkõige välitööde tegemist, samas lisandub 

koondandmebaasi teavet ja pärimust objektide ajaloost. 2018.aruandeperioodil 

dokumenteeriti kokku 24 objekti, nendest üks ülevaade rahastati eelarveväliselt 

(Kaitseliit). 2 objekti olid väikesemahulised, seetõttu kujunes inventariseeringute 

arv suuremaks, kui planeeritud. Tegevusse lisandus vähesel määral 

finantsvahendeid, seda lubatud kõrvalekalde piirides. Täiendav ülekulu kaeti 

ühingu omavahenditest. 

7.2. ESAP ühendab formaalselt ja mitteformaalselt Eestis tegutsevaid sõja- ja 

tehnikaajaloolisi muuseume ja kollektsionääre. Igaaastaselt on läbi viidud kaks 

õppepäevade tsüklit: kevadel ja sügisel. Õppepäevade lahutamatu komponent on 

olnud sõjaajalooliste või kaasaegsete militaarobjektidega tutvumine mitmel pool 

Eestis, millele järgneb seminar ettekannetega ja õpitoad militaarajaloo talletamise, 

kogumise ja eksponeerimise igapäevaküsimustest  



7.3.  tutvustada lahingrekonstruktsiooni formaadis Tartumaa elanikele 

Vabadussõja- aegset sõjapidamist 

7.4. Lähetused ja õppereisid militaarmuuseumide tundmaõppimiseks, kogemuste 

vahetamiseks. 2018. Õppereisid toimusid Tartumaale, Ida-Virumaale ning 

Valgevenesse 

7.5.  veebilehe www.esap.ee uuendamine ja administreerimine 

 

 

 

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)): 

- inventeeriti külma sõja aegset militaarpärandit; 

- toimusid õppepäevad Tartumaal ja Ida- Virus; 

- toimusid õppereis Valgevene- Minsk ja Brest- militaarmuuseumidesse; 

- toimus Vabadussõja-temaatiline näidislahing Tartumaal Langel; 

- veebileht www.esap.ee kajastab operatiivselt ühenduse tegevusi; 

 

9. Projekti  või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

2018.aasta 

 

10. Kaasfinantseerijad: NSVL militaarpärandi dokumenteerimisel tellimustöö 

Kaitseliidult 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

   eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu  22000 22182,31 0 182,31 22000 22000 0 0 

Kulude loetelu         

Tegevussuund 

/allprojekt  

        

Nõukogude 

militaapärandi 

dokumenteerimise 

tööd 

6000 6365,90 

 

 182,31 6000 6183,59 0 182,31 

Õppepäevade ja 

õppereiside 

läbiviimine 

9000 8816,41   9000 8816,41 0 0 

teabetegevus 7000 7000   7000 7000 0 0 

         

         

Kulu         

http://www.esap.ee/
http://www.esap.ee/


 

Kokku üle-

/puudujääk 

22000 22182,31 

 

 182,31 30000 22000 

 

 182,31 

 

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;  

12.3 ülevaade  projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

Veebilehed 

 

http://www.mil.hiiumaa.ee/xx 

www.esap.ee 

 

 

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad 

materjalid, mida taotleja peab vajalikuks  

 

Eelarve täitmise käigus toimus väikesemahuline vahendite ümberjaotus 

kogusummas 183,59 EUR, vt. p.11. Eelarve täitus suuremas mahus, kui planeeritud, 

tuluallikateks XX sajandi militaaria inventariseerimine tellimustöödena:  2018 

tellimustöö 

 

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 .. Ain Tähiste…………………………………………………………….. 

 

Ametikoht …juhatuse 

liige………………………………………………………………………………. 

 

Allkiri ………digitaalne……………… 

 

Aruande esitamise kuupäev 15.01.2019………………………………….. 

 

 

http://www.mil.hiiumaa.ee/xx
http://www.esap.ee/

