
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts 

 

2. Registrikood: 80215482 

 

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

Tina 20-10, Tallinn 10126 

telefon: 55 60 9578 

kotchinev@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number: Swedbank EE112200221026732762 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 1900.- eurot 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Rahvusvahelise ajalookonverentsi “Sõda ja luure” 

korraldamine ning vastava ettekannete kogumiku väljaandmine. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Eesti sõjaajaloo uurimine, valgete laikude 

likvideerimine, tutvustamine ja populariseerimine, elava dispuudi ülalhoidmine osalejate vahel. 

 

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)): 

Rahvusvaheline konverents „Sõda ja luure“ toimus 30.11.2019 kell 11–16.30 Eesti 

Ajaloomuuseumis (Maarjamäe lossis).  

Osavõtjaid oli üle 40 (ajaloolased, ajaloohuvilised). 

Konverentsi juhatas EASS juhatuse liige Aart Nõmm.  

Ettekandeid pidasid: brigaadikindral Riho Ühtegi (Kaitseliidu ülem), Karl L. Kleve (Norra 

lennundusmuuseumi teadur), prof. Michael Fredholm (Rootsi), Meelis Saueauk (Eesti Mälu 

Instituudi vanemteadur), Ivo Juurvee (Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur), Reigo 

Rosenthal (ajaloomagister), Olavi Punga (ajaloomagister). 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Konverents toimus planeeritud ajal. 

Ettekannete kogumikku ei jõutud 2019. aastal välja anda. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Ei olnud. 

 



 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu - - - - - - - - 

Tulu  - - - - - - - - 

Kulude loetelu         

Tegevussuund 

/allprojekt  

        

Kulu: 

Rahvusvaheline 

konverents 

„Sõda ja luure“ 

500,00 490,86 - - 500,00 490,86 - - 

Kulu: 

Konverentsi 

ettekannete 

kogumiku 

väljaandmine 

1400,00 0 - - 1400,00 0 - - 

Kulu KOKKU 1900,00 490,86   1900,00 490,86   

 

Kokku üle-

/puudujääk 

 Ülejääk 

1409,14 

 

üle kantud 

05.02.2020  
rahandus-

ministeeriumi 

kontole 

- -   - - 

 

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: 

Teadet konverentsi toimumisest koos kavaga levitati: kirjastuse Grenader kodulehel, väljaandes 

Objektiiv, sotsiaalmeedia kontodel 

 

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: Jüri Kotšinev 

 

Ametikoht: EASS esimees 

 

Allkiri: allkirjastatud digitaalselt 

 

Aruande esitamise kuupäev ………05.02.2020………………………….. 

 

 


