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:
26000 EUR

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
6.1. Eesti Sõjajaloo Teejuhi uusväljaande järgmiste etappid koostamine
6.2. Õppepäevade ja vähemalt kahe koolituse läbiviimine
6.3. Vabadussõja teemalise näidislahingu korraldamine
6.4. Veebilehe uuendamine, administreerimine ja Eesti militaarmuuseume
tutvustava broshüüri lisatiraazhi trükkimine

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
7.1. Eesti Sõjaajaloo Teejuhi uusväljaande järgmised etapid hõlmavad Peeter Suure
Merekindlust ning Tallinna.
7.2. ESAP ühendab formaalselt ja mitteformaalselt Eestis tegutsevaid sõja- ja
tehnikaajaloolisi muuseume ja kollektsionääre. Igaaastaselt on läbi viidud kaks
õppepäevade tsüklit. 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. 2020.aastal tutvuti Peeter Suure Merekindluse
maarinde objektidega ja külastati Pakri saari. Sügisesed õppepäevad toimusid
Saaremaal.
7.3. tutvustada lahingrekonstruktsiooni Esimese Eesti polgu ja tsaariarmee üksuste
kokkupõrkest Haapsalus.
7.4. Lähetused ja õppereisid militaarmuuseumide tundmaõppimiseks, kogemuste
vahetamiseks jäid 2020.ära tingituna Covid-19 situatsioonist Euroopas.
7.5. üllitada kolmes keeles lisatiraazh muuseume tutvustatest trükisest.

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)):
- valmisid Sõjaajaloo Teejuhi uued etapid: Peeter Suure Merekindlus ja Tallinn;
- toimusid õppepäevad Pakri saartel ja Harjumaal ning Saaremaal;
- õppereis Ukrainasse jäi ära Covid-19 piirangute tõttu;
- toimus Landeswehri sõja-temaatiline näidislahing Haapsalus;
- veebileht www.esap.ee kajastab operatiivselt ühenduse tegevusi;
- valmis kolmes keeles brozhüüri lisatiraazh militaarmuuseumidest Eestis;
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
2020.aasta
10. Kaasfinantseerijad: omavahendid
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Tulu
Kulude loetelu
Tegevussuund
/allprojekt

Kogusumma:
eelarve/tegelik

Omafinantseering KM osalus
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik

Muud allikad
eelarve/tegelik

26000

0

50

32000

32000

0

0

Õppepäevade ja 2566
õppereiside
läbiviimine
teabetegevus
8660
Teejuht Vol.2
14774
koostamine

2566

2566

2566

0

0

8660
14824

50

8660
14774

8660
14774

0
0

0
0

Kulu

26050

50
50

26000
0

26000

26000
0

0

0

Kokku üle/puudujääk
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

www.esap.ee
https://teejuht.esap.ee/

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad
materjalid, mida taotleja peab vajalikuks
Eelarve täitus suuremas mahus, kui planeeritud, tuluallikateks omavahendid (
Xxsajandi militaaria inventariseerimise tellimustöö jääk eelnevast perioodist)
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 29.01.2021…………………………………..

