
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: MTÜ Kindral Johan Laidoneri Selts 

 

2. Registrikood: 801002697 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Mõisa tee 1, Viimsi    

74001, Harjumaa   

4. Taotleja arveldusarve number: EE672200221011769795 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 16 725 eurot 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

Eesti ajaloomälu jäädvustamine ja edendamine, sõjaajaloo ning Eesti vabadusvõitluse 

tutvustamine, väljapaistvate väejuhtide, eriti kindral Laidoneri tegevuses tutvustamine ja 

mälestuse jäädvustamine. Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi tegevuse 

eesmärkidele igakülgne kaasaaitamine. 

 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:  

 

Kindral Johan Laidoneri Selts on vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele ligemale 

veerandsaja aasta jooksul järjekindlalt ja sihipäraselt pühendunud Eesti riigi ja rahva 

ajaloomälu põlistamisele ja süvendamisele ning eeskätt noorsoo kaitsetahte tugevdamisele. 

 

Seltsi tegevus on algusest peale olnud seotud Eesti Sõjamuuseumi ja selle eelkäija Kindral 

Laidoneri Muuseumi tekkeloo ning eesmärkidega. Seltsi tänased eesmärgid on lähedased 

muuseumi vahetutele, aga ka pikaajalistele eesmärkidele. Kindral Johan Laidoneri Selts on 

sisuliselt Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi sõprade selts, kes püüab igati 

kaasa aidata muuseumi arengule ja selle külastajaskonna laienemisele.  

 

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)): 

 

1) Aktiivne osalemine Vabadussõja relvarahu tähistamisel 3.jaanuaril. (Osales 3) 

2) Tartu rahulepingu tähenduse teadvustamine – sealhulgas mälestushetkega Jaan Poska 

haual 2.veebruaril. (osales 5) Esinemine loenguga Hugo Treffneri Gümnaasiumis 

1.veebruaril. (saal oli täis) 



3) Kindral Laidoneri traditsioonilise mälestusloengu korraldamine Eesti Sõjamuuseumis -  

Kindral Laidoneri Muuseumis kindrali sünniaastapäeval 12.veebruaril. (osales 33) 

4) Aktiivne osalemine Vabariigi aastapäeva üritustel – s. h. koolides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

24. veebruaril 

5) Aktiivne osalemine riigilipu pidulikul heiskamisel Pika Hermanni torni 4.juunil.  

(osales 3) 

6) Traditsiooniline Vabadussõja mälestustule viimine 22.juunil Sõjameeste 

Mälestuskirikust Toris võidupäeva paraadilinna Rakverre. Sellest tulest süüdatakse 

järgmisel päeval võidutuli, mille Vabariigi President saadab laiali üle terve riigi. 

(Osales 8) 

7) Kindral Laidoneri traditsioonilise olümpiateatejooksu korraldamine 21.septembril 

koostöös Spordiseltsiga Kalev. (Osavõtt alla 300) 

8) Aktiivne osalemine vastupanuvõitluse päeva üritustel 22.septembril – s. h. 

riigivanemate mälestusjumalateenistusel Tartu Pauluse kirikus, koostöös MTÜ 

Konstantin Pätsi Muuseumi ja EELK-ga. (osales 25) 

9) Vabadussõja alguse mälestamine 28.novembril Kaitseväe kalmistul Mälestusehise 

juures. (Osales 4) 

10)  Sõjamuuseumi sidusrühmade tegevuse koordineerimine. 

11)  Eesti sõjaajaloo populariseerimine tutvustavate artiklite kaudu ajakirjanduses. 

12)  Ekskursioonide korraldamine ja juhendamine Kaitseväe kalmistul. 

 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 1.03.2017 – 31.12.2017 

 

10. Kaasfinantseerijad: omafinantseering 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinan

tseering 

eelarve/te

gelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud 

allikad 

eelarve/tege

lik 

Tulude loetelu         

Sihtfinantseerimine 16 725€ 

 

16 750€ 

100.2% 

  16 725€ 

100% 

16 725€ 

100% 

  

Kulude loetelu 0€ 25€ 

0.2% 

0€ 25€     

Tegevussuund 

/allprojekt  

        

Personalikulu     16 750€ 16 750€   

Kulu         

 

Kokku üle-

/puudujääk 

    0 0   

 



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 

 

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 

Jan Enriko Laidsalu 

 

Ametikoht:......MTÜ Kindral Johan Laidoneri Seltsi juhatuse liige 

 

Allkiri .........Jan Enriko Laidsalu 

 

Aruande esitamise kuupäev ........25. 01. 2018 

 

 


