
  

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; tel  53 544 755; jan.laidsalu@gmail.com   

 

4. Taotleja arveldusarve number:  LHV: EE937700771002555604 

 

5. Riigieelarvest eraldatud summa:  16 725 eurot 

 

 

6. Taotleja põhikirjalised tegevused:   

 

Eesti ajaloomälu jäädvustamine ja edendamine, sõjaajaloo ning Eesti vabadusvõitluse tutvustamine, 

väljapaistvate väejuhtide, eriti kindral Laidoneri tegevuse tutvustamine ja mälestuse jäädvustamine. 

Eesti Sõjamuuseumi - Kindral Laidoneri Muuseumi tegevuse eesmärkidele igakülgne 

kaasaaitamine. 

 

7. Projekti või tegevuse lühikirjeldus ( kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide 

kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa): 

 

Kindral Johan Laidoneri Selts on vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele enam kui veerandsaja 

aasta jooksul järjekindlalt ja sihipäraselt pühendunud Eesti riigi ja rahva ajaloomälu põlistamisele 

ning süvendamisele, 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. 

 

Eelnimetatud eesmärkide saavutamise nimel on Selts 2020. aasta jooksul ellu viinud järgmised 

tegevused: 

 

1) Aktiivne osalemine Vabadussõja relvarahu tähistamisel 3. jaanuaril. 

2) Tartu rahulepingu tähenduse teadvustamine – sealhulgas mälestushetkega Jaan Poska haual 

2. veebruaril; samuti monumentaalse Eesti Vabadussõja ajaloo esitlusel Tartu 

Linnamuuseumis ning sellele järgnenud kontsertaktusel Vanemuise teatris. 

3) Kindral Laidoneri traditsioonilise mälestusloengu korraldamine Eesti Sõjamuuseumis -  

Kindral Laidoneri Muuseumis kindrali 136. sünniaastapäeval 12. veebruaril. Lektorina 

kõneles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. Seltsi nimel asetati kimp kindral 

Laidoneri ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juurde Viimsi mõisapargis. 

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

https://id.lhv.ee/portfolio/reports_cur.cfm?i_portfolio_id=100255560


5) Aktiivne osalemine Eesti lipu päeval riigilipu pidulikul heiskamisel Pika Hermanni torni     

4. juuni varahommikul. 

6) Traditsiooniline Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris süüdatud Vabadussõja mälestustule 

viimine 22. juunil tuletervitusteekonnal Tallinna. Eesti sõjameeste mälestustuli liikus 

Kaitseväe soomukil Laidoneri seltsi noorte saatel esmalt Pärnusse, kus tuld tervitati 

Iseseisvuse väljakul. Järgmised tuletervitused olid Vabadussõja mälestusmärkide juures 

Pärnu-Jaagupis, Märjamaal, Kullamaal, Nissis ja Keilas. Õhtuks jõudis mälestustuli Tallinna 

Kaitseväe kalmistule Mälestusehise juurde. Järgmisel hommikul ühendati mälestustuli 

Kadriorus Vabariigi Presidendi Kantselei ees muinastulega – ühtseks võidu- ja jaanituleks.    

7) Kindral Laidoneri traditsioonilise (XXI)  olümpiateatejooksu  korraldamine Viimsi 

mõisapargis 24.septembril – koostöös Spordiseltsiga Kalev ja Eesti Kaitseväega.  

Neljakümmet võistkonda tervitasid avatalitusel Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin 

Herem, Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ja Viimsi vallavanem Illar 

Lemetti. 

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

Metsakalmistul Otto Tiefi haual ja riigivanemate mälestusjumalateenistusel keskaegses Keila 

Mihkli kirikus (koostöös MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi ja EELK-ga). 

9) Vabadussõja alguse mälestamine 28. novembril Kaitseväe kalmistul Mälestusehise juures. 

10)  Sõjamuuseumi sidusrühmade tegevuse koordineerimine, eriti kaasates kooliõpilasi. 

11)  Eesti sõjaajaloo populariseerimine tutvustavate artiklite kaudu ajakirjanduses. 

12)  Ekskursioonide korraldamine ja juhendamine Kaitseväe kalmistul. 

13)  Kindral Laidoneri elu ja tegevust käsitleva monograafia valmimisele kaasaaitamine. 

14)  Seltsi eestvõttel 2004. aastal Viljandisse püstitatud kindral Laidoneri ratsamonumendi 

ümbruse lõpliku kujunduse ja väljaehitamise kavandamine koostöös Viljandi muuseumi ja 

linnavalitsusega.  

 

 

8. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk, oodatud tulemus ja mõõtmiskriteeriumid: 

 

Tegevuste eesmärk on olnud, lähtuvalt ülalkirjeldatust, panustada märkimisväärselt ühiskonna 

ajalooalase harituse edendamisse, pöörates erilist tähelepanu noorsoole. Sõjaajaloo ja 

vabadusvõitluse süvitsi mõtestamise kaudu on püütud tugevdada noorsoo kaitsetahet ja valmisolekut 

riigikaitseks. On aidatud igati kaasa Eesti Sõjamuuseumi - Kindral Laidoneri Muuseumi tegevuse 

eesmärkide saavutamisele. Tulemuste mõõtmiskriteeriumiks on eelkõige ülalesitatud tööplaani 

täitmine. 

 

9. Tegevuse ajakava:  1.01.2020 – 31.12.2020 

 

10. Eelarve:   

 

Tulud Omafinantseering ESM eraldis Muu allikas Kokku 

Tulude loetelu     

Töötasu  16 725/ 100%  16 725 

     

     

Kulud     



Kulude loetelu      

Töötasu  16 725/ 100%  16 725 

     

     

 

 

 

11. Aruandja kinnitab esitatud andmete õigsust 

 

Aruandja 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. 

 

 

 

 

 

Aruandja allkirjaõigusliku esindaja andmed: 

 

Nimi:  Jan Enriko Laidsalu 

 

Ametikoht:  MTÜ Kindral Johan Laidoneri Seltsi juhatuse liige, tegevjuht 

 

Allkirjastatud:  /digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev:  30.01.2020 

 

 


