RIIGIEELARVELISE ERALDISE ARUANNE
1. Taotleja nimi: MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts
2. Registrikood: 80294607
3. Taotleja kontaktandmed:
Pirni 19, Viljandi, 71017, 5015069, jaak.pihlak@gmail.com
4. Taotleja arveldusarve number: EE182200221047567848
5. Riigieelarvest saadud summa: 8000 €
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
Teatmeteose "Eesti ohvitser - langenud Vabadussõjas" 1/3 osa koostamine.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Vastavalt toetuse taotlusele ja sõlmitud lepingu nr 11 alapunktile 3.1.2 tuli koostada
100 elulugu, kolmandik üldosa ning hankida ja töödelda fotod ning teha selles mahus
toimetamine.
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)):
Teatmeteose koostamisel eesmärgiks võetud töö on teostatud, eelarvest on kinnipeetud.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Teatmeteose koostamine on kulgenud ajagraafikut järgides.
Järgnevate tegevuste puhul on ettenähtud aastatel 2018-2019 koostada ülejäänud
elulood, lõpetada teose üldosa, registrid ja tabelid ning teostada käsikirja toimetamine
ning ühtlasi viia lõpule teose küljendamine ja kujundamine.
10. Kaasfinantseerijad: MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts.
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu:
KM
VASi omavahendid
Kulude loetelu:
1. Elulugude ja üldosa
koostamine

Kogusumma:
eelarve/tegelik
8000
100

8000
104,08

5567

5567

Omafinantseering
eelarve/tegelik

100

1

KM osalus
eelarve/tegelik
8000

8000

5567

5567

104,08

Muud allikad
eelarve/tegelik
-

-

2. Fotode hankimine ja
töötlus
3. Toimetamine / sisuline
4. Toimetamine /
keeleline
5. Projektijuhtimine
Kokku üle- / puudujääk

536

536

536

536

469

469

469

469

335

335

1193
0

1197,08
+4,08

100
0

104,08
+4,08

335

335

1093
0

1093
0

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: Jaak Pihlak
Ametikoht: juhatuse liige
Allkiri / digitaalne /
Aruande esitamise kuupäev: 09.10.2017.

RIIGIEELARVELISE ERALDISE ARUANNE
1. Taotleja nimi: MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts
2. Registrikood: 80294607
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):
Kalda 4A-6, Keila 76608, telefon 6781377, välkpost: mati.strauss@mail.ee
4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: EE182200221047567848 Swedbank AS
5. Riigieelarvest saadud summa: 1000 EUR
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
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Teatmeteose „Vabadussõja mälestusmärgid“ kordus- ja täiendustrükiks vajalike
mälestusmärkide fotode saamiseks sai 2017. aasta mais pildistatud Soome põhja
(Kemijärvi, Rovaniemi) ja lääne piirkonnas Eesti Vabadussõjas langenute või
Vabaduse Risti kavaleride hauatähiseid või mälestusmärke. Selleks sai 71 kalmistu
külastamiseks läbitud autoga ca 3775 km.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
Tegevused lepingu nr 11 p 3.1.1 raames on otsida ja pildistada ca 75 Vabadussõjas
langenu või Vabaduse Risti kavaleri hauda, millel 11-15 mälestusmärgi fotod ja
kirjeldused lähevad raamatusse.
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)):
6.-14. mai 2017 toimunud ekspeditsioonil sai otsitud ja pildistatud 89 Vabadussõjas
langenu või Vabaduse Risti kavaleri hauda, milledest 20 mälestusmärgi fotod ja
kirjeldused lähevad raamatusse. Lisaks sai tuvastatud kahe VR kavaleri hauakohad,
kuhu oli värskelt pealemaetud.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Teatmeteose kordus- ja täiendustrükk on plaanis välja anda „Eesti Vabariik 100“
tähistamise raames ja esitlus Vabadussõja algust tähistaval päeval, 28. novembril
2018. aastal.
10. Kaasfinantseerijad: MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts.
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11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
KM
VASi omavahendid
Kulude loetelu
Laevapiletid
Transport (bensiin)
Majutus
Välislähetuse
päevaraha
Kokku üle-/
puudujääk

Kogusumma: Omafinantseering
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
1000
500

1000
496

500

496

112
358
672

41
406
635

71
72
135

358

414

0

0

KM osalus
Muud allikad
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
1000

1000

0
120
98

41
286
537

41
286
537

222

278

136

136

0

0

0

0

-

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: Mati Strauss
Ametikoht: juhatuse aseesimees
Allkiri / digitaalne /
Aruande esitamise kuupäev: 19.07.2016.
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