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Tegevusaruanne

NATO Ühingu (edaspidi "EATA") peamised tegevused 2015. aastal:

1. Siseriiklike projektide elluviimine: ÜRO res 1325 “Naised, rahu ja julgeolek” arutelud ja konverents, Holokausti mälestuskonverents,

loomekonkurss kooliõpilastele, haridustöötajate kevad-, suve- ja sügiskoolid, riigikaitse õpetust tutvustav laager noortele ning filmi- ja

aruteluõhtud aktuaalsetel teemadel.

2. Laiema avalikkuse informeerimine NATO ja julgeolekuteemadel: teavitusüritused ja suvetuur üle Eesti.

3. Rahvusvaheliste projektide korraldamine ja osalemine: NATO & Euroopa Liidu ümarlaua ja Balti-Vene Noortefoorumi korraldamine.

Osalemine NATO Ühingute katuseorganisatsiooni ATA ja YATA töös ning NATO PA sessioonidel.

2015 aasta lõpuks oli Eesti NATO Ühingul 224 liiget. Ühingu tegevbüroos töötas 2015. aastal 2 täiskohaga töötajat, lisaks projektipõhised 

projektijuhid ning meediakonsultant. Ühingus oli praktikal aasta jooksul 11 praktikanti. Mitmetes projektides osalesid Ühingu liikmed ja 

vabatahtlikud. 

 

Iga Ühingu üritus on saanud meediakajastust vähemalt 2-3 kanalis. Peamisteks meediakanaliteks, kus EATA tegevus 2015. aasta jooksul 

kajastamist leidis olid Postimees, ERR, EPL, Delfi, Delfi (RUS), Kuku raadio, Raadio 4, ETV, BNS, Kanal 2, TV3, Äripäev, Eesti Ekspress, 

Õhtuleht, Linnaleht ja mitmed sotsiaalmeedia kanalid. Lisaks nimetatud kanalitele on palju kajastusi kohalikes lehtedes ja raadiojaamades (nt. 

avalike ürituste üle-Eestiline tuur, naiste konverents Narvas, noorte loomekonkurss, riigikaitse laager Jõhvis jms). Suuremate ürituste puhul 

(Balti-Vene Noortefoorum 2015) on olnud kohal teiste hulgas ka PBK reporterid. 

 

Eesti NATO Ühingu 2015. aastal elluviidud projektid: 

 

23. jaanuar Holokausti mälestuskonverents “Holokausti õpetamine ja õppimine 21. sajandil” 

Toimus Tallinnas, Park Inn Radisson Centralis. Konverentsil käsitleti selliseid teemasid nagu: Holokausti mõtestamine tänapäeval, holokausti 

õpetamismeetodid, noorte retseptsioon holokaustist. 2015 aastal möödus 70 aastat juutide päästja Raoul Wallenbergi kadumisest ning 

konverentsil tutvustas helilooja Erkki-Sven Tüüri ooperit "Wallenbergi". Samuti oli võimalik vaadata näitust “80 aastat Tartu Ülikooli judaistika 

õppetooli avamisest”. Koos vaadati filmi „Kui müürid nutsid: Cyla (Tzila) Yoffani lugu“. Konverentsi rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

10. veebruar, 26. mai ja 6. oktoober ÜRO resolutsiooni 1325: “Naised, rahu ja julgeolek” ümarlauad Tallinnas ja 8. märts konverents 

Narvas 

Üritused keskendusid naiste rollile poliitikas, Eesti ühiskonnas, naiste olukorrale Ida-Virumaal ning laiemalt ÜRO resolutsiooni 1325 mõjule. 

Projektiga panustati ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava täitmisesse. Ümarlaudadel oli keskmiselt 30-40 osalejat (va Narvas toimunud 

konverents, kus osales 100 inimest), kes esindasid nii kaitseväge, avalikku sektorit kui ka kolmandat sektorit, samuti osalesid üritustel 

ajakirjanikud. Esimene ümarlaud toimus 10. veebruaril ning teemaks oli “Rohkem naisi poliitikas?!”, 8. märtsil tähistati naistepäeva konverentsiga 

“Naised ja julgeolek”, mis toimus Narvas. Ümarlaud teemal “Sooline võrdõiguslikkus. Naine kui juht – kas Eesti vajab naispresidenti või kindrali?” 

toimus 26. mail. Ning viimane ümarlaud leidis aset 6. oktoobril ja käsitles teemat “ÜRO resolutsioon 1325 – mõju võrdses ühiskonnas”. 

 

19.-20 märts haridustöötajate kevadkool 

Õpetajate 2015. aasta kevadkooli teemaks oli „Hästiturvatud kooliarvutist Euroopa digikoostööni“ ning kahe päeva jooksul käsitleti koostöös 

Euroopa Komisjoni Eesti esindusega küberkaitse väljakutseid, võimekust ning küberturvalisuse vajalikkust. Kevadkoolis osalesid haridustöötajad 

kohalikest omavalitsustest, direktorid, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ja riigikaitseõpetajad nii eesti- kui vene õppekeelega koolidest. Seminaril 

külastati muuhulgas NATO küberkaitsekeskust Tallinnas ja IKT demokeskust, andes õpetajatele lisaks teoreetilistele teadmistele ka võimaluse 

näha lähedalt e-riigi ja küberturvalisuse alast tööd. Sai kuulata ka Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi ettekannet Euroopa Liidu 

digitaalse turu arengu teemal. Kevadkool pani aluse Eesti NATO Ühingu ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koostööle, mille tulemusel avati koolis 

2015 aasta sügisel küberkaitse õppesuund. 

 

2.-4. aprill rahvusvaheline konverents "NATO&EU Roundtable 2015" 

2015. aasta jooksul oli üheks Eesti NATO Ühingu tegevuseks rahvusvahelise konverentsi, “NATO&Euroopa Liidu ümarlaud 2015” läbiviimine. 

Üle-Euroopaline noortekonverents toimus koostöös Välisministeeriumi, Friedrich Eberti Fondi ja Eesti Välispoliitika Instituudiga. Tegemist oli 

kolmandat korda toimuva rahvusvahelise konverentsiga bakalaureuse- ja magistriõppe tudengitele, mis sisaldas esimesel päeval Tallinnas 

Palace Hotellis toimuvaid loenguid NATO ja Euroopa Liidu võimalikust kaitsekoostööst, rahvusvahelisest julgeoleku- ja välispoliitikast ning 

välispoliitika tulevikusuundumustest arvestades olukorda maailmas. Seejärel liiguti ühiselt Saka mõisa, kus järgneval kahel päeval toimus NATO 

simulatsioon. Ümarlaua töökeeleks oli inglise keel. Konverentsil osales 24. riigist pärit noored, kelle teadmised Eestist, NATOst ja Euroopa Liidu 

toimimisest paranesid oluliselt. Konverentsi tagasisidest lähtus, et kõik tagasiside täitnud jäid üritusega rahule ning kõige enam pakkus huvi 

partnersuhetest kõnelev paneel “Evolving Partner Relations”. Saka mõisas koostatud grupitöödest valmisid töögruppide kokkuvõtted, mida saab 

kasutada edaspidises töös noorte teadmiste arendamisel ning tegevuste analüüsil. 

 

29. mai EROK rahvusvaheline konverents 

Eesti NATO Ühing koostöös Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide Sektsiooniga viis 29. mail läbi rahvusvahelise sõjaõiguse konverentsi, mis 

käsitles kohtute pädevust sõjaseisukorras ning relvakonfliktiõigust. Konverentsil kõneleti muuhulgas laiapõhjalisest riigikaitsest, 

kohtumenetlusest sõjaseisukorras, sõjateaduste arengust Eestis ja kohtute otstarbekusest sõjalistes küsimustes. 
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25. märts - 26. november EATA teavitusüritused üle Eesti 

Koostöös partneritega kolmandast ja avalikust sektorist külastas Eesti NATO Ühing kõiki Eesti maakondi, et suurendada teadlikkust NATOst, 

riigikaitsest, välis- ja julgeolekupoliitikast ning kinnistada NATOga seonduvaid väärtusi ja põhimõttete edasikandumist Eestis. Sealhulgas 

tutvustati maakondade üritustel Eesti NATO Ühingut ja riigikaitset. 2015. aasta jooksul osaleti teavitusüritustel kõikides Eesti maakondades, kus 

jagati NATOt tutvustavaid materjale “20 küsimust NATOst”, korraldati NATO ja kaitsepoliitika temaatilisi viktoriine ning jagati muid materjale. 

 

Teavitusürituste ajakava: 

●      25. märts 2015. Julgeolekukonverents “Sisejulgeoleku väljakutsed Lääne-Virumaal ja Eestis“ Rakvere AQVA Hotel & Spa 

konverentsikeskuses 

Riigikaitseõpetuse paneelis esines EATA juhtuse esimees Krista Mulenok. Üritusel jagati NATO-t tutvustavaid materjale. 

●      23. aprill 2015. Riigikogu lahtiste uste päev. Tallinn 

Riigikogu lahtiste uste päeval jagas Eesti NATO Ühing materjale ning teavitas NATOst, kaitsepoliitikast ning korraldas viktoriini. Ühingu 

materjale jagati Riigikogu fuajees. 

●      30. mai 2015. Maailmapäev. Vabaduse Väljak, Tallinn 

Mai viimasel laupäeval osales Eesti NATO Ühing Maailmapäeval, mis toimus Tallinnas, Vabaduse väljakul. Väljapaneku hulgas olid 

Kaitseministeeriumi korraldatud avaliku arvamuse küsitluse tulemused, NATO infomaterjalid, Eesti NATO Ühingu tutvustused, korraldati viktoriin. 

●      1. juuni 2015. Lastekaitsepäev. Loomaaed, Tallinn 

Ühing oli väljas Tallinna loomaaias lastekaitsepäeva puhul korraldatud üritusel, kus jagati NATO infomaterjale, tutvustati Eesti NATO Ühingut, 

raamatut “Eesti NATO lugu. 1991-2004”. 

●      06. juuni 2015. Põlva linna päevad. Põlva 

Põlva linna päevadel jagas Eesti NATO Ühing avalike ürituste tarbeks toodetud materjale, sh NATO infovoldikuid, Eesti NATO Ühingut 

tutvustavaid materjale ja muid avalikuks tarbimiseks suunatud kaitsevaldkonna materjale. Üritusel jagati materjale. 

●      13. juuni 2015. Rapla melu 2015. Rapla. 

Üritusel “Rapla melu” tutvustas Eesti NATO Ühing oma tegevust, jagas NATO infovoldikuid ning vastas inimeste küsimustele nii NATO kui ka 

Eesti kaitsepoliitika kohta. Saadud teadmisi sai proovile panna, täites ära väikese küsimustiku. Tegevust oli ka lastele, nt temaatiliste ristsõnade 

näol. 

●      22. juuni 2015. Carolin Illenzeeri Fondi kontsert. Kärdla. 

Materjale jagati kontserti eel, ajal ning lõppedes. 

●      23. juuni 2015. Maakaitsepäev. Harku vald. 

Jagati maakaitsepäeva voldikuid. 

●      24. juuni 2015. Võidupüha paraad. Kärdla. 

Jagati materjale, õhupalle ja lippe. 

●      4. juuli 2015. Põltsamaa lossipäevad, Põltsamaa 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust 4. juulil Põltsamaal toimunud lossipäevadel. Üritusel jagasid materjale ning andsid infot kaks Eesti 

NATO Ühingu vabatahtlikku, kes olid väljas telgi, bännerite, Eesti NATO Ühingu lipu ning muude materjalidega, sh fotovõistluse “Mina ja 

riigikaitse” parimate töödega. Lossipäevadel osaleti kell 09:30-15:00, mil asuti Põltsamaa noortekeskuse vahetus läheduses. 

●      11-12. juuli 2015. Tartu Hansapäevad 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust ning jagati materjale. 

●      07-08. august 2015. Kuressaare merepäevad, Saaremaa 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust ning jagati materjale. 

●      08-09. august 2015 Hauka Laat, Antsla, Võrumaa 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust ning jagati materjale. Kaks Eesti NATO Ühingu vabatahtlikku, kes olid väljas telgi, bännerite, Eesti 

NATO Ühingu lipu ning muude materjalidega, sh fotovõistluse “Mina ja riigikaitse” parimate töödega. 

●      14-16. august 2015. Valga Militaarajaloo Festival, Valga, Valgamaa 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust ning jagati materjale. 

●      14-1.5 august 2015. Arvamusfestival, Paide, Järvamaa 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust ning jagati materjale. 

●      15 august 2015. Narva Suvefestival. Narva, Ida-Virumaa 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust ning jagati materjale. 

●      20. august 2015, Taasiseseisvumisele pühendatud perepäev Tallinna Teletorni juures,  Harjumaa 

Eesti NATO Ühing tutvustas enda tegevust ning jagati materjale. Ühingu vabatahtlikud olid väljas telgi, bännerite, Eesti NATO Ühingu lipu ning 

muude materjalidega, sh fotovõistluse “Mina ja riigikaitse” parimate töödega. 

●      27. august 2015. Läänemaa Koolirahva suvelõpuüritus  Noarootsi, Läänemaa 

Eesti NATO Ühingu esindajad tegid tutvustava ettekande NATOst ja Eesti NATO Ühingu tegemistest, jagati materjale. 

●      27. august 2015. Eesti NATO Ühingu liikmetele suunatud suvelõpuüurits Eesti Sõjamuuseumis, Viimsi Harjumaa 

Muuseumi tegemistest ning Eesti riigikaitsepoliitika kujunemisest pärast Eesti iseseisvuse taastamist andis ülevaate Hellar Lill. Samuti tutvuti 

muuseumi püsiekspositsiooniga ning ka sõjatehnika angaari väljapanekuga.Kohtumisel vaadati ühiselt tagasi Eesti NATO Ühingu esimesele 

poolaastale; arutati ühiselt, kuidas möödus ühingu suvetuur ning millised võiksid olla ühingu uued väljakutsed järgmistel kuudel ja aastatel. 

●      12. september 2015. Viimsi turvalisuse päev, Harjumaa 

Eesti NATO Ühingu esindajad tegid tutvustava ettekande NATOst ja Eesti NATO Ühingu tegemistest, jagati materjale. 

●      20.-21. oktoober 2015, Eesti NATO Ühingu meeskonna planeerimisüritus, Laulasmaa, Harjumaa 

Ühingu meeskond tegi ühise kokkuvõtte 2015. aastal tehtule ning arutati Ühingu tulevikusuundi ja väljakutseid, samuti 2016. aasta projekte. 

●      26. november 2015, riigikaitseõpet tutvustavad tunnid Pärnu Kuninga Tänava Koolis ja Noarootsi Kooli, Eesti NATO Ühingu liikmete 

aastalõpuüritus 
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Eesti NATO Ühingu esindajad tegid Noarootsi koolis tutvustava ettekande NATOst ning tutvustati Eesti NATO Ühingu tegemisi. 

26. novembril kogunesid Eesti NATO Ühingu liikmed ja koostööpartnerid, et ühiselt läinud aastale juba tagasi vaadata ning teineteist tänada. 

Koosviibimine sai alguse praktilise loenguga küberkaitse teemal Kaitseliidu küberkaitse üksuse ülema Andrus Padari esitluses. Carolin Illenzeeri 

Fondi tegemisi tutvustas Marge Paas ning õhtule andis punkti Svjata Vatrast tuntud Ruslan Trochynskyi koos tütrega. 

 

30. märts - 8.juuni noorte loomekonkurss 

Loomekonkurss “Minu panus riigikaitsesse” viidi läbi kolmes kategoorias – alg-, põhi- ja gümnaasiumi-/kutseõppeasutuse õpilased. Konkursil 

osalemiseks saatsid õpilased nende riigikaitselist panust iseloomustava foto koos 200 tähemärgilise kirjeldusega pildil kujutatavast. Konkursi ellu 

viimisesse panustasid ka Kaitseliidu noorteorganisatsioonid. Konkursi žürii poolt esile tõstetud tööd olid väljas Ühingu teavitusüritustel üle kogu 

Eesti. 

 

17.-19. august ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekool 2015 

Õpetajate 2015. aasta suvekooli teemaks oli “Inimõigused ja julgeolek”, mis toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Friedrich Eberti 

Fondiga, NATO peakorteriga ning Inimõiguste Instituudiga. Suvekooli raames veedeti kolm päeva Narva-Jõesuu SPA hotellis ning käsitleti 

inimõiguste tähtsust julgeolekupoliikas, hariduses ning Eestis üleüldiselt. Lisaks oma ala spetsialistide ettekannetele näidati ka inimõigus 

käsitlevat filmi ning korraldati ka teemakohane viktoriin osalenud haridustöötajatele. Esinejate seas leidus erinevate ministeeriumite ametnikke, 

vabaühenduste liikmeid, riigikogulasi kui ka  tituleeritud haridustöötajaid. Teemakohaselt oli üritusel võrdselt nii mees- kui ka naissoost osalejaid 

ning õpetajaid nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest. 

 

27. august EATA liikmete suvelõpuüritus 

Eesti NATO Ühingu liikmetele suunatud suvelõpuüritus leidis aset Eesti Sõjamuuseumis, kus muuseumi tegemistest ning Eesti riigikaitsepoliitika 

kujunemisest pärast Eesti iseseisvuse taastamist andis ülevaate Hellar Lill. Samuti tutvuti muuseumi püsiekspositsiooniga ning ka sõjatehnika 

angaari väljapanekuga. Kohtumisel vaadati ühiselt tagasi Eesti NATO Ühingu esimesele poolaastale; arutati ühiselt, kuidas möödus ühingu 

suvetuur ning millised võiksid olla ühingu uued väljakutsed järgmistel kuudel ja aastatel. 

 

25.-27. september riigikaitselaager Ida- Virumaa noortele 

Projekti „Riigikaitse ja kaitstud riik“ raames toimus alaprojekt mille eesmärgiks oli korraldada riigikaitselaager vene noortele Ida-Virumaal Jõhvi 

Jalaväepataljonis. Projekt toimus koostöös Kaitseministeeriumi, Sinu Riigi Kaitse ning Viru Jalaväepataljoniga. Projekt oli mõeldud Ida-Virumaa 

koolide 10.-12. klasside õpilastele. Laager leidis aset Viru Jalaväepataljoni territooriumil Jõhvis. Projekti eesmärgiks oli anda riigikaitsealast 

väljaõpet noortele, kes veel koolis riigikaitset valikanena ei õpi. Laagris osales 80 venekeelset noort Ida-Virumaa koolidest. Projektiga sooviti 

äratada osalejate huvi riigikaitse vastu ning näidata riigi sõjalise kaitse tähtsust ja vajadust muutuvas maailmas. Kaudse eesmärgina lõi üritus 

osalejatele võimaluse praktiseerida rohkem eesti keelt ning leida tutvusi teistest koolidest. Osalejad said korduvalt arutleda päevakajalistel 

teemadel mis puudutavad Eesti julgeolekut ning oma ideid ka teiste õpilastega jagada. Kolme päeva jooksul omandasid noored teoreetilisi 

teadmisi Eesti riigikaitse põhialustest ning Kaitseväe tavadest ja kommetest, sh ajateenistusest. Samuti saadi ülevaade  NATO ajaloost ja 

toimimisest. Arutleti julgeolekupoliitika hetkeolukorra ning pagulaskriisi väljakutsete üle. Lisaks said noored pataljoni tegevväelaste juhendamisel 

kätt proovida nii relva- kui riviõppes ning osaleda taktikaõppes. Samuti vaadati üle esmaabi põhitõed ja harjutati liikumist õhtupimeduses. 

 

15. oktoober konverents “Eesti julgeolek 2015: minu panus” 

Konverents “Eesti julgeolek 2015: minu panus” toimus 15. oktoobril 2015 Riigikogu konverentsisaalis. Eesmärgiks oli arutleda Eesti riikliku 

julgeoleku hetkeolukorra üle ja vaadelda julgeoleku tagamiseks erinevates valdkondades rakendatavaid strateegiaid ja meetmeid. Konverentsi 

korraldasid Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, SA Unitas, korporatsioon Vironia, korporatsioon Amicitia, Sinu Riigi Kaitse, Kodanikukaitse MTÜ ja 

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös Riigikogu Riigikaitsekomisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kaitseministeeriumiga. 

Üritus oli suunatud eeskätt kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sh akadeemilistele organisatsioonidele, mittetulundusühingutele ja teistele 

kolmanda sektori asutustele, kes puutuvad oma tegevuses otseselt või kaudselt kokku julgeolekuküsimustega. Konverentsil püüti leida vastuseid 

küsimustele kodanike kaasamise võimaluste ja iga ühiskonna liikme panuse kohta riikliku julgeoleku tagamisse. Julgeolekule kui mõistele 

läheneti erinevatest vaatevinklitest ning valdkonda käsitleti võimalikult laialt. 

 

20.-21. oktoober õpetajate sügiskool 

Sügiskool toimus Tallinnas Sisekaitseakadeemias (Kase 61, Tallinn) ning Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Muraste kompleksis, 

osales 40 vene õppekeelega koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat üle kogu Eesti. Seekordse õpetajate sügiskooli teema oli 

„Laiapõhjaline siseturvalisus“. Seminar lähtus hetkel koostamisel olevast siseturvalisuse arengukavast, mis rõhutab nii erinevate ametkondade 

integreeritud koostöö vajadust kui ka koostööd erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Teiseks seminari märksõnaks oli 

„innovaatilisus“, mis tähistab uuenduslike mõtete ja meetodite kasutamist laiapõhjalisel siseturvalisuse tagamisel. Koolitust korraldati koostöös 

Sisekaitseakadeemia, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning Friedrich Eberti Fondiga. 

 

3.-6. november 2015 Balti-Vene noortefoorum 2015 Tallinnas 

5. igaastane Balti-Vene noortefoorum (BRYF) toimus seekord 3-6 novemnril Tallinnas. Foorumit korraldas Eesti NATO Ühing koostöös NATO 

peakorteri, Kaitseministeeriumi, Friedrich Eberti Fondi ning Eestis asuvate Briti ja Kanada saatkondadega. Käsitleti teemasid hetkelisest 

julgeolekuolukorrast Euroopas, mis on viimaste aastatega palju muutunud. Samuti arutleti NATO, Baltikumi ja Venemaa suhete ning 

koostöövõimaluste üle. Oluliseks teemaks oli Ukraina olukord. Lisaks käsitleti ka hübriidsõja mõistet. Konverentsil osalesid muuhulgas ka Eesti 

Vabariigi Välisminister, NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse juhataja, diplomaadid, välispoliitika eksperdid, akadeemikud, noored juhid 

ja teadlased Balti riikidest, Venemaalt ja Põhjamaadest, samuti Idapartnerlusriikidest. Kokku osales 31 rahvusvahelist eksperti erinevate 

ettekannetega. Foorum tõi kokku ligi 45 osalejat kuulajate näol nii Baltimere regioonist kui ka Idapartnerlusriikidest ja Venemaalt. 
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12.11. ja 09.12. 2015 toimusid filmiõhtud koostöös Konrad Adenauri Fondiga 

Filmiõhtute eesmärgiks oli näidata teemakohaseid filme ning arutleda vastavatel teemadel koos ekspertidega. Disskussiooni-filmiõhtute

eesmärgiks on alati olnud tuua kokku erinevaid eksperte ja otsusetegijaid, et olulistel teemadel pingevabalt arutleda. Üritustel kehtib Chatham

House’I reegel. Osalejateks olid nii eksperdid, ülikooli-inimesed, parlamendiliikmed, erinevate riikide saadikud kui ka õpilased ja avaliku sektori

esindajad. Filmi- ja diskussiooniõhtuid toimusid 12.11 ja 09.12. Teemadeks olid: “Refugee crisis- causes and consequences” ja “We remember,

Ukraine”. Mõlemal korral näidati vastavasisulisi filme ning arutleti teemade üle koos ekspertidega. 

 

EATA koduleht ja Facebooki konto 

EATA kodulehe ja Facebooki konto näol on tegemist oluliste ja kasutatavate infoallikatena nii huvilistele, koolidele kui ka liikmetele ja

spetsialistidele. Oluline ja vajalik on tagada info kaasajastatus ja pidev uuendamine. EATA Facebooki kontot ning seeläbi ka kodulehekülge

uuendatakse 3-4 korda nädalas. Ühingu suuremad ja väiksemad projektid leiavad alati kajastamist sotsiaalmeedias ning olulisemad ka

erinevates meediakanalites. Uus koduleht on plaanis valmis saada 2. veebruariks 2016, mis EATA tähistab 15 tegutsemisaastat. 

 

Võrgustikud 

NATO Ühing haldab ja on suurendanud erinevate toimivate võrgustike olemasolu: 

1) EATA liikmeskond –  224 inimest; liikmeskonna positiivne kasv 2015 aastal oli 22 liiget; 

2) õpetajate võrgustik ja e-list – 110 õpetajat listis ning lisaks 261 kooli üle Eesti; 

3) üliõpilaste aktiivgrupp (erinevad ülikoolid) – 59 inimest; 

4) "Naised, rahu ja julgeolek" aktiivgrupp – 62 inimest; 

5) meie toetajad ja „fännid“ – 2037 inimest. 

 

Rahastamine 

Eesti NATO Ühingu tegevusi ja projekte on 2015. aastal rahastanud Kaitseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium,

NATO peakorter, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis, Kanada Suursaatkonna Tallinna esindus, Välispoliitika Instituut ja Euroopa

Komisjoni Eesti esindus. Mitmed koostööprojektid on korraldatud välisfondide - Friedrich Ebert Fondi ja Konrad Adenaueri Fondi abiga. Osaliselt

on NATO Ühingu tegevust rahastatud ka liikmemaksudest. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 24 14 129 2

Nõuded ja ettemaksed 14 565 13 018 3; 6

Kokku käibevara 14 589 27 147  

Kokku varad 14 589 27 147  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 4 717 2 718 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 3 942 23 923 6

Kokku lühiajalised kohustused 8 659 26 641  

Kokku kohustused 8 659 26 641  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 506 -3 736  

Aruandeaasta tulem 5 424 4 242  

Kokku netovara 5 930 506  

Kokku kohustused ja netovara 14 589 27 147  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 450 1 400 7

Annetused ja toetused 155 163 184 204  

Muud tulud 3 878 4 399 8

Kokku tulud 160 491 190 003  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -104 303 -138 245 9

Mitmesugused tegevuskulud -19 529 -16 594 10

Tööjõukulud -30 352 -29 779 11

Muud kulud -883 -1 143  

Kokku kulud -155 067 -185 761  

Põhitegevuse tulem 5 424 4 242  

Aruandeaasta tulem 5 424 4 242  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 5 424 4 242  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 547 -7 841  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 999 271  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-19 981 11 457  

Kokku rahavood põhitegevusest -14 105 8 129  

Kokku rahavood -14 105 8 129  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 129 6 000 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -14 105 8 129  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 24 14 129 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 -3 736 -3 736

Aruandeaasta tulem 4 242 4 242

31.12.2014 506 506

Aruandeaasta tulem 5 424 5 424

31.12.2015 5 930 5 930
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti NATO Ühing MTÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Eesti NATO Ühing MTÜ tulude ja kulude aruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendis nr 14 toodud Lisa järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja

–kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud

tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja

müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse

müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.

Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste) arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes

vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud);

(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12

kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks

ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. (SME IFRS 24.4 (c)).

Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste

täitmine.

Juhul kui ettevõte on mingil perioodil sihtfinantseerimise juba tuluna kajastanud (kuna juhtkonna hinnangul oli ettevõte täitnud sellega seotud

tingimused), kuid järgnevatel perioodidel ilmneb, et sihtfinantseerimise teel saadud vahendid tuleb siiski tagastada, kajastatakse

tagastamise mõju kuluna perioodis, mil tagastamise vajadus ilmnes (st eelmiste perioodide võrdlusandmeid ei korrigeerita).

Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

Tasud ühingu liikmetelt on kajastatakse perioodis, mille eest need on tasutud. Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui

nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise

hetkel või hiljem (juhul kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest).

Seotud osapooled
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MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele

otsustele. Seotud osapooled on:

- MTÜ juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju MTÜ põhitegevusega seotud otsustele. Lisaks

on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

MTÜ Eesti NATO Ühingu juhatuse liige on ühtlasi ka MTÜ liikmeks.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arveldusarve pangas 24 14 129

Kokku raha 24 14 129

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Muud nõuded 14 061 14 061  

Intressinõuded 2 2  

Viitlaekumised 14 059 14 059 6

Rendi ettemaks 1 kuu

ulatuses
504 504  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
14 565 14 565  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Muud nõuded 12 514 12 514  

Intressinõuded 3 3  

Viitlaekumised 12 511 12 511 6

Rendi ettemaks 1 kuu

ulatuses
504 504  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
13 018 13 018  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 344 496

Erisoodustuse tulumaks  37

Sotsiaalmaks 631 955

Kohustuslik kogumispension 37 53

Töötuskindlustusmaksed 1 26

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 013 1 567

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 224 2 224  

Võlad töövõtjatele 1 317 1 317  

Maksuvõlad 1 013 1 013 4

Muud võlad 163 163  

Muud viitvõlad 163 163 12

Kokku võlad ja ettemaksed 4 717 4 717  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 499 499  

Võlad töövõtjatele 576 576  

Maksuvõlad 1 567 1 567 4

Muud võlad 46 46 12

Muud viitvõlad 46 46 12

Saadud ettemaksed 30 30  

Tulevaste perioodide tulud 30 30 12

Kokku võlad ja ettemaksed 2 718 2 718  

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kaitseministeerium 3 086 64 090 -67 176 0

Haridus- ja Teadusministeerium 2 575 46 900 -44 475 5 000

NATO Peakontor -4 735 13 400 -20 936 -12 271

Välisministeerium 407 52 193 -33 917 18 683

Eesti Välispoliitika Instituut SA 5 500 -5 500 0

Läti Vabariigi Suursaatkond Eestis 300 -300 0

Leedu Vabariigi Suursaatkond Eestis 300 -300 0

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond

Eestis
0 5 872 -5 872 0

Ühendkuningriigi Suursaatkond Eestis 0 1 000 -1 000 0

Kanada Suursaatkonna Tallinna

esindus
0 400 -400 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
7 433 183 855 -179 876 11 412

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
7 433 183 855 -179 876 11 412

 

 31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kaitseministeerium 0 52 853 -52 853 0

Haridus- ja Teadusministeerium 5 000 28 694 -33 694 0

NATO Peakontor -12 271 28 698 -30 246 -13 819

Välisministeerium 18 683 12 937 -31 860 -240

Eesti Välispoliitika Instituut SA 0 6 000 -6 000 0

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond

Eestis
0 3 942 0 3 942

Kanada Suursaatkonna Tallinna

esindus
0 500 -500 0

LATVIJAS TRANSATLANTISKA ORG 0 35 -35 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
11 412 133 659 -155 188 -10 117

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
11 412 133 659 -155 188 -10 117

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis on ette maksnud 2016. aastal toimuva vene noorte riigikaitse programmi eest 3 942 eurot

(kajastub bilansireal "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused")

NATO Peakontorist on laekumata 13 819 euro ulatuses 2015. aastal toimunud projektide osaline toetus, mis peaks laekuma 2016. aasta

esimestel kuudel.

Välisministeeriumilt on laekumata 10% 2015. aasta tegevustoetusest summas 240 eurot. 

Nõue NATO Peakontori ja Välisministeeriumi vastu kokku summas 14 059 eurot  on osa bilansireast "Nõuded ja ettemaksed" ning kajastub Lisa

3 "Nõuded ja ettemaksed"  real "Viitlaekumised".



15

Eesti NATO Ühing 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2015 2014

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 450 1 400

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 450 1 400

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

 2015 2014

Intressitulud 3 3

Kasutatud kontorimööbli müük 0 180

Tulud edasimüügist 0 47

Ürituse osalustasud 2 825 2 670

Teenuste müük 999 1 499

Edasimüük 51 0

Kokku muud tulud 3 878 4 399

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Projektidele tehtud otsesed kulud 104 303 138 245

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
104 303 138 245
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Üür ja rent 5 740 6 909

Mitmesugused bürookulud 484 305

Koolituskulud 249 169

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 100

Raamatupidamisteenused 2 926 2 608

Atlantic Treaty Association liikmemaks 1 000 1 000

Ostetud transporditeenused 3 597 0

Kommunaalmaksed 2 062 1 830

Andmeside 797 934

Ruumide sisustus 0 2 076

Esinduskulud 199 195

Muud tegevuskulud 2 475 468

Kokku mitmesugused tegevuskulud 19 529 16 594

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 33 688 43 914

Sotsiaalmaksud 11 204 14 707

Kokku tööjõukulud 44 892 58 621

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
14 540 58 621

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 224 202

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015 31.12.2014

Kohustused Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 30

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

229 46
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2015 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

3 822

 

2014 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

3 422

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 22 820 22 365

2015. aasta lõpuks oli Eesti NATO Ühingul 224 liiget. 

2015. aastal arvestati tegev- ja kõrgemale juhtkonnale brutotasu (ilma sotsiaal- ja ettevõtte töötuskindlustuse maksuta) 22 820 eurot.

2015. aastal osteti juhatuse liikmega seotud ettevõttelt teenuseid 3822 euro ulatuses
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