
Korra lisa 2 

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  MTÜ FOTOKESKKOND 

 

2. Registrikood:   80277193 

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): 

Sõstra 6 – 21, Tallinn 10616; tel: 5021573; tonu.noorits@gmail.com 

 

4. Taotleja arveldusarve number:  EE581700017001846492 

 

5. Riigieelarvest saadud summa:  4000 eurot 

 

 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

 

Projekti eesmärgiks oli korraldada fotokonkurss ”Meie Afganistan 2003-2014”, kuhu oodati 

osalema Afganistanis Eestit esindanud kaitseväelasi, päästeametnikke, politseinikke, ametnikke, 

diplomaate ja tervishoiueksperte. Võitjad kuulutati välja Veteranipäeval, 23. aprillil 2015 Eesti 

Sõjamuuseumi /ESM/ rasketehnika angaaris Afganistani ekspositsiooni avamisel. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:  

 

Eesti sõdurite  ja ka teiste Afganistanis tööl viibinute poolt vahetult nähtut ja kogetut 

(igapäevateenistus missioonil, emotsioonid, koduigatsus, suhe ümbritseva keskkonnaga) 

kajastava pildimaterjali kogumine ja koondamine ESMi selle säilitamise ja vaatajateni toomise 

eesmärgil. Parimate tööde valimine ja autasustamine kaitseministeeriumi auhindadadega.  

Kogu esitatud pildimaterjali digitaalne korrastamine ja selle üleandmine ESMi fotokogusse. 

 

 

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)): 

Projekt täideti täies mahus eelarve piires. 

Fotokonkursile ”Meie Afganistan 2003 – 2014” laekus 635 tööd 104. autorilt, millest kvalifitseerus 

625. Autorite hulgas oli 100 meest (neist üks briti eruseersant) ja 4 naist. Ülekaalukalt domineeerisid 

missioonil teeninud kaitseväelased, aga esindatud olid kõik sihtgrupid, kellele konkurss oli 

adresseeritud: politsenikud, diplomaadid, päästeametnikud, tervishoiueksperdid. 

Kuueliikmeline zhürii ( pressifotograafid Erik Prozes, Raigo Pajula, Rauno Volmar, kaitseväe 

fotograaf Ardi Hallismaa, Afganistani operatsiooni veteranid major Eero Aija ja nooremveebel 

mailto:tonu.noorits@gmail.com


Kristjan Prii) valis võistlustööde hulgast 4 auhinnasaajat ja 80 paremat tööd, mille baasil koostatakse 

hiljem rändnäitus. 

Veteranipäeval 23.aprillil andis kaitseminister Sven Mikser ESMi rasketehnika hallis Afganistani 

ekspositsiooni avamisel kolme parema töö autorile üle kaitseministeeriumi auhinnad: 

I koht ja peegelkaamera Nikon D5200 – leitnant Kristel Maasikmets; 

II koht ja hübriidkaamera Nikon 1V1 – kadettseersant Aimur Lillak; 

III koht ja hübriidkaamera Nikon 1V1 –  nooremseersant Elar Bugajev. 

ESMi eriauhinna andis major Tanel Rütmanile üle ESMi direktor Hellar Lill. 

Võistlustööd avaldati vastavalt nende laekumisele Postimehe online meedias ja veebilehel 

www.itrotid.ee; valikuline paremik 23. aprilli Postimehe paberlehes ja ka portaalis news.err.ee. 

Auhinnatud tööd avaldati lisaks Postimehele ka kaitseministeeriumi, kaitseväe ja ESMi kodulehtedel 

ning Facebookis. Ilmumas on artikkel konkursist koos rohke pildivalikuga ajakirjas ”Sõdur”. 

Kõik kvalifitseerunud võitlustööd korrastati digitaalselt ja anti salvestatuna koos vastava 

infopangaga üle ESMi fotokogule. 

 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

 

Veebruar - fotokonkursi tingimuste väljatöötamine ja zhürii komplekteerimine. 

Veebruar/märts - piltide üleslaadimiskeskkonna väljatöötamine ja testimine. 

12.märts - fotokonkursi välja kuulutamine  

12.märts - 10.aprill - üleslaadimiskeskkonna administreerimine, laekunud võistlustööde haldamine. 

12.märts – 10.aprill - laekunud konkursitööde avaldamine Postimehe online meedias. 

10. – 21.aprill – zhürii töö, võidutööde valik ja tulevase näituse komplekteerimine. 

23.aprill_fotokonkursi võitjate avalikustamine meedias – Postimehe paberversioon ja veeb, 

kaitseministeeriumi veeb, kaitseväe ja ESMi veebilehed ning Facebook, portaal news.err.ee, 

www.itrotid.ee. 

23. aprill – fotokonkursi võitjate autasustamine ESM rasketehnika angaaris Afganistani 

ekspositsiooni avamisel. 

Märts/aprill – fotokonkursile laekunud fotode digitaalne töötlus. 

08.mai - digitaalselt korrastatud pildifailide ja infopanga üleandmine ESM-i fotokogule 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

Puuduvad 

 

 

 

11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Muud allikad 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu         

Tulu          

Kulude loetelu 4000 4000   4000 4000   

Projekti juhtimis- ja 

asjaajamiskulud  

  500   500     500   500   

http://www.itrotid.ee/


Konkursi tingimuste 

väljatöötamine, zhürii 

komplekteerimine 

  300   300     300   300   

Üleslaadimiskeskkonna 

loomine ja selle 

testimine 

  400   400     400   400   

Üleslaadimiskeskkonna 

administreerimine, 

laekuvate võistlustööde 

haldamine 

  950   600     950   600   

Zhürii töö 

korraldamine, näituse 

komplekteerimine  

   300   300      300    300   

Fotode digitaalne 

töötlemine 

1450  1800    1450  1800   

Logistika, üldkulud   100   100     100   100   

 

Kokku üle-/puudujääk 

4000 4000    4000  4000   

 

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 : Tõnu Noorits 

 

Ametikoht: juhatuse liige 

 

Allkiri ……………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev : 03.juuni 2015 



 

 


