
Korra lisa 2 
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE 

 
 
1. Taotleja nimi: Mittetulundusühing Tagantjärgitarkus Digiteeritult 
2. Registrikood: 80422933 
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Rebase tee 16, 76401, 
Laagri, Saue vald, Harjumaa; 51931597; mikktali1@gmail.com 
4. Taotleja arveldusarve number: EE351010220264763225 
5. Riigieelarvest saadud summa: 1105 € 
 
 
 
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 
Eesti Vabadussõja sõjalistest operatsioonidest umbes 15 minuti pikkuse ülevaatliku Youtube’i video 
valmistamine. Selle alla kuuluvad tegevused: 

1) Uurimustöö läbiviimine ja stsenaariumi koostamine. 
2) Taustakaardi kokku panemine. 
3) Kaardil toimuva tegevuse animeerimine ja ajastamine vastavalt pealelugemise tekstile. 
4) Lõpptöötlus: fotode, kuupäevade ja muusikatausta lisamine. 
5) Inglisekeelsete subtiitrite lisamine: teksti tõlkimine inglise keelde ning subtiitrite ajastamine. 

 
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 
Projekti eesmärgiks on anda üldsusele kergesti kättesaadav ülevaade Vabadussõja käigust ning 
seeläbi tõsta teadlikkust Vabadussõjast. Videomaterjal võimaldab sellele rajada detailsemaid ja 
spetsiifilisemaid käsitlusi, mis keskenduvad konkreetsematele teemadele. Projekti 
mõõtmiskriteeriumiks sobib antud video vaatamiste hulk internetikeskkonnas. Aluseks võiks võtta 
järgnevad kriteeriumid vaatamiste arvu kohta 2018. aasta lõpus: vähemalt 20 000 vaatamist – 
“rahuldav”, vähemalt 40 000 vaatamist – “hea”, vähemalt 60 000 vaatamist – “suurepärane”. 
 
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)): 
 
Video valmis vastavalt plaanile ning laeti üles Youtube-i internetikeskkonda 01.11.2017. Puudu on 
ainult subtiitrid, mille tekst on Sõjamuuseumis toimetamisel.  
Ajavahemikul 01.11.2017-16.01.2018. on video saanud 16 515 vaatamist. Kokku on seda vaadatud 
124 102 minutit ning keskmine vaatamine on kestnud 7 minutit ning 37 sekundit, mis on umbes pool 
video pikkusest (15 minutit ja 53 sekundit). See tuleneb suures osas selles, et kolmandik vaatajatest 
lõpetab vaatamise esimese 20 sekundi jooksul, mis on Youtube’i videote puhul tavaline nähtus. 
Pärast esimest minutit vaatab videot edasi 59 % algsetest vaatajatest ning selle lõpuks on alles 41 %. 
Seega võib öelda, et video on mõõdukalt kaasahaarav, eriti arvestades selle pikkust. Youtube 
võimaldab hinnata videot kas positiivselt või negatviiselt ning perioodi jooksul on videot märgitud 



meeldivaks 388 korda ja ebameeldivaks 7 korda. Kasutajad on teinud Youtube’is videole 29 
kommentaari, millest peaaegu kõigist võib välja lugeda positiivseid hinnanguid. 
Youtube’i andmetel on 89 % vaatajatest olnud mehed. 89 % vaatamisi on tulnud Eestist ning 4 % 
Soomest. 
 
Kuna projekti kriteeriumiks on video vaatamiste arv 2018. aasta lõpuks, ei saa selle edukuse kohta 
veel midagi kindlat öelda. Praeguste tendentside jätkumisel saab kindlasti täis “rahuldavaks” 
hindeks vajalik 20 000 vaatamist ning ilmselt ka “heaks” hindeks nõutavad 40 000 vaatamist. 
 
Lisaks sellele oleme samast videost omal kulul teinud valmis inglisekeelse versiooni, mis 
avaldatakse 2018. aasta jaanuari jooksul. 
 
Hetkel videol subtiitrid puuduvad. Subtiitrite tõlge on meie poolt ette valmistatud ning seda 
toimetatakse hetkel Sõjamuuseumi poolt. 
 
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 
Video plaaniti avaldada 2017. aasta 31. detsembriks. Tegelikkuses jõuti töödega valmis varem ning 
video avaldati sama aasta 1. novembril. 
 
10. Kaasfinantseerijad: 
Puuduvad 
 
 
11. Eelarve täitmine:  
 

Tulud/kulud Kogusumma 
eelarve/tegelik (€) 

Omafinantseering 
eelarve/tegelik (€) 

KM osalus 
eelarve/tegelik (€) 

Muud allikad 
eelarve/tegelik (€) 

Tulude loetelu         
ESM toetus + 
vajadusel 
omafinantseering 

1105 1121.41 0 0 1105 1097.41 0 0 

Kulude loetelu         
Personalikulud 835  834.99 0  835 834.99  0 0 
Seadmete 
soetamine 

200 224 0 24 200 200 0 0 

Arhiivifotode 
tellimine 

40 32,5 0 0 40 32,5 0 0 

Muusika 
kasutamise tasu 

30 29.92 0 0 30 29.92 0 0 

Kokku 1105 1121.41 0 24 1105 1097.41 0 0 
Üle-/puudujääk 16,41 € puudu 24 € puudu 7,59 € üle 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: 
Peagi pärast video üleslaadimist, avaldati see Postimehe ja Õhtulehe portaalides ning Eesti Redditis.             
Lisaks sellele levitati seda sotsiaalmeedias Sõjamuuseumi poolt. 
 
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: Mikk Tali 
 
Ametikoht: Juhatuse liige 
 
Allkiri: Allkirjastatud digitaalselt  
 
Aruande esitamise kuupäev 17.01.2018. 
 
 


