
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: 11 900 € 
 
 
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 
 
Kuue Eesti sõjaajalugu tutvustava video tootmine. Videote teemad on ”Eesti ala poliitilisel kaardil 
1200-1920”, “Sõjapidamine 13. sajandil”, “Sõjapidamine 16.-17. sajandil” ja “Sõjapidamine 18. 
sajandil”, ajalise kestusega 5-10 minutit ning “Eesti 1941” ja “Eesti 1944” ajalise kestusega 10-15 
minutit. 
 
Tegevused jaotuvad järgmiselt: 
Kummagi video puhul tuleks läbi viia: 
1) Uurimustöö läbiviimine ja stsenaariumi koostamine.  
2) Visuaalsete materjalide ettevalmistamine. 
 3) Stsenaariumi teksti pealelugemise salvestamine.  
4) Video ajastamine vastavalt pealelugemisele.  
5) Lõpptöötlus.  
 
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 
 
Projekti eesmärgiks oli luua neli videot, mida saaks kasutada Eesti sõjamuuseumi vanema sõjaajaloo 
näituse ekspositsioonis ning kaks videot, mida saaks kasutada Teise maailmasõja ekspositsioonis. 
Ühtlasi avaldatakse videod ka Ajalugu Oskariga YouTube’i kanalil. 
 
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)): 
 
Videote edukuse mõõtmise kriteeriumiks on nende vaatamise arv ühe aasta jooksul platvormil 
YouTube. Vanema sõjaajaloo nelja video puhul oleks kriteerium järgmine: 10 000 vaatamist – 
“rahuldav”, 20 000 vaatamist – “hea”, 30 000 vaatamist – “suurepärane”. 
Teise maailmasõja kaardivideote puhul on kriteerium järgmine: 5000 vaatamist – “rahuldav”, 10 
000 vaatamist – “hea”, 15 000 vaatamist – “suurepärane”. 
 



Kuna ühegi video avalikustamisest ei ole möödunud ühte aastat, et saa videote edukust antud 
aruande valmimise ajaks mõõta. Praeguseks hetkeks on video ”Eesti ala poliitilisel kaardil 
1200-1920” kogunud 66 päevaga 2900 vaatamist (antud trend aasta peale on 16 000 vaatamist), 
video “Sõjapidamine 13. sajandil” 37 päevaga 1200 vaatamist (antud trend aasta peale on 12 000 
vaatamist) ning “Sõjapidamine 16.-17. sajanditel” 9 päevaga 1100 vaatamist (antud trend aasta peale 
on 44 000 vaatamist). 
 
Meie MTÜ-l ei olnud kogemusi videoformaadiga, milles tuli teha varasemat sõjajalugu käsitlevad 
videod. Samuti tuli Teise maailmasõja sündmuste kujutamisel kasutada teist lähenemist, kui 
Vabadussõja video puhul. Õige formaat ning lähenemine tuli töö käigus paika panna ning antud 
tegevusied osutusid mahukamateks, kui oli algselt ette nähtud, mis tingis projekti ajalise venimise 
ning eelarve ületamise. Kuna suur osa lisatööst sai teostatud ilma töötasuta, ei väljenda 
kuludokumentidega kajastatud eelarvest üleminek kõiki projekti raames teostatud lisatöid. 
 
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 
Algse plaani järgi pidid neli vanema sõjaajaloo näituse jaoks mõeldud videot valmima 1. 
septembriks, kuid seoses näituse avamise edasilükkamisega pikendati videote valmimise tähtaega 
15. oktoobrini. Ka selleks ajaks ei osutunud võimalikuks töid lõpetada ning videod anti üle oktoobri 
lõpu paiku. Lisaks sellele tõlgiti neli varasemat sõjajalugu kajastavat videot eraldi projekti raames 
inglise keelde.  
 
Kaks videot Teisest maailmasõjast pidid algselt valmis saama 1. augustiks, kuid tööde venimise 
tõttu lükati need edasi alguses 15. oktoobrile ning seejärel 31. detsembrile. 
 
Valmis saanud videod avalikustatakse ühekuusete vahedega Ajalugu Oskariga kanalil. Esimene 
video (“Eesti ala poliitilisel kaardil 1200-1920”) avalikustati 16. novembril, teine (“Sõjapidamine 
13. sajandil”) 15. detsembril ning kolmas (“Sõjapidamine 16.-17. sajanditel”) 12. jaanuaril. Neljas 
varasema ajaloo näituse video avalikustatakse veebruari keskpaigas. 
 
 
10. Kaasfinantseerijad: 
Puuduvad. 
 
 
11. Eelarve täitmine:  
 
Tulud/kulud Kogusumma 

eelarve/tegelik 
Omafinantseeri
ng 
eelarve/tegelik 

KM osalus 
eelarve/tegelik 

Muud 
allikad 
eelarve/te
gelik 

Tulude loetelu    
 

    

Tulu  
11,900 

€ 
11,900 € 0 €  58.93 € 11,900 

€ 
11,900 

€ 
0 € 0 € 



Kulude loetelu         
Personalikulud 

11,900 
€ 

11,958.93 
€ 

0 € 58.93 € 11,900 
€ 

11,900 
€ 

0 € 0 € 

Kokku 
üle-/puudujääk 0 € -58.93 € 0 € 58.93 € 0 € 0 € 0 € 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 
 
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: MTÜ Tagantjärgitarkus Digiteeritult juhatuse liige 
 
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Aruande esitamise kuupäev 21.01.2020. 
 
 


