
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: 2860 € 
 
 
6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 
 
Kahe Eesti vabadussõja sündmusi tutvustava video valmistamine. Videote teemad on “Kuperjanovi 
partisanide ja soomusrongide sõjatee Tabiverest Valgani” ning “Soomusrongid Eesti vabadussõjas”. 
Videote pikkus on 10-15 minutit.  Tegevused jaotuvad järgmiselt:  
1) Uurimustöö läbiviimine ja stsenaariumi koostamine.  
2) Taustakaardi ja visuaalsete materjalide ettevalmistamine. 
 3) Stsenaariumi teksti pealelugemise salvestamine.  
4) Kaardil toimuva tegevuse animeerimine ja ajastamine vastavalt pealelugemisele.  
5) Lõpptöötlus.  
 
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 
 
Eelmise projektiga loodi ülevaatlik video Eesti vabadussõjast ning nüüd on võimalik keskenduda 
sõja kitsamatele aspektidele, seda nii kronoloogiliselt kui ka temaatiliselt. Projekti eesmärgiks on 
valmistada kaks Eesti vabadussõja sündmustest rääkivat videot. Esimene video teemal “Kuperjanovi 
partisanide ja soomusrongide sõjatee Tabiverest Valgani” annab ülevaate sõjalistest operatsioonidest 
Tabivere-Tartu ning Tartu-Valga raudtee ümbruses ajavahemikus 13. jaanuarist kuni 1. veebruarini 
1919. Teise video (“Soomusrongid Eesti vabadussõjas”) eesmärgiks on anda lühike ülevaade 
soomusrongide tegevusest Eesti vabadussõjas ning nende erilisest rollist lahinguväljal.  
 
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)): 
 
Algse lepingu järgi määrati projekti edukuse mõõtmise kriteeriumiks videote levik, mis väljenduks 
nende vaatamiste arvus internetikeskkonnas Youtube 2018. aasta lõpus. See väljenduks kummagi 
video puhul järgnevalt: vähemalt 10 000 vaatamist – “rahuldav”, vähemalt 20 000 vaatamist – 
“hea”, vähemalt 30 000 vaatamist – “suurepärane”. 
 
07.01.2019 seisuga on esimene video (1,5 kuu jooksul) kogunud 2069 vaatamist ning 143 
meeldimist ja 1 mittemeeldimise. Kokku on videot vaadatud 17 900 minutit (umbes 12,5 päeva) 



ning keskmine vaataja on vaadanud 44% videost. Kuna kriteerium loodi eeldusel, et video saab 
olema vaatajale kättesaadav umbes poole aasta jooksul, kuid seda ei ole juhtunud, siis ei ole hetkel 
võimalik projekti tulemust vastavalt kriteeriumile määrata. 
 
Eelarves oli arvestatud võimalike lisategevustega juhuks, kui materjali jääb väheseks, näiteks 
taaskehastajate poolt loodud meedia kasutamine ning välifilmimine. Kuna materjali oli piisavalt, ei 
osutunud lisategevuste sooritamine vajalikuks ning summad jäid kulutamata. Videote raames 
tehtavate tööde maht oli umbes 550 töötundi. 
 
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 
 
Algse plaani järgi pidi projekt valmima 2018. aasta 1. juuliks. Selle plaanipärasele elluviimisele sai 
takistuseks asjaolu, et projekti teostamiseks mõeldud rahasumma laekus alles aprilli keskpaigaks. 
Projekti põhitöödega ei olnud võimalik alustada enne seda aega, mis lõi segi 2018. aasta alguses 
koostatud ajakava. Seetõttu pikendati projekti algselt ühe kuu võrra ning seejärel määrati selle 
tähtajaks 31. detsember. Esimese video prototüüp valmis 9. juuniks. See oli visualiseering sellest, 
kuidas kavatsetakse tegevust kujutada. Järgnevalt loodi selle põhjal uus versioon koos kõigi 
graafiliste elementidega. See sai valmis 17. juuniks. Järgnes sisu ja detailide kooskõlastamise ning 
viimistlemise periood ning 28. juulil esitati valminud versioon Eesti sõjamuuseumile. Kuna video 
oli ajaliselt palju pikem, kui ette nähtud, tehti ettepanek see lühendada. Lühendatud versioon valmis 
10. septembril ning pälvis heakskiidu. Kuna ma ei olnud rahul graafilise poolega, korraldasin selle 
põhjalikult ümber, muutes tegevuse kolmemõõtmeliseks. Seetõttu laeti esimene video üles Ajalugu 
Oskariga YouTube’i kanalile alles 24. novembril. 
Teise videoga alustati töid 2018. aasta oktoobri alguses ning prototüüp valmis 17. detsembriks. 
Kuna antud videos oli palju pilte ning töövõtted olid esimese video tegemisel juba välja töötatud, 
siis selle lõpetamine nii palju aega ei võtnud ning teine video anti Eesti sõjamuuseumile lõplikult üle 
2019. aasta jaanuari alguses. Ajalugu Oskariga kanalile jõudis see 11.01.2019 ning on 12.01.2019. 
õhtu seisuga kogunud 1756 vaatamist. 
 
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  
2860 € 2,813.5

1€ 

0 
581,01 € 2860 € 2232.5

€ 

0 0 

Kulude loetelu         
Personalikulu
d 1615 € 2021,6

1 € 

0 
406,61 € 1615 € 1615 € 

0 0 



Seadmete 
soetamine 600 € 774.4 € 

0 
174.4 € 600 € 600 € 

0 0 

Heli- ja 
pildimaterjalid
e kasutamine 

335 € 17.5 € 
0 0 

335 € 17.5 € 
0 0 

Filmimine 
225 € 

0 0 0 
225 € 

0 0 0 

Transport 
85 € 

0 0 0 
85 € 

0 0 0 

Kulu         
 
Kokku 
üle-/puudujää
k 

        

 
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 12.01.2019. 
 
 


