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VEEBRUARI VÄIKESTE PROJEKTIDE RAHASTUSKOMISJONI SELETUSKIRI 

 

I. ÜLDSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on koostatud 16. veebruaril TalTechi rahastuskomisjoni esimehe Aivar Kamali 

poolt tuginedes teiste komisjoni liikmete tagasisidele ja koosoleku jooksul taotlejate esitatud 

küsimuste vastustele. Seletuskiri on kooskõlas Tudengielu rahastamise eeskirjaga. Komisjoni koosolek 

toimus 12.02.2020 TalTechi ruumis U01-227, Ehitajate tee 5, Tallinnas. Konkursile laekus kokku 6 

taotlust. Konkursi eelarve on 2 500 eurot. 

 

Väikeste projektide toetuste jagamisel lähtus komisjon järgmistest kriteeriumitest: 

• TalTech tudengite kaasatus projektimeeskonnas 

• Projekti suunatus TalTech tudengkonnale 

• Eelarve optimeeritus ja põhjendatus 

• Üliõpilaskonna ja ülikooli nähtavus ühiskonnas 

• Üliõpilaskonna juhatuse poolt kinnitatud lisakriteerium 

• Projekti tegevuse läbimõeldus ja teostatavus 

• Eelnevate projektikonkursside aruandluse korrektsus 

• Kaasfinantseeringu olemasolu ja leidmise suutlikkus 

• Kaitsmisel osalemine 

 

Komisjoni koosseis: 

1. Aivar Kamal – esimees  

2. Jasmin Michelle Mursula 

3. Helina Piibeleht 

4. Alejandra Karu 

5. Katriin Vinogradov 

6. Anna Grund 

7. Roman Bondarev  
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II. TALTECH ÜLIÕPILASESINDUSE TOETUS VEEBRUARIKUU VÄIKESTELE PROJEKTIDELE. 

 

Projektidele eraldatud toetussummad (eurodes): 

 

Jrk. 

nr 
Projekti nimi Taotleja 

Kekmine 

hinne 

Taotletav 

summa 

Eraldatud 

summa 

1 
Happy Big Band 

Weekend 
TalTech BigBänd 70.86 320 € 320 € 

2 Mürtsub Pill TalTech BigBänd 65.93 375 € 375 € 

3 Tulpide lahing III TalTech Filmiklubi 80.10 585 € 585 € 

4 
ÜKide ja ORGide 

olümpia 

TalTech 

Majandusteaduskonna 

Üliõpilaskogu 

87.17 330 € 255 € 

5 
Täiendõpe 

organisatsioonile 

Tallinna Tehnikaülikooli 

Puhkpilliorkester 
65.86 600 € 585 € 

6 
EarthDay2020-Let’s 

Talk Climate 
Yeshey Tshokden 79.57 380 € 380 € 

Kokku 2 590 € 2 500 € 
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III. TOETUSTE JAGAMISE/MITTEJAGAMISE SELGITUSED  
 

1. Happy Big Band Weekend 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech BigBändi poolt korraldatav projekt „Happy Big Band 

Weekend“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi 

tingimustele. Rahvusvahelise festival pakub nii Eestis kui ka välismaal tegutsevatele bigbändidele 

näidata oma mängimiskunsti ja loomingut. Kontserdid toimuvad märtsis kolmel päeval nii Tartus kui 

Tallinnas. Tallinnas korraldatakse kontserti 20. märtsil Tallinna Tehnikaülikooli aulas. Oodatav 

kuulajate arv peab ületama 100 inimest.  

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Helitehnik 120 120 

Helitehnika rent 200 200 

Dirigendi (juhendaja) tasu 0 0 

Helitehnika rent 0 0 

Reklaam 0 0 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 320 eurot. 

 

Taotletav: 320 eurot 

Eraldatud: 320 eurot 

 

2. Mürtsub Pill 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech BigBändi osalemine festivalil „Mürtsub Pill“ vastab 

Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi tingimustele. 

Festivalis osalemine annab TalTechi BigBändile võimaluse vahetada kontakte, jagada ja saada soovitusi 

repertuaari kohta ja hinnata oma taset. Selle projekti raames teeb organisatsioon koostööd TalTechi 

Puhkpilliorkestriga ning kaasavad instrumentaliste. Komisjon palub tulevaste arusaamatuste 

vältimiseks laiemalt põhjendada eelarvet. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Juhendaja tasu 0 0 

Transport 375 375 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 375 eurot. 

 

Taotletav: 375 eurot 

Eraldatud: 375 eurot 
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3. Tulpide lahing III 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech Filmiklubi poolt korraldatav projekt „Tulpide lahing III“ 

vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi tingimustele. 

Tegemist on põneva saatega ning põhineb Rooside sõda kontseptsioonil. Võistluses osalemiseks 

toimub TalTechis avalik konkurss ning osaleda saavad nii tudengiorganisatsioonid, üliõpilasnõukogud, 

kuid ka tipikatest koosnevad võistkonnad. Saate jooksul küsib saatejuht 4 küsimust, mis on varasemalt 

küsitud 100 tipika käest ja võistlejad peavad ära arvama kõige rohkem vastatud vastused. Saateid tuleb 

kokku 7: 4 eelvooru, 2 poolfinaali ja finaal. Saade salvestatakse 2 päeva jooksul. Taotlus ja eelarve on 

põhjalikud ning hästi koostatud. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Lisavideotehnika rent 100 100 

Stuudiokujundus 200 200 

lisa helitehnika rent 250 250 

Transpordikulud 20 20 

Pangaülekannete teenustasud 0 0 

Turundus 15 15 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 585 eurot. 

 

Taotletav: 585 eurot 

Eraldatud: 585 eurot 

 

4. ÜKide ja ORGide olümpia 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav 

projekt „ÜKide ja ORGide olümpia“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste 

projektide konkursi tingimustele. Tegemist on tutvumis- ja motivatsiooniüritus TalTech 

üliõpilaskogudele ja organisatsioonidele, et edendada nende vahelist suhtlust ning muuta koostöö 

sujuvamaks ja jätkusuutlikumaks. Üritus toimub ühel päeval. Lähtudes eelmiste komisjoni otsuste 

põhimõttest, komisjon ei toeta auhindade kulusid. Samuti märgib komisjon, et oma eelarve osas 

sobib projekt pigem suurte projektide konkursi alla, sest tegemist on mitmete organisatsioonide 

koostöö tulmusena sünnitud projektiga ning eelarve võiks kajastada mitte ainult MTÜKi punkti kui 

ka teiste organisatsioonide punktide kulusid.  

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Ruumi rent (U06 saun 5*18€/h + km) 108 108 

Toitlustus  0 0 

Auhinnad (medalid 3 komplekti 15 * 5€) 75 0 
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Olümpiaalade läbiviimiseks vajaminevad vahendid 0  0 

Mullipallide rent (5tk 49€/h  * 3h) 147 147 

 

Komisjon rahuldab taotluse mittetäielikus mahus 255 eurot.  

 

Taotletav: 330 eurot 

Eraldatud: 255 eurot 

 

5. Täiendusõpe organisatsioonile 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkestri poolt korraldatav 

projekt „Täiendusõpe organisatsioonile“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud 

väikeste projektide konkursi tingimustele. Projektiga soovitatakse panustada organisatsiooni 

liikmetesse, anda neile võimaluse end täiendada ja tõsta motivatsiooni. Projekti raames viiakse läbi 

pillitunnid valitud pillirühmadega, mida annavad vastava pilliliiki õpetavad professionaalid. Kuna 

projekti sihtrühm on väga kitsas ning piirdub organisatsiooni liikmetega, siis komisjon rahuldab 

taotluse mittetäielikus mahus. Samuti jäi ebaselgeks ka õppetundide hinna kujunemine, sest teise 

kursuse tudengi poolt pakutavad tunnid maksavad sama palju kui Muusika- ja Teatriakadeemia 

lõpetanud professionaali omad.  

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Saksofonirühma pillitunnid + rühmatund 240 240 

Klarnetirühma pillitunnid + rühmatund 180 180 

Metsasarverühma pillitunnid + rühmatund  0 0 

Löökpillirphma pillitunnid + rühmatunnid 180 165 

 

Komisjon rahuldab taotluse mittetäielikus mahus 585 eurot.  

 

Taotletav: 600 eurot 

Eraldatud: 585 eurot 

 

6. EarthDay2020-Let’s Talk Climate 
 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Yeshey Tshokdeni poolt korraldatav projekt „EarthDay2020-

Let’s Talk Climate“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide 

konkursi tingimustele. Projekt toetab kestliku arengu põhimõtteid ning koosneb mitmest osast: 

Maapäeva tähistamisest erinevate tegevuste kaudu, annetuskampaania korraldamisest ja keskkonna 

teemalise filmi vaatamisest. Tehakse koostööd TalTech Filmiklubiga. Üritus toimub 22. aprillil 

Mektorys. Taotlus on selge, kulud on põhjendatud. 
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The Student Union Funding Contest Committee found that the „EarthDay2020-Let's Talk Climate 

project“, organized by Yeshey Tshokden, meets the requirements for a Small Project Call for Proposals 

in Section V of the Rules for Student Life Funding. The project supports the principles of sustainable 

development and consists of several parts: celebrating the Earth Day through various activities, 

organizing a donation campaign and watching a film about the environment. The projekt includes a 

collaboration with TalTech Film Club. The event will take place on April 22 in Mektory. The application 

is clear, the costs are justified. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Refreshment Serving/Catering (Teach in Event +Donors) 350 350 

Transportation Cost 20 20 

Packing Box/ Sack for donarion collection 10 10 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 380 eurot. The Student Union supports the project in 

full amount of 380 euros 

 

Taotletav: 380 eurot 

Eraldatud: 380 eurot 

 

IV. LÕPPSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on edastatud üliõpilasesinduse juhatusele kinnitamiseks 17. veebruaril.  

 

Aivar Kamal 

rahastuskomisjoni esimees 

aivar.kamal@tipikas.ee 

+372 56666300 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

mailto:aivar.kamal@tipikas.ee

