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APRILLI VÄIKESTE PROJEKTIDE RAHASTUSKOMISJONI SELETUSKIRI 

 

I. ÜLDSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on koostatud 20. aprillil TalTechi rahastuskomisjoni esimehe Aivar Kamali poolt 

tuginedes teiste komisjoni liikmete tagasisidele ja taotlejatele esitatud küsimuste vastustele. 

Seletuskiri on kooskõlas Tudengielu rahastamise eeskirjaga. Aprilli konkursi raames koosolekut ei 

toimunud (COVID-19 viirusepuhangu tõttu) ning küsimused olid taotlejatele edastatud elektrooniliselt. 

Konkursile laekus kokku 2 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 APRILLIKUU VÄIKESTELE PROJEKTIDELE. 

 

Projektidele eraldatud toetussummad (eurodes): 

 

Jrk. 

nr 

Projekti 

nimi 
Taotleja 

Kekmine 

hinne 

Taotletav 

summa 

Eraldatud 

summa 

1 
Survival 

2020 

Inseneriteaduskonna 

Üliõpilaskogu 
77.00 500 € 500 € 

2 Leia Tee BEST-Estonia 0.00 480 € 0 € 

Kokku 980 € 500 € 

 

  



 
 

3 

III. TOETUSTE JAGAMISE/MITTEJAGAMISE SELGITUSED  
 

1. Survival 2020 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt 

„Survival 2020“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide 

konkursi tingimustele. Projekti näol on tegemist 24-tunnilise üritusega, mille vältel toimuvad mitmed 

meeskondlikud võistlused, kus pannakse proovile osalejate metsas üleelamisoskused. Eesmärk on 

soodustada tudengite ja õppejõudude omavahelist suhtlust ja koostööd pannes nad omavahel 

võistkondadesse. Projekti taotlus on selge ja eelarve on põhjendatud. Komisjoni liikmete täiendavatele 

küsimustele vastati ammendavalt. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Asukoha rent 150 150 

Toitlustus 0 0 

Võistlusete jaoks vajaminev materjal 300 300 

Turundus 50 50 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 500 eurot. 

 

Taotletav: 500 eurot 

Eraldatud: 500 eurot 

 

2. Leia Tee 

 

Taotlejal BEST-Estonia on jäänud esitamata ÜE-le vähemalt 4 projekti aruannet (millest üks veel aastast 

2018) Tuginedes tudengielu rahastamise eeskirja punktile 22.10.-le, mis sätestab, et aruandluse 

mitteõigeaegse esitamise korral komisjonil on õigus järgmisi projekte mitte toetada, komisjon otsustas 

lükata tagasi projektitaotlus "Leia tee" ning tuletab meelde, et organisatsioon peab viivitamatult 

likvideerima oma võlgnevuse. 

 

Taotletav: 480 eurot 

Eraldatud: 0 eurot 

 

IV. LÕPPSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on edastatud üliõpilasesinduse juhatusele kinnitamiseks 20. aprillil.  

 

Aivar Kamal 

rahastuskomisjoni esimees 

aivar.kamal@tipikas.ee 

mailto:aivar.kamal@tipikas.ee


 
 

4 

+372 56666300 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


