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AUGUSTI VÄIKESTE PROJEKTIDE RAHASTUSKOMISJONI SELETUSKIRI 

 

I. ÜLDSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on koostatud 24. augustil 2020 TalTechi rahastuskomisjoni esimehe Aivar Kamali 

poolt tuginedes teiste komisjoni liikmete tagasisidele ja taotlejatele esitatud küsimuste vastustele. 

Seletuskiri on kooskõlas Tudengielu rahastamise eeskirjaga. Komisjoni koosolek toimus 19.08.2020 

TalTechi ruumis U01-217, Ehitajate tee 5, Tallinnas. Konkursile laekus kokku 11 taotlust, kuid ainult 9 

olid võetud menetlusse. 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. Engel-Mari Mölder 

3. Helina Piibeleht 

4. Karl Christofer Reinhold 

5. Mia Peterson 

6. Annabel Tsarjov 

7. Rebecca Marie Berting  
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II. TALTECH ÜLIÕPILASESINDUSE TOETUS AUGUSTI VÄIKESTELE PROJEKTIDELE. 

 

Projektidele eraldatud toetussummad (eurodes): 

 

Jrk. 

nr 
Projekti nimi Taotleja 

Kekmine 

hinne 

Taotletav 

summa 

Eraldatud 

summa 

1 Mehloween2020 
Inseneriteaduskonna 

Üliõpilaskogu 
75.08 400 € 255 € 

2 Õuduste Öö 
Inseneriteaduskonna 

Üliõpilaskogu 
76 250 € 190 € 

3 
Projektihaldamise 

koolitus 

Inseneriteaduskonna 

Üliõpilaskogu 
79.75 325 € 300 € 

4 Spagetisild2020 
Inseneriteaduskonna 

Üliõpilaskogu 
83.17 200 € 175 € 

5 Don't do IT 
IT-teaduskonna 

Üliõpilaskogu 
76.17 430 € 230 € 

6 IT-ametite päev 
IT-teaduskonna 

Üliõpilaskogu 
68.42 400 € 275 € 

7 Välikino vol. 11 TalTech Filmiklubi 74.43 632 € 532 € 

8 Näitus "Lemmikud" TalTech Fotoklubi 74.86 300 € 260 € 

9 SSE Riga 2020 Taltech Väitlusklubi 66.07 710 € 280 € 

Kokku 3 647 € 2 497 € 

 

TalTech Tartu kolledži saadetud kaks taotlust ei vastanud väikeste projektide konkursi tingimustele 

ning olid konkursist eemaldatud. Projektides mainitud tegevusi rahastab üliõpilasselts oma aasta 

eelarvest.  
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III. TOETUSTE JAGAMISE/MITTEJAGAMISE SELGITUSED  
 

1. Mehloween2020 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt 

„Mehloween2020“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide 

konkursi tingimustele. Projekti näol on tegemist kostümeeritud sündmusega, kus osalejatele 

korraldatakse mänge ja võistlusi ning pärjatakse parima kostüümi-idee kandja. Projekti tehakse 

koostööd Robotiklubi ja Formula Student Team’iga. Projekti põhiline üritus toimub novembri esimesel 

poolel. Projektitaotlus on selge ja eelarve on põhjendatud. Konkursi piiratud eelarve tõttu toetab 

komisjon taotluses kõige paremini selgitatud kuluread.  

 

Rahastuskomisjon soovitab korraldajatele pöörata oma tähelepanu välistudengite ja teiste 

teaduskondade tudengite kaasamisele.  

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Koha rent 110 110 

Osalejate toitlustus 75 75 

Dekoratsioonid 65 0 

Valgustus ja tehnika 70 70 

Võistluste auhinnad 80 0 

Programm 0 0 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 255 eurot. 

 

Taotletav: 400 eurot 

Eraldatud: 255 eurot 

 

2. Õuduste öö 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt 

„Õuduste öö“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi 

tingimustele. Õuduste öö on meeleolukas filmiõhtu, mis toimub mahajäetud või kõheda atmosfääriga 

asukohas. Põhilise ürituse raames toimub ka kultuuriline programm: kohatuur ning kummitusmaja. 

Projektitaotlus on piisavalt selge ja eelarve on põhjendatud. Konkursi piiratud eelarve tõttu ei toeta 

rahastuskomisjon toitlustust, kuna leiab, et osalejad saavad ise seda endale tagada. 

 

Rahastuskomisjon soovitab korraldajatele pöörata oma tähelepanu registreerimisprotsessile ning 

võimalusel lahendada toimumiskohale saabumisega tekkivaid probleeme (et ka need, kellel 

puuduvad tutvused INSÜKis saaksid sellest projektist osa võtta). 
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Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Asukoha rent (koos giidiga) 100 100 

Valgustus 0 0 

Tehnika 55 55 

Dekoratsioonid ja sisustus 35 35 

Toitlustus 60 0 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 190 eurot. 

 

Taotletav: 250 eurot 

Eraldatud: 190 eurot 

 

3. Projektihaldamise koolitus 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt 

„Projektihaldamise koolitus“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste 

projektide konkursi tingimustele. Projektihaldamise koolitus 2020 on kahest koolitusest ja teemade 

arutamisest koosnev õhtu. Põhilisteks teemadeks saavad olla käitumispsühholoogia ja avalik 

esinemine/enesekehtestamine. Rahastuskomisjon leiab, et tegemist on prioriteetsete teemadega ning 

selle koolituse korraldamine on hetkel väga vajalik ning oleks kasulik kõikidele projektikirjutajatele. 

Taotlus on hästi koostatud ning eelarve on põhjendatud. Konkursi piiratud eelarve tõttu ei ole võimalik 

projekti toetada täies mahus. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Koolitus I 150 150 

Koolitus 2 150 150 

Toitlustus 25 0 

Ruumi ja tehnika rent 0 0 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 300 eurot. 

 

Taotletav: 325 eurot 

Eraldatud: 300 eurot 

 

4. Spagetisild2020 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt 

„Spagetisild2020“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide 

konkursi tingimustele. Spagetisild on silla ehitamise võistlus. Võistluse käigus peavad osalejad kuue 

tunni jooksul ehitama 500g spagettidest 0,5m sildega ja 0,2m laiuse silla. Auhindu jagatakse kahes 

kategoorias: suurim kandevõime ning unikaalseim silladisain. Lisaks TalTechi tudengitele võivad 
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osaleda ka teiste ülikoolide ning gümnaasiumi õpilased. Muljetavaldav on potentsiaalsete sponsorite 

arv. Taotlus on hästi koostatud ning eelarve põhjendatud. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Silla ehitusmaterjal 30 30 

Sildade kinnitusvahendid 25 25 

Muu ehitusmaterjal 50 50 

Medalid 25 0 

Korralduslikud üldkulud 70 70 

1. koha auhind 0 0 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 175 eurot. 

 

Taotletav: 200 eurot 

Eraldatud: 175 eurot 

 

5. Don’t do IT 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et IT-teaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt „Don’t 

do IT“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi 

tingimustele. Don't Do IT on meelelahutuslik IT-suunitlusega seiklusmäng, mille raames 

propageeritakse tervislikku ja sportlikku eluviisi. On oodatud osalema vähemalt 10 meeskonda, kuid 

keskmiselt osaleb 20 meeskonda. Projekti korraldatakse koostöös Lapikutega. Taotlus on väga põhjalik, 

kuid eelarve on olnud kohati ebaselge. Rahastuskomisjonile on jäänud ebaselgeks tehnika ja üldtarvete 

rendi summa kujunemine ning pildistamise osas soovitab pöörduda kas ÜE või TalTech Fotoklubi poole.  

 

Kululiigid 
Taotlev 

summa 

Eraldatud 

summa 

Punktidesse vajaminev inventar (sumo kostüümid jms) 120 120 

Plakatite/bännerite trükk ja kujundus 60 60 

Pildistamise teenus 50 0 

Toitlustus (igale tiimile pitsa Socialis) 0 0 

Auhinnad (3 võidutiimi, igas tiimis 4 liiget; auhinnad 

selgumisel) 
100 0 

Tehnika ja üldtarvete rent (kõlarid, mikrofonid, strobo, 

suitsumasin jms) 
100 50 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 230 eurot. 

 

Taotletav: 430 eurot 

Eraldatud: 230 eurot 
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6. IT ametite päev 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et IT-teaduskonna Üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt „IT 

ametite päev“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi 

tingimustele. Projekti põhiürituse näol on tegemist ühepäevase loengusarjaga, kuhu tulevad oma 

tööst, kogemustest ja üldisest huvist IT vastu rääkima mitmete firmade oma ala eksperdid. 

Sündmusega tahetakse tutvustama IT valdkonna esimese aasta tudengitele ning tänu sellele 

vähendada väljalangevust. Rahastuskomisjon soovib edaspidiselt juba enne projekti esitamist läbi 

mõelda ajakava, et rahastajal oleks selge arusaam tegevustest. Eelarve on selge, kuid pildistamise osas 

tuleb pöörduda kas ÜE või TalTech Fotoklubi poole. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Toitlustus 225 225 

Meened esinejatele 75 0 

Fotograaf 50 0 

Turundus 50 50 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 275 eurot. 

 

Taotletav: 400 eurot 

Eraldatud: 275 eurot 

 

7. Välikino vol. 11 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech Filmiklubi poolt korraldatav projekt „Välikino vol. 11“ 

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

Projekti põhiürituse näol on tegemist filmiõhtuga, mis toimub juba 11 korda. Eesmärk on anda uutele 

ja vanadele tudengitele (tipikatele) ja ka kogu TalTech akadeemilisele perele võimalus meeldivalt veeta 

üks õhtu semestri alguses. Välikino programm on mitmekesine ning hõlmab endas nii Filmiklubi 

loomingu kui ka lühifilmide näitamist. Taotlus ja eelarved on põhjendatud, kuid konkursi piiratud 

eelarve tõttu ei ole võimalik toetada projekti täies mahus.  

 

Kululiigid 
Taotlev 

summa 

Eraldatud 

summa 

Filmi litsentsi eeldatav summa 350 300 

Reklaam (plakatid + flaierid rebastekottidesse) 130 130 

Transport (sponsorkaubad, prügikastid, muu logistika) 0,3€/km 

(140 km) 
42 42 

Prügikastide rent 30 30 

Projektori rent 30 30 
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Auhinnad (TalTech Sümboolikaga meened) 50 0 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 532 eurot. 

 

Taotletav: 632 eurot 

Eraldatud: 532 eurot 

 

8. Näitus „Lemmikud“ 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech Fotoklubi poolt korraldatav projekt „Näitus 

„Lemmikud““ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi 

tingimustele. Projekti põhieesmärgiks on näidata Fotoklubi liikmete loomingut, tekitada noortes 

tudengites huvi TalTech Fotoklubi ja fotograafia vastu ning motiveerida neid liituma Fotoklubiga. 

Näituse põhiteema on inimeste lemmikud ehk koduloomad. Näitusele valitakse 16 pilti ning näitust 

eksponeeritakse TalTechi ruumides. Taotlus on olnud liiga üldine, kuid eelarve on põhjendatud. 

Konkursi piiratud eelarve tõttu ei ole võimalik toetada projekti täies mahus.  

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Piltide trükkimine fotokapale 260 260 

Näituse plakati kujundus ja trükk 40 0 

 

Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 260 eurot. 

 

Taotletav: 300 eurot 

Eraldatud: 260 eurot 

 

9. SSE Riga 2020 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech Väitlusklubi poolt korraldatav projekt „SSE Riga 2020“ 

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

Väitlusturniir SSE Riga IV on kahepäevane turniir, kus iga väitleja või kohtunik saab vastavalt oma rollile 

kas väidelda või hinnata vähemalt viit väitlust. Taotlus on hästi põhjalikult koostatud ning eelarve on 

põhjendatud. Siiski leiab komisjon, et kuna projekt on suunatud kitsale rühmale, siis oleks mõistlik 

suurendada projekti omafinantseeringut ning osalejad võiksid osa osalustasust maksta ise kinni. 

Viirusepuhangu tõttu turniiri toimumine ei ole veel kinnitatud. Projekti suure eelarve tõttu ning 

konkursi piiratud eelarve tõttu ei ole võimalik toetada projekti täies mahus.  

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Osalustasud (eelmise aasta näitel) 560 280 

Transport Tallinn-Riia-Tallinn 150 0 
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Komisjon rahuldab konkursi piiratud eelarve tõttu taotluse mittetäielikus mahus 280 eurot. 

 

Taotletav: 710 eurot 

Eraldatud: 280 eurot 

 

IV. LÕPPSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on edastatud üliõpilasesinduse juhatusele kinnitamiseks 24. augustil.  

 

Aivar Kamal 

rahastuskomisjoni esimees 

aivar.kamal@tipikas.ee 

+372 56666300 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

mailto:aivar.kamal@tipikas.ee

