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2020. AASTA OKTOOBRI VÄIKESTE PROJEKTIDE RAHASTUSKOMISJONI 

SELETUSKIRI 
 

I. ÜLDSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on koostatud 29. oktoobril 2020 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 

koosolekut ei toimunud ning taotlejad pidid kirjalikult vastama komisjoni küsimustele hiljemalt 20. 

oktoobriks. Konkursile laekus kokku 3 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. 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 OKTOOBRIKUU VÄIKESTELE PROJEKTIDELE. 

 

Projektidele eraldatud toetussummad (eurodes): 

 

Jrk. 

nr 
Projekti nimi Taotleja 

Kekmine 

hinne 

Taotletav 

summa 

Eraldatud 

summa 

1 BESTx BEST Estonia 59.50 235 € 0 € 

2 

Sõnakunsti ja keha liikuvuse 

koolitus TalTechi tudengitele 

ja töötajatele 

T-Teater 67.00 400 € 400 € 

3 Mika Pennaneni koolitus 
TalTech 

Cheerleaders 
68.71 400 € 400 € 

Kokku 1 035 € 800 € 
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III. TOETUSTE JAGAMISE/MITTEJAGAMISE SELGITUSED  
 

1. BESTx 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et BEST-Estonia taotlus „BESTx“ ei ole võimalik rahuldada, kuna: 

1. Taotleja pole ettenähtud tähtajaks (20.10.2020) vastanud komisjoni küsimustele. Küsimused 

olid edastatud 16.10.2020 ning meeldetuletus oli saadetud 19.10.2020. 

2. BEST-Estonial on jäänud esitamata või parandamata ÜE-le 4 aruannet: 1) 2018. aasta 

aastatoetuse aruanne 2) 2019. aasta aastatoetuse aruanne; 3) Võti Tulevikku 2019 projekti 

aruanne; 4) Enginaator 2020 projekti aruanne. Tudengielu rahastamise eeskirja punkt 22.10 

sätestab, et aruandluse mitteõigeaegse esitamise korral komisjonil on õigus järgmisi projekte 

mitte toetada ning tuletab meelde, et organisatsioon peab viivitamatult likvideerima oma 

võlgnevused. Samasisuline hoiatus oli tehtud ka 2020. aasta aprilli väikeste projekti konkursi 

raames ning komisjon veel kord märgib, et taotlejal ei ole võimalik eraldada rahastust kuni kõik 

võlgnevused ei ole kustutatud. 

3. Taotleja projekti keskmine hinne on alla 60 punkti ning juhindudes TalTech Üliõpilasesinduse 

tudengielu rahastamise hindamisjuhendi punktist 2.6, mis sätestab, et taotlused, mis saavad 

kokku vähem kui 60 punkti 100st, ei läbi lõplikku hindamist. Taotlejale põhjendatakse 

komisjoni poolt määratud punktisummat kriteeriumite kaupa seletuskirjas. Taotlus sai 0 punkti 

kaitsmisel osalemise ja aruannete korrektsuse eest, 7,5/15 punkti projekti tegevuse 

läbimõelduse ja teostatavuse eest ning see põhiliselt alandas keskmist hinnet. Komisjon leiab, 

et kuna esinevad muud puudused, mis ei võimalda rahastust eraldada (esitamata aruanded ja 

vastamata küsimused), siis keskmist hinnet ei saa ümardada. 

 

Taotletav: 235 eurot 

Eraldatud: 0 eurot 

 

2. Sõnakunsti ja keha liikuvuse koolitus TalTechi tudengitele ja töötajatele 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et T-teatri poolt korraldatav projekt „Sõnakunsti ja keha liikuvuse 

koolitus TalTechi tudengitele ja töötajatele“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud 

väikeste projektide konkursi tingimustele. Projekti eesmärk on tutvustada teoreetilises ja praktilises 

töötoas osalevatele TalTechi tudengitele ja töötajatele oma keha ja sõna teadlikku sihipärast valdamist 

esinemisel. Projekti ajakava on hästi läbi mõeldud, taotlus on põhjalik ning eelarve on põhjendatud. 

Projekt on otseselt seotud üliõpilaskonna arengukava eesmärkidega ning koolitusest saavad osa võtta 

nii TalTechi tudengid kui ka personaliliikmed. Palume taotlejat jälgida COVID-19 puhangust tulenevaid 

nõudeid ja tagada osalejatele ja korraldajatele turvalisust.  

 

Kululiigid 
Taotlev 

summa 

Eraldatud 

summa 

Koreograafi töötasu 200 200 
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Loomingulise juhi töötasu 200 200 

Vajalikud materjalid ja korralduskulud: trennivarustus, vajadusel 

vesi ja topsid, desinfitseerimisvahend, näks jne  
0 0 

Ruumirent (eeldus, et Tudengimaja kasutamine on tasuta) 0 0 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 400 eurot. 

 

Taotletav: 400 eurot 

Eraldatud: 400 eurot 

 

3. Mika Pennaneni koolitus 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech Cheerleaders poolt korraldatav projekt „Mika 

Pennaneni koolitus“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide 

konkursi tingimustele. Projekti eesmärk on õpetada ülikoolis cheerleadinguga tegelevatele tudengitele 

tehniliselt raskeid elemente maailmameistri Mika Pennaneni koolituse abil. Projektitaotlus on hästi 

põhjalikult koostatud, eelarve on läbi mõeldud ning vastused komisjoni küsimustele olid ammendavad. 

Palume taotlejat jälgida COVID-19 puhangust tulenevaid nõudeid ja tagada osalejatele ja 

korraldajatele turvalisust. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Mika Pennaneni koolitustasu 400 400 

Laevapiletid 0 0 

Majutus 0 0 

Treeningsaalid 0 0 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 400 eurot. 

 

Taotletav: 400 eurot 

Eraldatud: 400 eurot 

 

IV. LÕPPSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on edastatud üliõpilasesinduse juhatusele kinnitamiseks 29. oktoobril 2020.  

 

Aivar Kamal 

rahastuskomisjoni esimees 

aivar.kamal@tipikas.ee 

+372 56666300 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

mailto:aivar.kamal@tipikas.ee

