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2022. AASTA MÄRTSI VÄIKESTE PROJEKTIDE RAHASTUSKOMISJONI 

SELETUSKIRI 

 

I. ÜLDSÄTTED 

 

Käesolev seletuskiri on koostatud 26. märtsil 2022 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 16. märtsil 2022 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Konkursile laekus kokku 4 

taotlust. Konkursi eelarve on 3 300 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. Fred Kristian Liivamägi 

4. Triin Sarapuu  

5. Brigitta Uibo  

6. Joosep Perandi 
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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 78 350 € 100 € 

2 Teadusgruppide Õhtak 
Loodusteaduskonna 

üliõpilaskogu 
82.32 265 € 265 € 

3 The Great FK Bake Off TalTech Filmiklubi 77,76 480 € 480 € 

4 

TTÜ Robotiklubi koolitus 

"Madalatasemeline 

sardsüsteemide 

programmeerimine" 

TTÜ Robotiklubi 65.24 750 € 750 € 

Kokku 1 845 € 1 595 € 
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III. TOETUSTE JAGAMISE/MITTEJAGAMISE SELGITUSED  
 

1. BESTx 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et BEST-Estonia poolt korraldatav projekt „BESTx“ osaliselt ei vasta 

Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi tingimustele. 

Komisjon rahuldab taotluse mittetäielikus mahus järgmisel põhjusel: 

• BESTx taotlus projekti korraldamiseks oli esitatud ka 2021. aasta oktoobri konkursi raames ning 

oli rahastatud täies mahus 250 eurot. Projekt ei ole tühistatud ning toimub plaanipäraselt. 

• Sama ürituse korraldamiseks oli esitatud teine taotlus märtsi konkursile. Uue taotluse 

esitamist põhjendati sellega, et üritus kestab nüüd ühe õhtu asemel kaks ja eelarve oleks 

suurem. 

• Nii rahastuse kui ka hindamise eeskirjad ei luba menetleda teist korda esitatud taotlust sama 

projekti korraldamiseks (v.a olukorras kui taotlus jäi rahuldamata või taotleja hiljem loobus 

taotlusest) isegi olukorras kui põhiürituse kontseptsioon muutub. Teise taotluse rahuldamine 

täies mahus oleks vastuolus rahastamise põhimõtega, sest sellisel juhul taotlejal oleks lõpmatu 

arv võimalus esitada taotlusi, saada täiendavat rahustust ja kunstlikult suurendada projekti 

eelarve. 

• Nii esialgses kui ka sellele konkursile esitatud taotluses esinevad suured ebakõlad eelarves. 

Oktoobris oli esitatud taotlus järgmise eelarvega: 

 

Kululiigid Taotlev summa Kogusumma 

Toit 50 75 

Turundus 100 100 

Meenekingitused esinejatele ja abilistele 0 80 

Korralduskulud 100 100 

 

• Märtsi konkursile oli esitatud avaldus aga järgmise eelarvega: 

 

Kululiigid Taotlev summa Kogusumma 

Toit 100 130 

Korralduskulud 100 100 

Tänumeened 0 120 

Turundus 150 174 

 

• Sellest võib järeldada, et korralduskulude jaoks küsitakse topeltrahastust. Oktoobris esitatud 

eelarves korralduskulude kogusumma on 100 eurot. Sama summa on kajastatud ka märtsis 

esitatud eelarves. See kulurida ei kuulu rahuldamisele. Turunduse jaoks on juba eraldatud 100 

eurot ning küsitakse täiendavalt 150 eurot. See tähendab, et kogu kulurea suurus peab olema 

vähemalt 250 eurot. Eelarves on kajastatud ainult 174 eurot. See kulurida kuulub osalisele 

rahuldamisele 50 euro ulatuses. Toidu peale esialgselt küsiti 50 eurot ja kogumaksumuseks oli 
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märgitud 75 eurot. Uues eealarves küsitakse 100 eurot rohkem ja kogusumma on 130 eurot, 

kuid peab olema vähemalt 150 eurot. See kulurida kuulub ka osalisele hüvitamisele 50 euro 

ulatuses. 

• Lõplik otsus: 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Toit 100 50 

Korralduskulud 100 0 

Tänumeened 0 0 

Turundus  150 50 

 

Komisjon rahuldab taotluse mittetäielikus mahus 100 eurot. 

 

Taotletav: 350 eurot 

Eraldatud: 100 eurot 

 

2. Teadusgruppide Õhtak 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et Loodusteaduskonna üliõpilaskogu poolt korraldatav projekt 

„Teadusgruppide Õhtak“ vastab Tudengielu rahastamise eeskirja V lõikes sätestatud väikeste 

projektide konkursi tingimustele ning komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus. Tegemist on seni 

vähem rakendatud kontsepstiooniga projektiga, mille eesmärgiks on anda võimalus erinevate TalTechi 

instituutides toimetavatel teadusgruppidel tutvustada lähemalt enda tegevusi, et anda tudengitele 

võimaluse leida endale sobiv teadusgrupp, kus on võimalik sooritada nii praktika kui ka lõputöö. Eriti 

oluline projekti korraldamine loodusteaduskonnas, mis on kõige väiksem tudengite arvu poole pealt 

teaduskond TalTechis. Eelarve on mõistlik ja taotlus on ülevaatlik. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Toitlustus 250 250 

Turundus 15 15 

Materjalid 0 0 

Logistika 0 0 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 265 eurot. 

 

Taotletav: 265 eurot 

Eraldatud: 265 eurot 

 

3. The Great FK Bake Off 

 



 
 

5 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TalTech Filmiklubi poolt korraldatav projekt „The Great FK Bake 

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

tingimustele ning komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus. Projekt on inspireeritud Briti telesarjast 

"The Great British Bake Off", kus võistlejate seast leitakse üles parim harrastuspagar. TalTech Filmiklubi 

plaanib filmida sarnast meelelahutusliku ja söögitegemist õpetavat saadet. Taotlus oli ülevaatlik ning 

eelarve loogiline ja põhjendatud. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Toitlustus 200 200 

Materjalid/tooraine 110 110 

Auhind 90 90 

Tehnika rent 80 80 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 480 eurot. 

 

Taotletav:480 eurot 

Eraldatud: 480 eurot 

 

4. TTÜ Robotiklubi koolitus "Madalatasemeline sardsüsteemide programmeerimine" 

 

Tudengielu rahastuskomisjon leidis, et TTÜ Robotiklubi poolt korraldatav projekt „TTÜ Robotiklubi 

koolitus "Madalatasemeline sardsüsteemide programmeerimine"“ vastab Tudengielu rahastamise 

eeskirja V lõikes sätestatud väikeste projektide konkursi tingimustele ning komisjon rahuldab taotluse 

täielikus mahus. Projekti põhiosaks on koolituse korraldamine. Koolituse eesmärk on anda osalajatele 

sügavam arusaam sardsüsteemide ülesehitusest ning C programmeerimiskeelest. Projekti ajakava ja 

koolituse raames käsitlevate teemade nimekiri on komisjonile selge ja arusaadav. Eelarveread olid 

põhjendatud kaitsmise ajal. 

 

Kululiigid Taotlev summa Eraldatud summa 

Mikrokontrollerid 350 350 

Elektroonikakomponendid & andurid 250 250 

Juhtmed, ühendusplaadid 150 150 

 

Komisjon rahuldab taotluse täielikus mahus 750 eurot. 

 

Taotletav: 750 eurot 

Eraldatud: 750 eurot 

 

 

IV. LÕPPSÄTTED 
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Käesolev seletuskiri on edastatud üliõpilasesinduse juhatusele kinnitamiseks 29. märtsil 2022.  

 

Aivar Kamal 

rahastuskomisjoni esimees 

aivar.kamal@tipikas.ee 

+372 56666300 

mailto:aivar.kamal@tipikas.ee

