Juhatuse koosolek toimus 14.04.2020 telefonikonverentsi teel.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00

Protokoll vihmavarjuprojektide taotluste arutelust
Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Jaanika Tiitson, Mikk Rand, Jüri Saar (telefoni teel).
Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus
Taotlused, mida läbi vaadati:
1) 20_Valjala astevanemate sõpruskond, õppekäik ja õpiringid;
2) 23_ MTÜ Kadakmari, Aitähh, abikäed!

20_ VALJALA LASTEAIA LASTEVANEMATE HUVIGRUPP
Tegevuse eelarve
1350.00

Taotletav toetus SKK-lt
1215.00

SKK otsus rahastuseks
1215.00 €

JUHATUSE ARVAMUS:
Taotluse sisu ja eelarvet on mitmeid kordi täiendatud. Sisu poolest vastavad lastevanemate
poolt planeeritud ühised õppekäigud ja õpitoa läbiviimine meie meetme eesmärgile.
Eelarve osa toetab SKK tegevusi järgmiselt:
1) Õppereis Pajuvärava tallu 5 korral, max 150 in x 3.- = 450.- eur (planeeritav toetus
sellest 405.- eur ja omaosalus 45.- eur ehk 10%). Tegelik eelarve kasutus ja Pajuvärava
talu poolt esitatud arve selgub siis päriselt talu külastanute arvu põhjal. Aga kuna ühe
külastuse max inimete arv on 30 ja talu planeeritakse külastada 5 korral, siis ei saa
inimesi olla rohkem kui 150.
2) Kahe töötoa läbiviimine lasteaias kokku 90 inimesele:
Juhendaja transport 2 x 50.- km x 0,50 eur = 50.- eur
Kahe töötoa ettevalmistamine ja läbiviimine, materjal (puidust žabloonid, lambanahk
jms) 90 in x 9,444 eur = 850.- eur
Kokku 2 töötoa läbiviimine lasetaias: 900.- eur (planeeritav toetus sellest 810.- eur ja
teie omaosalus 90.- eur ehk 10%).
Kokku rahastab SKK tegevusi 1350.- euro ulatuses, millest toetus on 1215.- eur ning 135
tasub taotleja SKK-le omaosalusena.
23_ MTÜ Kadakmari
Tegevuse eelarve
750,00

Taotletav toetus SKK-lt
675,00

SKK otsus rahastuseks
675,00 €

JUHATUSE ARVAMUS:
Leiti, et kodanikualgatuse korras ellu kutsutav tegevus on igati tänuväärne ja toetamist väärt.
Kui tekib võimalus tänuürituse korraldamiseks, siis SKK on valmis ka tänuürituse läbiviimisse
panustama.
14.04.2020 koosoleku tulemusena eraldati kokku 1890€.

Varasemalt, 20.03.2020 koosoleku tulemusena eraldati toetuseks kokku 2465€, 18.02.20
koosoleku tulemusena 9020,20€ ja 03.03.2020 koosoleku tulemusena eraldati toetuseks
kokku 12427€.
Eraldatud toetusest on loobunud MTÜ Popi (1800€ ja Orissaare Jahimehed 387€).
Kokku kogu eelarvest seega eraldatud praegu 23615,20€
Järgmine arutelu toimub uute projektide lisandumisel 28.04.2020

------------------Koit Kelder
Koosoleku juhataja

------------------Terje Aus
Protokollija

