Selgituseks ajalehe Saarte Hääl 15.03.2019 artiklis „Tegevustoetused tekitavad küsimusi“
esitatud väidete kohta
Selgitab abivallavanem Marili Niits
Näiteks kui MTÜ Võimlemisklubi Pärl sai regulaarseks
treeningtegevuseks 1000 eurot, siis MTÜ-le Võimlemisklubi Flex ja MTÜle Spordiring soovitatakse treeningute jaoks taotleda hoopiski
huvihariduse, erahuvikoolide või spordiklubide toetust.
Marili Niits: Siinkohal tuleb vaadata taotluste sisu. MTÜ Võimlemisklubi Pärl soovis toetust
3-5aastastele võimlejatele - sellises vanuses lastele huvi- ja sporditegevuseks puudub
võimalus taotleda toetust mõnest teisest taotlusvoorust. MTÜ Võimlemisklubi Flex ja MTÜ
Spordiring tegevusteks saab toetust taotleda teistest voorudest.
Näiteks kui vaadata külakokkutulekuid, siis Roobaka küla esmamainimise 500.
aastapäevale pühendatud suur külakokkutulek saab toetust 1000 eurot, Soela, Pammana
ja Murika küla kokkutulek kolme peale kokku aga 800 ning Orinõmme ja Liigalaskma
kokkutulek kahe peale 600 eurot.
Marili Niits: Jällegi tuleb vaadata taotluste sisu. Toetuste eraldamisel lähtuti taotleja soovist
vallapoolse toetuse suuruse osas, kui antud toetuse suurus oli põhjendatud ja valla eelarve
piires võimalik. MTÜ Roobaka Küla Selts taotles vallalt toetust summas 1250 eurot
(väljatoodud kasusaajate arv taotluses 210), Soela, Pammana ja Murika küla kokkutulekuks
taotleti toetust summas 2000 eurot (kasusaajaid 150). Lähtudes kasusaajate arvust ning
vaadates iga nimetatud üritust eraldiseisvalt, on antud juhul toetuse proportsioonid paigas.
MTÜ-le Ristivälja Seltsing eraldati kokku 600 eurot heakorra tagamiseks ning Orinõmme ja
Liigalaskme külade kokkutuleku korraldamiseks, seega on toetuse sihtotstarve ka muuks kui
vaid küla kokkutulek.

________________________________________________________________
Eriti nördimapanev on nende jaoks see, et taotluste esitamisest on möödas juba pool
aastat, kõigile anti lootust ja lõpuks hoiti selle kohta, kes toetust siiski ei saa, infot lihtsalt
kinni.
Vallavalitsuse kommentaar: Juhime tähelepanu, et kõiki taotlejaid teavitati, et
tegevustoetuste eraldamise otsused on võimalik langetada alles pärast valla 2019. aasta
eelarve kinnitamist. Eelarve võttis vallavolikogu vastu 28.02.2019, misjärel sai
hindamiskomisjon koguneda ning vallavalitsusele esitati ettepanekud kinnitamiseks
esimesel võimalusel. Taotlejaid teavitati vastava vallavalitsuse korralduse allkirjastamisest
koheselt. Arvestades taotluste suurt hulka ja hindamiskomisjoni põhjalikku tööd (nt lisati
soovitused täiendavate toetusvõimaluste kohta), toimus otsustusprotsess kiirendatud
korras eesmärgiga anda taotlejatele tagasisidet nii kiiresti kui võimalik.
Mõistame täielikult nende taotlejate pettumust, kelle taotlus seekord toetust ei saanud.
Paraku seab valla eelarve toetusvõimalustele piirid. 115 taotlusest eraldati toetus enamikule
ning toetust mittesaanute puhul soovitame võtta vallavalitsusega ühendust, et saada infot
võimalike täiendavate toetusvoorude osas.

