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2020. aasta kultuuritoetuste II taotlusvooru väljakuulutamine
Kultuuriprojektide toetused on ellu kutsutud toetamaks Saaremaa vallas toimuvaid ja valla
mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ning kogukonda kaasavaid sädeprojekte ning
projekte, millel on potentsiaal tõusta märgilisteks ja traditsioonilisteks.
Võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 29. augusti 2019. a määruse nr 30
„Mittetulundustegevuse toetamise kord“ § 5 lõike 1 punkti 2 ja lõike 5, § 9 lõiked 1 ja 2, § 10
lõike 4 ning Saaremaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2020. a määruse nr 1 „Saaremaa valla 2020.
aasta eelarve“ ning Saaremaa Vallavolikogu 28. mai 2020. a määruse nr 13 „Saaremaa valla
2020. aasta I lisaeelarve“, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
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Kuulutada välja 2020. aasta kultuuritoetuste (edaspidi toetus) taotlemiseks II taotlusvoor
(edaspidi taotlusvoor) perioodil 16.-30.06.2020 Saaremaa valla iseteenindusportaalis
iseteenindus.saaremaavald.ee.
Kinnitada toetuse taotlusvorm vastavalt käesoleva korralduse lisale 1.
Määrata taotlusvooru toetusfondi suuruseks 30 000 eurot.
Määrata taotlusvoorus toetuse ülempiiriks 2000 eurot taotleja kohta.
Kinnitada taotluste hindamiskriteeriumid vastavalt käesoleva korralduse lisale 2.
Toetuse taotlemise õigus on mittetulundusühingul või seltsingul, kes on registreeritud või
tegutseb valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste või lepinguliste eesmärkide hulka
kuulub Saaremaa Vallavolikogu 29. augusti 2019. a määruse nr 30 „Mittetulundustegevuse
toetamise kord“ §-s 2 nimetatud eesmärkide saavutamine.
Lisainformatsiooni taotlejatele annab kultuurinõunik Kristel Peel, tel 452 5071 (kultuuri- ja
vabaaja projektid).
Kinnitada taotluste hindamiskomisjon koosseisus:
Helle Kahm– Saaremaa valla abivallavanem, komisjoni esimees;
Aarne Põlluäär – Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja;
Kristel Peel – Saaremaa Vallavalitsuse kultuurinõunik;
Anneli Teppo-Toost – Saaremaa Vallavalitsuse kultuuritööspetsialist;
Piret Puusepp – Kuressaare Kultuurivara kultuurikorraldaja;
Krista Lember – Saare maakonna rahvakultuurispetsialist.
Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonnal korraldada toetuse taotlusvooru
avamisest, tähtaegadest ja tingimustest teavitamine Saaremaa valla veebilehel ja Saaremaa
valla infolehes Saaremaa Teataja ning taotluste menetlemine.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras

esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates
korralduse teadasaamise päevast.
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