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Abiks taotlejale

Taotlusvoorud avanevad järgmiselt:
14. - 18. märts
1.1 Turismi infrastruktuuri arendamine
1.2 Turismiatraktsioonide arendamine
2. Mikroettevõtluse arendamine
25. - 29. aprill
3. Piirkonna kompetentsi kasvatamine
4. Meede “Aktiivsed noored”

MTÜ Virumaa Koostöökogu avab märtsis ja aprillis oma
taotlusvoorud ning jagab näpunäiteid, mida taotluse
koostamisel silmas pidada.
Esimese asjana tuleks üle vaadata kõik Virumaa koostöökogu
(VIKO) kodulehel www.viko.ee olevad materjalid: VIKO strateegia, Leader-määrus, meetmed, hindamiskriteeriumid ja taotlusvormid. Kõik need on kättesaadavad lingi “dokumendid”
all. Kindlasti tutvu ka projektide menetlemise korraga, sealt leiab
info selle kohta, millised on taotleja õigused ja kohustused.

Leader-meetme raames antava projektitoetuse
avalduse punktid, millele tähelepanu pöörata
Punktid 1-3. Märgi oma organisatsiooni andmed olenevalt
sellest, kas esindad ettevõtet, omavalitsust või MTÜd, õigesse
lahtrisse. Mõtle järele, kas oled objektil toimetamiseks õiguslik subjekt või peaks taotluse esitama objekti omanik.
Punkt 9. Kohalik tegevusgrupp on MTÜ Virumaa Koostöökogu. See tähendab, et projekti tegevus peab toimuma
meie territooriumil ja tooma kasu siinsele piirkonnale. Kui
tegevus ulatub üle ühe valla piiri, siis kirjuta sinna kõik
omavalitsused, mille territooriumil tegevus toimub.
Punkt 10. Projekti nimi ei tohiks olla liiga pikk ja lohisev,
kuid sellest peaks välja tulema, kuhu ja milleks raha kasutatakse. Kuupäevaks märgi päev, millal taotlus jõuab VIKO
kontorisse. Soovitatav on taotlus isiklikult kohale tuua, võib
saata ka e-postiga, sel juhul digitaalselt allkirjastatult.
Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata meetme nimele ja
numbrile. Kõik meetmed on nummerdatud. Koodide leidmisel on abiks “seirenäitajad”. Jälgi, et sobiv kood oleks olemas ja meetmelehel. Vali ainult üks kood - see, mis hõlmab
suurema osa sinu tegevusest. Kõik tegevused, mis on seotud
põllumajanduse ja metsandusega, lähevad esimese telje alla
(kood algab numbriga 1). Investeeringud ja mittepõllumajanduslikud tegevused käivad kolmanda telje alla. Kõige
levinum kood on 322 (külade uuendamine), kuid on investeeringuid ja tegevusi, mis selle koodi alla ei sobi. Näiteks
võiksid ettevõtjad kasutada koode 312 (mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus) ja 313 (turismi soodustamine).
Punktid 11-16. Eelarve kirjuta lahti hinnapakkujate ja kui
võimalik, siis ka tegevuste kaupa. Kindlasti täida ka read 12
ja 15.1. Kui plaanid projekti raames omaosaluse katmiseks
tulu teenida, siis kirjuta see punkti 16 alla.
Punkt 17. Projekti plaanitava elluviimise aja määramisel pööra tähelepanu menetlemiseks kuluvale ajale. VIKO
menetluse aeg on üks kalendrikuu. Tegevusi ei saa hakata
ellu viima ja kulutusi tegema enne, kui taotlus on nõuetekohaselt esitatud PRIAsse. PRIA menetleb taotlust enne lõpliku vastuse andmist kuni kolm kuud. Projekti on aega ellu
viia kahe aasta jooksul pärast positiivse kinnituse saamist
PRIAlt.
Punktid 19-29. Punkti 9 märgi “jah” vaid siis, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 20 on “jah” ainult siis,
kui tegemist on koostööprojektiga Leader-määruse mõistes. Punkt 22 tuleb jaatavalt vastata neil, kes küsivad toetust käibemaksule. 27. punkt on “jah” nende jaoks, kes ei
ole riigihankekohuslased. Punkt 28 on “jah” siis, kui toetust
taotletakse investeeringuobjekti jaoks, millel on viieaastane
järelevalveperiood. Punkti 29 peab panema “jah” juhul, kui
investeeringuobjekt asub kaasomandis oleval maal ja maa
omanikud on andnud kirjaliku nõusoleku investeeringu
tegemiseks.
Punkt 30. Kindlasti too projekti tegevuse kirjelduses välja
projekti eesmärk ja kasusaajad. Kui on, siis ka alaeesmärgid. Pane kirja, kuidas projekt vastab VIKO strateegiale,
kohaliku omavalitsuse ja küla arengukavale; tegevuse jätkusuutlikkus, kas ja kui palju luuakse või säilitatakse töökohti,
kuidas on kaasatud noored, kas, kui palju ja mille jaoks
kasutatakse vabatahtlikku tasuta tööd.
Punkt 33. Projekti juht võib olla keegi, kes ei ole organisatsiooni allkirjaõiguslik isik. Sellisel juhul peab olema kaasa
pandud volitus, mis kinnitab, et isik võib projekti esitada ja
teostada kõiki selle raames tehtavaid toiminguid.

Taotlusvoore puudutavad infopäevad
28.02 kell 19
01.03 kell 19
02.03 kell 19
07.03 kell 19
08.03 kell 19

Taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu  
Hinnapakkumised tuleb esitada iga taotluses välja toodud
kulu kohta. Pakkumisi peab olema kolm, kui kulu ületab
10 000 eurot.
Hinnapakkumiste võtmisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et need oleksid adresseeritud taotlust esitavale organisatsioonile ning sisaldaksid täpseid andmeid investeeringuobjektide kohta (aadress, katastriüksuse nr jne). Hinnapakkumises peavad olema kirjas selle väljastamise ja kehtivuse
kuupäev; see peab olema kehtiv taotluse PRIAsse esitamise
ajal ning soovituslikult veel kolm kuud pärast seda. Lisaks
peab see sisaldama tehniliste tingimuste loetelu. Hinnapakkumine peab olema esitatud kululiikide kaupa, kusjuures
käibemaks peab olema eraldi lahti kirjutatud. Olemas peab
olema müüja kinnitus, et kaup on uus. Kunstlikult hinnapakkumist tükeldada ei tohi.
VIKOle tuleb taotlejal täiendavalt esitada eelarve (exceltabelina), ajakava, taustinformatsioon taotleja kohta, MTÜ
puhul lühitutvustus, ettevõttel äriplaan, maa ja/või hoone
omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid, ehitusluba, ehitus- või renoveerimistööde projekt koos vajalike
kooskõlastustega, maa või hoone omaniku kirjalik nõusolek
tema objektiga seonduvaks investeeringuks, investeeringuobjektidel avaliku kasutuse kokkulepe omanikuga, mis
kehtib vähemalt viis aastat pärast projektitegevuse lõppemist. Lisaks veel projektijuhi CV, oma- või kaasfinantseeringu garantiikiri, juhatuse või muu pädeva organi otsus.
Rendilepingute puhul peab silmas pidama, et need kehtiksid vähemalt viis aastat pärast viimase toetuse väljamaksmist ning selgelt peab kirjas olema objekt, ruum või hoone,
mis rendile antakse (koos katastrinumbriga).
PRIAsse peab esitama ehitusprojekti, mitte eskiisjoonised. Ehitusprojektile seatud tingimused on kirjas ehitusseaduses. Ehitusluba peab olema kõikidel objektidel ja ehitistel, mis lähevad avalikku kasutusse.

Alates 10. jaanuarist asub MTÜ Virumaa Koostöökogu kontor aadressil:
Kõrtsialuse külastuskeskus, Kõrtsialuse küla, Aseri vald, 43410 Ida-Virumaa.
Andrea Eiche, juhatuse esimees
5052195, andrea.eiche@sondavv.ee

Sonda rahvamajas
Kõrtsialuse seltsimajas
Mõedaku spordibaasis
Lüganuse noortekeskuses
Maidla noortekeskuse seminariruumis

Aili Ilves, tegevjuht
5345 7534, aili.ilves@viko.ee

Ott Penek, projektispetsialist
53403296, ottpenek@hot.ee

Taotlus esitatakse antud meetmes välja
kuulutatud perioodil.
Esitamise viimane tähtaaeg on kell 16 esitamise
viimasel päeval.
Hilisemaid postitusi vastu ei võeta.
Taotlus esitatakse nimetatud tähtajaks täielikult
ja korrektselt vormistatult. Abi ja nõu saamiseks
pöördu VIKO kontorisse varem kui viimasel
taotluste vastuvõtu päeval.
Kui VIKO komisjon on andnud projektile positiivse vastuse, siis on taotlejal õigus esitada projektitaotlus kahe
kalendrikuu jooksul PRIAsse.  
Pärast rahastamisotsust teavitab toetuse saaja koolituse,
seminari või infopäeva toimumisest PRIAt seitse päeva
varem aadressil leader@pria.ee ja Virumaa koostöökogu
aadressil aili.ilves@viko.ee. Vabatahtliku tasuta töö tegemisest teavitatakse neli päeva enne töö alustamist. Kui etteteatamisaeg on lühem või jäetakse see tegemata, siis toetust
selle ürituse eest ei maksta.
Kuludeklaratsiooni võib esitada maksimaalselt neljal korral. Valmis kuludeklaratsioon esitatakse VIKOle seirenäitajate kogumiseks ja allkirjastamiseks, seejärel viib toetuse
saaja selle PRIA kohalikku kontorisse. Võimaluse korral tule
kuludeklaratsiooniga VIKO kontorisse kohale. Juhul kui sul
pole kohale tulemiseks transporti, helista VIKO kontorisse
ning me tuleme ise sinu juurde, et aruanne kinnitada.

Toetuse saajad peavad toetatud objektid
(trükised, investeeringuobjektid, nimekirjad,
jaotusmaterjalid ja üritused) märgistama õigete logodega.
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Turismi arendamise meede
Turismi arendamise meede on jagatud kaheks alammeetmeks.
Turismi infrastruktuuri arendamise meetme eesmärgiks on piirkonda külastavate turistide
arvu suurendamine ja piirkonna turismiresursi parem ärakasutamine. Toetatavad tegevused on
külastus- ja puhkeotstarbeliste väikeobjektide väljaarendamine, puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamine, avalike tegevuste pakkumine ja suuremahuliste investeeringuprojektide ettevalmistamine.
Teotust saavad taodelda MTÜd, SAd ja kohalikud omavalitsused. Toetuse määr on 85% abikõlblikest tegevustest ja maksimaalne toetussumma 70 000 eurot.
Turismiatraktsioonide arendamise meetme eesmärk on piirkonna atraktiivsuse suurendamine
külastajatele suunatud toodete ja teenuste väljaarendamise kaudu. Toetatavad tegevused on majutus- ja toitlustuskohtade ning muude külastajatele suunatud toodete ja teenuste ning turismiatraktsioonide loomine ja arendamine.
Meede on mõeldud ettevõtjatele ning MTÜdele, kelle põhikirjaline tegevus on turismiteenuse
pakkumine. Toetuse määr on 60% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 50 000
eurot.
Hindamiskriteeriumid on mõlemal alammeetmel ühised.

Nr
1.

Kriteerium
Projekti vastavus meetme
eesmärkidele

Hindamiskriteeriumid

Osakaal
%

Hinne

25

4
2

0

2.

Projekti otsesed ja kaudsed
kasusaajad

10

4

2
0

3.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus

15

4

2
0

4.

Projekti teostatavus

20

4

2
0
5.

Taotleja suutlikkus

10

2

1
0
6.

Esmataotleja
organisatsioon

5

2
1
0

7.

Loodavate töökohtade arv

15

4
2
0

Mikroettevõtete
arendamise meede
Meetme eesmärgiks on töökohtade loomine piirkonna ettevõtete arengueelduste parema ärakasutamise kaudu.
Toetatavad tegevused on ettevõtte arenguks vajaliku seadme või masina soetamine ning paigaldamine, mille tulemusena luuakse vähemalt üks töökoht. Eelistatud on ettevõtjad, kes on saanud
EASist alustava ettevõtte stardi- või kasvutoetust ning need, kes tegelevad piirkonna eripäral põhinevate toodete väljaarendamisega. Taotluse saamiseks on vajalik äriplaan ja raamatupidamise olemasolu.
Sihtgrupp on mikroettevõtted, kus on kuni kümme töötajat, mille bilansimaht on kuni viis miljonit ning käive kuni kümme miljonit krooni.
Toetuse määr on kuni 60 protsenti abikõlblikest kuludest ning maksimaalne toetussumma 20 000
eurot.

Hindamiskriteeriumid
Nr

Kriteerium

1.

Projekti vastavus meetme
eesmärkidele

Kirjeldus

Projekt vastab meetme eesmärkidele, selle
vajalikkus on välja toodud ja korralikult põhjendatud.
Projekt vastab meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus on välja toodud, kuid
nõrgalt põhjendatud.
Projekt lahendab osaliselt kirjeldatud probleemi.
Projekt ei vasta meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus ei ole põhjendatud või ei
tule kirjeldusest välja.
Projekt ei lahenda kirjeldatud probleemi.
Otsesed ja kaudsed kasusaajad on konkreetselt välja toodud ja põhjendatud.
Kasusaajate arv on vastavuses planeeritud
kulutustega.
Otseste ja kaudsete kasusaajate arv on välja
toodud, kuid pole põhjendatud.
Otseseid ja kaudseid kasusaajaid ei ole välja
toodud või nende arv pole realistlik.
Kasusaajate arv ei ole vastavuses planeeritud kulutustega.
Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja avaldavad pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral on edasine
haldamine hästi läbi mõeldud ja selgelt lahti
kirjutatud.
Projekti tulemuste jätkusuutlikkus on
vähene. Investeeringuprojekti korral on edasine haldamine osaliselt läbi mõeldud.
Projekti tulemused ei ole jätkusuutlikud ja ei
avalda pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral ei ole edasine
haldamine lahti kirjutatud.
Projekt on hästi läbi mõeldud ja eelarve on
põhjendatud. Tegevused täidavad projekti
eesmärke, on optimaalsed ja loogilises järjekorras.
Projekti tegevused täidavad projekti eesmärke osaliselt, eelarve ei ole piisavalt põhjendatud.
Projekti tegevused ei täida projekti eesmärke
ja eelarve ei ole põhjendatud.
Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas
vajalik oskusteave. Projektijuht ja -meeskond
omab projektide elluviimise ja antud valdkonnas tegutsemise võimekust ja kogemust.
Projektijuhil ja -meeskonnal puudub piisav
oskusteave, võimekus ja kogemus projekti
elluviimiseks.
Taotleja suutlikkus projekti ellu viia ei ole
tõestatud, taotleja on varem rikkunud programmi lepingut.
Projekt korrektselt vormistatud.
Vormistamisel esinevad kergesti parandatavad puudused.
Projekt puudulikult vormistatud.
Projekti elluviimisega moodustatakse vähemalt 1 töökoht.
Projekti elluviimisega moodustatakse osalise
tööajaga töökoht.
Projekti elluviimisega ei moodustata töökohta.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekti otsesed ja kaudsed
kasusaajad

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus

Projekti teostatavus

Taotleja suutlikkus

Loodavate töökohtade arv

Osakaal
%

Hinne

15

4

Projekt vastab meetme eesmärkidele, selle
vajalikkus on välja toodud ja korralikult põhjendatud.

2

Projekt vastab meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus on välja toodud, kuid
nõrgalt põhjendatud.
Projekt lahendab osaliselt kirjeldatud probleemi.

0

Projekt ei vasta meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus ei ole põhjendatud või ei
tule kirjeldusest välja.
Projekt ei lahenda kirjeldatud probleemi

4

Otsesed ja kaudsed kasusaajad on konkreetselt välja toodud ja põhjendatud.
Kasusaajate arv on vastavuses planeeritud
kulutustega.

2

Otseste ja kaudsete kasusaajate arv on välja
toodud, kuid pole põhjendatud.

0

Otseseid ja kaudseid kasusaajaid ei ole välja
toodud või nende arv pole realistlik.
Kasusaajate arv ei ole vastavuses planeeritud
kulutustega.

4

Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja avaldavad pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral on edasine
haldamine hästi läbi mõeldud ja selgelt lahti
kirjutatud.

2

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus on
vähene. Investeeringuprojekti korral on edasine haldamine osaliselt läbi mõeldud.

0

Projekti tulemused ei ole jätkusuutlikud ja ei
avalda pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral ei ole edasine
haldamine lahti kirjutatud.

4

Projekt on hästi läbi mõeldud ja eelarve on
põhjendatud. Tegevused täidavad projekti
eesmärke, on optimaalsed ja loogilises järjekorras.

2

Projekti tegevused täidavad projekti eesmärke osaliselt, eelarve ei ole piisavalt põhjendatud.

0

Projekti tegevused ei täida projekti eesmärke
ja eelarve ei ole põhjendatud.

4

Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas
vajalik oskusteave. Projektijuht ja -meeskond
omab projektide elluviimise ja antud valdkonnas tegutsemise võimekust ja kogemust.

2

Projektijuhil ja -meeskonnal puudub piisav
oskusteave, võimekus ja kogemus projekti
elluviimiseks.

0

Taotleja suutlikkus projekti ellu viia ei ole
tõestatud, taotleja on varem rikkunud programmi lepingut.

4

Projekti elluviimisega moodustatakse üle 3
töökoha.

2

Projekti elluviimisega moodustatakse vähemalt 2 töökohta.

1

Projekti elluviimisega moodustatakse vähemalt 1 töökoht või säilitatakse antud ettevõttes
olemas olevad töökohad.

10

15

20

10

30

Kirjeldus
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Piirkonna kompetentsi
kasvatamise meede
Meetme eesmärgiks on piirkonna kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kolmanda sektori teadlikkuse ja piirkonna tuntuse suurendamine, mis aitab kaasa piirkonna arengule.
Toetatavad tegevused on infopäevade, koolituste, seminaride ja õppereiside korraldamine, mis
aitab paremini ära kasutada piirkonna arngueeldusi ning kasvatab kompetentsi ja teadlikkust; piirkonnaspetsiifiliste või Eestis ainulaadsete regulaarürituste käivitamine ja arendamine, strateegia
koostamine piirkonna ressursside hindamiseks, määratlemiseks ning efektiivseks kasutuselevõtuks, arenduskomplekside määratlemise ja väljaarendamise kava koostamine konkreetsete investeeringuprojektide ettevalmistamiseks ja infomaterjali väljaandmine.
Meetme sihtrühm on kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja kolmas sektor. Toetuse määr omavalitsustele ja kolmandale sektorile on kuni 90% ja ettevõtjatele kuni 60% abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne toetusmäär on 10 000 eurot, koolituste korral kuni 3000 eurot.

Meede “Aktiivsed noored”
Meetme eesmärgiks on noorte kaasamine kogukonna tegevusse.
Toetatavad tegevused on noortele suunatud koolituste, seminaride ja ürituste korraldamine.
Juhul kui projekti hulka arvatakse investeering, ei tohi selle maksumus ületada 30% abikõlblikest kuludest.
Meetme sihtgrupp on kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja kolmas sektor. Toetuse määr on
kohalikele omavalitsustele ning kolmandale sektorile kuni 90, ettevõtjatele kuni 60% abikõlblikest
kuludest.
Maksimaalne toetussumma on 10 000, koolituse puhul 2000 eurot.

Hindamiskriteeriumid
Nr

Kriteerium

1.

Projekti vastavus meetme
eesmärkidele

Hindamiskriteeriumid
Nr

Kriteerium

1.

Projekti vastavus meetme
eesmärkidele

Osakaal
%
20

Hinne

2.

3.

4.

5.

6.

Projekti otsesed ja kaudsed
kasusaajad

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus

Projekti teostatavus

Taotleja suutlikkus.

Esmataotleja
organisatsioon

25

15

Projekt vastab meetme eesmärkidele, selle
vajalikkus on välja toodud ja korralikult põhjendatud.

2

Projekt vastab meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus on välja toodud, kuid
nõrgalt põhjendatud.
Projekt lahendab osaliselt kirjeldatud probleemi.

20

10

10

Otsesed ja kaudsed kasusaajad on konkreetselt välja toodud ja põhjendatud.
Kasusaajate arv on vastavuses planeeritud
kulutustega.

2

Otseste ja kaudsete kasusaajate arv on välja
toodud, kuid pole põhjendatud.

0

Otseseid ja kaudseid kasusaajaid ei ole välja
toodud või nende arv pole realistlik.
Kasusaajate arv ei ole vastavuses planeeritud
kulutustega.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus on
vähene. Investeeringuprojekti korral on edasine haldamine osaliselt läbi mõeldud.

0

Projekti tulemused ei ole jätkusuutlikud ja ei
avalda pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral ei ole edasine
haldamine lahti kirjutatud.

4

Projekt on hästi läbi mõeldud ja eelarve on
põhjendatud. Tegevused täidavad projekti
eesmärke, on optimaalsed ja loogilises järjekorras.

2

Projekti tegevused täidavad projekti eesmärke osaliselt, eelarve ei ole piisavalt põhjendatud.

0

Projekti tegevused ei täida projekti eesmärke
ja eelarve ei ole põhjendatud.

4

Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas
vajalik oskusteave. Projektijuht ja -meeskond
omab projektide elluviimise ja antud valdkonnas tegutsemise võimekust ja kogemust.

2

Projektijuhil ja -meeskonnal puudub piisav
oskusteave, võimekus ja kogemus projekti
elluviimiseks.

0

Taotleja suutlikkus projekti ellu viia ei ole
tõestatud, taotleja on varem rikkunud programmi lepingut.

1
0

20

4

Projekt vastab meetme eesmärkidele, selle
vajalikkus on välja toodud ja korralikult põhjendatud.

2

Projekt vastab meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus on välja toodud, kuid
nõrgalt põhjendatud.
Projekt lahendab osaliselt kirjeldatud probleemi.

0

Projekt ei vasta meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus ei ole põhjendatud või ei
tule kirjeldusest välja.
Projekt ei lahenda kirjeldatud probleemi.

3.

Projekti otsesed ja kaudsed
kasusaajad

4

Otsesed ja kaudsed kasusaajad on konkreetselt välja toodud ja põhjendatud.
Kasusaajate arv on vastavuses planeeritud
kulutustega.

2

Otseste ja kaudsete kasusaajate arv on välja
toodud, kuid pole põhjendatud.

0

Otseseid ja kaudseid kasusaajaid ei ole välja
toodud või nende arv pole realistlik.
Kasusaajate arv ei ole vastavuses planeeritud
kulutustega.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus

4

Projektil tulemused on jätkusuutlikud ja
avaldavad pikemaajalist mõju.
Investeeringu korral on edasine haldamine
hästi läbi mõeldud ja selgelt lahti kirjutatud.

2

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus on
vähene. Investeeringu korral on edasine haldamine osaliselt läbi mõeldud.

0

Projekti tulemused ei ole jätkusuutlikud ja ei
avalda pikemaajalist mõju.
Investeeringu korral ei ole edasine haldamine lahti kirjutatud.

4

Projekt on hästi läbi mõeldud ja eelarve on
põhjendatud. Tegevused täidavad projekti
eesmärke, on optimaalsed ja loogilises järjekorras.

2

Projekti tegevused täidavad projekti eesmärke osaliselt, eelarve ei ole piisavalt põhjendatud.

0

Projekti tegevused ei täida projekti eesmärke
ja eelarve ei ole põhjendatud.

4

Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas
vajalik oskusteave. Projektijuht ja -meeskond
omab projektide elluviimise ja antud valdkonnas tegutsemise võimekust ja kogemust.

2

Projektijuhil ja -meeskonnal puudub piisav
oskusteave, võimekus ja kogemus projekti
elluviimiseks.

0

Taotleja suutlikkus projekti ellu viia ei ole
tõestatud, taotleja on varem rikkunud programmi lepingut.

20

15

Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja avaldavad pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral on edasine
haldamine hästi läbi mõeldud ja selgelt lahti
kirjutatud.

2

2

2.

Projekt ei vasta meetme eesmärkidele.
Projekti vajalikkus ei ole põhjendatud või ei
tule kirjeldusest välja.
Projekt ei lahenda kirjeldatud probleemi.

4

4

Hinne

Kirjeldus

4

0

Osakaal
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4.

5.

6.

Projekti teostatavus

Taotleja suutlikkus.

Esmataotleja
organisatsioon

15

10

10

2
1
0

7.

Vabatahtlik
tasuta töö

10

Projekt puudulikult vormistatud.

Projekt korrektselt vormistatud.
Vormistamisel esinevad kergesti parandatavad puudused.
Projekt puudulikult vormistatud.

4

Projekti elluviimisel teostatakse kogu omaosaluse ulatuses vabatahtlikku tasustamata
tööd.

2

Projekti elluviimisel teostatakse vähemalt
50% ulatuses omaosaluse katmiseks vabatahtlikku tasustamata tööd.

0

Projekti elluviimisel ei teostata omaosaluse
katmiseks vabatahtlikku tasustamata tööd.

Projekt korrektselt vormistatud.
Vormistamisel esinevad kergesti parandatavad puudused.

Kirjeldus

4

jaanuar 2011

Vabatahtlikud pritsumehed tõstavad pead
MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste, mis loodi soovist kaitsta
tõhusamalt enda ja oma lähedaste elu ning vara õnnetuste
eest, näeb vaeva selleks, et õnnetusi ennetada, kuid on
valmis ka õnnetuse puhul veevoolikud haarama, et tuli kiiresti
kustutatud saaks.
Selle aasta 13.augustil sündis
ametlikult MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste, mis on MTÜ
Virumaa Koostöökogu üks
uuemaid liikmeid. Ühing on
endale eesmärgiks seadnud
päästealase koolitamise, ennetustöö ja noortega tegelemise.
Viimane sai alguse juba selle
aasta 9. oktoobril, kui ühingu
juurde loodi noortering, kus
lastele tutvustatakse päästevaldkonda ning päästjate
igapäevast tööd, mille käigus
toimuvad väljasõidud komandodesse ning häirekeskustesse.
Kõige olulisemaks teemaks
noorteringis on aga ohtude vältimine - eelkõige õpetatakse
ohtu nägema ja vältima ning
tegutsema siis, kui õnnetus on
juhtunud.

Löövad päästmisel käed külge
Kui noorsoo- ja ennetustöö
koos vastava koolitusega on
üks olulisi osasid vabatahtlikus
päästeorganisatsioonis, siis ei
tähenda see, et õnnetuste likvideerimisel käsi külge ei lööda.
Ühing on seadnud endale eesmärgiks abikomandode loomise Purtse külas ja Aseri
asulas. “Kompetentsi omandamisel peavad abikomandod

olema toeks elukutselistele
päästjatele nende igapäevatöös
ning aitama kaasa kogukonna
üritustel turvalisuse tagamisele,” ütles MTÜ juhatuse liige
Madis Tombak, kes veab eelkõige päästevaldkonda.
Plaani kohaselt peaks Purtse
abikomando alustama tööd
juba järgmise aasta esimeses
pooles. Tänu Vajangu tuletõrjeühingule ning kohalikele
ettevõtetele OÜ Sigwar ja OÜ
Lüganuse HVM on ühingul
olemas ka esimene päästeauto
ning Lüganuse vallavalitsuse
kaasabil esimene abikomando
tugipunkt. Ida-Eesti päästekeskuse abil saab auto peale
ka vajaliku kustutusvarustuse ning ühingu vabatahtlikud päästjad kaitseriietuse.
“Lähima aja jooksul toimuvad
ka esmased koolitused meie
vabatahtlikele ning siis on
Purtse abikomando väljasõiduvalmis,” kinnitas Tombak.
Aga abi ei tohiks ühingust
olla ainult tule kustutamisel,
vaid ka vetelpäästetööde tegemisel supelrandades, veekogudel toimuvate ürituste turvamisel ning kadunud inimeste
otsimisel.
“Aasta jooksul on visioonis
käivitada aktiivselt kõik tege-

vusvaldkonnad ning see on
sisse kirjutatud ka meie arengukavasse,” rääkis Tombak,
kelle sõnul pole väheoluline
ka vabatahtlike päästjate ajaloo ning traditsioonide talletamine ja taasesitamine, milleks lüüakse üles pritsumeeste
muuseum. Esimesed sammud
sobivate ruumide ning eksponaatide leidmiseks on juba
tehtud.

Väärib taaselustamist
“Lüganuse ja Püssi vabatahtlikku tuletõrjet on viimase 60
aasta jooksul kaks korda välja
suretatud - 1950ndatel aastatel
riikliku otsuse ning taasiseseisvusaja alguses riikliku otsustamatusega,” rääkis MTÜ Purtse
Vabatahliku Pääste ning MTÜ
Purtse Vabatahtliku Merepääste ellukutsuja ning juhatuse liige Andrus Kütt. “Täna
on käes see hetk, kus vabatahtlik päästeteenus vajab ning
väärib koordineeritud taasärkamist,” lisas ta.
Poolteist aastat tagasi loodi
koos Purtse ja Liimala kogukonnaga MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste, millesse
loodeti koondada kõik päästealad. Siis selgus aga, et kahte
asja - päästet merel ja siseveekogudel - ühendada ei saa, kuna
Eestis on viimane päästeameti
ning esimene politsei- ja piirivalveameti rida. Nii loodigi
juurde MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste, mille vastutusalasse

MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste on kätte saanud oma esimese päästeauto, mis on kenasti
värvitud ning läheb kohe päästekeskusesse komplekteerimisele.
jääb jõgi ja rannaala ning tulekahjud.
Purtse vabatahtliku merepäästeüksuse
põhieesmärk
on piirivalve või päästeameti
lisajõuna päästa inimesed
kiiresti merelt, toimetada
hädalised kaldale ning anda
esmaabi kuni kiirabibrigaadi
saabumiseni. Võimekuse kasvades võiks organisatsioon
asuda appi ka reostustõrjel
ning aidata hätta sattunud aluseid. “Mõeldes meid ümbritsevale merele, Liimala rannale ja
sellega seonduvatele ohtudele,
väärib nii vabatahtlik tegevus,
merepääste, rannavalve, mereturvalisuse, sadamate ja randumiskohtadega seonduv kõvasti
mõtlemist ja tegusat toimetamist,” ütles Kütt, kelle hin-

nangul peaks merepääste üle
võtma samad kohustused nagu
kunagised merepäästejaamad
rannakülades.

Lisajõud on teretulnud
Küti sõnul peaks Liimala
kalurikülas olema vabatahtlik
päästeüksus või päästejaam,
sest kohalikud mehed tunnevad oma kodukoha madalikke,
kive ning karisid kõige paremini ning jõuavad hädasolijatele ka kõige kiiremini appi.
Selleks, et toimiks nii tulekahjude kustutamine kui ka
vee pealt inimeste päästmine,
on oluline vastava koolituse
läbiviimine. “See osa on oluline, sest tänavalt tulev inimene
ei saa minna kohe kaatrisse ja

asuda merel kedagi päästma see võib ohtu seada nii tema
enda kui päästetavate elud,”
rääkis Kütt.
Teine oluline osa on vabatahtlike olemasolu. “Ükski projekt
ega paberile kirjutatud visioon
ei asenda selle aktiivset teostajat - seetõttu on suurim puudus
vabatahtlikest endist,” tunnistas Tombak, kelle sõnul on
ühingus 30 liiget ja kohe on
neile lisandumas veel tosinkond inimest, kuid selleks, et
vabatahtlik päästmine korralikult toimiks, oleks liikmeid
veel juurde vaja. Kõik, kes
tunnevad, et tahavad antud
valdkonnas kaasa aidata, on
teretulnud!” kutsus Tombak
üles inimesi nende organisatsiooniga liituma.

Lüganusel avati keskus väikestele mürakarudele
MTÜ Virumaa Koostöökogu
esimesest taotlusvoorust toetust saanud MTÜ Mürakaru
Arenduskeskus avas Lüganuse
keskkooli kõrvalhoones väikelastele mõeldud mängutoa,

kus saab tasuta mängida, sünnipäevi pidada ning käia erinevates ringides oma loovust
arendamas.
Varem Lüganuse noortekeskuses toimetanud MTÜ Müra-

MTÜ Virumaa Koostöökogu

karu Arenduskeskus kolis
novembrikuus üle Lüganuse
kooli kõrvalhoonesse. Keskuse
käsutuses on seal 50ruutmeetrine pind, kuhu mahuvad kuni
kümneaastastele lastele mõeldud mängutuba, kööginurk
ning üks abiruum.
Mängutuba on mõeldud
tasuta mängimiseks kuni kümneaastastele lastele. Lisaks
hakatakse seal läbi viima mitmesuguseid laste loovusringe
nii päris väikestele põnnidele
kui natuke suurematele lastele.
Ringide töö hakkab toimuma
nii eesti kui vene keeles. “Rütmikaringis lapsed mängivad,

laulavad, teevad muusikat ja
mängivad ringmänge, loovusringides tehakse samuti muusikat, aga ka meisterdatakse
mitmesuguste materjalidega.
Me tahame lasta laste loovusel
lennata,” rääkis Marja-Liisa
Rebase MTÜst Mürakaru
Arenduskeskus.
Kõik materjalid, mida loovusringis kasutatakse, on lastesõbralikud. “Guaššvärve me
lastele kätte ei anna. Kasutame
nii lastesõbralikke asju kui
võimalik ning siin keskuses
saab laps mängida ka nende
asjadega, mida kodus puutuda
ei tohi - näiteks saab siin kat-

Kõrtsialuse külastuskeskus
43410 Kõrtsialuse küla, Aseri vald

suda jahu ja sellega mängida,”
rääkis keskuse teine eestvedaja
Kadri Kuusmik.
Sel ajal kui keskus on ringide
päralt, sinna mängima ei pääse.
Muul ajal on see iga päev kella
kolmeni tasuta kasutada. Tasulise teenusena saab keskust
rentida laste sünnipäevade
pidamiseks. Sellest ning loovusringide kuutasust kaetakse
mängutoa ülalpidamiskulud
ning sealt tuleb ka ringijuhtide
töötasu. Ka varem, kui tegutseti alles noortekeskuses, said
loovusringi tegijad oma tasu
ringidele kehtestatud tasust.
Sama raha eest osteti ka vajalikud meisterdamisvahendid.
Kokku läks mängutoa rajamine maksma 268 000 krooni,
millest suurem osa saadi toetusena MTÜ Virumaa Koos-

töökogu noortele suunatud
meetmest. Ruumid, milles
mängutuba asub, saadi vallalt
kasutada ilma rendirahata.
“Kui algselt plaanisime mängutoa rajada Kaitseliidu Lüganuse malevkonna hoonesse,
kus ruumi rohkem, siis küttekulud seal oleksid olnud liialt
suured,” ütles Kuusmik, kelle
sõnul tuli siis otsused üle vaadata ning leida teised ruumid.
Vald pakkus ruume kooli kõrval - samas majas, kus tegutseb ka Lüganuse koolieelikute
rühm.
Sobivate ruumide leidmine
oli ka põhjus, miks keskuse
valmimiseks kulus oodatust
kauem aega. Kui lõpuks ruumide osas kokkuleppele jõuti,
kestsid ehitustööd vaid mõne
kuu.
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