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Maailmakoristuspäev Eestis (15.09)
Maailmakoristuspäev toimub 15.09 üle maailma, muidugi ka Eestis. Tegu on maailma ajaloo suurima
kodanikualgatusega, mis on alguse saanud Eestist ja mida juhitakse Eestist. Juba saab ennast
registreerida osalema, otsitakse ka talgujuhte ning osalema on oodatud ka meeskonnad.
Maailmakoristuspäeva prügi saab kaardistada veel kuni 26.08 kuupäevani. Alates 15.08 on aga juba võimalik
ennast talgutele kirja panna. Seda saab teha siin: https://pointerplanner.com/workspace/WCD2018
Vajatakse kindlasti ka talgujuhte.
Jagage infot ja osalege ise! Osalema on oodatud ka meeskonnad, meie KÜSKiga plaanime ka ühiselt osaleda!
Paljudele küsimustele leiate vastused siit: http://www.maailmakoristus.ee/kkk/

Noorte osaluse fondist taotlemise viimane tähtaeg (17.09)
Fondist toetatakse projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate
noorteühenduste (sh osaluskogude) vahelise koostöö arendamiseks
Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui
ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega. Toetustel puudub otsene
ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt on jäänud need 500€-1000€ juurde. Taotlusvooru tähtaeg on 17.09.2018.a.
Täpsema info leiab siit: http://enl.ee/projekt/noorte-osaluse-fond/

KÜSKi tugitegevuste taotlusvoor (03.09)
Tugitegevuste voorust rahastatakse tegevusi, mis on mõeldud laia ringi vabaühenduste arendamiseks või
kodanikuaktiivsuse suurendamiseks (omades üle-eestilist mõju) ning samuti saab toetust küsida
kodanikuühiskonna arengu jaoks oluliste sündmuste korraldamiseks.
Taotlemise tähtaeg on 03.09.2018 (kellaaega pole), toetust saab küsida ühe projekti kohta 3000 – 20 000 eurot,
taotlejaks võivad olla kõik Eesti Vabariigis registreeritud MTÜ-d ja SA-d, otsuse taotluste kohta teeb KÜSKi nõukogu
10. oktoobril.
Täpsema info leiab siit: https://kysk.ee/tugitegevused

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondlik toetusvoor
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed
tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe
teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja
tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
 edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad
võrgustikupõhist koostööd);
 aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla:
 Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei
ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotlusvoor avatakse 03.09.2018.a ning vormid on kättesaadavad www.virol.ee lehel (alates 03.09.2018).

Infopäev taotlejatele toimub 11.09.2018 kell 16.00 Kreutzwaldi 5, Rakvere (II korruse saal)

Videoseminar ''Mittetulundusühingute ja sihtasutuste raamatupidamine ja maksud” (sulle
sobival ajal)
Raamatupidamisuudiste portaal rup.ee on välja kuulutanud võimaluse osaleda uuel videoseminaril MTÜde
ja SAde raamatupidamisest ja maksudest. Peamised teemad, mida seminaril käsitletakse:
 Mittetulundusühingute olemus ja eesmärgid, raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted
mittetulundusühingutes ja kasutatav seadusandlus, sise-eeskirjad.
 Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades, RTJ 12 ja RTJ 14, muudatused alates 01.01.2014: tasud
ühingu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised
laekumised, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise bruto- või netomeetod, põhivara
arvestus.
 Projektide raamatupidamine
 Tulumaksusoodustusega MTÜ-d ja SA-d. Taotluse vorm TMIN; INF 4 ja INF 9 esitamine. Annetused ja
maksud.
 Isikliku sõiduauto kompensatsioon, lähetused, põhitegevusega mitteseotud kulud.
Lektor: Hele Moor, täiskasvanute koolitaja ja kutseõpetaja
Videoseminari kestus: 190 min
Hind: 49 eurot + KM
Videokoolitust saab vaadata täpselt siis, kui sulle sobib.
Lisainfo ja registreerimine: http://www.rup.ee/videoseminar/mtu-sa-raamatupidamine/

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni
arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine

• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse
tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee. Konsultatsiooni- ja infotegevusi
toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lisainfo:
Kaoke Kärdi,
Vabaühenduste konsultant,
telefon 325 8028, mob. 58501250
e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

