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Uus EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoor ja infopäev
Rakveres ning avatud on taotlusvoor „Igal lapsel oma pill“
KÜSK avab koos EV100 korraldustoimkonnaga uue taotlusvooru, kuhu oodatakse 25. aprilliks selliste
unikaalsete, uuenduslike ja koostöös valmivate piirkondlike algatuste ideid, mis sobivad Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks.
Taotlusvooru ootab KÜSK selliseid tegusid, ettevõtmisi ja sündmusi, mis oleksid elluviidavad
piirkondlikult mitmete kohalike partnerite koostöös, teeksid Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks,
oleksid kestva väärtusega ning looksid kindlama tuleviku lastele. Samuti peab idee ühtima EV100
põhiväärtuste ja eesmärkidega, mille kohta saab lugeda siit.
Vooru toetuste kogusumma on 200 000 eurot. Ühte algatust rahastatakse kuni 15 000 euroga, mis
võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Projekti põhitegevused peab ellu viima
ajavahemikul september 2017 – veebruar 2020.
Taotlusvoor on kaheetapiline. Esmalt kogutakse 25. aprilliks kingitusideid. Seejärel valitakse
ideede seast 30 parimat ning tehakse nende esitajatele ettepanek koostada nende põhjal 15. juuniks
korralikud projektid, mis lähevad omakorda hindamisele.
Taotlejateks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused eeldusel, et projekti esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.
Põhjalikumalt tutvustatakse vooru üle Eesti toimuvatel infopäevadel veebruaris ja märtsis. LääneVirumaal toimub infopäev 16. märtsil Rakveres rahvamaja suures saalis algusega kell 11.00.
Infopäeva osavõtust palume teatada hiljemalt 13. märtsiks meiliaadressile virol@virol.ee või
tel 3258044.
Lisainfo taotlemise ja teiste infopäevade kohta: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ev100-ki17
Tähelepanu! 2017. aasta „Igal lapsel oma pill“ taotlusvoor pillide ostmise toetamiseks on avatud ja
taotlusi saab esitada kuni 21. märtsini SIIN. Taotlusvoorus saavad osaleda nii muusikakoolid,
kultuuri-, huvi- ja noortekeskused, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad jms asutused ja kollektiivid,

kelle koosseisus on kuni 18-aastased lapsed ja noored tegelenud pillimänguga vähemalt kolme
viimase aasta jooksul. Täpsemalt saad tingimuste ja taotlemisega tutvuda siin: „Igal lapsel oma pill“

KÜSKi majandusliku elujõulisuse arenguhüppe voor
KÜSK avas 2017. aasta teise arenguhüppe vooru, kuhu kutsutakse taotlema avalikes huvides
tegutsevaid vabaühendusi, kes soovivad oma eesmärkide elluviimisel olulist arenguhüpet saavutada
ja teha seda läbi majandusliku elujõulisuse arendamise.
See, millis(t)ele majanduslikku elujõulisust suurendava(te)le võimekus(t)ele projektis keskenduda, on
ühingu enda otsustada ja põhjendada. Tuge saab küsida näiteks mõne teenuse pakkumise
käivitamiseks ja juba olemasoleva arendamiseks, annetuste kogumise ja tulu teenimise paremaks
läbimõtlemiseks, finantsjuhtimise koolitusteks jms.
Projekte saab ellu viia ajavahemikul 1. september 2017 kuni 31. oktoober 2018. Et oleks võimalik
hinnata projekti tulemusi, eeldame, et see kestab vähemalt 8 kuud. Piirkondlikult tegutsevad ühingud
saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 12 000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt
tegutsejad 15 000 eurot. Toetusraha saame jagada vastavalt 145 000 ja 135 000 eurot.
Vooru ja selle temaatika tutvustamiseks korraldab KÜSK märtsis kaks infopäeva:
 24.03 Tallinnas (Euroopa Hotelli Ida-Euroopa saalis, Paadi 5) - registreerimine ja päevakava
 29.03 Tartus (Tartu Loomemajanduskeskuses, Kalevi 17) - registreerimine ja päevakava
Planeerimisel on ka viis inspireerivat koolituspäeva ning nende toimumistest teavitatakse edaspidi.
Lisainfo, tingimused jm vajalik: http://kysk.ee/taotlusvoorud/me17
Kontakt: Kleiri Vest, tel 656 04 89, e-post: kleiri@kysk.ee

Korteriühistute ja -omanike infopäev 16. märts Rakveres
Seoses 01.01.2018 uue Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisega korraldab Eesti
Korteriühistute Liit koostöös Justiitsministeeriumiga infopäeva, kuhu on oodatud korteriühistute,
korteriomanike ühisuste ja omavalitsuste esindajad ning teised uuest korteriomandi- ja
korteriühistuseadusest huvitatud.
Rakveres toimub infopäev 16. märts 2017 kell 16.00 kuni 18.15 Art Hotelli hoovipealses majas.
Infopäeva toimumisaeg kõikides linnades.
Infopäeval tutvustatakse, milliseid muudatusi toob tänastele korteriühistutele ja korteriomanike
ühisustele kaasa järgmisel aastal jõustuv uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Infopäev on üles
ehitatud kehtiva õiguse ja 01.01.2018 jõustuva uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse võrdleval
analüüsil. Käsitlemist leiavad täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted. 2018. aastal
jõustuva uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse suurim muudatus puudutab korteriomanike
ühisusi, mis seaduse jõustumisel muutuvad korteriühistuteks seaduse alusel.
Lektoriks EKÜL jurist (Urmas Mardi, Margus Saulep või Irina Reva).

Tervisenõukogud kutsuvad jagama retsepte, nippe
persoonilugusid suhkrute tarbimise vähendamiseks

ja

Lääne-Viru maavalitsus ja Harju maavalitsus kutsuvad osalema veebikogumiku „Toidupüramiidi tipp“
koostamisel, et kokku panna veebiväljaanne, millest leiab põnevaid retsepte, nutikaid soovitusi ja
kasulikke kogemusi suhkrute tarbimise vähendamiseks. Retsepte, nippe ja persoonilugusid ning pilte
oodatakse hiljemalt 13. märtsiks aadressidel kaidy.aljama@laane-viru.maavalitsus.ee või
nele.kunder@harju.maavalitsus.ee
Lääne-Viru maavalitsuse tervisedendaja Kaidy Aljama sõnul on oodatud erinevad retsepte koos
piltidega, kus suhkrut, mett või siirupit on mõne muu koostisosaga asendatud. Kui edastatav retsept
ei ole saatja enda poolt kokku pandud, siis tuleks saatmisel lisada viide allikale.
„Selleks, et teised saaksid hiljem katsetusi järele teha, võiks retseptis sisalduda lisaks kasutatud
toorainete täpsetele nimetustele ja kogustele, ka valmistamise lühikirjeldus,“ selgitas Aljama.
Hea on, kui kogused tuuakse grammides (sobib ka tükkides, spl-des jne), kuid kindlasti peab olema
puhastatavatel toorainetel (nagu näiteks köögiviljad) juures märkus, kas toodud kogus on esitatud
puhastamata või puhastatud tooraine kohta.
Lisaks oodatakse ka inimeste kogemusi teemal, miks otsustasid muuta oma toidusedelit? Kust saad
toitumise (eriti just lisatavate suhkrute) kohta infot? Kuidas kontrollida magusaisu ‒ kokkulepped,
asendustegevused, traditsioonid?
Retsepte, nippe ja persoonilugusid ning pilte oodatakse hiljemalt 13. märtsiks aadressidel
kaidy.aljama@laane-viru.maavalitsus.ee või nele.kunder@harju.maavalitsus.ee
Kuigi kogumiku koostamise fookuses on suhkur, siis vaadatakse toitumist tervikuna koos liikumisega,
samuti annavad soovitusi Tervise Arengu Instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi ning personaaltreener
Sven Hõbemägi. Osalejate vahel loositakse auhindu.
Materjalid ja lisainfo:
Lääne-Virumaal
Kaidy Aljama telefon 3258025, e-post kaidy.aljama@laane-viru.maavalitsus.ee

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: Katrin Põllu, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

