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Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3. 
aprillini 
 
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse 
edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike 
teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 2017. aasta taotlusvoorudes on kogukondadel KOPi toel võimalik 
anda oma panus ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisesse.  
 
Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest: 

 kogukonna areng; 
 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. 

 
Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot. 
 
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade 
toimumiskohad on aadressil http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor. 
 
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad: 

 mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik; 
 sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel. 

 
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks kl 16.30 Lääne-Viru Maavalitsusele, kas e-posti teel 
info@laane-viru.maavalitsus.ee, käsipostiga aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 kabinet 29 või 
tavapostiga, mille postitempel ei ole hilisem kui 03.04.2017. 
 
Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti 
õigeid, ehk 2017. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral 
võimalikult aegsasti oma maavalitsuse või arenduskeskuse poole pöörduksite. 
 
Tehniline lisainfo:  
Tarmo Treimann;  
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
656 0487, 5301 3652  
tarmo@kysk.ee 

http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor


 
Eda Lauri ja Riina Kaptein 
Lääne-Viru Maavalitsus 
eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee 
riina.kaptein@laane-viru.maavalitsus.ee  
325 8022; 3258020 
 
Sisuline, taotluse koostamise abi:  
Katrin Põllu 
SA Lääne-Viru Arenduskeskus 
mty@arenduskeskus.ee 
325 8028 
 
 

II kogukondliku turvalisuse ümarlaud Sõmerul ja kogukondliku 
turvalisuse vooru infopäevad Pärnus, Tallinnas ning Tartus 
 
Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu kutsub piirkonna külaseltse, MTÜ-sid ja külavanemaid 
osalema 6. aprillil kell 15.00 - 17.00 toimuvale kogukonna turvalisuse ümarlauale Sõmeru 
keskushoonesse. Esimene sarnane ümarlaud viidi läbi 02. mail Eipri külamajas. 
 
Ümarlaua teemad: 

 Maakonna turvalisuse nõukogu ülesannete tutvustamine. 
 

 Külaseltside ja piirkonna MTÜ-de soovid ja mõtted turvalisuse tõstmisel oma piirkonnas ja 
ettepanekud maakonna turvalisuse nõukogule. 

 

 Maakonna 2017. aasta Kogukondliku turvalisuse toetusvooru taotlemise tingimuste 
tutvustamine. Kogukondliku turvalisuse vooru projektide esitamise tähtaeg on 02. mai 2017. 
KÜSKi poolt toimuvad vooru infopäevad Pärnus, Tallinnas ja Tartus. Registreerumine ja info 
KÜSKi infopäevadest 

 
Lääne-Viru turvalisuse nõukogust osalevad ümarlaual Tarmo Mikkal, Maido Nõlvak ja Eerik Lumiste. 
 
Ümarlauast osavõtuks ja registreerumiseks saata e-kiri hiljemalt 04. aprill e-posti aadressil: 
info@laane-viru.maavalitsus.ee. 
 
Lisainfo: Tarmo Mikkal, telefon 325 8002, e-post: tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee 
 
 

Kutse sarja “Euroopal veab, Eesti veab!” üritustele 
 
Avatud Eesti Fond, vabaühenduste liit EMSL ja Riigikantselei kutsuvad huvilisi arutelusarja “Euroopal 
veab, Eesti veab!” üritustele. Tule, saa teada, mis plaanis, ja anna oma panus Euroopa tuleviku 
aruteludesse. 
 
Eesti juhib 2017. aasta teises pooles esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu tööd ehk otsib 28 riigi 
erinevates huvides kokkuleppeid, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese tulevikku. Eesti 
eesistumise prioriteedid tuginevad neljale väärtusele – uuendusmeelse, digitaalse, kaasava ja 
turvalise Euroopa Liidu arendamisele. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP5RFCOHmNbxz_6YvHPRmmrEcn8LCg40VfAVeBYgWG2WbnEw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP5RFCOHmNbxz_6YvHPRmmrEcn8LCg40VfAVeBYgWG2WbnEw/viewform?c=0&w=1


 
Euroopa tuleviku aruteludes selgitavad oma ala Eesti eksperdid lähemalt, millised on nende nelja 
väärtuse alla käivad teemad, mida Eesti eesistujana peab kõige olulisemaks ning kuidas need teemad 
mõjutavad Eesti ja ülejäänud Euroopa inimesi. Pärast Eesti eesistumise olulisemate teemade avamist 
ootame laudkondlikes vestlustes osalejate tagasisidet ja mõtteid, mida silmas pidada Eesti 
eesistumisprogrammi koostamisel. 
     
Üritusi juhib Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja, kogenud väitleja Toomas Roolaid.  
 
Üritused toimuvad: 

 20. märtsil Tallinnas (Tallinna Ülikool, Euroopa saal, Narva mnt 29) 

 22. märtsil Pärnus (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Ringi 35)  

 27. märtsil Narvas (Tartu Ülikooli Narva kolledž, Raekoja Plats 2) 

 29. märtsil Tallinnas (Salme Kultuurikeskus, Salme 12) 

 3. aprillil IT-eriüritus Tallinnas (TTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15)  

 5. aprillil Tartus (Dorpat konverentsikeskus, Turu 2) 
  
Osalemiseks palume registreeruda siin: https://goo.gl/forms/yI06ACpDtKmpp1fz1 
 
Lisainfo: Andrei Liimets (Avatud Eesti Fond), andrei@oef.org.ee, tel 5666 5142 
 
 

Algab ühiskondlike algatuste inkubaatori NULA teine hooaeg 
 
75 000-eurose auhinnafondiga inkubaator, mis keskendub ühiskondlike algatuste arendamisele, 
alustab teist hooaega ja ootab kuni 11. aprillini lahendusi teravatele ühiskondlikele probleemidele. 
 
KÜSKi ja Heateo Sihtasutuse korraldatava NULA inkubaatori eesmärk on leida uuenduslikke ja 
nupukaid lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Kuus meeskonda saavad võimaluse 
osaleda kuuekuulises inkubaatoris, kus arendatakse oma ideed koos ekspertide ja mentoritega. 
 
Inkubaatorisse oodatakse lahendusi, mis võivad olla seotud perede toimetuleku, hariduse, eakate 
elukvaliteedi, keskkonna, vaimse tervise või mõne muu kriitilise probleemiga Eesti ühiskonnas. Ideid, 
kuidas jõuda parimate lahendusteni ja võimalust kohtuda samast teemast huvitatud inimestega, 
pakuvad kaks inspiratsiooniõhtut – 28. märtsil Tallinnas ja 29. märtsil Tartus. 
 
Eelmisel aastal saatis oma idee 85 meeskonda ning inkubaatorisse jõudis neist seitse. Stardiraha 
oma idee elluviimiseks said Vaikuseminutid, Topsiring ja Kalamaja Avatud Kool. 
 
Lisainfot inkubaatorist ning toimuvatest inspiratsioonipäevadest www.nula.ee. 
 
Kontakt: Mari-Liis Dolenko, mariliis@kysk.ee, 521 2422 või 
Laura Kalda, laura@heategu.ee, 5563 9986 
 
 

Alanud on Teeme Ära talgukevad ja talgute kirjapanek 
 
Sellel kevadel on toimumas juba kümnses Teeme Ära talgukevad. Kõik inimesed, vabaühendused, 
ettevõtted ja organisatsioonid saavad juba oma talguid üles märkida talguveebis aadressil 

https://goo.gl/forms/yI06ACpDtKmpp1fz1
http://kysk.us12.list-manage2.com/track/click?u=abe1b40a09f68d95ed5806654&id=a9e19ac478&e=b2ca6a835a
http://kysk.us12.list-manage.com/track/click?u=abe1b40a09f68d95ed5806654&id=0a89705612&e=b2ca6a835a
http://kysk.us12.list-manage1.com/track/click?u=abe1b40a09f68d95ed5806654&id=18c47c0cf5&e=b2ca6a835a
http://kysk.us12.list-manage.com/track/click?u=abe1b40a09f68d95ed5806654&id=0e92b7d4b0&e=b2ca6a835a
http://kysk.us12.list-manage2.com/track/click?u=abe1b40a09f68d95ed5806654&id=9bed9667b3&e=b2ca6a835a


www.teemeara.ee, et kutsuda eestimaalasi osalema maikuu esimesel laupäeval, 6. mail peetaval 
talgupäeval. 
 
Talgupäev peetakse ikka sarnaselt eelmistele aastatele nii, et iga kogukond saab ise otsustada, 
millised tööd ühiselt ette võetakse.  
 
Üheks üle-eestiliseks üleskutseks on tänavu lipuväljakute korrastamine ja lipumastide 
püstitamine, et seada Eestimaa lipuehtesse. Koostöös Lipuvabriku ja EV100 korraldustoimkonnaga 
kutsub talgupäeva meeskond kogukondi ise valmistama või paigaldama valmis lipumaste. 
Kogukondade innustamiseks jõuab talgute stardipaketiga igasse talgupaika üks EV100 sümboolikaga 
2-meetrine mastivimpel, mis korrastatud lipuväljakutel ja valminud mastidel võib lehvida aastaringi. 
 
Koostöös XII noorte laulu- ja tantsupeo meeskonnaga on kõik oodatud korrastama oma kodukandi 
väikesed ja suured laululavad, et väärtustada seeläbi meie laulu- ja tantsutraditsioone ning aidata 
ühtlasi ette valmistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamist igas paigas üle Eestimaa. 
 
Eesti riigi juubeliks valmistudes ei saa aga tähelepanuta jätta ka meie elukeskkonda ning sellega 
seonduvaid muutusi. Sel kevadel soovib talgupäeva meeskond koostöös Päästeametiga suunata 
inimeste tähelepanu kliimamuutuse mõjudele ning valmisolekule võimalikeks loodusõnnetusteks. Igal 
aastal räsib Eestit mitu suuremat tormi, kus mõni paik saab tõsisemalt kannatada, eluks vajalikud 
ressursid lõpevad, taristu lakkab toimimast, inimesed kannatavad ja eludki võivad sattuda ohtu. 
Päästeamet kutsub üles inimesi ja kogukondi kaardistama oma kodukohas võimalikke ohte, mis 
võivad kaasneda suuremate loodusõnnetustega. Talgute stardipaketti kuulub üks LED-taskulambiga 
raadio, mis on vändaga laetav – juhuks kui elekter pikemalt ära läheb. Ohtude kaardistamiseks on 
välja töötanud küsimustik koos soovitustega, mis aitab võimalikke riske paremini reastada ja vajalikke 
talgutöid planeerida. Soovitusi talgutöödeks vt www.teemeara.ee/talgujuhile/vingerpussid 
 
 

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 
 

www.teemeara.ee
http://www.teemeara.ee/talgujuhile/vingerpussid
http://www.arenduskeskus.ee/


Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee 
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