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Kogemuskohtumine Aasukalda Priitahtliku Päästekomandoga 

Kutsume kõiki huvilisi kogemuskohtumisele Aasukalda Priitahtliku Päästekomandoga 26. juuli 
2016 algusega kell 13.00 Viru-Nigulasse (aadressile Maarja 7). 
 
Lisaks päästekomandoga tutvumisele kingitakse kõigile osalejatele ka päästjaks olemise 
kogemus. Olenemata ilmast kaasa võtta nn pikad riided (pikavarukatega pluus, dressid vms). Ei 
ole välistatud märjaks saamine!  
 
Päästekomandoga kohtuma on teretulnud nii suured kui väikesed ja üritusel osalemine on 
kõigile tasuta. Peale kogemuste vahetamist ja uute ammutamist saab vabas õhkkonnas 
omavahel juttu puhuda ja väikese pikinku pidada. Selleks palume igaühel kaasa võtta piknikukorv 
meelepärasega. 
 
Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt 25. juuliks e-posti aadressil 
mty@arenduskeskus.ee. 
 
 

Maanteeameti liikluskasvatus- ja liiklusohutusalase 
projektikonkurss 
 
Üleriigilise projektkonkursi kaasrahastamise kaudu soovib Maanteeamet tõsta elanikkonna 
liiklusalast ohuteadlikkust ning aktiviseerida kodanikkonda algatama liikluskasvatusega seotud 
tegevusi. Liikluskasvatusalase ennetustegevusega seotud projektitaotluste esitamise tähtaeg on 
15. august 2016 (projektid, mille tegevused toimuvad perioodil 15.09 kuni 30.11). 
 
Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa liikluskultuuri paranemisele ja liikluskasvatusalaste 
kodanikualgatuste kasvule Eestis, leida koostöökontakte nii kodanikuühenduste, seltside kui MTÜ-
dega, kaasata kohalikke omavalitsusi liiklusohutusalase teabe levitamisse, leida uusi loomingulisi 
viise liikluskasvatusalaste tegevuste läbiviimiseks ning lõimida liiklustemaatikat paikkonna 
ettevõtmistesse. 
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Maanteeameti liikluskasvatuse osakond ootab kandideerima asutusi, registreeritud MTÜ-sid ja 
sihtasutusi, FIE-sid, seltsinguid, kohalikke omavalitsusi ja muid organisatsioone (v.a riigiametid). 
Projekte toetatakse maksimaalselt 50% ulatuses kogumaksumusest, teise poole projekti 
liiklusohutus- ja liikluskasvatusalaste tegevuste kulust peab moodustama omafinantseering või 
lisaks ka kaasfinantseering kolmanda(te)lt osapool(t)elt. 
 
Lisainfo: http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/projektikonkurss/ 
 
 

Täiskasvanute võtmepädevuste arendamise taotlusvoor 
 
Sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium ootavad projekte taotlusvooru 
„Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“. Taotlusvoorus saab taotleda toetust täiskasvanute 
võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on 
põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad 
täiskasvanud. Taotlusvoor  on avatud kuni 17. augustini 2016 kell 17.00. 
 
Toetust saab taotleda võtmepädevusi arendavate koolituste läbiviimiseks ning erinevateks 
sihtgrupi esindajaid õppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate 
koolitus- ja arendustegevusi. 
 
Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas: https://etoetus.struktuurifondid.ee.  
 
Lisainfo: www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused 
 
 

„Liblikaefekti“ heategevuskampaania 

Valio ja Lastekaitse Liit algatasid ühiselt Liblikaefekti heategevuskampaania, mille eesmärk on 
toetada vähekindlustatud laste spordiharidust. Kampaania abiga aidatakse trennis käia nendel 
lastel, kellel seni pole selleks võimalust olnud. Lisaks lapse kehaliste võimete arendamisele aitab 
sport arendada ka lapse sotsiaalseid oskuseid. 
 
Heategevuskampaania elluviimiseks suunab Valio iga Alma 150-grammise liblikaga 
kohupiimakreemi müügitulust ühe sendi projekti toetuseks. Kampaania kohupiimakreemi kaaned 
on märgistatud spetsiaalse toetusikooniga ning nende ülesleidmist poelettidel lihtsustavad 
värvilised liblikad tootepakendil.  
 
Liblikaefekti toetusele kandideerimise kriteeriumid ja ankeedi leiab veebilehelt 
www.alma.ee/liblikaefekt. Ankeete oodatakse kuni 15. oktoobrini ja toetuse saajad kuulutatakse 
välja aasta lõpus. 
 
 

Osale projektis „Pane küla elama“ 

Telia Eesti AS kutsub kõiki aktiivseid külasid ja nende elanikke kaasa lööma projektis „Pane küla 
elama“, mille tulemusena varustatakse parimad külakeskused kvaliteetse internetiühenduse ja 
moodsate seadmetega. Kampaanias on võimalik osaleda kuni 31.07.2016. 
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Projekti eesmärk on tunnustada aktiivseid külasid ja külaelanikke, kes on valmis panustama oma 
aega ja energiat sellesse, et edendada elu maal ning sõna otseses mõttes oma küla elama panna. 
Projektis saavad osaleda kõik külad, kes soovivad kohalikku külaelu elavdada ja muuta külamaja 
kohaks, kus kogu külarahval on mõnus koos käia ning ühiselt asju ette võtta.  
 
Telia žürii valib suve jooksul kõigi projektis osalenute vahel välja neli Eestimaa küla, mille 
külakeskusesse, rahvamajja või mõnda teise ühiseks kooskäimiseks ette nähtud hoonesse 
paigaldatakse Telia 4G internet koos MINU.TV teenusega, 55-tolline nutiteler ning korralik 
sülearvuti. 
 
Lisainfo: www.telia.ee/kula 
 
 

Kultuurkapitali 2016. aasta III taotlusvoor 
 
Eesti Kultuurkapitali 2016. aasta III vooru taotluste esitamise viimane päev on 22. august. 
Taotlused tuleb esitada kultuurkapitali kodulehe kaudu: www.kulka.ee. 
 
Lääne-Virumaa ekspertgrupp toetab: 

 Lääne-Virumaaga seotud projekte; 

 maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist 
maakonnas;  

 piirkondlikku seltsitegevuse arengut;  

 maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel 
festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel; 

 laste ja noorte arengule suunatud projekte;  

 maakonna ajalugu, kultuuripärandit ning maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist;  

 maakonna tublide ja teenekate kultuuri- ja sporditegelaste meelespidamist;  

 arengule suunatud projekte ja koolituste korraldamist; 

 muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist (nõutav oma- ja/või kaasfinantseerimine 
vähemalt 50%) 

 uudseid ideid ning põnevaid loomingulisi lahendusi sisaldavaid projekte. 
 
Ekspertgrupp ei toeta: 

 ehitus- ja remonditöid; 
 ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist; 
 õpilasvahetust; 
 ühingute ja seltside asutamiskulusid; 
 traditsiooniliste rahvaürituste (jaanipäev, jõulupidu jne) korraldamist; 
 küla-, valla- ja linnapäevade korraldamist; 
 toitlustamist. 

 
Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% projekti 
kulude kogumahust. 
 
Täpsem info:  
http://www.kulka.ee/ekspertgrupid/virumaa/preemiate-stipendiumide-ja-toetuste-kord 
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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. 

Lugupidamisega 
Katrin Põllu 
MTÜ konsultant 
tel: +372 325 8028 
GSM: +372 585 01 250 
Skype: Katrin.Pollu 
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 
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