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Esita oma kandidaat tunnustusele „Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“ 
 

Sügise saabumisega on käes aeg oma maakonna sädemeid meeles pidada ja tunnustada. Lääne-Viru 

Arenduskeskus ootab kandidaate tunnustusele „Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“.  

Tunnustusele saab esitada Lääne-Virumaal tegutsevaid kodanikke, MTÜ-sid, kohalikke omavalitsusi või 

organisatsioone, kes on oma silmapaistva tegevusega kaasa aidanud kohaliku elu arengule, loonud või 

algatanud uusi tegevusi, kaasa aidanud koostööle ja toetanud maakonna arengut.  

Kandidaate võivad esitada kõik meie maakonna kodanikud ja organisatsioonid. Tunnuskirja andmise 

otsustab avaliku hääletuse ja komisjoni hääletuse koondtulemus lähtuvalt esitatud ettepanekutest. 

Statuudiga saad tutvuda  siin. 

Tunnustuse ettepanek esitada SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele hiljemalt 20. oktoobriks 

2019.  

Tunnustuse saajad kuulutatakse välja Kodanikupäeval, 26. novembril kodanikuühenduste tunnustusõhtul 

ja arenduskeskuse kodulehel. 

 

Avatud on KOP sügisvoor (tähtaeg 01.10) 

  
Programmi kohta saad täpsemalt lugeda   SIIT 

 Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil 

moonika.aruvainu@virol.ee  hiljemalt 1. oktoober 2019 kell 16.30   

Lisainfo programmi kohta: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja 

väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927 , e-post:moonika.aruvainu@virol.ee  

 

 Ettevõtlusnädal 7.-11. oktoober pühendab päeva Sotsiaalsele ettevõtlusele 
 

https://docs.google.com/document/d/1auoqLjDpAE4faB0Nasq6UPi51YESwNTwwmGPbcn0JmU/edit?usp=sharing
https://forms.gle/6rXmHWahMawZuccHA
https://www.virol.ee/taotlusvormid-2019-sugisvoor
mailto:moonika.aruvainu@virol.ee
mailto:moonika.aruvainu@virol.ee


Ettevõtlusnädala kavaga tutvuda ja sündmustele registreeruda saad SIIN 

Ettevõtlusnädala teisipäev on „Sotsiaalse ettevõtluse päev“. 

Seminar toimub Rakvere Kiriku Noortemajas 8. oktoobril kell 12.00-16.00. 

Esinevad: 

• Marge Maidla Sotsiaalsete ettevõtete võrgustikust 

• Kristi Saare Tuleva tulundusühistust. 

Sotsiaalse ettevõtluse päevale saad registreeruda SIIN 

 

Hoolekandesüsteemis vabatahtlike kaasamismudeli Redesign seminar 
Aeg .08.11.2019 

Koht: Villa Theresa, aadress. Rakvere Tammiku 9 

Huvi korral saad rohkem teada  SIIT. 

 

Koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“ 
23.09.19 stardib koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“, mis ootab noortelt ideid, kuidas parandada noorte 

turvalisust, heaolu ja/või tervist kohalikus kogukonnas. Ootame, et noored märkaksid oma kogukonna probleeme 

ja pakuksid neile kodanikualgatuse vormis lahendusi. 

Konkursi enda kohta saab lugeda teeviit.ee/mina-suudan 

 

 

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  

 

https://ettevotlusnadal.ee/laaneviru/
https://forms.gle/dfu6c4FAq7m7bwzw8
https://docs.google.com/document/d/1Nadd0BzkQMXUf5QuqZ1-rmxzU7t_NqpzpforUhrg_zo/edit?usp=sharing
https://www.teeviit.ee/mina-suudan
http://www.arenduskeskus.ee/


SA Lääne-Viru Arenduskeskus 

Fr. R. Kreutzwaldi 5 

Rakvere 

44314 Lääne-Virumaa 

 

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

 

mailto:mty@arenduskeskus.ee
https://www.makis.ee/

