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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 

Aseri Vabaajakeskuses ja arenduskeskuse kodulehel. 

 

Ühisnädal(26.11-03.12) algab kodanikupäevaga ja lõpeb annetamistalgutega. 
 

Vabaühenduste tunnustusõhtu toimub 26. novembril Aseri Vabaajakeskuses (16.00-19.00). Täpsem info 

juba oktoobri lõpuks.  

Annetamistalgud Eestis on esmakordne, mis täpsemalt toimub loe SIIT 

 

 

Avanes Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste 
tegutsemisvõimekuse suurendamiseks (tähtaeg 09.12) 
 

https://docs.google.com/document/d/1auoqLjDpAE4faB0Nasq6UPi51YESwNTwwmGPbcn0JmU/edit?usp=sharing
https://forms.gle/6rXmHWahMawZuccHA
https://heakodanik.ee/annetamistalgud/


Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on 

vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 

EUR ja projektiperioodi kestus on 12–18 kuud. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 9.detsember 2019 kell 23:59 Eesti aja järgi. 

Rohkem informatsiooni taotlusvooru kohta leiad SIIT  

 

 

 

 

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2020. aasta taotlusvoor (tähtaeg 
04.02.2020) 

  
Ettevalmistavast voorust saab toetust taotleda tegevusteks, mis viivad kas: 

• ühingu enda arenguhüppeks tegevuskava koostamiseni või laiema ringi avalikes huvides 

tegutsevate teiste vabaühenduste arendamise kavani (nt arenguprogramm); 

• äriplaanini teenuste osutamiseks/teenuste pakkumiseks sihtrühmale. 

Projektide abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2020 – 31.juuli 2020. 

Suurim toetussumma on 4 000 eurot ja omapanust pole vaja. Taotlusi ootame 4. veebruariks 2020 kell 

15:00. 

Huvi korral leiad täpsema informatsiooni SIIT 

 

 

Hoolekandesüsteemis vabatahtlike kaasamismudeli Redesign seminar 
Aeg .08.11.2019 

Koht: Villa Theresa, aadress. Rakvere Tammiku 9 

Huvi korral saad rohkem teada  SIIT. 

 

Märgukiri Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult 
Lugupeetud mittetulundusühingu juht 

Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu 12. septembril 2019 toimunud koosolekul juhtis 

Tööinspektsiooni esindaja Piret Kaljula tähelepanu asjaolule, et kui mittetulundusühingud 

planeerivad ehitus- ja/või lammutustöid tuleks pöörata olulist tähelepanu tööohutusnõuetele. 

Eriti kui planeeritakse kaasata ehitus- ja lammutustöödele ka alaealiseid ja lapsi. Kindlasti 

tuleks enne tööde alustamist kaalutleda, kas tegevused on alaealistele ning lastele ohutud. 

Enne tööde alustamist on alati soovituslik pöörduda tööinspektsiooni poole ja küsida nõu, 

https://acf.ee/uudised/artikkel/emp-toetuste-aktiivsete-kodanike-fondi-taotlusvoor-vaikeprojektidele-vabauhenduste-tegutsemisvoimekuse-suurendamiseks
https://www.kysk.ee/ahe20
https://docs.google.com/document/d/1Nadd0BzkQMXUf5QuqZ1-rmxzU7t_NqpzpforUhrg_zo/edit?usp=sharing


millistel tingimustel on alaealiste ning laste kaasamine ehitus- ja lammutustöödele lubatud. 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Sirli Kapper 

turvalisuse- ja rahvatervise spetsialist 

 

 

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 Arenduskeskus 

Fr. R. Kreutzwaldi 5 

Rakvere 

44314 Lääne-Virumaa 

 

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

 

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

