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Aseris tunnustati vabaühendusi ja kuulutati välja „Sädeinimene 2019“ ja 
„Sädeorganisatsioon 2019“ 
 

Sädeinimeseks pärjati Piret Laidroo ja Sädeorganisatsiooniks Rakvere Vabakooli Selts. 

Rohkem saad lugeda SIIN 

Meediakajastused: 

Tunnustusõhtust saad lugeda Virumaa Teataja artiklist 

Virumaa Teataja pildigalerii on SIIN. 

Pikem artikkel Piretist ja Vabakooli Seltsist Virumaa Teatajas. 

 

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2020 keskendub omatulu teenimisele. 
 

 Juba aastaid toimunud vabaühenduste juhtide arenguprogrammi fookuses on uuel aastal omatulu 

teenimine. Omatulu annab sõltumatuse rahastaja seatud piirangutest, võimaluse oma unistused ellu viia, 

oma ühingu igapäevased kulud katta.  

Mis täpsemalt arenguprogrammis kavas on, saad lugeda SIIT. 

Registreerumine programmi algab jaanuari alguses. 

 

Hasartmängumaksu laekumisest on võimalik taotleda väikeprojektidele toetust 

 

2020. aastal rahastatakse projekte nii sotsiaal- kui ka tervisevaldkonnast. Projektid võivad keskenduda 
abivajavatele lastele, positiivsele vanemlusele, vanemaealistele, omastehooldajate toetamisele, võrdse 
kohtlemise edendamisele, laste liikumisaktiivsuse edendamisele, vaimsele tervisele, vigastuste 
ennetamisele jne. 
Toetust on võimalik taotleda kindlaks ajavahemikuks ühe või mitme tegevuse elluviimiseks. Kui 
hasartmängumaksu laekumisest rahastatavate väikeprojektide suurim toetuse suurus on muidu 10 000 
eurot, siis seekord on võimalik taotleda maksimaalset toetust 35 000 eurot projekti kohta. 

https://www.arenduskeskus.ee/mtu/tunnustus/
https://virumaateataja.postimees.ee/6836214/hoigati-valja-maakonna-sadeinimene-ja-organisatsioon
https://virumaateataja.postimees.ee/6836214/hoigati-valja-maakonna-sadeinimene-ja-organisatsioon?gallery=283875&image=12769065
https://virumaateataja.postimees.ee/6837587/sadeorganisatsioon-tegutseb-vaikselt
https://www.arenduskeskus.ee/mtu/infopaevad-ja-koolitused/


Väikeprojektide taotlusi võtab vastu Riigi Tugiteenuste Keskus. Projekte rahastatakse 
hasartmängumaksu laekumisest. Lisainfo SIIN 

 

Tulevast aastast saab tulumaksutagastuse annetada. 
 

Maksu- ja Tolliamet alustas tulumaksusoodustusega vabaühenduste kontonumbrite kogumisega, sest 

2019. aasta deklaratsioonidelt tagastatavad summad saab eraisik otse e-maksuametist edaspidi 

annetada. 

Rohkem informatsiooni SIIN 

 

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 

 

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://www.sm.ee/et/uudised/hasartmangumaksu-laekumisest-peagi-voimalik-taotleda-vaikeprojektidele-toetust
https://heakodanik.ee/uudised/tulevast-aastast-saab-tulumaksutagastuse-annetada/
https://www.kysk.ee/ahe20
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/

