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Nõustamisteenused Lääne-Viru Arenduskeskuses eriolukorras 

 

Kõik nõustamisteenused on endiselt tasuta. Nõustamine toimub elektrooniliselt. 

Kiri : mty@arenduskeskus.ee 

Taskutelefon 58501250 

Skype: kaokekardi 

 

 
 Abikõlblikud kulud eriolukorras 

 

Vabaühenduste liit on kokku pannud info selle kohta, kuidas lähtuda kulude abikõlblikkusest 

tänases eriolukorras. Sellest ja muust päevakajalisest saad lugeda siit artiklist: 

https://heakodanik.ee/uudised/kulude-abikolblikkusest-eriolukorras/ 

  

Lisaks sellele soovitame konkreetsete projektide puhul alati tutvuda ka rahastaja enda kodulehel 

oleva infoga või võtta ühendust oma projekti koordinaatoriga. 

  

KÜSKi asjakohase info leiab siit: https://kysk.ee/panime-kirja-napunaited-millest-lahtuda-kuski-

projektide-elluviimisel-eriolukorras 

  

Lisaks veel mõne rahastaja sarnane info: 

Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) – https://acf.ee/uudised/artikkel/nb-info-projektide-elluviijatele-

seoses-koroonaviiruse-pohjustatud-eriolukorraga 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) - https://www.rtk.ee/eriolukorra-juhised 

 

 

Üldkoosolekute pidamine eriolukorras 

 

Vabaühenduste Liit on teinud juhise, kus on soovitused, kuidas nende nägemuse kohaselt saab 

praeguses olukorras üldkoosolekutega toimetada. Kuna olukord on segane ja ilmselgelt pole 

seadused praeguses olukorras toimimiseks loodud, samas neid järgima peab endiselt, siis on 

soovitused antud nende parima äranägemise kohaselt. Omapoolselt mingit garantiid me anda ei 
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saa, et suhtluses registriosakonnaga kõik sujuvalt läheb ja nemad täna seda seadust sama moodi 

tõlgendavad. 

https://heakodanik.ee/uudised/kuidas-pidada-uldkoosolekut-eriolukorras/ 

 

 

Kuidas olla hea kodanik eriolukorras? 

 

Vabaühenduste Liit on koondanud soovitusi siia lehele: 

https://heakodanik.ee/uudised/kuidas-olla-halval-ajal-hea-kodanik/ 

  

Ka Külaliikumine Kodukant on andnud oma soovitused kogukondadele ja vabatahtlikele: 

https://kodukant.ee/uudised/kogukond-tule-appi/ 

  

Loodud on ka rakendus abivajajate ja vabatahtlike kokku viimiseks tänases kriisiolukorras: 

https://kogukondaitab.ee/et/ 

 

 

Ettevõtjate probleemid jõuavad uue platvormi kaudu riigini 

 

Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel 

valminud www.kriisiabikeskus.ee online platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. See 

aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete 

välja töötamiseks. 

  

Alates 18. märtsist oodatakse ettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad 

teenuseid, kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab 

hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab 

esimese vahekokkuvõte tulemustest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. 

Ettevõtjatele jääb platvorm avatuks ka pärast seda. 

 

 

Kuidas valitsus sind kriisis aitab? 

 

Vabaühenduste Liit on kokku pannud ja uuendab jooksvalt infot selle kohta, mida nad hetkel teavad 

eriolukorraga kaasnevate kahjude kaardistamisest ja hüvitamisest. 

  

Sellest saab lugeda: https://heakodanik.ee/uudised/kuidas-valitsus-sind-kriisis-aitab/ 

 

 

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor(tähtaeg 01. aprill). 

 

Kinnitatud on uus programmi määrus, mis toob endaga kaasa mitmeid olulisi muudatusi taotleja 

jaoks. Samuti on muutunud taotlusvormid. Täpsemalt saate lugeda SIIT. 
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Infopäeva materjalid nähtavad kodulehel.  

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

ja väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927 

 

 

Virumaa pärimuskultuuri ja regionaalse kultuuritegevuse toetamine 

 

2. märtsil avanes Virumaa pärimuskultuuri toetuseks lisataotlusvoor. Avatuks jääb see 2. aprillini. 

LISAINFO 

Regionaalse kultuuritegevuse II taotlusvoor avaneb 15. aprillil ja jääb avatuks 15. maini. LISAINFO 

 

 

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  
Skype: kaokekardi 
 
SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja Arenduskeskus 
Fr. R. Kreutzwaldi 5 
Rakvere 
44314 Lääne-Virumaa 
 
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee 
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