
 
 LISA 1 MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit juhatuse  

03.10.2018 otsuse nr 1-3.2/8/2018 juurde  

 

Heaolu toetavate, parandavate ja tõenduspõhiste tegevuste 2018 toetusvooru juhend  

 

Üldsätted  
1. Rahvatervise ja turvalisuse tegevuskava tegevuste läbiviimist toetatakse meetme Tervisliku 

keskkonna ja eluviiside taotlusvoor kaudu 

 

 

Tervisliku keskkonna ja eluviiside taotlusvoor  
2. Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 (edaspidi RTA) 

eesmärkide saavutamisele Valga maakonnas, milledeks on:  

2.1. RTA alaeesmärk 2. Laste ja noorte suremus ja psüühika- ning käitumishäirete 

esmahaigestumus on vähenenud ning noored annavad oma tervisele järjest positiivsema hinnangu.  

2.2. RTA alaeesmärk 4. Rahvastiku kehaline aktiivsus on suurenenud, toitumine on muutunud 

tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on vähenenud.  

 

3. Toetatav tegevussuund on tervist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomine:  

3.1. Aidata kaasa rasedate ja väikelastega vanemate toetamiseks pere- ja tööelu ühitamise 

põhimõtete rakendamisele ning tervislikke harjumusi toetavate töötingimuste loomisele töökohtadel.  

3.2. Koostöös lapsevanematega viia ellu koolieelsetes lasteasutustes tegevusi laste tervise ja 

arengu edendamiseks ning tervisehäirete ja vigastuste ennetamiseks.  

3.3. Koostöös noortega viia ellu koolides, huvikeskustes ja -ringides tegevusi laste ja noorte 

tervise, arengu ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks ning vigastuste ja vägivalla ennetamiseks.  

3.4. Suurendada inimeste võimalusi veeta vaba aega kehaliselt aktiivselt.  

3.5. Jagada liikumisharrastuse alast informatsiooni.  

3.6. Edendada kehalist aktiivsust.  

3.7. Edendada tervislikku toitumist, sealhulgas haavatavatele rühmadele täisväärtusliku 

toitumise tagamiseks.  

3.8. Toetada eneseabi- ja tugigruppide teket ning tegevust.  

3.9. Edendada sõltuvusainetevaba elustiili ja luua alternatiivseid vabaajaveetmise võimalusi.  

3.10. Luua meelelahutuslikke õppeprogramme riskikäitumise vähendamiseks.  

 

 

Nõuded taotlejale ja taotlusele  

4. Toetust võivad taotleda:  

4.1. mittetulundusühingud ja sihtasutused;  

4.2. organisatsioonid ja juriidilised isikud sealhulgas kohalikud omavalitsused ja nende all-

asutused;  

4.3. Taotleja tegevuskoht peab olema Valga maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad 

vastama tema põhikirjalisele tegevusele;  

4.4. Taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt ko-

gemusi ja teadmisi.  

4.5. Taotlejaks ei saa olla:  

4.5.1. erakond;  

4.5.2. ametiühing.  

 

 

5. Toetatakse tegevusi, mis vastavad meetme eesmärkidele ja tegevussuundadele ning mis on 

uuenduslikud, jätkusuutlikud ning pika mõjuga.  



6. Rahastamise või mitterahastamise otsuse teeb SA Valgamaa Arenguagentuuri (edaspidi aren-

duskeskuse) rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator vastavalt taotluse tingimustele 

vastavusega.  

 

7. Tegevuste elluviimise periood on kuni 20.02.2019.a.  

 

8. Toetuse maksimaalne summa on 1000 eurot.  

 

9. Taotlus tuleb esitada jooksvalt vooru toimumise perioodil kuid mitte hiljem kui 31.12.2018.a. 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse poolt kehtestatud taotlusvormil. Taotlusvorm avaldatakse 

veebilehel www.valgamaa.ee.  

 

10. Taotlus tuleb allkirjastada taotleja allkirjaõigusliku isiku poolt.  

 

11. Elluviidavad tegevused peavad olema kavandatud ja ellu viidud head kaasamise tava arvestades ja 

lähtuma laiemast avalikust huvist.  

 

12. Toetuse saajal tuleb avalikkust teavitada elluviidud tegevustest viisil, et oleks tagatud info jõudmine 

tegevuste sihtgrupini ja oluliste osapoolteni.  

 

13. Abikõlblikud kulud on:  

13.1. ruumide rent;  

13.2. teavituskulud;  

13.3. transpordikulud;  

13.4. lektori/juhendaja/eksperdi tasu;  

13.5. muud ürituse või tegevuseks vajalikud kulud, mis on põhjendatud ning eesmärkide 

saavutamiseks otseselt vajalikud.  

 

Taotluse hindamine  

14. Taotlusi hindab rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator, kes:  

14.1. kontrollib taotluste vastavust taotlusvooru eesmärgi ja nõuetega;  

14.2. hindab projekti eesmärgi ja tegevuste seost riiklike, kohalike ja valdkondlike rahvatervise 

ja heaolu eesmärkidega;  

14.3. hindab taotluse tegevuste ja eelarve põhjendatust;  

14.4. hindab projekti tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust.  

 

15. Projektide elluviimine toimub vastavalt esitatud taotlusele ning on taotlejale siduv.  

 

Toetuse kasutamine ja aruandlus  
16. Toetust ei maksta välja toetuse saajale vaid tegevuste elluviimiseks vajalike kuludokumentide 

saajaks märgitakse Valgamaa Omavalitsuste Liit, kes vastavalt kokkuleppele taotlejaga tasub tegevuste 

elluviimiseks vajalikud kulutused teenuste osutajatele või tarnijatele. 

 

17. Kuluarved esitatakse e-posti teel Arenduskeskuse rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike 

koordinaatorile projektitegevuste lõppedes või pikemaajaliste tegevuste käigus jooksvalt vastavalt 

sõlmitud kokkulepetele. 

  

18. Kui taotluses kavandatud tegevuste elluviimisel selgub, et taotluses fikseeritud projekti ajakavas 

ja/või tegevustes ja/või eelarves on otstarbekas teha muudatusi, peab toetuse saaja saama muudatuste 

tegemiseks Arenduskeskuse rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaatori nõusoleku.  

 

19. Toetuse saaja võib esitada Arenduskeskuse rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaatorile 

nõusoleku saamiseks muudatustaotluse:  

http://www.valgamaa.ee/


19.1. projekti ajakava ja/või tegevuste muutmiseks;  

19.2. projekti eelarve muutmiseks kui eelarve konkreetsele tegevusele ettenähtud muudatus on 

suurem kui 10 %.  

 

20. Taotluses kavandatud tegevuste elluviimise kohta esitab toetuse saaja ühe kuu jooksul pärast toetuse 

kasutamise aja lõppemist Arenduskeskusele aruande vastavalt kehtestatud aruandlusvormile, mis on 

kättesaadav veebilehel www.valgamaa.ee.  

 

21. Aruande menetlemine algab toetuse saaja esitatud aruande registreerimisest ning lõpeb aruande 

kinnitamise või kinnitamata jätmisega.  

 

22. Arenduskeskus kinnitab või jätab kinnitamata esitatud aruande 30 kalendripäeva jooksul selle 

laekumisest.  

 

23. Arenduskeskus teavitab elektrooniliselt toetuse saajat aruande kinnitamisest või kinnitamata 

jätmisest.  

 

24. Kui aruande kontrollimisel ilmneb puudusi, teeb Arenduskeskus ettepaneku kõrvaldada puudused 

10 kalendripäeva jooksul, mille võrra pikeneb aruande menetlemise aeg.  

 

25. Juhul, kui Arenduskeskuse  rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator avastab aruandes 

olulisi puudusi või eksimusi või ei ole aruanne piisavalt ülevaatlik, nõutakse toetuse saajalt lisaks 

aruandevormil esitatud aruandele projekti vajalikke lisadokumente või täiendavaid kirjalikke selgitusi ja 

tõendusmaterjale.  

 

Toetuse saaja õigused ja kohustused  

26. Toetuse saajal on õigus:  

26.1. saada arenduskeskuselt täiendavat teavet ja nõuandeid, toetuse taotlemise ning toetus-

lepingu kohta;  

26.2. taotleda arenduskeskuselt nõusolekut teha projekti ajakavas, tegevustes või eelarves 

põhjendatud muudatusi;  

26.3. teha vastavalt punktile 19.2. projekti eelarve tegevuste vahel muudatusi kuni 10%.  

 

27. Toetuse saaja on kohustatud:  

27.1. kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse;  

27.2. esitama arenduskeskusele selleks ettenähtud vormil, viisil ja tähtajal nõutud informatsiooni 

ja aruandeid;  

27.3. esitama projekti ajakava ja tegevuste muutumisel arenduskeskusele kirjaliku 

muudatustaotluse; 

27.4. esitama arenduskeskusele kirjalikult muudatustaotluse projekti eelarve muutmiseks kui 

eelarve konkreetsele tegevusele ettenähtud muudatus on suurem kui 10 %;  

27.5. võimaldama teostada kohapealset kontrolli ja järelevalvet taotluses toodud tegevuste 

läbiviimisel;  

27.6. osutama kohapealse kontrolli ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;  

27.7. teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust. Kasutama projekti 

dokumentidel ja väljunditel Valgamaa Omavalitsuste Liidu  logo ja/või rahastaja täisnimetust Valgamaa 

Omavalitsuste Liit;  

27.8. informeerima arenduskeskust toetust saanud ürituse või ettevõtmise toimumisest (reklaam 

ajakirjanduses, kutsed jne) ja võimaldab vajadusel rahastaja osalemist üritusel. 

.  

 

Arenduskeskuse õigused ja kohustused  

28. Arenduskeskusel on õigus:  



28.1. nõuda taotlejalt projekti kohta selgitusi ja lisainformatsiooni, projekti tegevuste ja kulude 

kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;  

28.2. teostada kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetuse ja teostatud tööde osas. 

 

29. Arenduskeskus on kohustatud:  

29.1. teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides 

tehtud muudatustest;  

29.2. korraldama taotlusvooru taotluste vastuvõtmise ja registreerimise, menetlema taotlusi, 

kontrollima toetuse kasutamist;  

29.3. võimaldama taotlejal tutvuda menetluse käigus tema projekti kohta kogutud 

dokumentidega.  

 

 


