
 

 

1. Meetme nimetus 

MEEDE 1: KOGUKONDADE AKTIVEERIMINE JA ELUKESKKONNA PARANDAMINE  

2. Meetme eesmärk 

Meetme eesmärk on ühendada ja aktiviseerida Peipsi-Alutaguse piirkonna kogukondi, arendada 
ettevõtlikkust, parandada elukeskkonda, suurendada külakogukonna ning noorte aktiivsust ja arendada 
noorsootööd.  
 
Meede on suunatud vabaühenduste ja kodanikualgatuste kaudu atraktiivse, mitmekesiseid 
tegevusvõimalusi pakkuva ning ressursse säästlikult (sh. loodussäästlikult) kasutava elukeskkonna 
arendamisele. Meede toetab ka noorte tegutsemisvõimaluste mitmekesistamist,  mis suurendab noorte 
edasist soovi kodupiirkonnas tegutseda ja elada.  
 

3. Toetatavad tegevused  

Meede 1.1 Kogukondade aktiveerimine ja ettevõtlikkuse suurendamine  
 

 Külapäevade ja kohalike kultuuriürituste algatamine ja läbiviimine (soodustatud on piir-
kondlikud ühisüritused – min 3 valla territooriumit hõlmav); 

 Piirkonda ja selle elukeskkonda tutvustavate mainekujundusürituste korraldamine ja piir-
konda tutvustavate materjalide koostamine ja väljaandmine;  

 Kogukonna eri liikmetele suunatud huvialategevuste ja – ringide algatamine ja korraldamine  
(sh. vahendid, juhendajad);  

 Kogukondadevahelised külalisüritused või külastused (sh. külastused teistesse piirkonda-
desse kogemuse saamise eesmärgil); 

 Koolitused ja õppereisid (nii Eestis kui väljaspool), mis on suunatud kogukonna liikmete te-
gevuste aktiveerimisele või ettevõtlikkuse suurendamisele (sh. loodushariduslikud koolitu-
sed,  koolitused töötutele: ümberõpe, praktika, täiendõpe); 

 Kogukondade algatused piirkonna probleemide ja kitsaskohtade lahendamiseks (problee-
mid looduskeskkonnaga, keskkonnaseire, elukeskkonnaga jm). 

 
Meede 1.2 Noortele  suunatud tegevused ja noorsootöö 
 

 Noortelaagrite algatamine ja läbiviimine; 

 Noorte tööhõive suurendamisele (sh. hooajalise) suunatud tegevuste algatamine ja korral-
damine (sh. töölaagrid, ettevõtete toetamine noorte tööhõive suurendamiseks, eelkutse-
õppe arendamine koolides, õpilasfirmade toetamine); 

 Noortele suunatud koolitused ettevõtlikkuse ja ettevõtluse alal;   

 Noortele suunatud huvialaringide arendamine ja tegutsemine (vahendid, juhendaja töötasu; 
soodustatud on mitut valda hõlmavad algatused). 
 

Meede 1.3 Elukeskkonna parandamine ja külade/keskuste arendamine 
 

 Kohalike vabaaja veetmise kohtade loomine, renoveerimine ja korrastamine (sh. projektee-
rimine, ehitamine, korrastamine); 

 Noortekeskuste loomine, renoveerimine ja korrastamine (sh. projekteerimine, ehitamine, 
korrastamine); 

 Piirkondlikke traditsioone edasi kandvate muuseumi-, ajaloo- ja kultuuritubade loomine, re-
noveerimine, korrastamine, eksponaatide  hankimine (sh. projekteerimine, ehitamine, va-
hendite soetamine ja korrastamine); 

 Piirkondliku ühisteenuse arendamine, sh. teenuse pakkumise arendamisega seotud inves-



 

 

teeringud seadmetesse, ehitus ja renoveerimine  (nt. päästeteenus); 

 Looduslike vaatamisväärsuste, randade ja puhkekohtade märgistamine ja vajaliku inventari-
ga varustamine. Turvalise  ja loodussäästliku ligipääsu korraldamine looduskaunitele kohta-
dele (teed, rajad). Ei tohi olla KOV põhiülesanne.  

 
Mitteabikõlbulikud kulud on kirjas taotluse hetkel kehtivas Põllumajandusministri Leader määruses. 
    

4. Meetme sihtgrupp 

Taotlejateks võivad olla:  
Mittetulundusühingud, sihtasutused, omavalitsused. 

5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende seos 

strateegiaga 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnas peetakse üheks suurimaks probleemiks elanikkonna vähenemist 
ja inimeste passiivsust. Passiivsus on tugevalt seotud kohalike inimeste suhtumise ja jõudluse 
omavahelisest seosest. Traditsiooniliselt ja kultuuriliselt on külade ja väiksemate asulate elanikud 
harjunud koos käima ja tegutsema, kuid vähenenud vahendite ning suurenenud kohustuste maht on 
tekitanud olukorra, kus kogukondades on küll tegutsemistahe, kuid puudub selle väljund. 
Kogukondade passiivsust suurendab ka noortele suunatud tegevuste vähesus, mis omakorda suurendab 
noorte lahkumist piirkonnast ja vähendab võimalike aktiivsete kogukonnaliikmete pealekasvu. Lisaks 
vähendab kogukondade osalusvõimalust piiratud avalike teenuste pakkumise võimalused ja maht ning 
elanike üldine kaasatus piirkonna arengu korraldamisel.  
Piirkonna elukeskkonna kvaliteet oleneb paljuski ka ümbritsevast looduskeskkonnast. Peipsi järv, 
Alutaguse metsad, rikkalik taime- ja loomariik on samuti osa terviklikust elukeskkonnast. Samas on see 
kõik kergelt kaotatav, kui arvestada lähedal asuvate kaevanduste arenguid, üldist keskkonnaseisundit ja 
inimeste madalat keskkonnateadlikkust.  
 
Piirkonna ja kogukonna liikmete ühendamiseks ning jätkusuutlikuks arenguks on vajalik tõsta 
kogukondade enesehinnangut ning toetada kogukondade traditsioone ja kultuuripärandit hoidvaid 
tegevusi. Noorte aktiivsuse tõstmiseks tuleb mitmekesistada noorte vabaaja veetmise, huvitegevuse ja 
kutseoskuste omandamise võimalusi. Elukeskkonna parandamiseks ja hea säilitamiseks on vaja ühtselt 
planeerida tegevusi, mis on seotud keskkonnakaitsega ja –seirega ning elanikele pakutavate teenuste 
arendamisega.  
 

6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa 

aitab 

3 telg – Maapiirkonna elukvaliteedi parandamine ja maamajanduse mitmekesistamine. 

7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli numbrile, mis käsitleb asjaomast 

meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 

antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 

23.12.2006, lk 74–84), lisa II kohaselt. 

III telg     
Meetmete koodid vastavalt Komisjoni määrus EÜ 1974/2006 II Lisa 7. osale: 

1. (313) Turismi soodustamine; 
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 ja 55. 

2. (321) Põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale. Õiguslik alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 



 

 

1698/2005 artikkel nr 52 ja 56. 

3. (322) Külade uuendamine ja arendamine  
Õiguslik alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52. 

4. (323) Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine; 
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 57. 

5.  (341) oskuste omandamine ja elavdamine, et koostada kohaliku arengu strateegia ja seda aren-
dada.  
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 (d) ja 59 ning Komisjoni määruse (EÜ) nr 
1974/2006 artikkel nr 36 (jooksevkulud ei tohi ületada 15% abikõlblike kulude maksumusest). 
 

 8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub 

PAK strateegia meede ei kattu MAK meetmetega toetuste sihtrühma, tegevuste ja eesmärkide osas. 

9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed 

 

 20 projekti, mis on suunatud kogukonna liikmete ettevõtlikkuse ja kaasatuse suurendamise-
le; 

 10 külapäeva, kultuuri- ja maineüritust (nendest 30% peavad olema suunatud mitme valla 
kogukonnale); 

 10 kogukonna ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud koolitust ja õppereisi (150 osalejat); 

 150 osalejat noortelaagrites; 

 100 noort osalenud erinevates tööhõive projektides; 

 100 noort osalenud erinevatel koolitustel; 

 20 korrastatud kohalikku vabaaja veetmise kohta (sh. noortele suunatud); 

 5 uut või korrastatud kohalikke traditsioone kandvat üksust; 

 1-2 algatatud piirkondlikku ühisteenust; 

 5 keskkonnaalast projekti. 
 

10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 
 

Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja PAK-le kehtivast LEADER määrusest nõutud dokumendid ning 
täiendavalt: 

 
Projekti kirjelduse (tegevussgrupi väljatöötatud dokument, mille blanketi leiate kodulehelt). 

 
Andmete täpsustamiseks on tegevusgrupil ja PRIA-l õigus teha taotlejale järelepärimisi. 

 
Kõik dokumendid esitatakse kahes identses allkirjastatud eksemplaris paberil (allkirjad kõikidel lehtedel) 
ja digitaalselt (digiallkirjata; cd, mälupulk, e-mail). 
 
Täiendavate dokumentide vormid on leitavad aadressil www.pakmty.ee. 
 
Projektitoetuse taotleja peab vastama taotluse esitamise hetkel kehtivas Leader määruses toodud 
nõuetele. 
 

11. Maksimaalsed toetussummad ja –määrad 

Toetuste määradena rakendatakse kehtivast LEADER määrusest tulenevaid piirmäärasid. 
MTÜ, KOV, SA – kuni 90% 



 

 

Maksimumtoetus – 30 000 €  
Miinimumtoetus  – 300 € 
 
Taotleja võib esitada ühes voorus mitu projekti.  
Taotlejal ei tohi olla pooleli rohkem kui 3 Leader meetmesse esitatud projekti (taotlus on selle punkti 
mõistes lõpetatud juhul kui taotluse kohta on PRIAsse esitatud viimane kuludeklaratsioon).  
 
Kasutades koodi 341, võib projektijuhtimise tasu olla kuni 15% projekti juhtimisega seotud abikõlblike 
kulude maksumusest. 
 

 


