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1. Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA) 2022 Ida-Viru 

maakonna vahendite kasutamine 

MATA 2022 Ida-Viru maakonna eelarve maht on 1 263 400 € sh 763 400 € valemipõhiselt ja 

500 000 € erandkorras toetus. 

Arengustrateegia töörühma ettepanek: MATA 2022 vahendite kasutamise prioriteediks on 

haridusprojektid ning maakonnaülesed tegevused, mis on vajalikud õiglase ülemineku ja teiste 

struktuurfondide kasutusele võtmise ettevalmistamiseks (TTA; projekteerimine jne). MATA 

2022 projektide ettepanekud esitada IVOL-ile hiljemalt 5. jaanuar 2022. Esitatud ettepanekudi 

hindab strateegia töörühm ja teeb omapoose ettepaneku IVOL juhatusele hiljemalt 31. jaanuar 

2022. 

Toimus arutelu, mille käigus otsustati töörühma ettepanekut toetada osaliselt. 

 

Otsustati: määrata MATA 2022 projektiettepanekute esitamise tähtajaks 15. jaanuar 2022. 

Projekte hindab strateegia töörühm ning teeb oma ettepaneku juhatusele hiljemalt 20. jaanuar 

2022. 

 

2. Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) 2021 II taotlusvooru tulemuste 

kinnitamine 

KOP taotluste esitamise tähtaeg oli 1. oktoober 2021. Kokku esitati 29 taotlust sh M1 10 

taotlust ja M2 19 taotlust, taotlejaid oli kokku 22. Vastavaks tunnistati 27 taotlust, mis hinnati 

hindamiskomisjoni poolt. 

Hindamiskomisjoni ettepanekud:  

- toetada 16 projekti vastavalt hindamise tulemusena tekkinud üldise  pingerea  alusel:  

meetmes  1  –  5  projekti  toetuste  summas  11 423,52  eurot; 

meetmes  2  –  11  projekti  toetuste summas 34 476,19 eurot; 



- jätta toetuse vahendite jääk (pingereas järgmisel kohal oleva projekti täielikuks 

rahastamiseks vahendite ebapiisavuse korral) 690,48 eurot taotlusvoorus kasutamata. 

 

Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni ettepanekud ja eraldada kohaliku omaalgatuse 

programmi toetust 16. projektile summas 45 899,71 eurot. 

 

 

3. Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru tulemuste kinnitamine 

Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta Ida-Virumaa toetusvooru laekus 4 taotlust. Üks taotlust 

on esitatud KÜ videovalvesüsteemi paigaldamiseks. Üks taotlus koolituse korraldamiseks, kus 

enamus rahast läheb koolitajate rahastamiseks. Kolmas taotlus on seotud KÜ keldri korrusel 

sektsioonide vaheliste uste vahetamisega Neljas projekt tormiriiete soetamine Toila 

vabatahtlikele merepäästjatele. Kõik projektid vastavad 10% omafinantseerimise nõutele.   

 

Projektid olid suunatud hindajatele hindamiseks ja kõik hindajad on esitanud hindamisvormid 

õigeaegselt. Vastavalt „Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2021.a 

hindamismetoodikale“ vastas neljast projektides ainult üks projekt tingimustele ja sai toetuse 

(tormiriiete soetamine Toila vabatahtlikele merepäästjatele). 

 

Kuna turvalisuse toetusvoorus on jäänud jäägid summas 11 500, siis tehti ettepanek 

korraldada eelarve jääkide arvelt 2022. aasta alguses uus taotlusvooru, kus organisatsioonid, 

kes juba selles taotlusvoorus toetuse said, osaleda ei saa. 

 

Otsustati: võtta esitatud otsuse eelnõu aluseks ja kinnitada kogukondliku turvalisuse 2021. 

aasta toetusvooru tulemused otsusena 15 (otsus lisatud protokollile). 

 

 

4. Koostöölepingu sõlmimine 

Tallinna Ülikool soovib jätkata pikaajalist koostööd ja sõlmida uus koostööleping. Lepingu 

eesmärgiks on kohalike omavalitsuste koostöö edendamine ning Eesti VII Omavalitsuspäeva 

korraldamine. Lepingu eelnõu lisatud 

 

Otsustati: sõlmida koostööleping Tallinna Ülikooliga 
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