
Analüüsi vorm

1. Taustaandmed ( taotleja+ partnerid) – rahvastikuregistrist, MAK kaardistustest ja KOV strateegilistest dokumentidest tulenevalt

Elanike arv Maakond

Erivajadustega 

inimeste (sh puudega 

inimeste) arv 

65 + vanuses eakate 

arv aastal 2015

Hoolduskoormusega 

inimeste arv 

2016 (rahvastiku 

registri 2016 1.jaan 

seisuga)

Maakond, kuhu KOV 

kuulub 2015 (MAK kaarditus)

2015 (MAK 

kaardistus)

2015 (MAK 

kaardistus)

KOV1

KOV2

KOV3

KOV4

Kokku 0 0 0

2. Teenuste  vajadus - S-ja H-veebi andmetest, MAK analüüsist sh kaardistustest tulenevalt ning KOV aruanded.  
täidetakse nende teenuste kohta, millele küsitakse toetust

teenuse saajate arv 

teenuse vajajate arv 

kokku (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakseKOV 

eelarvest (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakse 

projekti 

eelarvest 

(unikaalsed 

inimesed)

2016 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

hetkeseis)

2017 (allikas: KOV 

kinnitatud eelarve , 

lisada väljavõte 

sotsiaalvaldkonna 

eelarve seletuskirjast 

selgitustesse)

2016-2018 (allikas: 

MAK analüüs) 2016-2018 2016-2018

2016

osaleva KOVi nimi

Selgitus:

osaleva KOV nimi

Koduteenus

teenuse eelarve teenuse vajajate ja saajate arv aastate lõikes

2015 (allikas:S - veeb)

2015 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

aruanne)

2017 2018
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teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

KOV1

KOV2

KOV3

KOV4

Toimepiirkond kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*vastavalt määrus §24 lõike 2 kohaselt toetuse saaja ei või §-s 6 toodud toetatud tegevuse jaoks saadud toetusega asendada olemasolevate teenuste kulusid.
*unikaaksed inimesed - kui inimene vajab/saab korraga mitut teenust, siis kajastatakse teenuse vajajate/saajate hulka ühekordselt.

teenuse saajate arv 

teenuse vajajate arv 

kokku (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakseKOV 

eelarvest (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakse 

projekti 

eelarvest 

(unikaalsed 

inimesed)

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

KOV1

KOV2

KOV3

KOV4

Toimepiirkond kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*vastavalt määrus §24 lõike 2 kohaselt toetuse saaja ei või §-s 6 toodud toetatud tegevuse jaoks saadud toetusega asendada olemasolevate teenuste kulusid.
*unikaaksed inimesed - kui inimene vajab/saab korraga mitut teenust, siis kajastatakse teenuse vajajate/saajate hulka ühekordselt.

Selgitus:

2018

osaleva KOV nimi

Tugiisiku teenus

teenuse eelarve teenuse vajajate ja saajate arv aastate lõikes

2015 (allikas:S- veeb)

2015 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

aruanne)

2016 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

hetkeseis)

2017 (allikas: KOV 

kinnitatud eelarve , 

lisada väljavõte 

sotsiaalvaldkonna 

eelarve seletuskirjast 

selgitustesse)

2016-2018 (allikas: 

MAK analüüs) 2016-2018 2016-2018

2016 2017

Selgitus:

2016 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

hetkeseis)

2017 (allikas: KOV 

kinnitatud eelarve , 

lisada väljavõte 

sotsiaalvaldkonna 

eelarve seletuskirjast 

selgitustesse)

2016-2018 (allikas: 

MAK analüüs) 2016-2018 2016-2018

osaleva KOV nimi

2015 (allikas:S - veeb)

2015 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

aruanne)



teenuse saajate arv 

teenuse vajajate arv 

kokku (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakseKOV 

eelarvest (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakse 

projekti 

eelarvest 

(unikaalsed 

inimesed)

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

KOV1

KOV2

KOV3

KOV4

Toimepiirkond kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*vastavalt määrus §24 lõike 2 kohaselt toetuse saaja ei või §-s 6 toodud toetatud tegevuse jaoks saadud toetusega asendada olemasolevate teenuste kulusid.
*unikaaksed inimesed - kui inimene vajab/saab korraga mitut teenust, siis kajastatakse teenuse vajajate/saajate hulka ühekordselt.

teenuse saajate arv 

teenuse vajajate arv 

kokku (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakseKOV 

eelarvest (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakse 

projekts 

eelarvest 

(unikaalsed 

inimesed)

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

KOV1

KOV2

KOV3

KOV4

2016 2017 2018

2016 2017 2018

Selgitus:

osaleva KOV nimi

Päevahoiu teenus

teenuse eelarve teenuse vajajate ja saajate arv aastate lõikes

2015 (allikas:H - veeb)

2015 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

aruanne)

2016 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

hetkeseis)

2017 (allikas: KOV 

kinnitatud eelarve , 

lisada väljavõte 

sotsiaalvaldkonna 

eelarve seletuskirjast 

selgitustesse)

2016-2018 (allikas: 

MAK analüüs) 2016-2018 2016-2018

osaleva KOV nimi

Isikliku abistaja teenus

teenuse eelarve teenuse vajajate ja saajate arv aastate lõikes

2015 (allikas:S - veeb)

2015 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

aruanne)

2016 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

hetkeseis)

2017 (allikas: KOV 

kinnitatud eelarve , 

lisada väljavõte 

sotsiaalvaldkonna 

eelarve seletuskirjast 

selgitustesse)

2016-2018 (allikas: 

MAK analüüs) 2016-2018 2016-2018



Toimepiirkond kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*vastavalt määrus §24 lõike 2 kohaselt toetuse saaja ei või §-s 6 toodud toetatud tegevuse jaoks saadud toetusega asendada olemasolevate teenuste kulusid.
*unikaaksed inimesed - kui inimene vajab/saab korraga mitut teenust, siis kajastatakse teenuse vajajate/saajate hulka ühekordselt.

teenuse saajate arv 

teenuse vajajate arv 

kokku (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakseKOV 

eelarvest (unikaalsed 

inimesed)

teenust 

osutatakse 

projekti 

eelarvest 

(unikaalsed 

inimesed)

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

teenust 

vajavate 

inimeste arv 

kokku (KOV 

eelarvest+ 

projekt)

sh KOV 

eelarvest 

teenuse 

saajad

sh projekti 

eelarvest 

planeeritud 

teenuse 

saajad

KOV1

KOV2

KOV3

KOV4

Toimepiirkond kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*vastavalt määrus §24 lõike 2 kohaselt toetuse saaja ei või §-s 6 toodud toetatud tegevuse jaoks saadud toetusega asendada olemasolevate teenuste kulusid.
*unikaaksed inimesed - kui inimene vajab/saab korraga mitut teenust, siis kajastatakse teenuse vajajate/saajate hulka ühekordselt.

2017 2018

Selgitus:

Selgitus:

osaleva KOV nimi

Intrevallhooldusteenus

teenuse eelarve teenuse vajajate ja saajate arv aastate lõikes

2015 (allikas:H - veeb)

2015 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

aruanne)

2016 (allikas:KOV 

eelarve täitmise 

hetkeseis)

2017 (allikas: KOV 

kinnitatud eelarve , 

lisada väljavõte 

sotsiaalvaldkonna 

eelarve seletuskirjast 

selgitustesse)

2016-2018 (allikas: 

MAK analüüs) 2016-2018 2016-2018

2016


