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HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE, HINDAMISMETOODIKA JA 

HINDAMISKRITEERIUMID 

 

 

 

1. Hindamismetoodika on koostatud Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks 

toetuste andmise korra § 5 lg 6 alusel. 

 

2. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab kuni 9-liikmeline komisjon, mis koosneb 

volikogu kultuuri-ja spordi-, kogukondliku- ning eelarvevaldkonna komisjonide poolt esitatud 

liikmetest, kellel puudub kõikide taotluste osas huvide konflikt.  

 

3. Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus enne vastavaks tunnistatud taotluste 

hindamiskomisjonile edastamist. 

 

4. Komisjoni liikmed peavad olema sõltumatud ja erapooletud. Sõltumatus ja erapooletus 

tähendab, et komisjoni liige hindab esitatud taotlusi iseseisvalt, kellestki sõltumatult ning lähtub 

hindamisel üksnes käesoleva korra eesmärgist ja hindamiskriteeriumitest.  

 

5. Komisjoni liige kohustub tagama talle hindamisel teatavaks saanud andmete (sh 

isikuandmete) konfidentsiaalsuse ning mitte jagama kolmanda isikuga talle hindamise käigus 

teatavaks saanud konfidentsiaalset infot. 

 

6. Komisjoni liikmed hindavad taotlusi lähtuvalt toetuste andmise korrast, eesmärgist ja 

hindamiskriteeriumitest. Hindajad täidavad hinnatud taotluste kohta hindamislehe andes igale 

kriteeriumile täisarvu punkte skaalal 1-5 lähtudes hindamiskriteeriumite osakaaludest, st 

maksimaalne punktide arv iga kriteeriumi puhul vastab selle kriteeriumi osakaalu protsendile. 

Hindaja esitab täidetud hindamislehed allkirjastatult taotluse menetlemiseks määratud isikule. 

 

7. Taotlusi hinnatakse liigiti kolmes grupis: 

1) tegevustoetuse taotlused taotleja igapäevase tegevuse ja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks; 

2) ühekordse toetuse taotlused (sündmused, üritused, valla esindamine, projektide 

kaasfinantseeringud); 

3) investeeringutaotlused. 

 

8. Hindamiskomisjonil on õigus pidada taotlejatega läbirääkimisi taotluses märgitud tegevuste 

elluviimiseks ja rahastamiseks osalises mahus. Kui läbirääkimiste käigus tehakse taotlejale 

muudatusettepanekuid, tuleb see protokollis fikseerida. Pärast läbirääkimisi esitab taotleja 

kokkulepitud tähtajaks uuendatud taotluse.  

 

9. Hindamisele esitatud taotluse eelarve on lõplik ja toetuse summa vähendamine hindamise ajal 

ei ole lubatud. 

 

10. Hindajate antud hinnete alusel koostatud hindamistulemused arutatakse läbi selleks kokku 

kutsutud hindamiskoosolekul. Koosolekust võivad osa võtta taotluste menetlemiseks määratud 

isik, vallavanem ja vajadusel sõltumatud eksperdid. 

 

 

 

 

 



 

11. Hindaja võib taotluse kohta antud hindeid muuta, kui saab hindamiskoosolekul taotleja ja/või 

taotluste kohta teada olulist infot, mille teadasaamine on aluseks hinde muutmiseks. Vastav oluline 

info ja hindaja antud hinde muutmine protokollitakse.  

 

12. Kui taotlusele antud ühe kriteeriumi lõikes antud hinded erinevad rohkem kui kahe 

hindepunkti võrra, tuleb komisjoni liikmetel, kes andsid teistega võrreldes madalama või kõrgema 

hinde, oma seisukoha põhjendus lisada hinde juurde 

 

13. Hindamiskoosoleku tulemusena esitavad hindajad vallavalitsusele põhjendatud ettepaneku 

taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta. Taotlusi rahastatakse vastavalt 

hindamistulemustele kuni eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud vahendite 

lõppemiseni. Hindajate ettepanek vallavalitsusele lähtub hinnete alusel moodustatud taotluste 

pingereast. 

 

14. Hindamiskoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle 50% hindajatest. 

 

15. Hindamiskoosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja 

protokollija. Protokolli lisaks on esitatud taotluste keskmisi hindeid sisaldav koondtabel. 

Ettepanek taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta vormistatakse protokollilise otsusena. 

 

16. Hindepunktide kirjeldused hindamismetoodikas: 

1) vastab kriteeriumile täielikult, väärib eeskuju võtmist – 5 punkti 

2) vastab kriteeriumile suures osas; vähese tähtsusega puudused – 4 punkti 

3) vastab kriteeriumile osaliselt, üksikud puudused – 3 punkti 

4) vastab kriteeriumile üksnes vähesel määral; suured, olulise tähtsusega puudused – 2 punkti 

5) ei vasta kriteeriumile – 1 punkt 

 

17. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui taotlusele antud hinnete kaalutud keskmine on 

vähemalt 3 punkti (lävend). 

 

18. Hindamiskriteeriumid ja kriteeriumite osakaalud meetmete lõikes: 

 

1) Tegevustoetus 

Tegevustoetus: taotleja igapäevase tegevuse ja põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks 

Kriteeriumi 

osakaal % 

Tegevuse vastavus toetuse andmise eesmärgile:  Arendada kogukondade 

omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada 

kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, 

ühistegevuse ja vaba aja võimalusi. 

30 

Tegevuste vajalikkus ja põhjendatus kogukonna jaoks, mõju piirkonna elanike 

omaalgatusele. Kogukonnaliikmed ja avalikkus on kaasatud, avalik huvi 

piisavalt tõendatud. Täienevad ja mitmekesistuvad piirkonna tegevused.   

25 

Tegevuste kulude põhjendatus, kulud piisavalt tõestatud ja otstarbekad 25 

Taotleja suutlikkus projekti ellu viia. Omaosaluse olemasolu (nii rahaline kui 

mitterahaline) 
20 

KOKKU %  100 

 

 

 

 



 

2) Ühekordne toetus  

Ühekordne toetus: Üritused, sündmused, valla esindamine, projektide 

omafinantseering 

Kriteeriumi 

osakaal % 

Ürituse/tegevuse vastavus toetuse andmise eesmärgile: 

Arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike 

koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, 

noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi. 

30 

Ürituse/tegevuste vajalikkus ja põhjendatus kogukonna jaoks, 

jätkusuutlikkus, mõju piirkonna elanike omaalgatusele. Kogukonnaliikmed 

ja avalikkus on kaasatud, avalikkuse huvi piisavalt tõendatud.  Täienevad ja 

mitmekesistuvad piirkonna tegevused. Projekti elluviimine annab 

lisandväärtust ja soodustab sotsiaalset suhtlemist. 

30 

Ürituse/tegevuste kulude põhjendatus, kulud piisavalt tõestatud ja 

otstarbekad 
15 

Taotleja suutlikkus projekti ellu viia. Omaosaluse olemasolu (nii rahaline kui 

mitterahaline) 
15 

Traditsioonide ja eripära säilimine ürituse ja tegevuste läbiviimisel  10 

KOKKU % 100 

 

3) Investeeringutoetus 

Vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise 

(objekti)  projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks    

Kriteeriumi 

osakaal % 

Taotlus on selgete eesmärkidega ja suunatud valla elanikele või on nende 

huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest; 
25 

Taotluses ettenähtud tegevused on jätkusuutlikud ning objekti vajalikkus 

sihtgrupile on põhjendatud;  
20 

Taotluse eelarve kulud on põhjendatud, tehtavad tegevused ja eelarve on 

realistlik; 
25 

Toetatav objekt on piirkonna (küla, alevik jne) või valla arenguks oluline või 

suunatud avalikus kasutuses oleva objekti parendamisele ning objekti 

arendamine  sisaldub vastavas arengukavas. 

30 

 

KOKKU %  
100 

 


