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Rakvere linna eelarvest kultuuriürituste ja -projektide hindamise juhend  

Muudetud Rakvere linnavolikogu 13. oktoobri 2017 määrusega nr 18 

 

1. Käesolevat hindamise juhendit (edaspidi juhend) kohaldab volikogu 

kultuurikomisjon (edaspidi komisjon) esitatud taotluste hindamisel. 

 

2. Komisjon hindab esitatud taotlusi määruse paragrahvis 5 ja käesoleva 

juhendi punktis 11 nimetatud hindamiskriteeriumite osakaalude põhjal. 

Komisjon võtab hindamisel arvesse nii taotluses sisalduvat kui ka taotleja 

esitatud lisateavet.  

 

3. Komisjoni liikmed hindavad taotlusi hindamiskriteeriumite 1 - 4 puhul 

hindamiskaalal 1 - 5. Samal hindamisskaala järgi hinnatakse ka 

alakriteeriumeid.  

 

4. Komisjoni liikmed hindavad taotlust hindamiskriteeriumi 1 - 4 puhul 

hindeskaalal 1 (olematu) – 5 (väga hea). 

Hindamine toimub täisarvudes järgneva skaala kohaselt: 

1 puudulik 

2 nõrk 

3 keskpärane 

4 hea 

5 väga hea 

 

5. Komisjoni liikmed hindavad taotlusi hindamiskriteeriumite 5 - 7 puhul 

hindamiskaalal 1 - 3.  

 

6. Komisjoni liikmed hindavad taotlust iga hindamiskriteeriumi puhul 

hindeskaalal 1 (olematu) – 3 (väga hea). 

Hindamine toimub täisarvudes järgneva skaala kohaselt: 

1 puudulik 

2 keskpärane 

3 väga hea. 

 

7. Iga hindamiskriteeriumi lõpphinne on komisjoni liikmete antud hinnete 

aritmeetiline keskmine. Taotluse koondhinne moodustub aritmeetiliste 

keskmiste summast. Tulemus ümardatakse kaks kohta peale koma. 

  

8. Tulemuste alusel koostab komisjon taotluste pingerea. Pingeritta 

kantakse taotleja nimi, projekti nimi, taotletav toetuse summa ning taotluse 

koondhinne. 

 

9. Kui taotluse koondhinne on väiksem kui 7 või kui taotluse vähemalt ühe 

hindamiskriteeriumi puhul on komisjoni liikmete antud hinnete 

aritmeetiline keskmine 1, jätab komisjon taotluse rahuldamata.  Sellist 

taotlust ei lisata taotluste pingeritta.  

 



10. Kui kaks taotlust saavad võrdse koondhinde, hindab komisjon vajaduse 

korral täiendavalt nende omavahelist paremust. Kui hindamistulemused on 

võrdsed, eelistatakse esimese  hindamiskriteeriumi alusel parema hinde 

saanud taotlust. Kui selle alusel saadud hindamistulemused on võrdsed, 

eelistatakse varem esitatud taotlust. 

 

11. Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud 

 Hindamiskriteeriumid 
Maksimum- 

punktid Punktid Märkused 

1. Traditsioonid 5   

1.1. 
Tegevustes arvestatakse üldisi ja 
piirkondlikke tavasid ja traditsioone 5   

1.2. 

Tegevuse elluviimise tulemusena 

aktiviseerub piirkonnas kultuuritegevus ja 

traditsioonide säilitamine 5   

1.3. Kehtetu     

2. Uudsus ja/või omapära 5   

 

Linna tekivad uued tegevused (midagi uut), 

mida ei ole varem olnud, mis toovad kaasa 

uudse lähenemise või mis on tavapärasest 

erinev. 5   

3. Suunatus avalikkusele 5   

3.1. 

Sihtgrupp on põhjendatud ja mõistliku 

suurusega ja tegevus on avatud kõigile 

huvilistele 5   

3.2. 

Avalikkusele kättesaadav info on laialdase 

leviulatusega ja mitmekesine 5   

4. 

Omafinantseeringu (sh 

kaasfinantseeringu) ja linnapoolse 

finantseeringu suhe 5   

 

Tegevuste elluviimisel on mitmed 

finantseeringu allikad ja ei ole panustatud 

ainult linna toetusele 5   

5. 

Võimalus ürituse/ projekti 

korraldamisega tõsta Rakvere 

linna mainet 3   

 
Läbi tegevuste või projekti tõuseb linna 

tuntus 3   

6. 

Koostöö teiste 
organisatsioonidega ja/või 
isikutega 3   

 

Edendab koostööd ja partnerlust 

(kodaniku)ühenduste ja teiste 

organisatsioonide/ isikute vahel 3   

7. Jätkusuutlikkus 3   

 

Tegevusi planeeritakse jätkata või projekti 

tulemusi saab kasutada sihtotstarbeliselt ka 

pärast projekti  lõppu (on ajas edasiliikuv) 3   

 KOKKU 29   

 


