
                
 

KOHALIK JA REGIONAALNE ARENDUSVÕIMEKUS 

 

OMAVALITSUSÜKSUSTE ÜHINEMISE KOORDINEERIMINE EELTAOTLUSTE 

HINDAMISMETOODIKA 

 

 

1. HINDAMISE KORD 

1.1. Vastavaks tunnistatud eeltaotlusi hindab EASi poolt moodustatud ja riigihalduse 

ministri poolt kooskõlastatud ekspertidest koosnev hindamiskomisjon punktis 2.2. 

sätestatud valikukriteeriumite alusel. Hindamiskomisjoni liikmed peavad deklareerima 

oma erapooletust ja sõltumatust hinnatavatest projektidest ja taotlejatest. 

1.2. Eeltaotlusi hinnatakse punktiskaalal 0-4. Hindamine toimub täisarvudes (0; 1; 2; 3; 4) 

ning hindamiskriteeriumite hinded ja hindamise koondhinne arvutatakse täpsusega 

kaks kohta pärast koma.  

1.3. Eeltaotluse koondhinne moodustub punktis 2.2 sätestatud valikukriteeriumite alusel 

antud hinnete kaalutud keskmisest. Eeltaotluse hinnang loetakse positiivseks, kui 

koondhinne on vähemalt 2,75 ning projekt ei ole ühegi valikukriteeriumi lõikes saanud 

koondhinnet, mis on madalam kui 1. 

1.4. Positiivse hinnangu saanud eeltaotlused järjestatakse kaalutud keskmise alusel 

pingeritta. Juhul, kui mitme projekti koondhinne on võrdne, eelistatakse projekte, mis 

said esimese ja teise valikukriteeriumi eest kokku kõrgema hinde. EAS teeb positiivse 

hinnangu saanud eeltaotluse esitajale ettepaneku esitada põhitaotlus. 

1.5. Vajadusel võib hindamiskomisjon teha ettepanekuid taotlejale tingimuste seadmiseks. 

Põhjendatud juhtudel võivad hindamiskomisjoni liikmed teha ettepanekuid 

kavandatava koordineerimise mahu ja kulude osas. EASi töötaja kooskõlastab taotleja 

valmisoleku hindamiskomisjoni poolt seatud tingimustega arvestamiseks enne 

eeltaotluse esitajale taotluse esitamise ettepaneku tegemist. Kui taotleja ei nõustu 

hindamiskomisjoni seatud tingimustega, teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.  

1.6. Negatiivse hinnangu saanud eeltaotluste osas teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise 

otsuse.  

1.7. Hindamiskomisjoni koosoleku tulemused protokollitakse.  

2. VALIKUKRITEERIUMID JA SKAALAD 

2.1. Hindamisskaala (hindamine toimub hindamisskaala alusel täisarvudes) 

0 – puudulik  

1 – nõrk 

2 – keskpärane 

3 – hea 

4 – väga hea 

 

  



2.2. Valikukriteeriumid 

1. Projekti mõju meetme eesmärgi saavutamisele, mille lõikes hinnatakse projekti tegevuste 

olulisust lähtuvalt meetme eesmärkidest ja tulemustest ning projekti panust meetme 

tegevuse tulemus- ja väljundnäitajate sihttaseme saavutamisse ning nende saavutamise 

realistlikkust, osakaal 30% 

Hindamisel arvestatakse järgmist: 

 Kas projekti kavandatavaks tulemuseks on ühinemisprotsessi läbiviimine? 

 Kas ühinemisprotsessi kaasatud kohalikud omavalitsused moodustavad loogilise keskus-tagamaa 

süsteemi hõlmava territoriaalselt tervikliku üksuse?  

 Kui palju on projektis osalevaid partnereid ja kaasatud organisatsioone? 

Miinimum- ja maksimumväärtuste kirjeldus 

 

4 Projekti kavandatavaks tulemuseks on ühinemisprotsessi läbiviimine. 

Ühinemisprotsessi kaasatud kohalikud omavalitsused moodustavad loogilise keskus-tagamaa 

süsteemi hõlmava territoriaalselt tervikliku üksuse. Kaasatud partnerite ja osapoolte arv on 

ühinemiseks optimaalne. 

 

2 Projekti kavandatavaks tulemuseks on eeldatavasti ühinemisprotsessi läbiviimine. 

Ühinemisprotsessi kaasatud kohalikud omavalitsused moodustavad osaliselt loogilise keskus-

tagamaa süsteemi hõlmava territoriaalselt tervikliku üksuse. Kaasatud on minimaalne arv 

partnereid ja osapooli, et tagada ühinemisprotsessi läbiviimine. 

 

0 Ei ole kindel, et projekti tulemusena soovitakse jõuda ühinemiseni. 

Ühinemisprotsessi kaasatud kohalikud omavalitsused ei moodusta loogilist keskus-tagamaa 

süsteemi hõlmavat territoriaalselt terviklikku üksust. Kaasatud partnerite ja osapoolte arv ei 

ole piisav. 

 

 

2. Projekti põhjendatus, mille lõikes hinnatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on 

põhjendatud, kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus ning kas 

projektis ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada planeeritud tulemusi ja väljundeid; 

kas projekti tulemusi saab praktikas rakendada, osakaal 40% 

Hindamisel arvestatakse järgmist: 

 Kas ühinemisega seotud probleemküsimused ja ühinemisprotsessi läbiviimise kitsaskohad 

on sõnastatud ning projekti tegevused aitavad neid küsimusi ja kitsaskohti lahendada? 

 Kas taotleja ja partner(id) on loonud eeldused selleks, et projekti tulemusena jõutakse 

ühinemiseni (sh on olemas volikogu otsused teistele omavalitsustele ühinemisettepanekute 

tegemise kohta, volikogu otsused ühinemisläbirääkimiste alustamiseks või dokumendid, mis 

väljendavad osalevate kohalike omavalitsuste tahet ühinemiseks)? 

 Kas kavandatav ajakava on realistlik ja võimaldab ühineda kohalike omavalitsuste 

korralisteks valimisteks oktoobris 2017? 
  

Miinimum- ja maksimumväärtuste kirjeldus 

4 Ühinemisega seotud probleemküsimused ja ühinemisprotsessi läbiviimise kitsaskohad on 

sõnastatud ning projekti tegevused aitavad neid küsimusi ja kitsaskohti lahendada. 

On olemas eeldused, et projekti tulemusena jõutakse ühinemiseni: on olemas kõikide 

volikogude otsused ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning on astutud täiendavaid samme 

ühinemiseks (moodustatud ühine komisjon või töörühmad läbirääkimisteks, volikogus võetud 



vastu protokollilised otsused nt ajakava kohta, mis ajaks plaanitakse ühinemisleping vastu 

võtta vms). 

Kavandatav ajakava on realistlik ja võimaldab ühineda kohalike omavalitsuste korralisteks 

valimisteks oktoobris 2017. 

2 Ühinemisega seotud probleemküsimused ja ühinemisprotsessi läbiviimise kitsaskohad on 

sõnastatud, kuid projekti tegevused ei aita neid küsimusi ja kitsaskohti lahendada parimal 

võimalikul moel. 

On olemas eeldusi, et projekti tulemusena jõutakse ühinemiseni: on olemas osade volikogude 

otsused ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning on astutud täiendavaid samme ühinemiseks 

moodustatud ühine komisjon või töörühmad läbirääkimisteks, volikogus võetud vastu 

protokollilised otsused nt ajakava kohta, mis ajaks plaanitakse ühinemisleping vastu võtta 

vms). 

Kavandatav ajakava on pingeline, kuid võimaldab ühineda kohalike omavalitsuste korralisteks 

valimisteks oktoobris 2017. 

0 Ühinemisega seotud probleemküsimused ja ühinemisprotsessi läbiviimise kitsaskohad ei ole 

välja toodud ning ei ole teada, kas projekti tegevused aitavad neid küsimusi ja kitsaskohti 

lahendada. 

Puuduvad eeldused, et projekti tulemusena jõutakse ühinemiseni: puuduvad volikogu otsused 

teistele omavalitsustele ühinemisettepanekute tegemise kohta, kõigi volikogude otsused 

ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning muud dokumendid, mis väljendavad osalevate 

kohalike omavalitsuste selget tahet ühinemiseks. 

Kavandatav ajakava ei ole realistlik ja ei võimalda ühineda kohalike omavalitsuste korralisteks 

valimisteks oktoobris 2017. 

 

3. Projekti kulutõhusus, mille lõikes hinnatakse projekti eesmärkide ja tegevuste vastavust 

toetuse mahule ehk seda, kas ettenähtud tegevused ja lahendused on piisavalt kulutõhus viis 

planeeritud tulemuste saavutamiseks. Samuti hinnatakse planeeritud eelarve realistlikkust ja 

mõistlikkust, see tähendab, kas planeeritud kulud on vajalikud ja mõistlikud, osakaal 20% 

Hindamisel arvestatakse järgmist: 

 Kas plaanitud tegevused ja lahendused on kulutõhusad soovitud tulemuste saavutamiseks? 

 Kas planeeritud kulud on vajalikud ja mõistlikud (sh koordineerimise mahu ja  kulu mõistlikkus, 

võrdlusena samaväärse töö või teenuse kuluga) 

Miinimum- ja maksimumväärtuste kirjeldus 

4 Planeeritud tegevused ja lahendused on kulutõhusad soovitud tulemuste saavutamiseks. 

Planeeritud kulud on vajalikud ja mõistlikud. 

2 Planeeritud tegevused ja lahendused on osaliselt kulutõhusad soovitud tulemuste 

saavutamiseks. 

Planeeritud kulud on osaliselt vajalikud ja mõistlikud. 

0 Planeeritud tegevused ja lahendused ei ole kulutõhusad soovitud tulemuste saavutamiseks. 

Planeeritud kulud ei ole vajalikud ja mõistlikud. 

 

4. Projekti mõju läbivatele teemadele, mille lõikes hinnatakse projekti mõju regionaalarengu, 

riigivalitsemise, võrdsete võimaluste ja infoühiskonna läbivatele teemadele, osakaal 10% 

Hindamisel arvestatakse järgmist: 

 Kas projekti mõju läbivatele teemadele on eeltaotluses kaalutud ja kirjeldatud? 

 Kuivõrd omab projekt mõju regionaalarengule? 



- Kuivõrd on ühinemisprotsess kooskõlas kohalike ja piirkondlike arengukavade ja 

eesmärkidega? 

- Kuivõrd aitab ühinemisprotsess kaasa Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020  eesmärgi 

„Piirkondade parem sidustatus ja arendusvõimekus“ saavutamisele? 

- Kuivõrd parendab ühinemisprotsess KOVide võimekust ja võimalusi kohaliku arengu 

planeerimisel ja elluviimisel? 

 Kuivõrd omab projekt mõju riigivalitsemisele? 

- Kas asjassepuutuvad osapooled on olnud projekti ettevalmistamisse kaasatud? 

- Kuivõrd parandab projekt kohalike omavalitsuste vahelist koostööd? 

- Kuivõrd aitab projekt kaasa süsteemide ja protsesside ühtlustamisele? 

 Kuivõrd omab projekt mõju võrdsetele võimalustele? 

- Kuivõrd aitab projekt kaasa soolise võrdsuse, erinevas vanuses inimeste võrdse kohtlemise, 

puudega inimeste või erineva rahvusliku kuuluvusega inimeste võrdsele kohtlemisele? 

 Kuivõrd omab projekt mõju infoühiskonna arengule? 

- Kuivõrd aitab projekti kaasa IKT nutikale kasutamisele riigihalduse ja avalike teenuste 

osutamise korraldamiseks? 

Hinne Taseme kirjeldus 

4 Projekti mõju läbivatele teemadele on kaalutud ja kirjeldatud. 

Projektil on positiivne mõju kõigile läbivatele teemadele. 

2 Projekti mõju läbivatele teemadele on osaliselt kaalutud ja kirjeldatud. 

Projektil on positiivne mõju pooltele läbivatele teemadele. 

0 Projekti mõju läbivatele teemadele ei ole kaalutud ja kirjeldatud. 

Projektil on neutraalnemõju kõigile läbivatele teemadele.  

 

 


