
Juhend lõpparuande koostamiseks 

 

Lõpparuande vormi täitmine 

Projekti lühikokkuvõttes ootame teavet projekti kulgemise kohta: kirjeldada projekti sujumist, 

milliseid probleeme esines, kuidas need lahendati, millise hinnangu annate projekti käigule 

ning tulemustele. 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata punktidele: 

• „Projekti tegevused ja tegevustele vastavad tulemused”, mis tuleb täita lähtuvalt 

taotlusest; 

 

• „Projektist otseselt kasusaanud inimeste arv” – Üldhariduskoolide ja lasteaedade 

arendamisega seotud projektid – Projekti alguses ja lõpus koolis või lasteaias käivate 

laste arv x 3 (kasusaajad on ka koolis või lasteaias käivate laste vanemad); 

Teenuste osutamisega seotud kohaliku infrastruktuuri projektid – Teenuse tarbijate arv 

projekti alguses ja lõpus aasta kohta. 

 

• „Projekti jätkusuutlikkus” – jätkusuutlikkuse all ootame teavet selle kohta, kes objekti 

haldab ehk kuidas on garanteeritud projekti käigus lahendatud probleemitoimivus, 

samuti tuleb loetleda avalikud teenused, mille kvaliteet projekti elluviimise järgselt 

paranes ning nimetada kasusaajate arv. 

 
Näide: 

Narva kolledži ühiselamu akende vahetamine võimaldab jätkata kvaliteetse hariduse 

andmist ja aitab luua paremad elutingimused kolledži päevase õppe üliõpilastele, 

avatud ülikoolis õppijatele ja täienduskoolituskursustel osalejatele. Projekti 

tulemusena on tekkinud võimalus ühiselamu ruume ratsionaalsemalt ja 

kuluefektiivsemalt kasutada Narva kolledži põhitegevuse elluviimiseks. Käesoleva 

projekti raames elluviidud tegevused aitavad parandada elukeskkonna madalat 

miljööväärtust, loovad paremaid olme- ja elutingimusi üliõpilastele, kuid eelkõige 

võimaldab efektiivselt jätkata kohaliku inimkapitali arendamist läbi võimaluse 

omandada akadeemiline kõrgharidus või läbides täiend- ja ümberõppekoolitust. 

Lisaks on oluline mainida, et rahvusvahelise õppekava väljatöötamisel üheks 

eeltingimuseks on ka võimalus pakkuda välisüliõpilastele normaalsetele olme- ja 

elamistingimustele vastavaid majutuskohti. Rahvusvaheliste õppekavade olemasolu ja 

piiride-ülene koostöö on üheks Kirde-Eesti regiooni ja Narva linna arengumootoriks. 

 

• „Projektiga seotud tähelepanekud ja soovitused” Siin ootame kõiki märkuseid, mida 

järgmisel korral teeksite teisiti, infot ettenägematute asjaolude kohta, juhul kui neid oli 

ning programmi ülesehitusest või nõudmistest tulenevate takistavate asjaolude. See on 



hea koht anda tagasisidet, milliseid muudatusi programmis ootate ning anda 

tagasisidet maavalitsuste, Siseministeeriumi ja EASi tegevusele. 

 

• „Kuidas on projekti tegevusi tutvustatud avalikkusele?” Lepingu punkt 2.2.11 kohaselt 

on toetuse saaja kohustatud näitama toetuse kasutamisel, sealhulgas infotahvlil, 

ürituste korraldamisel ning ajakirjanduses, et tegemist on Programmi vahenditest 

saadud riikliku toetusega, kasutades selleks lauset “Projekti rahastab Regionaalsete 

investeeringutoetuste andmise programm”. Võimalusel lisage lõpparuandele ka vastav 

väljavõte. Lihtsaimaks võimaluseks projekti tutvustada on vastava info avaldamine 

kodulehel. 

KOHUSTUSLIKUD LISAD: 

1. Vahendite kasutamise tabel 

Vahendite kasutamise tabel on kõige olulisem lõpparuande dokument. Selle täitmisel 

tuleb lähtuda taotluse eelarvest ning projekti tegevuste maksumuste muutumised tuleb 

tabelis ka kajastada. 

NB! Käibemaksukohustuslasest taotleja puhul ei ole käibemaks abikõlblik kulu ning 

tabel tuleb ka vastavalt koostada. 

2. Aruandlusperioodi jooksul valminud dokumendid ja materjalid. 

Nendeks võivad olla kasutusloa ja üleandmis-vastuvõtuaktide koopiad ning tööde 

käigus valminud projektdokumentatsioon (eelkõige nõrkvoolutööde kohta). Juhul, kui 

projektis on tehtud muudatusi, siis selle aluseks olevate dokumentide koopiad ning 

samuti väljavõtted ajakirjanduses ilmunud artiklitest. 

3. Aruandlusperioodil sõlmitud lepingute koopiad. 

Kõik projekti tegevustega seotud lepingute koopiad. Eelkõige ehitustöövõtuleping 

ning omanikujärelevalve leping. 

NB! Jälgida, et ka tööde lõppedes on töövõtjatel kehtivad majandustegevuse registri 

registreeringud. 

4. Väljavõte pangakontost (kui projekti elluviimiseks on avatud eraldi pangakonto). 

5. Kuludokumentide (arvete ja juurdelisatud aktide) koopiad. 

NB! Kõik kulud peavad lõpparuande esitamise ajaks olema kantud. 

6. Kõigi kulude tasumist tõendavate dokumentide (maksekorralduste) koopiad või 

pangakonto väljavõte. 

 

NB! Eelnevalt esitatud dokumente ei ole vaja uuesti esitada. 


