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Euroopa Majanduspiirkond ja 
Norra toetasid kahe miljoni täiendava 
euroga Eesti kodanikuühiskonda

te roll suurem kui varem, sel-
lest oma ettepanekut tehes 
ka lähtusime,” selgitab Riigi 
Tugiteenuste Keskuse peadi-
rektori asetäitja ja kontaktasu-
tuse juht Martin Karro.

Aktiivsete Kodanike Fondi 
toetuste senine rakendamine 
on olnud edukas. Vaatamata 
COVID-19-le on rakendamise 
ajakava järgitud, läbi on vii-
dud kolm taotlusvooru (mais 
2019; oktoobris 2019; oktoob-
ris 2020), projektid on välja vali-
tud ja lepingud sõlmitud, kokku 
on taotlusvoorudest toetatud 
kahte projekti.

“Kolmes taotlusvoorus saa-
daolev toetuse kogusumma oli 
2 575 225 eurot, kuid taotletud 
kogusumma oli 9 744 961, mis 
on peaaegu neli korda rohkem 
kui fondil vahendeid. Numbrid 
viitavad taotlejate suurele nõud-
lusele, kuna rahastada saime 
paraku ainult 26% taotlustest. 
Reservist eraldatud 2 miljonit li-
saeurot võimaldavad kodaniku-
ühendustele täiendavalt õla alla 
panna,” rõõmustab Karro.

Aktiivsete Kodanike Fondi 
reservfondist saavad toetust 
Eesti kodanikuühendused, kelle 
eesmärkideks on demokraatli-
ku kultuuri ja kodanikuteadlik-
kuse tugevdamine, haavatava-

Mai lõpul allkirjastati Eesti, Norra, Islandi 
ja Liechtensteini vahelise Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 
ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi 
vahelise Norra finantsmehhanismi 
vastastikuse mõistmise memorandumite 
muudatused, millega suunatakse kokku  
2 063 000 eurot reservivahendeid Aktiivsete 
Kodanike Fondile.

Euroopa Majanduspiirkon-
na (EMP) ja Norra finants-
mehhanismi 2014–2021 
eesmärgiks on aidata kaasa 
majandusliku ja sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamisele 
Euroopa Majanduspiirkon-
nas ning tugevdada kahe-
poolseid suhteid doonor- ja 
abisaajariikide vahel rahaliste 
toetuste abil. Selleks, et neid 
eesmärke saavutada, on kok-
ku lepitud toetuste jagamine 
järgmistes valdkondades:

 Î innovatsioon, teadus-
uuringud, haridus ja 
konkurentsivõime;

 Î sotsiaalne kaasatus, 
noorte tööhõive ja vae-
suse vähendamine;

 Î keskkond, energeetika, 
kliimamuutus ja vähe 
süsinikdioksiidiheiteid 
tekitav majandus;

 Î kultuur, kodanikuühis-
kond, hea valitsemista-
va ning põhiõigused ja 
-vabadused;

 Î justiits- ja siseasjad.

Toetuste riiklik kontaktasu-
tus Norra, Islandi ja Liech-
tensteini kui doonorriikide 
jaoks Eestis on Riigi Tugi-
teenuste Keskuse (RTK) toe-
tuste arendamise osakond, 
ning kontaktasutuse juhiks 
on RTK peadirektori asetäitja 
Martin Karro. Riiklik kontakt- 
asutus vastutab EMP ja 
Norra finantsmehhanismi 
eesmärkide saavutamise ja 
toetuste rakendamise eest, 
nii et toetuse saajad saak-
sid parimal võimalikul viisil 
toetusraha abil ellu viia Eesti 
arenguks vajalikke projekte.
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Aktiivsete Kodanike Fondi 
(Active Citizens Fund, ACF) 
toetusi Eestis vahendab 
Avatud Eesti Fond koostöös 
Vabaühenduste Liiduga.

Mullu novembris esitas Riigi 
Tugiteenuste Keskus toetus-
mehhanismi riikliku kontakt- 
asutusena doonoritele amet-
liku ettepaneku memorandu-
mis ette nähtud reservi vahen-
dite suunamiseks Aktiivsete 
Kodanike Fondile. See lisandub 
4 miljonile eurole, mida Eesti 
kodanikuühendustel on aasta-
tel 2019–2024 võimalik avalike 
projektikonkursside ja muude 
meetmete kaudu taotleda.

“Aktiivsete Kodanike Fondi 
häid edusamme ja asjako-
hasust Eestis peegeldab nii 
kontaktasutuse ettepanek kui 

ka doonorite nõusolek eralda-
da kogu reserv nii EMP kui ka 
Norra toetustest Eesti koda-
nikuühiskonna toetamiseks. 
Oleme kindlad, et lisaraha ka-
sutatakse hästi ja ootame uute 
projektide elluviimist, mida 
nüüd toetada saame,” kinnitab 
EMP ja Norra finantsmehha-
nismide kantselei üksuse juht 
Frode Dal Fjeldavli.

Keeruline aeg vähendas  
vabakonna võimalusi
“Seoses hasartmängumaksu 
laekumise kokkukuivamise-
ga koroonatingimustes sattus 
löögi alla meie tublide koda-
nikuühenduste rahastamine. 
Ometi on just nüüd, kus de-
mokraatia on teravalt proovi-
le pandud, kodanikuühendus-

te gruppide võimestamine ning 
samuti inimõiguste ja võrdse 
kohtlemise eest seismine.

“EMP majanduspiirkonna 
toetusi on alati iseloomusta-
nud hea läbimõeldus ja pika-
ajalised eesmärgid, seetõttu 
on Aktiivsete Kodanike Fondi 
täiendav tugi vabakonna va-
jadusi arvestades äärmiselt 
tänuväärne,” ütleb Aktiivsete 
Kodanike Fondi toetusi vahen-
dava Avatud Eesti Fondi juha-
taja Mall Hellam. “Tulemas on 
kaks taotlusvooru, nendest üks 
on mõeldud keskmise suuru-
sega ja suurprojektidele. Teine 
voor puudutab tegevustoetusi 
ennast juba tõestanud vaba-
ühendustele. Selle vooru üheks 
eesmärgiks on muu hulgas 
anda tõuge arenguhüppeks, et 
need ühendused saaksid kas-
vada tõeliselt mõjukateks hu-
vikaitseorganisatsioonideks,” 
märgib Hellam.

Arukatest aruteludest  
vikatiga niitmiseni
Aktiivsete Kodanike Fondi 
(ACF) juht Katrin Enno selgitab, 
et fond lähtub kõigi algatuste 
toetamisel väärtusest ja põhi-
mõtetest, mis on vajalikud ter-
viklikuma – ja seeläbi ka terve-
ma – ühiskonna ehitamiseks.

“Kuigi demokraatlik kul-
tuur, kodanikuteadlikkus, 
võrdne kohtlemine, haavata-
vate gruppide võimestami-
ne võivad esmapilgul tundu-
da liialt abstraktsed või elu-
kauged mõisted, on nende 
taga konkreetsed elulised 
murekohad ja vajadused, 
millega tegeletakse. Nende 
kahe aasta jooksul, mil ACF 
on Eesti vabaühendusi juba 
toetanud, on meil olnud hea 
meel panna õlg alla mitme-
tele headele projektidele, 
mis edendavad demokraat-
likku kultuuri.

Üks tuntumaid on kindlas-
ti arutelukultuuri arendav ja 
just üheksandat sünnipäeva 
tähistanud Arvamusfestival.

Eestimaa Looduse Fondi 
igaühe looduskaitse projek-
ti eesmärk on tuua inimeste 
argiellu rohkem keskkonna-
teadlikkust ja juhtida tähele-
panu sellele, kuidas me kõik 
saame aidata kaasa elu-
rikkuse säilitamisele, oma-
enda loodussõbraliku ruu-
mi loomisele. Selle projekti 
raames toimuvad juba teist 
suve järjest üle Eesti vikatiga 
niitmise talgud, mis on koha-
le meelitanud palju huvilisi. 
Lisaks paremale keskkon-
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Martin Karro, EMP ja Norra 
toetuste kontaktasutuse 
juht
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nahoiule on selle projekti näol 
tegu otseselt ka kultuuripäran-
di hoidmisega. Kliima- ja kesk-
konnakaitseteema on järjest 
olulisemad nii globaalselt kui 
Eesti-siseselt. Seda viimast nii 
üle-eestiliselt kui ka kitsamalt 
Ida-Virumaa õiglase ülemine-
ku taustal,” selgitab Enno.

Demokraatliku kultuu-
ri suuna alt on heaks näiteks 
veel Narvas peamiselt noorte 
veetud MTÜ VitaTiim projekt 
Noorte Hääl Loeb, mille käigus 
on korraldatud palju erinevaid 
tegevusi ja üritusi, sh koolitusi, 
suvekool, kogukonnaõhtu, mi-
nilaager, aruteluõhtu jms erine-
vatel päevakajalistel teemadel. 
Fookus on sellel, kuidas noo-
red saavad ühiskonnaasjades 
ja poliitikas paremini kaasa 
rääkida.

Eesti Väitlusseltsil on prae-
gu käimas projekt “Kohalikud 
teemad valimiste keskmesse”. 
Eesmärk on, et üle 16-aasta-
sed noored suunduksid sügi-
sestel valimistel valimiskasti-
de juurde ja oskaksid langeta-
da informeeritud valiku.

“Demokraatliku kultuu-
ri edendamise suunal üldises 
plaanis on olulisim, et inimestel 
oleks olemas teadlikkus koos 
vajalike ja faktikesksete alg-
teadmistega; samuti võimalu-
sed kaasarääkimiseks, kui võe-
takse vastu neid puudutavaid 
otsuseid,” märgib Katrin Enno.

Inimõigused ja võrdne 
kohtlemine
Haavatavatest inimgruppidest 
rääkides selgitab Katrin Enno, 
et Eestis on püsivalt probleem-
ne olnud erivajadusega inimes-
te võrdne kaasamine ühiskon-
naellu, ligipääsetavuse prob-
leem kõige laiemalt – mitte ai-
nult füüsilises võtmes või eri-
nevate avalike teenuste puhul, 
vaid intellektipuudega inimeste 
puhul näiteks ka lihtsasti mõis-
tetava keele abil.

“Haavatavad grupid on ka 
seksuaalvähemused, aga ole-
nevalt teemast võib haavata-
vaks grupiks lugeda ka nai-
si üldiselt – kui asi puudutab 
näiteks palgalõhe küsimust 
või seda, et lõviosa lähisuhte-
vägivalla ohvritest on naised. 
Haavatav grupp, eriti koroo-
na-aja kaasmõjude tõttu, on 
ka vaimse tervisega kimpus 
olevad noored – seetõttu on 
meil eriti hea meel, et ACF on 
saanud toetada peaasi.ee-d 
vaimse tervise esmaabi töö-
riistade väljatöötamisel ja 
oma tegevuse laiendamisel 
üle-eestiliselt.”

Eesti Neurofibromatoosi 
Ühing viib parajasti ellu projek-
ti “Mitte midagi puuetega nais-
tele ilma puuetega naisteta!” 
Puuetega naistel on Eesti ühis-
konnaelus probleeme nii nega-
tiivse suhtumisega kui ka os-
kamatusega arvestada nende 
kui naiste ja nende puuetega. 
Korraldatakse puuetega nai-
si puudutavad uuringud, töö-
tube puuetega naistele, kuns-
tinäitus ja luuakse ümarlaud 
strateegilise pikaajalise koos-
töö arendamiseks, et töötada 
intensiivselt puuetega naiste 
õiguste edendamise suunal. 
Projektil on kümmekond erine-
vat partnerit erinevatest huvi-
kaitseorganisatsioonidest.

te ühiskonda tagasitoomisega 
läbi varjupaigakoerte treeni-
mise. MTÜ Oskar Alliku Kodu 
tegeleb 12–18-aastastele ras-
ke ja püsiva psüühikahäirega 
noortele miljööteraapia või-
maluste arendamisega Eestis; 
eeltöid tehakse Peedule plaani-
tava ravikodu osas.

Euroopalike väärtuste 
edendamine
Katrin Enno selgitab, et pro-
jektidele toetuse määramisel 
peetakse silmas, et toetatud 
projektid oleksid võimalikult 
mitmekesised ning kaetud 
saaksid ka võimalikult erine-
vad Norra ja EMP toetustele 
olulised suunad ja rõhuase-
tused. “Seetõttu on oluline, 
et toetus jõuaks ka nende va-
baühendusteni, kes tegutse-
vad maapiirkondades ja väl-
jaspool Tallinna-Tartut. Ida-
Virumaa on samuti kõrgenda-
tud tähelepanu all, et sealsed 
vabaühendused tõstaksid ko-
gukonnatunnet, lõimiksid eri-
nevaid keeleruume ja põlvkon-
di,” räägib ta.

Heaks näiteks kodaniku-
teadlikkuse tugevdamisel on 
Vabamu rändnäitus, mis on 
pühendatud Eesti Vabariigi 
taassünni 30. aastapäevale, 
kuid hõlmab nii euroopalikke 
väärtusi, teadlikkuse suuren-
damist üldistest universaal-
setest inimõigustest ja demo-
kraatia toimimispõhimõtetest.

Kodanikukaitselistest tee-
madest toob Katrin Enno esile 
veel ühingu Korruptsioonivaba 
Eesti projekti “Väärkäitumisest 
teavitamise ja vilepuhujate 
kaitse edendamine Eestis”, mis 
keskendub vihjeandjate pare-
male kaitsmisele õigussüstee-
mis, kuid ka ühiskonnas levi-
nud negatiivsetele hoiakutele 
“pealekaebamise” osas.

Sotsiaalse Innovatsiooni 
Labori projekt keskendub aga 
hoopis kohalike omavalitsuste 
ametnike ja vabakonna oma-
vahelise koostöö parandami-
sele, et juurutada kodaniku-
kesksemat lähenemist ka po-
liitikakujundamises.

Narvas on käimas MTÜ 
Lapsele Oma Kodu veetud pro-
jekt “Teadmine annab võimalu-
se”, mille eesmärk on koostöös 
Narva peredega aidata kaasa 
kohalike sotsiaalvaldkonna 
teemade probleemide lahen-
damisele ja sisendi andmine 
Narva linnavõimudele, kusjuu-
res lisaks noortele lastega pe-
redele on kaasatud ka vanava-
nemad.

Vabatahtlike väärtustamine
Katrin Enno märgib, et sage-
li keskendutakse vabaühen-

dustest ja nende tegutsemi-
sest rääkides üksnes n-ö vas-
tuvõtvale poolele ehk sellele, 
kelle jaoks projekte ellu viiak-
se. Tegelikult ei tohiks aga ka 
unustada, et kõik need inime-
sed, kes vabakonnas tegutse-
vad, on sama olulised.

“Nad on – enamasti kõr-
gendatud sotsiaalse närvi ja 
missioonitunde taustal – mär-
ganud probleeme ja vajakajää-
misi, nad on selleks astunud 
konkreetseid samme ja asu-
nud tegutsema, et midagi ette 
võtta. See kõik eeldab nii kesk-
misest kõrgemat algatusvõi-
met kui oskusi enda poolt alus-
tatu ka ellu viia, samuti vastu-
tust. Projektimaailm on kahtle-
mata ka tehnilis-administratiiv-
ne, aga suurema läbipaistvuse 
ja vastutavuse mõttes on see 
hädavajalik,” selgitab ta ning 
lisab, et seetõttu peetakse ra-
hastajate poolt konkreetsete 
projektide toetamise kõrval 
oluliseks vabaühenduste üle-
üldise võimekuse tõstmist – 
et Eesti inimestel oleks osku-
si ja võimalusi tugevdada neid 
kodanikeühendusi, seltse ja lii-
te, kus nad tegutsevad; et need 
oleksid ühiskonnas nähtava-
mad, kuuldavamad ja mõjuka-
mad ning seeläbi ka hinnatud 
partnerid nii avalikule kui ka 
erasektorile.

“Pikas perspektiivis on tege-
mist võimeka vabakonna aren-
damisega, kus ka vabakonnas 
tegutsejad tunneks, et nende 
töö on hinnatud, mis omakor-
da vähendab ka vabakonnas 
tegutsevate inimeste läbipõle-
misohtu.

Oluline on ka mainida, et 
sageli on keeruline välja tuua 
ühte konkreetset probleemi, 
mida adresseeritakse ja lahen-
dada püütakse, kuna ühes pro-
jektis kohtuvad enamasti mitu 
omavahel seotud või kattuvat 
suunda: näiteks haavatava-
te gruppide võimestamine on 
reeglina seotud otseselt ka 
inimõiguste ja võrdse kohtle-
mise suunaga, millega tege-
lemine on omakorda otseselt 
seotud demokraatliku kultuuri 
arendamisega.

Lisaks tahaks Aktiivsete 
Kodanike Fondi toetuste pu-
hul esile tõsta ka kahepoolset 
koostööd Norra ja Islandiga 
– soovides ise kuuluda nn 
Põhjamaade väärtusruumi, 
kus ühiskonnakorraldus on 
kaasav ning kogukonnatöö tu-
gev, on meil nende kogemu-
sest ja toimetulekust ka eri-
nevate väljakutsetega palju 
õppida,” kirjeldab Katrin Enno 
Aktiivsete Kodanike Fondi te-
gutsemise põhimõtteid ja 
väärtusi.

Eesti Vabariigi, Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja 
Norra Kuningriigi vahelise Euroopa Majanduspiirkonna fi nants-
mehhanismi rakendamist ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuning-
riigi vahelise Norra fi nantsmehhanismi rakendamist aastatel 
2014–2021 reguleerivad vastastikuse mõistmise memorandu-
mid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt rtk.ee/
toetusfondid-ja-programmid/teised-programmid/euroopa-ma-
janduspiirkonna-ja-norra-toetused#oigusaktid.

Lähem info internetist

Inimõiguste ja võrdse koht-
lemise suuna alt MTÜ Oma 
Tuba: oluline osa inimõigus-
test on kehaline autonoomia 
ehk õigus langetada iseseis-
vaid otsuseid oma keha, sek-
suaalsuse ja reproduktiivsuse 
üle. Seda tehakse huvikaitse ja 
järjepideva kommunikatsioo-
nitöö kaudu eesti ja vene kee-
les. Noorte jaoks korraldatakse 
positiivne, võimestav ja jaatav 
seksuaalse nõusoleku teema-
line sotsiaalmeediakampaa-
nia “Sul on õigus!” ja töötoad 
“Kuidas öelda jah?”. Projekti 
tulemusel on Eestis käivitunud 
diskussioon karistusseadus-
tiku muutmise vajalikkusest 
– et seksuaalkuritegude mää-
ratlused lähtuksid nõusoleku, 
mitte vastuhaku olemasolust.

Haavatavate rühmade 
toetamise näidetena toob 
Katrin Enno välja veel näi-
teks Eesti Pagulasabi ja Tartu 
Rahvusvahelise Maja toetami-
se, kes mõlemad tegutsevad 
pagulaste parema lõimimise 
nimel Eesti ühiskonda, pak-
kudes neile ka läbi sotsiaalse 
ettevõtluse mudeli tööd, või-
malust enesearenguks ja hil-
jem ka laiemale tööturule si-
senemist. MTÜ Käpp ja Käsi 
tegeleb endiste kinnipeetava-
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“Koostöö 
aitab meil 
üksteist 
paremini 
mõista!”
Norra suursaadik Else Berit Eikeland heidab 
pilgu Eesti ja Norra sajandipikkusele 
diplomaatilisele seotusele ning kinnitab, et 
nii pikk koostöö ajalugu teeb talle rõõmu. 

Eesti ja Norra diplomaatiliste 
suhete alguseks loetakse päe-
va, mil Norra Kuningriik tun-
nustas ametlikult noort Eesti 
Vabariiki. See juhtus 5. veeb-
ruaril 1921.

Suursaadik Else Berit 
Eikeland märgib aga, et tege-
likult on eestlaste ja norrakate 
kontaktid veel märksa vane-
mad, ulatudes suisa sadade 
aastate taha.

“Norralased on reisinud 
Eestisse ja eestlased Norrasse 
aegade algusest peale. 
Esimeste kontaktide kirjalikud 
allikad viitavad viikingiaegade-
le, kuid olen kindel, et kontakte 
oli ka enne seda,” arutleb ta.

Millised on olnud Norra ja 
Eesti kõige olulisemad kokku-
puutevaldkonnad?
Norra ja Eesti on mõlemad me-
reäärsed riigid, kus läbi sajandi-
te on olnud väga olulisteks tee-
madeks laevandus ja kalapüük. 
Ajalooliselt kulges esmane eri-
nevaid riike ühendav marsruut 
samuti merd mööda. Seega 
pole üllatav, et Norra kaup-
mehed saabusid laevadega 
Eestisse ning keskajal toimus 
vanade hansalinnade Bergeni 
ja Tallinna vahel arvestatav ka-
lakaubandus.

Loomulikult ei piirdu koos-
töö vaid laevandus- ja kalan-
dusvaldkonnaga. Meil on olnud 
tugevad kultuurisidemed isegi 
läbi aastakümnete, mil Eesti oli 
okupeeritud.

Eesti lugejad on ka kõige ras-
kematel aegadel armastanud 
lugeda Norra kirjanike teoseid 
– Henrik Ibsen, Sigrid Undset ja 
Thorbjørn Egner on tuntud ena-
mikule eesti kirjandussõpradele.

Samuti on tõlgitud norra 
keelde mitmete eesti autorite 
loomingut. Olgu siinkohal mai-
nitud näiteks Jaan Kross, Viivi 
Luik ja Jaan Kaplinski. Need 
sidemed on muutunud üha tu-
gevamaks ja pärast Eesti taas-
iseseisvumist 1991. aastal on 
mõlema riigi kultuuririkkus vas-
tastikku avatud.

aastatel 2014–2021 eraldatud 
68 miljonit eurot. Norra annab 
98% sellest rahast ja Island 
koos Liechtensteiniga 2%.

Millised toetatud projektid või 
valdkonnad on teile endale 
kõige parema mulje jätnud?
Kõik projektid, mida olen külas-
tanud, on olnud väga huvitavad. 
Need räägivad selget keelt, et 
Norra toetus on Eestile mitmel 
erineval viisil kasuks tulnud.

Suvine külaskäik Kuressaarde 
näitas mulle, et sadamaaida ning 
kesklinnas asuva keskaegse 
maja restaureerimine toob lin-
nasüdamesse uusi tegevusi ja 
inimesi, sama tendentsi on näha 
ka teiste Eesti ajaloolistes linna-
keskustes asuvate majade res-
taureerimise järel.

Väga põnevad on ka digitaal-
sed uuendused Eesti ettevõte-
tes, mis saavad toetust prog-
rammist Green ICT ning aita-
vad kaasa rohelise mõtteviisi ja 
ettevõtluse kasvule Eestis.

Ootan väga, et saaksin roh-
kem teada Eesti kodanikuühis-
konnast – sellest, milline on ol-
nud EMP ja Norra toetuste mõju 
selles sektoris ning kust leida 
koostöövõimalusi Eesti ja Norra 
kodanikeühenduste vahel.

Lähemal ajal külastan ma 
Lihulat, kus vana piiritusetehas 
muudetakse käsitöökeskuseks. 
Plaan on minna ka Valka, et tä-
histada piirilinna vanima hoone 
restaureerimist.

Else Berit Eikeland on Nor-
ra suursaadik Eestis alates 
2020. aasta juunist. Enne 
seda on ta olnud Norra suur-
saadik Iirimaal ja Kanadas 
ning diplomaat Londonis, 
San Franciscos ja Manilas.

Else Berit 
Eikeland

„Euroopa 
Majanduspiirkonna 
ja Norra toetused 
on suurepärane 
vahend tugevama ja 
sügavama koostöö 
saavutamiseks Eesti 
ja Norra ekspertide, 
organisatsioonide ja 
ametiasutuste vahel.“

kliimamuutustest ja kodaniku-
ühiskonda puudutavatest ja lõ-
petades kohaliku arenguga.

Mis on põhilised valdkonnad, 
mida Norra Eestis rahastatab?
Norra toetab praegu Eestis kuut 
programmi. Nendeks on kon-
kurentsivõime, kohaliku aren-
gu, teaduse ja hariduse, klii-
mamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, kodani-
kuühiskonna ja sotsiaalse dia-
loogi ning inimväärse töö prog-
rammid.

Lisaks saavad Eesti üksused 
taotleda rahastamist EMP ja 
Norra toetuste noorte tööhõive-
fondist ning piirkondliku koos-
töö fondist. Kokku on Eestile 
EMP ja Norra toetuste kaudu 

Kuidas hindate Eesti ja Norra 
suhteid pärast seda, kui Eesti 
sai Euroopa Liidu liikmeks? 
Nagu me teame, ei ole Norra 
ELi liikmesriik.
Tõepoolest, Norra ei kuu-
lu Euroopa Liitu, ent nii Norra 
kui ka Eesti on Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmed. 
See on leping, mis võimaldab 
inimeste, kaupade, teenuste ja 
kapitali vaba liikumist Norra ja 
Euroopa Liidu vahel. Island ja 
Liechtenstein on samuti seotud 
Euroopa Majanduspiirkonna le-
pinguga.

Norra toetab ja on alates 
2004. aastast toetanud Eesti 
projekte väga paljudes vald-
kondades. Miks te seda teete?
Euroopa Majanduspiirkonna 
ja Norra toetuste süsteem on 
osa uutest suhetest Norra ja 
Euroopa Liidu uute liikmesriiki-
de vahel ning ka Eesti kuulub 
nende hulka.

Norra on osa Euroopast. 
Isegi kui me ei kuulu Euroopa 
Liitu, oleme me ajalooliselt, 
geograafiliselt, kultuuriliselt ja 
majanduslikult vaieldamatult 
osa Euroopast.

Kui rääkida pelgalt majandu-
sest, siis 75–80% meie ekspor-
dist on suunatud Euroopa Liidu 
riikidesse, kuid tegelikult kuu-

„Eesti lugejad on ka 
kõige raskematel 
aegadel armastanud 
lugeda Norra 
kirjanike teoseid – 
Henrik Ibsen, Sigrid 
Undset ja Thorbjørn 
Egner on tuntud 
enamikule eesti 
kirjandussõpradele.“

lume me Euroopasse ka kõigi 
muude aspektide mõttes. Kõik, 
mis Euroopas juhtub, on mei-
le tähtis ja me soovime aidata 
kaasa sotsiaalsete ja majan-
duslike ebavõrdsuste vähenda-
misele Euroopas.

Oluline põhjus on ka ka-
hepoolsete suhete tugevda-
mine Euroopa riikide ja doo-
norriikide vahel. Euroopa 
Majanduspiirkonna ja Norra 
toetused on suurepärane va-
hend tugevama ja sügavama 
koostöö saavutamiseks Eesti 
ja Norra ekspertide, organisat-
sioonide ja ametiasutuste va-
hel. Koostöö aitab meil üksteist 
paremini mõista ja koos saame 
leida paremaid lahendusi meie 
ühistele väljakutsetele – alates 

„Projektid räägivad 
selget keelt, et Norra 
toetus on Eestile 
mitmel erineval viisil 
kasuks tulnud.“
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Korrastatud hooned 
arendavad kogu linnaruumi
Ajalooliste linnasüdamete kauneimad 
majad ärkavad tänu Norra ja Euroopa 
Majanduspiikonna toetustele taas ellu ning 
saavad kaasaegsesse linnaruumi sobivad 
funktsioonid.

“Euroopa Majanduspiirkonna 
(EMP) ja Norra toetuste prog-
rammis lõppenud taotlusvoor 
“Muinsuskaitsealad ajaloo-
listes linnakeskustes” näitab 
suurt huvi tühjade majade ka-
sutusele võtmise vastu ja kum-
mutab müüdi, et kaitsealustes 
hoonetes ei saa midagi uut-
moodi teha,” selgitab kultuuri-
ministeeriumi muinsuskaitse-
nõunik Liina Jänes ning annab 
ülevaate, mida nende toetuste 
abil praeguseks juba korda on 
saadetud.

“Kuigi keskus on iga linna 
süda ja sümbol, on mitme väi-
kelinna vanalinn vajunud ää-
relinna staatusesse. Selleks, 
et katsetada elu- ja äritege-
vuse tagasitoomist muinsus-
kaitsealale, korraldati taotlus-
voor, kust võis toetust küsida 
nii hoone kordategemiseks 
kui ka teenuste käivitamiseks. 
Taotlusvooruga otsiti ettevõt-
misi, mis ärataksid vanalinnade 
tühjad või vähe kasutatud ma-
jad uuele elule ja tooksid linna-
südametesse inimesed tagasi. 
Toetus oli suunatud väikelinna-
dele, kus ajalooline keskus on 
ühtlasi ka muinsuskaitseala,” 
selgitab Liina Jänes.

Vanade majade uus kasutus
Kui teha korda suure ruumimõ-
juga hoone linna keskuses ja 
anda sellele avalik funktsioon, 
meelitab see kohale uusi kasu-

tajaid ja mõjub linnaruumi käi-
vitajana. Reeglina on keskuses 
ka väärtuslikum arhitektuur, nii 
et ehituspärandi korrastamine 
ja esiletoomine on topeltvõit, ol-
les kasulik nii muinsuskaitsele 
kui ka kohalikule elukvaliteedile. 
Üks korrastatud ja kasutusse 
tagasi toodud ajalooline hoone 
vanalinnas võib muuta senist 
üldpilti ja mõjuda turgutavalt ka 
naaberhoonete korrastamisele.

Selle taotlusvooru kõige põ-
nevam küsimus oli, millist kest-
likku kasutust saab leida pikalt 
tühjana seisnud vanalinnama-
jale. Kas leidub ka majandus-
likult tasuvaid funktsioone? 
Avaliku raha kasutamise tingi-
museks oli, et hoone uus ots-
tarve peab olema just nimelt 
avalik ja elavdama vanalinna. 
Seega välistatud oli vaid elu-
ruumide rajamine, kuid kõik 
muu oli lubatud – ainsaks pii-
ranguks majaomanike fantaa-
sia ja hoone ise.

Üks muinsuskaitsega seo-
tud müüte on, et ajaloolist 
maja võib kasutada ainult nii, 
nagu see on, ja selleks, milleks 
see kunagi ehitati. Tegelikult on 
ühiskondliku või majandusliku 
olukorra muutudes maju alati 
kohendatud ja nende kasutust 
muudetud. Taotlejad kummu-
tasid seda müüti samuti põh-
jalikult. Nii pakuti vanade maja-
de uuteks kasutusteks näiteks 
kunstiresidentuuri, nukuteatrit, 

muusikamaja ja -kooli, kaug-
töökeskust, säästva renovee-
rimise infokeskust ning muin-
suskaitse teabekeskust, samu-
ti seltsimaja, käsitöökoda, õp-
pekööki, muuseumi ja galeriid. 
Mitmel korral toodi välja soov 
rajada külalistemaja, kohvik, 
restoran, kauplus või siis nende 
kombinatsioon.

Lihulas ja Paides luuakse 
infokeskused
Lihula ja Paide seavad sisse 
restaureerimise infokeskused. 
Mõlemas hakatakse nõustama 
ajalooliste hoonete omanikke 
ja korraldama koolitusi. Lihulas 
saab lisaks osaleda käsitööko-
ja töös, Paides aga osta vana 
maja ennistamiseks vajalikku 
kaupa ja vanamaterjali.

Paide keskus tuleb Tallinna 
tänav 13 majja, mis on olnud 
sealses vanalinnas üks esin-
duslikumaid hooneid. Hea res-
taureerimistava näidishoone 
julgustab loodetavasti ka teiste 
majade omanikke oma valdusi 
korda tegema, pakkudes sel-
leks ka vajalikku oskusteavet. 
Lihula muinsuskaitse teabe-
keskus seatakse sisse uhke ar-
hitektuuriga mõisa viinaaidas, 
mis seisab praegu suuremalt 
jaolt kasutuseta ja vaid mõnes 
ruumis tegutseb autoremondi-
töökoda.

Valga vanimasse 
puithoonesse tuleb 
kogukonnamaja
Valgas tehakse korda linna va-
nim puitmaja, mis asub uue, 
2018. aastal valminud keskväl-
jaku ääres. See on tüüpiline 18. 
sajandi baltisaksa linnakodani-
ku elamu, milliseid on Lõuna-

Eestis säilinud vähe. Aastaid 
on valitsenud tugev surve see 
maja hoopis lammutada, kuna 
see on üle kahekümne aasta 
seisnud tühjana ja muutunud 
avariiliseks.

Praegu veel puuduvad Valga 
keskväljaku ümber teenused, 
mis muudaksid selle piirkon-
na atraktiivseks. Kesk tänav 19 
maja restaureerimisel tekib aga 
suur mõju kogu väljakule nii vi-
suaalses kui ka funktsionaal-
ses mõttes.

Valga linn plaanib maja väl-
ja rentida poe, kohviku ja ko-
gukonnaruumide jaoks. Isegi 
nullkasumi korral on projekt 
omavalitsuse jaoks jätkusuut-
lik – kasu seisneb korrastatud 
linnaruumis.

Võru otsib ka ärilist tasuvust
Võrus hakatakse arenda-
ma tsaariaegset puitmaja 
Kreutzwaldi tänaval, kus kuna-
gi asus võõrastemaja London 
ja hiljem politseijaoskond. 
Ettevõtmise eestvedajatest on 
aru saada, et nad ei soovi teha 
ühekordset pingutust, vaid pa-
nustada Võru vanalinna aren-
gusse püsivalt ja tulemuslikult. 
Majja tulevad kaugtöökeskus, 
külalistemaja, õppeköök ja koh-
vik. Funktsioonid täiendavad 
üksteist ja projektil on eeldus 
olla tulevikus äriliselt tasuv.

Evald Okase muuseum  
jätkab oma tegevust
Okase muuseum Haapsalus on 
ainus toetusesaaja, mis jätkab 
valdavalt samas funktsioonis. 
Kasutajate arvu suurenemine 
tuleb muuseumi muutmisest 
aasta läbi töötavaks kunsti-
keskuseks. Okase muuseum 

FOTOD: MARTIN SIPLANE

Evald Okase muuseum Haapsalus

Lihula viinaait

Rootsi-aegne maja Kuressaares Tolli tänaval

Paide, Tallinna tänav 13Tsaariaegne puitmaja Võrus Kreutzwaldi tänaval

Kuressaare sadamaait

Valga vanim puitmaja

Haapsalus on juba üle kümne 
aasta tegutsenud kunstikes-
kus, mistõttu võib tulla üllatu-
sena, et seal ei ole mitte ainult 
muuseumitegevuseks sobilik-
ku temperatuuri ega niiskusre-
žiimi, vaid majas puudub igasu-
gune kütte- ja ventilatsioonisüs-
teem. Parimagi tahtmise korral 
ei saaks seal praegu talvel te-
gutseda.

Samas on kuurortlinnas ma-
jale aastaringse kasutuse and-
mine sama suure mõjuga kui 
mõnes teises kohas täiesti tüh-
ja maja kasutuselevõtt. Lisaks 
muuseumi- ja näituseruumi-
dele laiendatakse tegevust, et 
muuseumis saaks korraldada 
kursuseid, samuti seatakse sis-
se kunstiraamatukogu.

Kuressaare iidsed pärlid
Kuressaares saavad toetust 
kaks hoonet. Tolli 4 maja ja 
Kuressaare sadamaait asu-
vad üksteisest paari minuti 
kaugusel, linnaehituslikult olu-
lises asukohas lossipargi ää-
res, spaahotellide ja peatäna-
va vahel. Mõlemad on ühed 
linna vanematest tsiviilhoo-
netest ja pikalt tühjana seis-
nud. Kuressaare sadamaaita 
on planeeritud teatri- ja kont-
serdisaalid, restoran, majutus-
ruumid ning äripind. Ühe ka-
sutusvõimalusena nähakse ka 
pulmapidusid. Teiseks läheb 

Kuressaares ehitusse Rootsi-
aegne maja Tolli tänav 4, mil-
le kontseptsioon eristub kõi-
gist teistest projektidest. Sinna 
luuakse nimelt terviseedendu-
sega tegelev elustiilikeskus, 
millel on potentsiaali saada ise-
majandavaks ja kasumlikuks.

Projektid nii omavalitsustelt 
kui ka erasektorist
Liina Jänes toob toetuse saa-
jatest rääkides välja, et nende 
hulgas on kaks omavalitsuste 
esitatud projekti. Lääneranna 
ja Valga vallavalitsus on otsus-
tanud ise projekti juhtida ning 
muinsuskaitsealade elavdami-
sega tegeleda.

“See on mõistetav, sest kõi-
gist taotlusvoorus osalenud lin-
nadest on just neis elanike arv 
kõige rohkem vähenenud, mis-
tõttu erasektori investoreid on 
keeruline leida. Puudub aktiivne 
kinnisvaraturg ja iga majasse 
investeeritud euro ei too kaasa 
sama suurt kinnisvaraväärtuse 
kasvu. Eriti just Valgas on avalik 
sektor võtnud suunanäitaja rol-
li, ostnud ja korrastanud aktiiv-
selt vanalinna kinnisvara ning 
näidanud, et elu linnasüdames 
on võimalik ja väärib panusta-
mist.

Teistes linnades on projek-
tid võrsunud siiski kogukon-
nast, kelle roll hoonetele uute 
kestvate kasutuste loomisel on 
väga oluline. Toetus aitab kat-
ta esialgse suurema investee-
ringuvajaduse, kuid edasi tuleb 
ise hakkama saada. Projekti lõ-
puks peavad olema teenused 
käivitatud ja maja valmis küla-
lisi vastu võtma.

EMP ja Norra toetuste prog-
ramm tuli väga õigel ajal. Ühest 
küljest on inimesed pandeemia 
tõttu avastamas uuesti väike-
linnade võlu. Teisalt on rohe-
pöörde lainel oluline teadvus-
tada vanade majade taas- ja 
uuskasutust ringmajanduse 
osana. Kui saame pikendada 
ehitiste kasulikku eluiga, oleme 
astunud ringmajanduse vale-
mis suure sammu edasi,” hin-
dab Liina Jänes.
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Taastav õigus muudab konfl iktide 
lahenduse inimkesksemaks
Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineerimisel 
läbi viidud taastava õiguse projektivoorus 
rahastati kolme projekti. Projektidel 
olid erinevad eesmärgid: teadlikkuse 
suurendamine, spetsialistide koolitamine ja 
konkreetsete oskuste andmine.

“Taastava õiguse peaeesmärk 
pole süüdlase karistamine, vaid 
ennekõike aus vestlus asjaosa-
liste vahel ja kuriteoga tekitatud 
kahju heastamine,” võtab taas-
tava õiguse olemuse kenasti 
kokku eelmine justiitsminister 
Raivo Aeg. Tema juhtimisajal 
kiideti riigikogus heaks krimi-
naalpoliitika põhialused kuni 
aastani 2030 ning taastava õi-
guse igivana põhimõte jõudis 
ka sinna: üheks eesmärgiks 
võeti muuta kriminaalmenetlus 
mitte ainult kiiremaks ja tõhu-
samaks, vaid ka inimkeskse-
maks ja ohvrisõbralikumaks.

Et see mõtteviis aga reaal-
selt praktikasse leviks, on vaja, 
et õigusalal töötavad spetsia-
listid teaksid, mis on taastav 
õigus ning tahaksid ja oskaksid 
seda oma töös kasutada.

Siin sai Eesti suurt abi Norra 
toetustest, tänu millele oli või-
malik korraldada spetsialistide 
väljaõpet taastava õiguse alal. 
Sellealased teadmised on tänu 
neile koolitustele jõudnud nii 
prokuratuuri ja politseisse kui 
ka koolidesse ja noorsootöö-
tajateni. Lisaks teadmistele on 
samavõrd oluline ka taastava 
õiguse mõtteviisi omaksvõtt.

Taastava õiguse siht on 
taastada tasakaal, mis sai kuri-
teo tõttu rikutud. Selleks tuleb 
kaasata kõik peamised osali-
sed – kannatanu, õigusrikkuja 
ja mõjutada saanud kogukon-

Politsei- ja piirivalveameti projekt “Taastava õiguse põhimõte-
tel toimiv kogukond”. Projekti eesmärk on käivitada Eestis esi-
mesed taastaval õigusel toimivad kogukonnad, milles kohalike 
elanike konfl ikte ja süütegusid lahendatakse erinevate ametkon-
dade koostöös taastava õiguse põhimõtetel.

MTÜ Ennetustegevuse Keskuse projekt “Pere lahendusringi 
meetodi arendamine ja rakendamine taastava õiguse lähenemi-
sena” . Projekti eesmärk on pere lahendusringi meetodi raken-
damine taastava õiguse perepõhise lähenemisena, et toetada ja 
võimestada perevõrgustikke õigusrikkumisi toime pannud laste 
ja noorte probleemide lahendamisel.

Sotsiaalkindlustusameti projekt “Vahenduse mudeli ja kooli-
tussüsteemi arendamine”. Projekti eesmärk on luua terviklik ja 
süsteemne vahenduse väljaõpe ning kvaliteetne ja laialdaselt 
kasutatav vahenduse teenus.

Riigi Tugiteenuste Keskuse 
koordineerimisel läbi viidud taastava 
õiguse projektivoorus rahastati kolme 
projekti

Î Taastava õiguse protsessis osalemine on alati kõigile 
vabatahtlik.

Î Igaühel on oma seisukoht ja sellesse tuleb suhtuda võrd-
väärselt ja austusega. Kõik asjaosalised peavad tundma, et 
saavad oma vaateid väljendada ja neid kuulatakse ära.

Î Mõtted mõjutavad tundeid. Inimeste mõtted mõjutavad 
alati nende tundeid ja need omakorda käitumist. Mõtteid 
ja tundeid on oluline mõista, et aru saada inimeste käitu-
misest. Avanemine ja oma tunnetest rääkimine võivad viia 
parema üksteisemõistmise ja siiramate suheteni.

Î Empaatiavõime ja teistega arvestamine. Kui me teadvus-
tame oma tegude tagajärgi, aimame neid ette ja püüame 
vältida võimalikku kahju, säilitame teiste inimestega head 
suhted. Kahju võivad põhjustada konfl iktid ja erimeelsused.

Î Suudame anda oma parima, kui meie vajadused on 
täidetud. Turvatunde ja usalduseni jõuame siis, kui meie 
vajadused on rahuldatud. Täitmata vajadused võivad 
panna inimese käituma viisil, mis läheb vastuollu teiste 
vajadustega. See teeb haiget ja lõhub suhteid. Tuleb leida 
võimalus kahju korvata ja heastada. Pole vahet, kas tegu 
on toimepanija või kannatanuga, mõlemal on sarnased 
vajadused.

Î Usalduse suurendamine ja kannatanu võimestamine – 
probleemide lahendamise ja otsustamise õigus. Inimesed 
hindavad seda, kui neilt küsitakse nõu või neid kaasatakse 
neid puudutava teema otsustusprotsessi. Enamasti ei talu-
ta pealesunnitud otsust.

Taastava õiguse põhimõtted

Krista Klaus – 
vanemkorrakaitseametnik, 
PPA Lõuna prefektuur

Spetsialistilt eeldab taastav 
õigus ennekõike mõtteviisi 
muutmist, oskust ja soovi 
vaadelda tegu sotsiaalses 
kontekstis ja veendumust, 
et karistus ei lahenda tekki-
nud konfl ikti. Ta peab olema 
valmis kasutama oma töös 
taastava õiguse põhimõt-
teid. Tal peavad olema ka 
head teadmised taastava õi-
guse teoreetilisest taustast, 
pakkudes protsessis osale-
mist nõnda, et asjaosalised 
selles ka ise kasu näeksid.

Kõik taastaval õigusel 
põhinevad meetodid eelda-
vad, et protsessis osaletak-
se vabatahtlikult. Politsei 
poole pöördumine võib küll 
pakkuda kindlustunnet, et 
probleemiga tegeldakse, 
aga tähtis on see, kuidas 
viia kannatanuni sõnum, 
et juhtumi puhul saaks ka-
sutada taastavat õigust ja 
kinnitada veendumust, et 
see on olukorra lahendami-
seks sobivaim viis.

Kui politseiametnik 
on valmis konfl ikti ise va-
hendama, siis eeldab see 
taastava õiguse meetodite 
tundmist ja vestlustehnika-
te kasutamise oskust.

Väga palju häid näiteid 
võib tuua juhtumitest, kus 
kahju saab hüvitada liht-
sate vahenditega. Näiteks 
pesta puhtaks või värvida 
üle rikutud maja seinad, 
aiad või bussipeatused.

Kui naabrid on tülli läi-
nud, on neid lihtsam nõusse 
saada, sest olgugi et konf-
liktiga ei tulda ise toime, 
ollakse lahendusest ikkagi 
huvitatud. Tihti tunnevad 
selliste juhtumite puhul 
ennast ohvrina mõlemad 
pooled. Konfl iktivahenduse 
käigus leiavad asjaosalised 
viisi, kuidas edaspidi konf-
likte ennetada, ja koos sõl-
mitakse kokkulepped konf-
likti lahendamiseks.

Allikas: Sotsiaaltöö 
4/2020

Spetsialisti 
vaade taastavale 
õigusele

“Esmalt see, et igaühel on 
hääl ja igaühe lugu loeb. Igaüks 
saab konfliktivahendamise 
protsessis sõna ja võib rääkida 
oma loo – kuidas tema juhtu-
nut tajub, mida see tema jaoks 
tähendas.

Teiseks on tähtis teada, et 
inimese käitumine on mõjuta-
tud tema mõtetest ja tunne-
test. Seepärast peab vabataht-
lik konfliktivahendaja alati küsi-
ma osapoolte mõtete ja tunne-
te kohta, need ära kuulama ja 
neist aru saama. Igal osalejal 
on oma lugu ja kõik need lood 
on olulised.

Kolmas oluline põhimõte on 
see, et igal lool ja sündmusel on 
mõjutatud osapooled. Näiteks 
kui noorel on konflikt oma ema-
ga, tuleb talle esitada küsimus, 
kes on tema arvates veel selles 
loos mõjutatud osapool. Sageli 
on mõjutatud osapooli rohkem 
kui kaks – näiteks lisaks emale 
ka väikevend ja isa – ning need 
kõik selgitatakse vestluse käi-
gus välja.

Neljas põhimõte sätestab, 
et igaühel on oma vajadused. 
Vabatahtliku konfliktivahen-
daja ülesanne on selgitada 
välja, mida iga osapool vajab, 
et edasi liikuda. Lapse vaja-
duseks on sageli näiteks olla 
mõistetud ning tal tuleb jõuda 
selgusele ka selles, mis peaks 
juhtuma, et see vajadus täide-
tud oleks.”

neist pöörduski politseisse vaid 
sooviga vastuseid saada, kuid 
neid ei tulnud. Taastava õiguse 
protsessis osalemine aga andis 
neile selle võimaluse, sest see 
toetab kannatanu taastumist ja 
olukorra lahenemist.

“Norra Kuningriigi toetatava 
projekti raames on koolitatud 
üle 70 Sotsiaalkaitseameti va-
batahtliku konfliktivahendaja,” 
tutvustab üht kogu ühiskonna 
jaoks väga olulist projekti va-
batahtlik konfliktivahendaja ja 
vanglast vabanenute jätkutoe 
projektijuht Stanislav Solodov.

Taastavast õigusest rääkides 
rõhutab ta inimliku dialoogi olu-
lisust, mis ennetab paljusid aru-
saamatusi, parandab vastasti-
kust usaldust, loob häid suhteid 
ja lõpuks säästab ka aega.

Vabatahtlikel konfliktivahen-
dajatel on Eestis võimas töö-
põld. Nende oskusi on vaja nii 
töös noortega kui ka täiskasva-
nud inimeste vahelistes konf-
liktides – näiteks töökohtades 
tekkinud erimeelsustes, korteri-
ühistute probleemides ja mujal.

Konfliktivahenduse viis 
põhimõtet
Andmaks edasi vabatahtli-
ke konfliktivahendajate töö 
olemust, kirjeldab Stanislav 
Solodov viit olulist põhimõtet, 
mida järgitakse nii konfliktiva-
henduses kui ka vahendajate 
põhjalikul koolitusel.

Viienda põhimõttena toob 
Stanislav Solodov välja, et need, 
keda konkreetne lugu mõjutab, 
teavad kõige paremini ka lahen-
dust. “Osalised ise suudavad 
sõnastada, mis nende jaoks 
selle loo lahendada aitab,” sel-
gitab ta. Taastava õiguse prot-
sessi käigus tuleb igaühe hääl 
paremini kuuldavale ja ühiselt 
jõutakse sobiva lahenduseni.

Vabatahtlike konfliktivahen-
dajate koolitusel süvenetakse 
kõigisse viiesse põhimõttesse 
ja kasutatakse nende õppimi-
sel palju praktilisi näiteid.

naliikmed –, et jõuda ühiselt 
otsuseni, kuidas heastada ku-
riteoga tekitatud kahju pari-
mal viisil. Tähelepanu on see-
juures kannatanu turvatunde 
ja rikutud suhete taastamisel 
ning vähem sellel, millise ka-
ristuse peaks kurjategija saa-
ma. Küsimus pole selles, kes 
on süüdi ja kuidas teda karis-
tada, vaid milline kahju on tek-
kinud ja kuidas seda heastada. 
Selline lähenemine kaasab tur-
valise keskkonna loomisse kõik 
asjaosalised, annab kõigile vas-
tutuse ja kohustused.

Konfliktides leitakse 
abi ka vabatahtlikelt
Lisaks spetsialistide koolitami-
sele on väga oluline ka taasta-
va õiguse levik vabatahtliku töö 
tasandil.

Eestis pakub Sotsiaal-
kindlustusamet teenust, kus 
konflikte aitavad lahendada koo-
litatud vabatahtlikud. Taastaval 
õigusel põhinev konfliktivahen-
dus on mitmel juhul andnud as-
jaosalistele võimaluse olukorda 
positiivselt lahendada.

Sotsiaalkindlustusameti 
taastava õiguse ja lepituse tee-
nuse juht Annegrete Johanson 
on toonud ajakirjas Sotsiaaltöö 
esile kogemuse, et konflikti-
vahenduses osalenud kanna-
tanud on rääkinud, et nad ei 
saanud menetluse käigus vas-
tuseid oma küsimustele, mõni 

Stanislav Solodov
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Kliimamuutused 
ja mullastik on 
omavahel seotud

Valmimas on rahvusvaheline 
loomemajanduse õppekava

Eesti ja Islandi kõrgkoolid teevad 
ettevõtluse õpetamisel koostööd

Tartu Ülikooli mullaökoloog ja 
seeneteadlane Leho Tedersoo uurib 
Balti teaduskoostööprojekti raames 
mullaressursside säästlikku kasutamist 
kliimamuutuste ajal.

Loomemajanduse 
õppemooduli loomine 
koondab parimad 
kogemused nii 
Eestist, Norrast kui 
ka Islandilt.

“Valminud teadustöö eesmärk 
on välja töötada kiired ja efek-
tiivsed meetodid mullamik-
roobide määramiseks ning 
neid rakendada, et tuvastada 
maakasutuse ja kliimamuu-
tuste mõju mulla mikrobioo-
mile, mulla süsinikule ja kas-
vuhoonegaaside emissiooni-
le. Projekti eesmärgid on ka 
hinnata tundraalade ja põllu-
majandusmaa metsastumise 
mõju kasvuhoonegaasidele 
ning välja töötada nii kliima kui 
ka produktsiooni seisukohalt 
optimaalsed metsakasvatuse 
viisid,” selgitab Leho Tedersoo 
ja lisab, et mainitud projekt an-
nab hea ülevaate kasvuhoone-
gaaside emissioonidest erine-
vates kooslustes ning pakub 
välja keskkonnasõbralikke la-
hendusi maakasutuse muutu-
misel, mis on vältimatu seoses 
linnastumise, põllumaade ja 
tundraalade metsastumisega.

Uurimuse pikk ajalugu
Leho Tedersoo meenutab, et 
tema töörühm on kaudsete 
kliimamuutuste hinnangute-
ga seenestiku aspektist tege-
lenud juba kümme aastat.

“See on olnud hingelähe-
dane teema, sest kliimamuu-
tused puudutavad meid kõiki, 
aga mõju mikroorganismidele 
on siiani eriti puudulikult uuri-
tud. Konkreetse teema pak-
kusin välja, kuna see tundus 
eriti praktiline ja potentsiaal-
selt huvipakkuv ka hindamis-
komisjonile. Ka endale oli see 
suur väljakutse, sest uus tee-
ma puudutab ka kasvuhoo-
negaaside hindamist ja süsi-
nikubilansi arvutamist, mis on 
minu jaoks uudsed aspektid,” 
räägib ta.

Projekt on praeguseks kest-
nud ligi poolteist aastat ja tead-
lane on rahul, et koroonaaja al-
guses saadi suur osa välitöid 
metsas tehtud, nii et praegu 
ollakse graafikust lausa natu-
ke ees. Ka kaks esimest artiklit 
on juba avaldamisel.

Koostöö Balti ja Norra 
teadlastega
Leho Tedersoo on rahul, et 
Balti teaduskoostööprojekt 
on ta viinud kokku ka teiste 
Balti riikide teadlastega, kel-
lega koos uurimustööd tehti.

Leedu partnerid Jelena 
Ankuda ja Kęstutis Armolaitis 
on spetsialiseerunud põllu-
maade taasmetsastamise-
le ja energiavõsa kasvatami-
sele. Läti partnerid Dagnija 
Lazdiņa, Dainis Ruņģis ja 
Andis Lazdiņš uurivad samu-

ti põllumaade taasmetsasta-
mist ning metsamajandamise 
mõju mulla süsinikule.

Norra partner Kari Anne 
Bråthen uurib metsapiiri ja 
arktiliste niitude koosluseid 
ning muutuseid mullas seo-
ses metsapiiri liikumisega nii-
tudele.

Eestis on Leho Tedersoo 
uurimisrühmal veel hea koos-
töö professor Ülo Manderi 
töörühmaga, kes mõõdavad 
kasvuhoonegaaside eritumist 
Baltimaades asuvatel uurin-
gualadel.

Majanduse ja elurikkuse 
aspektid
Uurimusel “Mullaressursside 
säästlik kasutamine kliima-
muutuste ajal” on märkimis-
väärne praktiline väärtus.

“Hakkame mõistma, kui-
das kliimamuutused mõjuta-
vad mullamikroobe ja nende 
toodetavaid kasvuhoonegaa-
se. Praktiline rakendus on va-
lida kõige paremini sobivad 
väheväärtuslike põllumaade 
taasmetsastamise ja metsa-
majanduse meetmed, et ta-
gada samaaegselt süsiniku 
fikseerimine mulda ja elurik-
kuse säilimine,” kirjeldab Leho 
Tedersoo ning toob selle il-
lustreerimiseks ka mitmeid 
näiteid.

Üks võimalikke praktilisi ra-
kendusi: loodusteadlik metsa-
omanik soovib teha 20 aasta 
pärast raiet metsas, kust ta 
saab juba juulikuus kukesee-
ni. Ta pole kindel, kas tasub 
kuuskede vahelt sarapuuvõsa 
ja üksikud kased maha võtta 
või mitte; ja kui, siis millist teh-
nikat kasutada. Kukeseentest 
ei taha ta loobuda, aga tuhat-
kond eurot hakkepuidust ja 
küttepuudest oleks samas 
abiks remondi tegemisel.

Või jällegi: loodusteadlik 
maaomanik on saanud pä-
randuseks kümme hektarit 
põllumaad kuppelmaastikul, 
millest pool on võsastunud 
erinevate puuliikidega. Ta soo-
vib teada, millistest kohtadest 
on targem võsa välja juurida, 
millistest teha hakkepuitu, kus 
võiks kasvada süsinikku siduv 
ja pikemas perspektiivis toot-
lust pakkuv mets, ning kuhu 
rajada metsaistandus ja mil-
liste monokultuuride või se-
gakultuuriga.

Igaks juhuks lisab Leho 
Tedersoo, et mõlemal juhul 
peaks omanik konsulteerima 
ka metsaühistuga, et saada 
parem ülevaade ka metsama-
janduslikest kasudest.

“Loomemajandus on dünaa-
miline ja mõjukas valdkond, 
millel on oluline sektoriülene 
mõju. Kuna valdkond on suh-
teliselt noor, on selle arendami-
seks vaja olulist panust,” selgi-
tab projekti “Creative Industries 
Learning Module” (CCILM) ehk 
loomemajanduse õppemoo-
dulit juhtiva Estonian Business 
Schooli teadusgrupi Creative 
Industries and Smart Cities juht 
Kristiina Urb. Koostööprojekti 
eesmärk on luua tööriistad, 
mida ülikoolid saavad kasutada 
loomemajanduse õppemooduli 
loomiseks.

“Antud projekti intellektuaal-
se väljundi üldeesmärk on aida-
ta kaasa paljude loomemajan-
duses praegu esinevate puu-
duste leevendamisele. Vajalike 
teadmiste ja sobivate tööriis-
tadega varustatud kõrgkooli-
del on oluline mõju kultuuri- ja 

loomemajanduse parandami-
sele ning seetõttu ongi selle 
projekti eesmärk kõrgkoolide-
le vajalikud oskusteadmised ja 
vahendid loomemajanduse õp-
pemooduli loomiseks.

Loodav tööriistakast pakub 
kõiki vajalikke elemente uuen-
dusliku loomeettevõtluse kur-
suse kokkupanekuks bakalau-
reuseõpilastele. Lisaks saab 
seda kasutada valikainete moo-
duli loomiseks MBA tudengite-
le ja ettevõtlusinkubatsiooni 
programmi kokkupanekuks ini-
mestele, kes on huvitatud loo-
meettevõtlusega alustamisest 
elukestva õppe raames,” räägib 
Kristiina Urb.

Mitmekülgne valik 
õppematerjale
Projekti käigus töötavad koos-
tööpartnerid välja loomema-
janduse õppemooduli õppe-
kava, õpiku ja juhendid õppe-
jõududele ning koolitajatele, 
juhtumianalüüsid, videomater-
jalid ja podcast’id ning tööle-
hed. Üheskoos moodustavad 
need põhjaliku kultuuri- ja loo-
memajanduse õppemooduli 
tööriistakasti. Moodul põhineb 
flipped classroom meetodil.

“Tegu on pedagoogilise 
meetodiga, mille puhul kasu-

tatakse asünkroonseid video-
materjale koos probleemide 
lahendamisega kodutööna ja 
lisaks klassiruumis aktiivseid 
grupipõhiseid probleemide la-
hendamise tegevusi. See ku-
jutab endast õppimisteooriate 
ainulaadset kombinatsiooni: 
aktiivõpe, probleemipõhised 
õppetegevused, mis põhinevad 
konstruktivistlikul ideoloogial, 
ja loengud, mis põhinevad bi-
heivioristlikel põhimõtetel,” tut-
vustab Kristiina Urb.

Loodavad tööriistad saavad 
olema paindlikus formaadis 
ehk et neid saab kasutada eri-
nevates õppehaldussüsteemi-
des (nt Moodle, Canvas).

Projekti tulemuste 
jätkusuutlikkus
Loomemajanduse valdkond 
on noor, kuid ülioluline. Näiteks 
toetab ja edendab Euroopa Liit 
Euroopa loomemajandust ja 
Euroopa Regionaalarengu Fond 
investeeris Eesti loomemajan-
duse arendamisse (2014–2020) 
kokku 20 miljonit eurot. Euroopa 
Komisjon on seadnud 2019.–
2022. aasta tööplaanile kolm 
strateegilist eesmärki koos as-
jakohaste sotsiaalsete, majan-
duslike ja väliste näitajatega: 1) 
kultuurilise mõju rakendamine 

sotsiaalse ühtekuuluvuse eden-
damiseks, 2) kultuuripõhise loo-
vuse toetamine hariduses ja in-
novatsioonis ning tööhõive ja 
majanduskasvu edendamine 
ning 3) rahvusvaheliste kultuu-
risuhete tugevdamine.

Seda arvesse võttes on olu-
line laiendada rahvusvahelist 
koostööd ka loomemajandu-
se arendamisse panustavate 
asutuste vahel. Kõigi projekti-
partnerite eesmärk on ühel või 
teisel viisil arendada loomema-
jandust ehk see on osa nende 
suuremast missioonist.

Projektis on partneriteks BI 
Norwegian Business School, 
Islandi ülikool, Loov Eesti ja 
Creativity Lab.

Loodav tööriistakast saab 
olema üldsusele ja kõigile sel-
lest huvitatud pooltele avali-
kult kättesaadav. Projekti lõp-
pedes saavad kõik tööriis-
tad kättesaadavaks domeenil 
ccitoolbox.com. Projekt lõpeb 
novembris 2021.

“Keskuses õpetame me nii hu-
manitaar- kui majandusaineid 
pea kõikidele inseneriks õppi-
jatele. Juba oma esimesi loen-
guid ette valmistades avastasin, 
et õppematerjalidena on väga 
vähe avalikult kättesaadavaid 
nn praktilisi, konkreetsete ette-
võtete baasil loodud õppema-
terjale – kaasuseid, ülesandeid 
jne. Kui mingeid materjale leidis, 
siis tihtipeale olid need vanane-
nud,” meenutab Helen Kiis.

“Samas, juba ka enda ülikoo-
liaja kogemuste põhjal usun, et 
läbi eluliste näidete on palju 
lihtsam õpitut omandada, seo-
seid luua. Igas valdkonnas ja 
kindlasti ka majandusõppes. 
On ju oluline vahe, kas üliõpila-
sed arutlevad tunnis selle üle, 
milline on näiteks mõne konk-
reetse Eesti ettevõtte juhtimis-
mudel, või peavad mõnda ette-
võtet ja näidet ette kujutama. 
Üliõpilasena hindasin ise esi-
mest varianti ja neid õppejõude, 
kes õpet võimalikult praktiliselt 
läbi viisid, ning soovisin sama 

ka õppejõuna oma üliõpilastele 
pakkuda.

See on mündi üks pool, õp-
pejõu vaade. Teisel pool on üli-
õpilased, kes samuti hindavad 
järjest enam just mitte nn teoo-
riat ja õpikuteadust, vaid prakti-
lisi näiteid, kogemusi, infot elust 
enesest.”

Praktika on parim õpetaja
Tallinna Tehnikakõrgkooli tun-
nuslausegi ütleb “Usus est 
magister optimus – Praktika 
on parim õpetaja”. Just see 
õppe praktilisus on see, mil-
le pärast paljud ka Tallinna 
Tehnikakõrgkooli valivad ja see 
seab ka õppejõududele vastu-
tuse nii õpetada.

“Koolis oma kolleegidega 
sel teemal rääkides avastasin, 
et ka nemad jagavad minuga 
sama mõtet ja soovi, kuid oma 
igapäevatööd tehes napib aega, 
et leida ettevõtteid, kes oleksid 
valmis oma lugusid, õppetunde, 
strateegiaid jms õppetöö jaoks 
jagama. Iga õppejõud muidugi 

töötab selle nimel, et neid või-
malusi leida – olgu siis enda 
töökogemuste (paljud meie 
õppejõud on ka ise praktikud, 
tegutsevad ettevõtluses), tutta-
vatelt, meediast või mujalt saa-
dud info põhjal, kuid kui seda 
ühiselt mõne projekti raames 
teha, aitaks see säästa aega 
ja võimaldaks neid materjale 
pakkuda ka laiemale ringile õp-
pejõududest,” meenutab Helen 
Kiis ning lisab, et kui saadi info, 
et on võimalus niisuguseks pro-
jektiks rahastust taotleda, siis 
seda kasutatigi.

“Kirjutasime projektitaotluse, 
saime positiivse rahastusotsu-
se ja projekt algas 01.12.2020. 
Kestab kuni 31.11.2022. Projekt 
on rahvusvaheline ja teeme 
seda koostöös Islandi ülikooli-
ga University of Akureyri, kelle-
ga oleme koostööd teinud juba 
varem. Koostöö Islandiga või-
maldab projekti tuua praegu-
sel ajal nii olulist rahvusvahelist 
mõõdet.”

Kasulik ka ettevõtetele
Helen Kiis selgitab, et projekti-
ga luuakse inseneeria erialade 
majandusvaldkonna õppetöö 
tarbeks korduvkasutatav elekt-
rooniline töövihik Eesti ja Islandi 
ettevõtete piiriülestest ülesan-
netest, erinevatest kaasustest. 
Projekti rahastatakse Euroopa 

Majanduspiirkonna (EMP) Balti 
teaduskoostööprogrammist.

“Materjalid saavad üleval 
olema veebilehel, mida hetkel 
kokku paneme, ja vabalt kasu-
tatavad kõikidele, kes seda soo-
vivad. Leht ja materjalid on ing-
lise keeles.

Esimesed kaasused hakka-
vad valmis saama ja plaan on 
neid algaval õppeaastal üliõpi-
lastega testida. Kui kaasused 
on valmis ja testitud, lähevad 
need lehele üles. Lisaks on pro-
jekti raames plaan korraldada 
kaks õppereisi üliõpilastele, et 
kaasuseid ka ühiselt rahvusva-
helises koostöökeskkonnas la-
hendada,” avab õppejõud plaa-
ne.

“Lisaks väärtusele, mida 
see projekt toob õppetöösse, 
on see kasulik ka ettevõtetele. 
Koostöö ülikoolidega aitab ette-
võtetel kasvatada oma tuntust, 
kujundada oma imagot nii üli-
õpilaste kui ka tulevaste tööta-
jate seas ning samamoodi val-
mistada üliõpilasi töömaailma 
sisenemiseks paremini ette. 
Mida paremini tajuvad noored 
ettevõtete reaalseid probleeme, 
tegevust juba ülikooliajal, seda 
kergem on neil kindlasti ka töö-
turule sisenedes ja seda lühem 
on sisseelamisaeg,” kirjeldab 
Helen Kiis projekti laiemat ka-
sulikkust.

Tallinna Tehnikakõrgkooli humanitaar- ja 
majandusainete keskuse juhtivõppejõud 
Helen Kiis avastas kuus aastat tagasi tööle 
tulles, et praktilisi õppematerjale on liiga 
vähe. 
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Eesti ja Norra arendavad 
innovaatilist ärikoostööd

Green ICT toetuse andmise 
eesmärgiks on Eesti ja Norra 
innovatsioonialase ärikoostöö 
suurendamine ning ettevõtete 
lisandväärtuse kasv ressursi-
säästu edendavate projektide 
abil. Eelistatud on Eesti-Norra 
koostööprojektid. Programm 
on suunatud kolme valdkonna 
arendamisse: tööstus ja rohe-
tehnoloogiad, IKT ning tervise-
tehnoloogiad. IKT võib seejuu-
res olla horisontaalne, tööstuse 
ja rohetehnoloogiate ning tervi-
setehnoloogiate valdkondi läbiv 
komponent.

Norra Green ICT koordinaa-
tor Anari Lilleoja märgib teemat 
tutvustades esmalt, et Norrat ja 
Eestit seob pikaaegne koostöö 
erinevates valdkondades.

“Eesti-Norra koostööprog-
rammi Green ICT toel saavad 
Eesti ettevõtted hea võimaluse 
teha koostööd Norra ettevõtete 
ja teadusasutustega ning töö-
tada välja keskkonnasõbralik-
ke tööstuslahendusi, pakkuda 
innovatiivseid teenuseid tervis-
hoius ja arendada tooteid-tee-
nuseid, mille keskmes on IT. 
Muutunud majanduskeskkon-
nas annab toetus näiteks Eesti 
tööstusettevõtetele hea võima-
luse teha roheline arenguhüpe 
esmalt enda tootmises, et see-
läbi pakkuda turule uusi, kõrge 
lisandväärtusega tooteid ja tee-
nuseid,” arutleb Anari Lilleoja.

Viimane taotlusvoor  
on ukse ees
Viimane Green ICT taotlus-
voor on avanemas sel sügisel. 
Ettevõtted saavad toetust taot-
leda tööstuse ja rohetehnoloo-

giate ning tervisetehnoloogiate 
valdkonnas. Toetus ühe projekti 
kohta on 50 000–200 000 eurot.

Taotlusvooru avanemise aja, 
toetatavate tegevuste ja muu 
taotlemiseks vajamineva infor-
matsiooni leiab EASi kodulehelt 
eas.ee/norratoetus.

Anari Lilleoja selgitab, et toe-
tust saavad taotleda Eestis re-
gistreeritud ettevõtted. Projekti 
partneriteks võivad olla kõik ju-
riidilised isikud Eestis ja Norras, 
näiteks ülikoolid, mittetulun-
dusühingud, klastrid jt.

“Juhul kui projekti tegevus-
tesse põhitoetusskeemis kaa-
satakse Norra partner, annab 
see teiste ees eelise, seda ar-
vestatakse taotluse hindamisel 
boonusena,” lisab ta soovituse 
rahvusvaheliseks koostööks ja 
partnerite kaasamiseks.

Eestis valmivad 
päikesekatused
Üheks Eesti ja Norra koos-
töö edulooks on kahtlemata  
Roofit.solar Energy OÜ. Tegu 
on Eesti ettevõttega, kes on 
välja arendanud maailmas 
unikaalse monokristalsete 
ränielementidega integreeri-
tud metallist katusematerja-
li. Innovatiivne päikesekatus 
näeb välja nagu traditsioonili-
ne teraskatus ja on elektriliselt 
sama võimas nagu tavalised 
päikesepaneelid.

Toetuste abil tegeletakse 
praegu tööstuse uuendamise-
ga. Esmalt automatiseerib et-
tevõte tootmisliinid ja arendab 
turule uusi päikesepaneelide-
ga katuselahendusi. Ettevõtte 
fookuses on keskkonnahoid, 

Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT  
eesmärk on toetada Eesti ettevõtjate 
jätkusuutlikku arengut.

Geenitesti abil saab paremini 
rinnavähki ennetada
Meditsiinivaldkonnas tegutsev 
Antegenes OÜ arendab toetuse 
abil tehnoloogiat, mis võimaldab 
uudse geenitesti alusel rinnavä-
hi täppisennetust.

Uudne rinnavähi geenitest 
põhineb polügeensete riski- 
skooride tehnoloogial, mis või-
maldab eristada naiste genee-
tilist eelsoodumust rinnavähi 
tekkeks ning anda selle alusel 
täpsemad soovitused rinnavähi 
ennetuseks ja varaseks avasta-
miseks.

Projekti partneriteks on Oslo 
ülikool, Oslo ülikooli haigla, 
Vestre Viken Hospital Trust ja 
Oslo vähiklaster. Kõik partne-
rid on onkoloogiliste haiguste 
alal nii Norras kui ka rahvusva-
heliselt väga tugeva teadusliku 
ja kliinilise taustaga tippkesku-
sed. Samuti on loodavas kon-
sortsiumis olemas ka äriline 
kompetents teadusmahuka in-
novatsiooni siirdeks teadusuu-
ringutest praktikasse.

“Rinnavähk on sagedaim pa-
haloomuline kasvaja ja suurim 
vähisurmade põhjustaja nais-
tel. Rinnavähki suremist on aga 
võimalik oluliselt vähendada va-
rase avastamise ja efektiivse ra-
viga selle järel. Selleks on nais-
tele vanuses 50–69 rakenda-
tud rinnavähi mammograafiline 
sõeluuring. Samas tekib rinna-
vähk aga ka noorematel naistel, 
eriti – kellel vähirisk on kõrgem. 
Kõikidele noorematele naistele 
mammograafiauuringuid teha 
ei ole aga õige. Seda tuleks teha 
aga personaliseeritult, vastavalt 
individuaalsele riskitasemele. 
Individuaalseid riske aga saab 
hinnata geneetiliste eelsoodu-
muste abil,” selgitab Antegenesi 
juht, onkoloog dr Peeter Padrik.

Testi saavad praegu tellida 
naised ise, kuid see ei ole veel 
rakendatud sõeluuringute prog-
rammides. EASi Norra meet-
me programmi raames on aga 
Antegenes 1. juulil 2021 alusta-
nud projekti AnteBC rakenda-
miseks Norra naiste rinnavähi 
sõeluuringus. Projekti eesmärk 
on rakendada Antegenesi väl-
jatöötatud uudse geenitesti 
alusel rinnavähi täppisennetust 
Norras ja ka laiemalt Euroopas.

Projekti käigus analüüsitakse 
AnteBC testi toimivust Norra rah-
vastiku geneetilistel andmetel, 
viiakse läbi kliiniline uuring Norra 
raviasutustes ning koostatak-
se vajalik teaduslik ja regulatiiv-
ne dokumentatsioon rinnavähi 
täppisennetuse rakendamiseks. 
Samuti viiakse läbi vajalikud ter-
vishoiu valdkonna koolitused.

Peeter Padrik kinnitab, et 
arstina on tal alanud projekti üle 
väga hea meel, sest tugevate 
teadus-, kliiniliste ja äripartneri-
te abil on võimalik teha arendu-
si ning viia Antegenesi innovat-
sioon paremini rahvusvahelisse 
tervishoidu.

tootmisliinide moderniseerimi-
sel teeb Roofit.solar koostööd 
Norra ettevõttega Søran AS 
(metalli profileerimise teadmi-
sed, katuste planeerimise ja 
paigaldamise kogemuste va-
hetus ning sisend eesmärkide 
saavutamiseks).

Ekspordijuht Helen Anijalg 
kinnitab, et ettevõte laiendab 
tootmist, kaasab uusi investo-
reid ja tuleb lähiaastatel turule 
lausa kahe uue ainulaadse päi-
keseelektrit tootva katusema-
terjaliga.

“Tänu uuele elektrit tootvate 
katuste planeerimise tarkvara-
le saame muuta kogu protses-
si efektiivsemaks ja aastaks 
2025 on metallist päikesekatu-
seid üle maailma tõenäoliselt 
juba vähemalt 10 000,” märgib 
Roofit.solari tegevjuht Andri 
Jagomägi.

Paralleelselt alustatakse 
uute toodete arendust, mis 
võimaldaks pakkuda nii elekt-
rit tootvat kivikatuse sarnast 
modulaarset teraskatust kui ka 
click-kinnitusega katusepanee-
le, mis sobituks ideaalselt nn 
Classic profiilidega.

“Click-kinnitusega päikese-
paneelide paigaldus on kiirem 
ja soodsam. Majatootjad, ar-
hitektid ja kinnisvaraarenda-

jad on juba järjekorras, et saa-
da see toode uutele katustele. 
Plaanime selle tootega turu-
le tulla juba 2021. aastal, sest 
nõudlus eksportturgudel päike-
seenergia lahenduste osas on 
pidevalt kasvav,” kirjeldab Andri 
Jagomägi plaane.

Taastuvenergia 
kasutuselevõtt muutub 
lihtsamaks
Taastuvenerg ia  toot ja 
Rexplorer OÜ, Sunly OÜ ja Norra 
ettevõtte Vardar ASi ühisprojek-
ti eesmärk on kasutajasõbraliku 
liidesega kaardirakenduse abil 
muuta taastuvenergia kasutu-
selevõtmine kohalike kogukon-
dade jaoks kättesaadavamaks.

Ettevõtete arendatav lahen-
dus Rexplorer analüüsib päike-
se- ja tuulepargi alade loodus-
likke tingimusi, rajamise kulusid 
ning piiranguid. Kasutatakse nii 
mõõdetud kui ka modelleeritud 
andmeid, et teha taastuvener-
gia arendamise üle otsustami-
ne nii lihtsaks kui võimalik.

“Projekti eesmärk on tööta-
da välja platvorm, mis analüü-
sib kohe uute päikese- ja tuule-
projektide looduslikke tingimu-
si, kulusid ja piiranguid. Meie 
sihtrühmad on taastuvenergia 
arendajad, maaomanikud, ko-
halikud kogukonnad, omavalit-
sused, lõpptarbijad ja tehnoloo-
gia pakkujad.

Platvorm sisaldab ulatus-
likke andmeid Baltimaade ja 
Skandinaavia looduslike tin-
gimuste ja maakasutuse pii-
rangute kohta. See suurendab 
taastuvenergia planeerimise 
ja arendamise tõhusust,” sel-
gitab Rexploreri tegevjuht Ilya 
Bolkhovskiy ning lisab, et toe-
tatava projekti tulemusena töö-
tatakse välja täielikult toimiv ra-
kendus Eesti, Läti, Leedu, Poola, 
Soome ja Norra turule.

“Muutunud 
majanduskeskkonnas 
annab toetus 
näiteks Eesti 
tööstusettevõtetele 
hea võimaluse teha 
roheline arenguhüpe”

“Kui projekti 
tegevustesse 
kaasatakse 
Norra partner, 
arvestatakse seda 
taotluse hindamisel 
boonusena. Projekti 
partneriteks võivad 
olla kõik juriidilised 
isikud Eestis ja 
Norras, näiteks 
ülikoolid, mitte-
tulundusühingud,  
klastrid jt.”

FOTOD : SHUTTERSTOCK
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Keskkonnahoid 
algab teadmistest
ja suhtumisest

Eesti kliimaprogrammi ring-
majanduse projekti eesmärk 
on Eesti ringmajanduse raa-
mistiku väljatöötamine ja tead-
likkuse suurendamine ringma-
janduse teemal.

Projekti tulemusena on 
Eestil olemas ringmajanduse 
arenguks vajalikud dokumen-
did, suurendatakse keskkon-
nahoidlike riigihangete kasu-
tamist, avaliku sektori tööta-
jate pädevust ringmajanduse 

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste rahastusprogrammis 
“Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine” (Eesti 
kliimaprogramm) toetatakse Eesti kliima- ja keskkonnavaldkonna 
tegevusi 6 miljoni euroga. Tegevustest annab ülevaate 
keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonna 
peaspetsialist Kertu Sepp.

 Î Taotlusvoor teadusasutustele ja ülikoolidele, mille eesmärk 
on kliimateadlikkuse suurendamine nii laste ja noorte kui ka 
õpetajate ja keskkonnahariduskeskuse spetsialistide hulgas. 
Toetust antakse kliimamuutuste mõju leevendamise ja 
kohanemise alaste õppevahendite koostamiseks koolieelsete 
õppeasutuste, üldharidus- ja huvikoolide ning keskkonnahari-
duskeskuste õpilastele, koostatud õppevahendite kasutuse-
levõtu toetamiseks vähemalt kolmekümnes haridusasutuses 
ning üldhariduskoolide õpetajatele, huvikoolide juhendajatele 
ja keskkonnahariduskeskuste spetsialistidele suunatud 
täiendkoolituste läbiviimiseks, et toetada riiklikes õppekava-
des sätestatud õpitulemuste saavutamist.

 Î Taotlusvoor KOVidele, maakondlikele OVLidele ja riigiasutus-
tele ringmajanduse pilootprojektide elluviimiseks.

 Î Taotlusvoor kliimamuutuste leevendamise ja mõjudega ko-
hanemise tegevuste elluviimiseks kohalikes omavalitsustes. 

Eesti kliimaprogrammi üldise koordineerimise eest vastutab 
keskkonnaministeerium. www.envir.ee

Taotlusvoorud korraldab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute  
Keskus. www.kik.ee

Info uute taotlusvoorude kohta
Selle aasta sügisel-talvel on Eesti kliimaprogrammis plaanis 
avada veel kolm taotlusvooru.

Programmi “Kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega ko-
hanemine” fookuses on kolm 
suunda: ökosüsteemide tu-
gevdamine, kohalikul tasandil 
kliimamuutuste leevendami-
se ja kohanemise võimekuse 
suurendamine ning ringmajan-
duse põhimõtete tugevdami-
ne. Programmi rahastajad on 
Norra, Island ja Liechtenstein.

Sellel kevadel võeti vastu 
taotlusi kohalike omavalitsuste 
kliima- ja energiakavade koos-
tamiseks, et aidata kaasa koha-
liku tasandi kliima- ja energia- 
eesmärkide mõtestamisele, 
seadmisele ning saavutamisele. 
Kokku toetatakse kliima- ja ener-
giakavade koostamist 400 000 
euroga. Samuti said ülikoolid ja 
teadusasutused esitada taotlusi 
ökosüsteemide vastupanuvõi-
me suurendamise taotlusvoo-
ru, mille eelarve on 800 000 eu-
rot. Toetuse andmise eesmärk 
on aidata kaasa kohalike liikide 
ja elupaikade soodsa ja hea sei-
sundi tagamisele, suurendada 
kohalike ökosüsteemide vastu-
panuvõimet kliimamuutuste ja 
võõrliikide survele ning ohjata 
võõrliikide levikut.

Jätkusuutlik tulevik
Suvel algas eeldefineeritud 
projekti “Ringmajanduse või-
mekuse tõstmine” elluviimi-
ne. Ringmajandus on tõhus 
alternatiiv valitsevale majan-
dusmudelile “tooda-tarbi-viska 
minema”, mis vajab suurt ko-

gust sisendit ja tekitab ühtla-
si palju ebavajalikke jäätmeid. 
Niisugune lineaarne majandus-
mudel ei ole jätkusuutlik lahen-
dus, ei suuda tagada inimkon-
na ja keskkonna heaolu ega 
vasta tänapäevase ühiskonna 
vajadustele pikemas ajavaa-
tes. Maa loodusvarad on piira-
tud, mistõttu on keskkonna ja 
majandusarengu seisukohalt 
oluline leida jätkusuutlik viis 
nende kasutamiseks.

valdkonnas ja avalikkuse tead-
likkust ning kaasatakse koole 
ringmajanduse tegevustesse. 
Projekti tulemusel paraneb ko-
halike omavalitsuste tehtava-
te otsuste kvaliteet ja tekivad 
head praktikad, mida raken-
dades luuakse väärtust kogu 
ühiskonnale.

Näiteks korraldatakse pro-
jekti ühe tegevusena võistlus 
“Ringmajandav kool”, mis pa-
neb koolid proovile oma tead-
miste rakendamises ja arenda-
mises. Võistluse käigus avas-
tatakse, millised on ringmajan-
duse põhimõtete praktilise ra-
kendamise võimalused koolis. 
Võistlusel osaleb vähemalt 30 
kooli. Võistluses osalenud õpi-
lane omandab teadmised ring-
majanduse toimimisest.

Teadlikkuse suurendamine 
avalikus sektoris
Lisaks haridussektori arenda-
misele ja teadlikkuse suuren-
damisele on projektis tegevu-
sed ka avaliku sektori tööta-
jate koolitamiseks ringmajan-
duse teemal. Selleks luuakse 
programmid, mille alusel koo-
litatakse avaliku sektori tööta-
jaid, selgitades ringmajanduse 
põhimõtteid laiemalt, aga ka 
konkreetsete töövaldkondade-
ga seonduvalt, otsides puute-
punkte ja potentsiaalseid koos-
töövõimalusi riigi tasandil (sh 

KOVide omavahelise koostöö 
soodustamine), samuti külas-
tatakse ringmajandusega tege-
levaid ettevõtteid eesmärgiga 
anda praktilist kogemust.

Projekti tegevusteks on veel 
kõigi 79 Eesti kohaliku oma-
valitsuse (KOVi) külastami-
ne (kaasates nii juhtkonda kui 
keskkonna- ja hankespetsia-
liste), analüüs KOVide ringma-
janduse tegevuste parenda-
miseks ning koolitamine soo-
dustamaks ringmajanduse re-
gionaalset arengut. Külastuse 
tulemusel antakse soovitusi ja 
nõustatakse, mida omavalitsus 
saaks teha ringmajanduse põ-
himõtete kohaselt, sh jäätme-
majanduse korraldamine, uued 
ärimudelid, kohalike ressurs-
side kestlik kasutamine, kesk-
konnahoidlikud riigihanked, eri-
nevad koostöövõimalused jms.

Keskkonnahoidlikud  
riigihanked
Haridussektori ja avaliku sek-
tori teadlikkuse suurendamise 
 kõrval tegeletakse ka kesk-
konnahoidlike riigihangete 
edendamise ning kriteeriumite 
uuendamise ja väljatöötamise-
ga. Sellega lihtsustatakse han-
keprotsessi, muutes selle läbi-
paistvamaks nii hankijatele kui 
ka pakkujatele (näiteks juhend-
materjalide koostamine, sh 
hindamiskriteeriumid, tehniline 

kirjeldus; soovitused kasutaja-
kogemuse parandamiseks rii-
gihangete registris; asjakohas-
te toote olelusringi kalkulaato-
rite välja toomine valdkondade 
lõikes jm) ning silmapaistva-
matest keskkonnahoidlike riigi-
hangete näidetest (nii Eestis kui 
Euroopa Liidus) ülevaate tege-
mine, et oleks terviklik pilt vald-
kondlikest näidetest, milliseid 
tooteid on keskkonnahoidlikult 
hangitud ja kuidas see on olnud 
kasumlikum kui tavaline toode. 
Tegevus aitab hankeprotses-
sides keskenduda keskkonna-
hoiule.

Selleks, et laiem avalikkus 
oleks kursis ringmajanduse 
põhimõtete ja tegevustega, te-
hakse kaks üleriigilist teavitus-
kampaaniat, mis süvendavad 
inimeste teadmisi ringmajan-
dusest kui uuest normaalsu-
sest. Kampaania üks sõnumi-
test näitab praktilisemat poolt 
– mida igaüks reaalselt teha 
saab. Kampaaniad pakuvad 
tarbijale juhiseid, kuidas kesk-
konnasõbralikke ostuotsuseid 
teha. Ringmajandus eeldab, et 
muutub nii see, kuidas ettevõt-
ted tooteid loovad, kui ka see, 
kuidas inimesed tarbivad.

Ringmajanduse projekti viib 
ellu Keskkonnaagentuur. Projekti 
kogueelarve on 1 058 824  
eurot, millest toetus on 85% ehk 
900 000 eurot.


