
Lisa 1 

Taotlusvooru „Malevasuvi 2021“ korraldamise tingimused ja kord 

1. Programmi Malevasuvi 2021 eesmärk on toetada töökogemuseta või vähese töökogemusega 

noorte konkurentsivõimet, tõstes noorte teadlikkust töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest1 ja 

karjääriplaneerimisest ning arendades üldpädevusi, eelkõige ettevõtlikkuspädevust2, töölepingu 

alusel turvalise töökogemuse saamise võimaluse ja mitteformaalse õppimise võimaluste 

ühildamise kaudu. Noortele tutvustatakse erinevaid töövaldkondi, neid innustatakse ja 

toetatakse tööturule sisenemisel, luuakse võimalused erinevatest piirkondadest eakaaslaste ja 

erinevate valdkondade inimestega suhtlemiseks. Malevasuvi 2021 taotlusvoorust toetatakse 

maleva korraldamist.  

2. Malevasuve programmi fookus 2021 aastal on noorte Covid-19 kriisist väljumise toetamine, 

seades esile noorte vaimse tervise, sotsiaalmajandusliku ebavõrduse vähendamise toetamise, 

noorte töötuse ennetamise ja üldpädevuste arendamise.  

3. Taotlustingimused  

3.1. taotlusvooru raames loetakse malevaks neid organiseeritud tegevusi, mis toimuvad 

üldhariduse õppekava välisel ajal ning sisaldavad vähemalt järgmisi kohustuslikke 

komponente:  

 noorte töötamine - malevanoorte töötundide pikkus, makstav palk ja päevade 

arv peab olema vastavuses töölepingu seadusega ja sellega seotud 

määrusega; toetuse saaja peab tagama, et kõikide malevanoortega sõlmitakse 

tööleping; noortele palga maksmisel arvestatakse vähemalt 2021. aasta 

tunnitasu alammääraga 3,48 eurot; igasse malevarühma on integreeritud 

uuenduslikke ja tulevikus osatähtsust kasvatavaid töövaldkondi (info ja 

kommunikatsioon, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kutse-, teadus- ja 

tehnikaalane tegevus, programmeerimine, metsandus ja puidutöötlus, 

sotsiaalne ettevõtlus, haridus sh tugiteenused, noorootöö vms) et läbi 

töökogemuse saamise või läbi toetavate tegevuste rakendada seda maleva 

põhitöö, töö osa või mitteformaalse õppe osana; 

 mitteformaalne õpe – maleva päevakava peab sisaldama lisaks tööle ka 

noorsootööd (nt ühisüritused, ekskursioonid, spordivõistlused, arutelud, 

meeskonnatööd jne); toetuse saaja on kohustatud malevas osalevatele 

noortele viima igas vahetuses ja igal nädalal läbi vähemalt ühe 

koolituse/töötoa, mis peavad sisaldama vähemalt ühte järgmistest teemadest: 

tööohutus, tööseadusandlus, karjääriinfo, karjääriplaneerimine, 

küberturvalisus, noorte ettevõtlikus/ettevõtlus; igas malevarühmas täidavad 

noored malevapäevikut, kuhu kirjutavad oma õpieesmärgid ja õpiväljundid, 

                                                
1 OSKA - https://oska.kutsekoda.ee/wp- content/uploads/2017/02/Eesti_tooturg.pdf ja https://oska.kutsekoda.ee/wp-
content/uploads/2021/01/OSKA_COVID-19_eriuuring_11.01.2021_loplik.pdf  
2 Võime tegutseda lähtuvalt võimalustest ja ideedest ning muuta need teiste jaoks väärtuseks. Selle 
aluseks on loovus, kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus, algatusvõime ja sihikindlus 
ning võime teha koostööd, et kavandada ja hallata projekte, millel on kultuuriline, sotsiaalne või 
rahaline väärtus (Euroopa Liidu Nõukogu, 2018) 

https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/02/Eesti_tooturg.pdf
https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/02/Eesti_tooturg.pdf
https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2021/01/OSKA_COVID-19_eriuuring_11.01.2021_loplik.pdf
https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2021/01/OSKA_COVID-19_eriuuring_11.01.2021_loplik.pdf


tehtud tööd, saadud kogemused ja õpitud oskused; noor peab saama 

tagasisidet ja soovi korral tõendi oma soorituste kohta; noortele on soovitav 

tutvustada Teeviit keskkonda; töötamise mõtestamiseks võib kaasata Eesti 

Töötukassa karjäärispetsialiste; 

3.2. taotleja on enne taotluse esitamist tutvunud malevakorraldaja käsiraamatuga 

https://kasiraamat.malev.ee/ ; 

3.3. taotleja on juriidiline isik, kes saab esitada ühe taotluse;  

3.4. projekti nimi peab sisaldama sõna „malev“;  

3.5. valla- või linnavalitsus, mille haldusterritooriumil malev läbi viiakse, on andnud selleks 

kirjaliku kooskõlastuse;  

3.6. malev koosneb minimaalselt ühest rühmast, mille liikmeteks on vähemalt 10 noort; 

põhjendatud erandkorras võib malevarühmas osaleda minimaalselt 5 noort; 

3.7. malevas osalevad noored ehk malevlased peavad olema vanuses 7 kuni 26 aastat (k.a); 

3.8. maleva ühe vahetuse pikkus on 5 kuni 21 päeva, millest tehakse tööd viiel päeval 

seitsmepäevasest töönädalast; 

3.9. taotleja planeerib iga kuni 15 noore kohta ühe rühmajuhi; maleva rühmajuhtide 

kvalifikatsioon peab hiljemalt maleva toimumise ajaks olema tõendatud noorsootöötaja 

täis- või osakutse tasemel 4 või 6 tunnistusega; kui malev kestab rohkem kui kuus ööpäeva, 

peab vähemalt ühel maleva personalist olema noorsootöötaja täis- või osakutse tasemel 6 

või 7; kõik laste või noortega töötavad inimesed peavad enne tööleasumist läbima 

tervisekontrolli ning esitama tööandjale tervisetõendi nakkushaiguste suhtes; rühmajuht ei 

tohi olla isik, kellel on seaduse alusel keelatud laste ja noortega töötada; malevanoortel on 

võimalus olla kaasatud maleva rühma juhtimisse; rühmajuht ei saa olla samal ajal 

malevanoor, rühmajuht vastutab malevarühma toimimise eest; 

3.10. taotleja peab kinni isikuandmete kaitse õiguslikust regulatsioonist ning annab Haridus- 

ja Noorteameti (edaspidi Harno) peaeksperdile ligipääsu pildi- ja videomaterjalile, mida on 

võimalik avalikkusega jagada; oma malevast tehakse lühivideo, mida on võimalik 

avalikkusega jagada; 

3.11. maleva korraldamisel peab arvestama kõikide maleva perioodil kehtivate riiklike 

piirangutega. 

4. Taotlemine 

4.1. taotlusperiood on 19.04 - 3.05.2021; 

4.2. taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada läbi 

konkursiveebi: https://noored.konkursiveeb.edu.ee/ 

4.3. taotlusele tuleb lisada järgnevad lisadokumendid:  

 lisa 2 Malevarühma(de) toimumisaeg (sh malevapäevade arv) ja planeeritavates 

rühmades osalevate noorte arvud;  

 volikiri/ põhikiri või -määrus (vajalik esitada, et selguks esindusõigus, mille alusel 

füüsiline isik (konkursiveebis täitja) käesolevat taotlust konkursiveebis esitab;  

 kohaliku omavalitsuse, kus toimub maleva tegevus, kirjalik kooskõlastus;    

4.4. hilinenud taotlusi ei menetleta; 

https://kasiraamat.malev.ee/
https://noored.konkursiveeb.edu.ee/


4.5. taotluse esitamisel kinnitab taotleja kõikidele tingimustele vastavust  ja kinnitab, et nõustub 

tingimuste täitmisega.  

 

5. Rahastamine 

5.1. Rahastamine toimub kahe toetustüübi alusel:  

 tüüp I – ööbimisega malevad: kuni 12,00 eurot noore kohta päevas;  

 tüüp II – ööbimiseta malevad: kuni 7,00 eurot noore kohta päevas;  

5.2. toetust makstakse malevapäevade (5 - 21 päeva), mitte kalendripäevade eest; 

toetussummad võivad muutuda lähtuvalt taotlejate arvust ja eelarve võimalustest; lõplikud 

summad selguvad pärast taotlusvooru lõppemist;  

5.3. toetuse arvutamine: noorte arv * malevapäevade arv * toetussumma;  

5.4. abikõlbulikud kulud:  

 projekti üldised administreerimisega seotud kulud;  

 malevanoorte ööbimine ja toitlustamine;  

 rühmajuhtide palgad;  

 koolituskulud;  

 maleva sümboolika (nt särgid);  

 ürituste läbiviimisega seotud kulud;  

 isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid;  

 

      5.5.  abikõlbmatud kulud:  

 investeeringud;  

 soetused (vahendid maksumusega üle 130 eurot);  

 malevanoorte palk (tagab tööandja);  

 tööriistad, tööriietus jm: 

 

5.7. toetussumma eraldatakse toetuse saajale kahes osas: 70% neljateistkümne tööpäeva jooksul 

taotluse rahuldamise otsusest ja kuni 30% neljateistkümne tööpäeva jooksul peale aruande 

kinnitamist vastavalt noorte arvudele ja malevapäevade pikkusele peale aruande kinnitamist; 

5.7.1. teine osa toetussummast arvutatakse ja makstakse välja aruande esitamise 

järgselt reaalselt malevas osalenud noorte arvu järgi; lisandunud noorte eest toetuse 

maksmise võimalus selgub pärast aruande esitamise tähtaega ja see sõltub eelarvelistest 

vahenditest.  

5.8. Projekti rahastatakse hasartmängumaksu laekumistest ja riigieelarvelistest vahenditest. 

6. Taotluste ja aruannete hindamine, aruandlus  

 

6.1. Taotluste tehniline kontroll ja sisuline hindamine viiakse läbi Harno peaeksperdi poolt; Harno 

peaekspert annab läbi konkursiveebi heakskiidu taotlusele, kui taotleja on esitanud vastavalt 

vormile korrektse taotluse koos kõigi nõutud lisadega; juhul kui Harno peaekspert tuvastab 

puudujääke sisus või tekib täiendavaid küsimusi taotluse kohta, on taotlejal vastavasisulise 

teate saamisel võimalik sisse viia vajalikud muudatused; parandustega taotlus/lisa(d) peavad 

laekuma läbi Konkursiveebi hiljemalt Harno poolt etteantud kuupäevaks; hilisemalt laekunud 



taotlusi edasi ei menetleta. Harno peaekspert edastab noorteosakonna juhatajale 

ettepaneku taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta.  

6.2. Otsuse taotluse rahastamise või mitterahastamise ning lõplike toetussummade kohta teeb 

Harno noorteosakonna juhataja. Teave taotluse rahuldamiste kohta avalikustatakse hiljemalt 

12.05.2021 Harno koduleheküljel. 

6.3.Taotleja on kohustatud esitama tegevuste lõppedes konkursiveebi kaudu 

sisuaruande  hiljemalt 10.09.2021, mis peab sisaldama:  

 aruanne, mis sisaldab: maleva eesmärgi ja õpiväljundite täitmise ning 

üldpädevuste omandamise kirjeldust; teostatud tegevusi (päevakava) sh 

kirjeldus tööandjatest ja tehtud töödest ning noorsootöö tegevustest; 

uuenduslike töövaldkondade kaasamisest; malevapäeviku kasutamisest; 

Covid-19 kriisist väljumiseks ja selle mõjude leevendamiseks ettevõetud 

tegevuste kirjeldust;  

 lisa 3: noorte osaluse tabel (sisaldab maleva vahetuse kestvust, 

malevapäevade arvu, noore elukoha  KOVi, vanust,  sugu, töölepingu alusel 

varasem töötamiskogemus jah/ei, tööandjat, teenitud töötasu);  rühmajuhtide 

nimekiri (sisaldab kutsetunnistuse numbrit, taset, rühmajuhi vanust, e-posti ja 

infot, kas rühmajuht on olnud ise varem malevlane);  

 lisamaterjalid. 

 

7. Toetuse saaja õigused ja kohustused 

 

7.1.  Toetuse saaja on kohustatud: 

7.1.1 andma konkursiveebis kirjalikku taasesitamist nõudvas vormis nõustumuse arvestada ja 

lähtuda käesoleva käskkirjaga kinnitatud tingimustest ja eesmärgist, sh toetuse saaja õigustest 

ja kohustustest, taotlusest, rahastamisotsusest. Nõustumuse andjaks on juriidilise isiku 

esindusõiguslik isik. Nõustumuse andmisega loetakse leping toetuse andnud juriidilise isiku ja 

Harno vahel sõlmituks alates taotluse rahuldamise otsusest. Käesolev dokument on kogu 

lepingu täitmise perioodil jooksul kättesaadav allalaaditava PDF dokumendina. Leping on kehtiv 

kuni toetuse andja ja toetuse saaja on õigused ja kohustused täitnud. 

7.1.2 kasutama toetust vastavalt käesolevale käskkirjas nimetatud tingimustele, sh õigustele ja 

kohustustele, taotlusele, rahastamisotsusele ja punktis 9.1 nimetatud lisale; 

7.1.3. esitama konkursiveebi kaudu toetuse aruande vastavalt punktile 6.3;  

7.1.4.teavitama konkursiveebi kaudu viivitamatult Harno peaeksperti, kui eraldatud toetust ei ole 

võimalik sihtotstarbeliselt kasutada või kui taotluses esitatud info on muutunud või muudest 

projekti elluviimisel esinevatest probleemidest;  

7.1.5.arvestama tegevuste elluviimisel Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja Haridus- ja 

Teadusministeeriumi juhiseid seoses COVID-19 piirangutega, sh piirangute leevendamisega.; 

7.1.6 maksma tagasi kasutamata jäänud toetuse jäägi või mittesihtotstarbeliselt kasutatud 

toetuse 10 (kümne) tööpäeva jooksul tagasinõude kättesaamisest. 

7.2. Toetuse saajal on õigus: 

7.2.1.  saada projekti elluviimiseks täitmiseks Harno peaeksperdilt teavet; 

7.2.2. kasutada toetust käesolevas käskkirjas toodud tingimustel ja eesmärgil. 



8. Harno õigused ja kohustused 

8.1 Harno loeb taotluse rahuldamise otsuses nimetatud juriidilise isikuga lepingu sõlmituks, kui 

juriidilise isiku esindusõigust omav isik on konkursiveebis andnud punktis 7.1.1 nimetatud 

nõustumuse. Leping on kehtiv kuni toetuse andja ja toetuse saaja  on õigused ja kohustused 

täitnud. 

8.1. Harno tagab käesolev käskkirja kättesaadavuse kogu lepingu täitmise perioodil jooksul 

konkursiveebis, mis on seal kättesaadav allalaaditava PDF dokumendina. 

8.2. Harno kohustub: 

8.2.1 maksma taotluse rahuldamise otsuses nimetatud isikule toetuse vastavalt punktile 5.7  ja 

kandma selle taotluses näidatud arveldusarvele. 

 

8.3. Harno´l on õigus: 

8.3.1. saada toetuse saajalt teave projekti elluviimise kohta; 

8.3.2. õigus nõuda dokumentide esitamist, mis tõendavad toetuse sihtotstarbelist kasutamist; 

8.3.2. kontrollida toetuse kasutamist toetuse saaja poolt, sh koha peal; 

8.3.3. nõuda toetuse saajalt väljamakstud toetuse summa osalist või täielikku tagasimaksmist 

kui:  

8.3.3.1 toetuse saaja on kasutanud saadud toetust vastuolus toetuse sihtotstarbega; 

8.3.3.2 välja makstud toetus ületab aruandes esitatud noorte või malevapäevade arvu korrutist 

toetuse summaga; 

8.3.3.3 toetuse saaja on teinud sihtotstarbelisi kulutusi väiksemas summas, kui taotluses toodud 

ja Harno väljamakstud toetuse summa (toetuse jääk); 

 

8.4. esitada kirjalik tagasinõue, kui toetuse saaja ei ole Harno peaeksperdi punktis 8.1.5 nimetatud 

teatise alusel toetust tagasi maksnud. Sellisel juhul esitab toetuse tagasinõude noorteosakonna 

juhataja. 

 

8.5.  Harno peaeksperdil on õigus: 

8.5.1 viia läbi informatsioonilise iseloomuga suhtlust ja teostada Harno nimel lepingu punktides 8.2-

8.4 nimetatud õigusi, teavitada punkti 6.3 aluse esitatud aruande puudustest, kinnitada aruanne 

ja edastab toetuse saajale punktis 8.3.3 nimetatud juhul e-kirja teel teate toetuse tagasimaksmise 

kohta (tagastamise põhjus, tagastatava toetuse suurus, tagasimakse tähtaeg, ülekandega seotud 

andmed); 

8.5.2. vajadusel  saada teavet tööandjate ja malevas osalevate noorte töölepingute olemasolu kohta 

ning teostada järelvalvet  töötamise ja noorsootöö tegevuste läbiviimise kohta.  

 

9. Tingimuste muutmine 

 

9.1 Harno ja toetuse saaja (edaspidi koos „pooled“ või eraldi „pool“) vahelise lepingu muutmine 

toimub allkirjaõiguslike isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega. 

9.2 Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada. 



9.3 Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kohustub toetuse saaja toetuse summa, mida ta 

lepinguga kooskõlas ei kasutanud, täies ulatuses tagasi maksma. 

9.4 Pool võib lepingust erakorraliselt üles öelda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust 

oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümnepäevase tähtaja jooksul asunud 

kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda 

lepingu alusel saadu tagastamist. 

9.5 Oluline rikkumine on eelkõige, kui: 

9.5.1 kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud pool olulisel määral ilma sellest, mida ta 

õigustatult lepingust lootis, välja arvatud juhul, kui teine pool ei näinud kohustuse rikkumise 

niisugust tagajärge ette ja temaga sarnane mõistlik isik ei oleks seda tagajärge samadel 

asjaoludel samuti ette näinud; 

9.5.2 kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu; 

9.5.3 kohustuse rikkumine annab kahjustatud lepingupoolele mõistliku põhjuse eeldada, et teine 

lepingupool ei täida kohustusi ka edaspidi. 

9.6 Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teise poole huvist tulenevatest 

kohustustest. 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo: 

Kerli Kängsepp 

5885 3624 

kerli.kangsepp@harno.ee 

 


