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17.03.2021 korraldusele nr 75

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas
HINDAMISJUHEND
1. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme raames esitatud taotluste osas viib
kohalik omavalitsus enne hindamist läbi taotluse ja taotleja vastavuse kontrolli.
2. Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Valga Vallavalitsuse moodustatud 5-liikmeline
komisjon.
3. Komisjoni koosoleku toimumiseks vajalik kvoorum on vähemalt neli komisjoni liiget.
4. Taotluste hindamiskriteeriumid on järgmised:
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1) Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele, 40% koondhindest;
Elamistingimuste parandamine suurendab spetsialisti piirkonda jäämise tõenäosust; piirkonnas
on puudus vastava valdkonna spetsialistide järgi ja elamistingimuste parandamine või elukoha
soetamine toetab majandusarengut/ tööhõivet; taotleja selgitused ja põhjendused on esitatud
arusaadavalt, taotleja mõistab projektipõhise tegevuse elluviimise printsiipe
(hinnata skaalal 1-4)
Projekt vastab täielikult meetme eesmärkidele. Spetsialisti vajalikkus ettevõttele on selgelt
välja toodud ja põhjendatud ning tõendatud on spetsialisti jäämine piirkonda. Spetsialisti
eriteadmiste mõju ettevõtte ja seeläbi piirkonna majandusarengule on arusaadavalt kirjeldatud.
Teadaolev kasusaaja ettevõte on loonud uue või säilitab olemasoleva töökoha. Elutingimuste
parandamine on põhjendatud ja toetab spetsialisti piirkonda jäämist. Taotleja mõistab täielikult
projektipõhise tegevuse elluviimise printsiipe ja tõendab seda arusaadavalt taotlusvormil ning
esitab korrektselt vormistatud taotluse koos lisadega.
Projekt vastab meetme eesmärkidele. Spetsialisti vajalikkus ettevõttele on põhjendatud ning
tõenäoline on spetsialisti jäämine piirkonda. Elutingimuste parandamine on põhjendatud ja
toetab spetsialisti piirkonda jäämist. Taotleja mõistab projektipõhise tegevuse elluviimise
printsiipe üldjoontes ning esitab nõuetekohaselt vormistatud taotluse koos lisadega.
Projekt vastab üldjoontes meetme eesmärkidele. Spetsialisti vajalikkus on välja toodud, aga
ebapiisavalt põhjendatud. Spetsialisti jäämine piirkonda on ebatõenäoline, aga elutingimuste
parandamine võib seda soodustada. Taotlejal vähene kogemus projektipõhise tegevuse
elluviimisel, aga taotlus esitatud nõuetekohaselt koos lisadega.
Projekt vastab üldjoontes või vastab osaliselt meetme eesmärkidele.
2) Taotleja/ spetsialisti hariduse ja/või töökogemuse vastavus ning tööandja
olulisus piirkonna majandusarengu seisukohast, 30% koondhindest;
Taotlejal on vastav haridus või valdkondlik töökogemus, taotleja töötab piirkonna
majandusarengu mõttes kaalukas valdkonnas/ majandussektoris.
(hinnata skaalal 1-4)
Spetsialisti omandatud haridus ja varasem erialane töökogemus toetab ettevõttes ametikohaga
seotud eesmärkide ja tulemuste saavutamist. Töötaja hariduse, kvalifikatsiooni ja senise
töökogemuse vastavus töökohale esitatavatele nõuetele on väga hea. Vastav seos on selgelt
kirjeldatud. Taotleja ning tööandja esitavad piisavad põhjendused töökoha olulisuse kohta.
Kõrgema hariduse ja/või kvalifikatsiooni tõstmise täiendkoolituste läbimise tõendid on lisatud
koos CVga.
Spetsialisti omandatud haridus või varasem erialane töökogemus toetab ettevõttes ametikohaga
seotud eesmärkide ja tulemuste saavutamist. Töötaja hariduse või senine töökogemuse vastavus
töökohale esitatavatele nõuetele on hea. Vastav seos on selgelt kirjeldatud.
Spetsialisti omandatud eriala ja varasem erialane töökogemus toetab ettevõttes ametikohaga
seotud eesmärkide ja tulemuste saavutamist osaliselt. Spetsialisti hariduse, kvalifikatsiooni ja
senise töökogemuse vastavus töökohale esitatavatele nõuetele on keskpärane.
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Spetsialisti hariduse ja senise töökogemuse vastavus töökohale esitatavatele nõuetele on kesine.
Taotlus ei sisalda piisaval hulgal dokumentaalselt tõendatud informatsiooni taotleja omandatud
hariduse ja töökogemuse kohta.
3) projekti eelarves toodud tegevuste ja kulude põhjendatus, 20% koondhindest;
Projekti mõju elamistingimuste parandamisse on tuntav, tegevused on mõistlikud, vajalikud ja
optimaalsed; taotleja on tegevused ja kulud hästi läbi mõelnud ning taotleja omab selget
visiooni tegevuste elluviimiseks.
(hinnata skaalal 0-4)
Projekti tegevused on hästi läbi mõeldud ja eelarve on põhjendatud (kavandatud tegevused ja
kulud on omavahel vastavuses). Projekti tulemusel paranevad väga oluliselt spetsialisti
elamistingimused või projekti ellu viimisel on spetsialistil võimalus asuda elama Valga valda
4 ja 2 vahepealne hinnang
Taotluse eelarves esineb ebaselgust. Tegevuskava või tegevusteks planeeritud kulud ei ole
piisavalt põhjendatud ja/või tegevuste elluviimiseks optimaalsed.
2 ja 0 vahepealne hinnang
Taotluses toodud projekti eelarve ei ole läbipaistev ja tegevusteks planeeritud kulud ei ole
piisavalt põhjendatud. Toetuse kasutamine ei ole efektiivne.
4) Leibkonna suurus või koosseis, 10% koondhindest.
Hinnatakse leibkonna suurust, spetsialistide arvu leibkonnas, alaealiste laste arvu
(hinnata skaalal 0-4)
Taotleja leibkonnas on rohkem kui neli liiget ja nende hulgas on lisaks taotlejale teine spetsialist
ja lapsed, kellest vähemalt kaks on alaealised.
Taotleja leibkonnas on vähemalt kolm liiget, kellest üks on lisaks taotlejale spetsialist ja lapsed,
kellest vähemalt üks on alaealine.
Taotleja leibkonnas on vähemalt kolm liiget ja vähemalt üks alaealine laps.
Taotleja leibkonnas on kaks või enam liikmeid, aga nende hulgas ei ole lisaks taotlejale
spetsialiste või alaealisi lapsi.
Taotleja on ainus kasusaaja, leibkonnas ei ole rohkem liikmeid, s.h. spetsialiste või alaealisi
lapsi.
5. HINDAMISKRITEERIUMID JA SKAALAD
Taotlusi hinnatakse kriteeriumite 1 ja 2 puhul skaalal 1-4, kriteeriumi 3 ja 4 puhul skaalal
0−4.
0 – puudulik
1 – nõrk
2 – keskpärane
3 – hea
4 – väga hea
6. Hinnang loetakse positiivseks taotluste puhul, mille kaalutud keskmine hinne on
vähemalt 4 ning mille puhul kriteeriumitele 1 ja 2 antud keskmine hinne ei ole madalam
kui 3.
7. Hindamistulemuste alusel koostatakse taotlustest pingerida.
8. Taotlusi rahuldatakse pingerea alusel kohalikule omavalitsusele eraldatud eelarve
raames. Võrdsete hindamistulemuste puhul pannakse pingereas ettepoole need taotlused,
mis on saanud kriteeriumi 1 eest kõrgema hinde.
9. Kõikide taotluste hindamised protokollitakse.

