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1. Projekti lühikokkuvõte
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I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja:Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS)
Põhitegevusala: omavalitsuste kontrolli all olev vabariiklik arendusorganisatsioon
Asutuse juht: Jüri Roos, juhataja
Registreerimisnumber: 90005320
Aadress: Ahtri 8, Tallinn 10151
Telefon, faks: 694 3420, 694 3425
E-post,kodulehekülg: erkas@erkas.ee, www.erkas.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi:
Tšernigovi oblasti kommunaal- ja keskkonnamajanduse arengustrateegia koostamine
ning investeeringu pilootprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine Kulikovka rajoonis
Preparation the Development Strategy of Environmental and Communal Economy for
Chernigov Oblast along with the preparation of an pilot investment project of Kulikovka
county
Sihtriik: UKRAINA
Sisu kokkuvõte:
Projekti üldiseks eesmärgiks on
abi Ukraina Tšernigovi oblasti keskkonna- ja
kommunaalmajanduse reformi ettevalmistamisel kasutades Eesti üleminekuperioodi kogemusi.
Otseseks eesmärgiks on Tšernigovi oblasti kommunaal- ja keskkonnamajanduse spetsialistide,
võtmeisikute ja projektijuhtide koolitamine, oblasti kommunaal- ja keskkonnamajanduse
arengustrateegia koostamine, Kulikovka rajooni arengukava ja ühe investeeringuobjekti
pilootprojekti ettevalmistamine

Projekti eesmärkide täitmiseks on kavandatud , et arengukavad
kirjutavad Ukraina
inimesed, kuid nad vajavad pidevat eesti-poolset abi, (metoodilist ja tehnilist)
Nimetatud eesmärgi saavutamiseks korraldatakse;
Tegevused 2007 aastal
1) Projekti ettevalmistamine
Viis Eesti eksperti osalevad oblasti kommunaal- ja keskkonnamajanduse arengustrateegia
ettevalmistamises ja korraldavad konsultatsioone Ukrainas. Ukraina partneritele esitletakse
strateegia koostamise kava ja antakse ülesanded järgmiseks etapiks.
2) Seminarid
Ukrainas korraldatakse seminarid strateegilise planeerimise-arengustrateegia koostamise
algteadmiste omandamiseks ja projekti kirjutamise oskuste omandamiseks. Novembris 2007
korraldavad kaks Eesti eksperti sissejuhatava kahepäevalise seminari 30-le oblasti
administratsiooni ja rajoonide spetsialistile. Seminaridel kasutatakse eelnevaid kogemusi
Kulikovka rajoonis läbi viidud koolitustel.
Detsembris 2007
korraldatakse Kulikovka rajooni 7-le juhtivtöötajale ja poliitikule
kahepäevane koolitus strateegilise planeerimise ja arengukava koostamise teemal.
Tegevused 2008 aastal
3)Tegevus: Koolitus-õppereis
Veebruaris 2008 korraldakse Tsernigovi oblasti 30-le töötajale kahepäevane seminar
strateegilise planeerimise ja arengustrateegia koostamiseks. Märtsis 2008
korraldatakse
Tsernigovi oblasti administratsiooni 6-le töötajale kolmepäevane koolitus- õppereis Eestisse.
Juunis 2008 korraldatakse (25-le) Tšernigovi oblasti 22 rajooni ja 3 linna kommunaal- ja
keskkonnamajanduse peaspetsialistile viiepäevane koolitus –ja õppereis Eestisse.
Õppereisil- koolitusel tutvustatakse Ukraina spetsialistidele Eesti kogemusi ja edusamme
kommunaalmajanuse ümberkorraldamisel. Koolituse käigus antakse ülevaade Eesti
seadusandlusest, riigi, KOV ja erasektori kohustustest ja õigustest, tutvustakse Eesti näiteid
kommunaalmajanduse arendamisel. Õppereisil tutvutakse Eesti näidetel Paikuse prügila,
Kuressaare vee ja kanalisatsiooni projektiga jne. Kavas on kohtumised
majanduskommunikatsiooniministriga, keskkonna- ja siseministriga, vastavate ministeeriumi
ametnikega ja KOV esindajatega ( Tallinna linn, Valga linn, Paikuse vald jne.) Koolituse
täpne programm selgub peale esimesi kohtumise Ukraina partneritega, et saaksime eelkõige
tutvustada neid huvitavaid valdkondi.

Seminarid toimuvad eesti ekspertide visiitide ajal Ukrainasse . Seminaridel osalevad
Tšernigovi oblasti isikud , kes vastutavad keskkonna-ja kommunaalmajanduse
ümberkorralduste eest oblastis.
4) Tegevus: Arengudokumentide koostamine
Projekti käigus valmib kolm dokumenti;
a)Tšernigovi
oblasti
keskkonnaja
kommunaalmajanduse
ümberkorralduse
arengustrateegia,mis määrab kindlaks üldised tegevussuunad keskkonna – ja
kommunaalmajanduse arenguks oblastis.
b)Kulikovka rajooni arengukava, mille koostamise käigus valmib konkreetne tegevuskava
rajooni arenguks.Arengukava koostatamise käigus määratakse Kulikovka rajooni visioon ja
tegevuskava arengu eesmärkide saavutamiseks
c) Kulikovka rajooni vee- ja kanalisatsiooni süsteemi kui investeeringuobjekti taotlus.
Koolituste ning arengustrateegia koostamise, samuti pilootprojekti ettevalmistamise ja
läbiviimise tulemusena aidatakse luua Tšernigovi oblasti territooriumil eeldused kaasaegse
jäätmemajanduse ning vee- ja kanalisatsiooni süsteemi
väljaarendamiseks. Oblasti
kommunaal- ja keskkonnamajndusega seotud võtmeisikud tutvuvad Eesti analoogsete
kogemustega ning see annab neile tõuke ümbekorralduste elluviimiseks Tšernigovi oblastis.
Eesti ekspertide juhendamisel ja Tšernigovi oblasti spetsialistide osavõtul koostatakse
Tšernigovi oblasti üks ( Kulikovka) investeeringuobjekti pilootprojekt. See annab Ukraina
spetsialistidele projekti koostamise kogemuse ning loob teatud baasi ning inimressursi edasiste
arendustegevuste elluviimiseks. Samuti on see oluline näitaja projekti jätkusuutlikkuse mõistes.
5) Tegevus: Arvutite hankimine ja transport Ukrainas.
Kavas on abina viia Ukrainasse 26 komplekti arvuteid. Üks oblasti valitsusele ja igale rajooni
valitsusele üks komplekt. Klaviatuurid maksavad ca150 krooni komplekt ja tarkvara ca 2000
krooni komplekt. Projekti raames on need kavas osta Ukrainast, sest Eestis neid ei müüda.
Arvestades asjaolu, et tegemist on abiga loodame saada tarnijatelt allahindlust

6) Tegevus: Konverentsi korraldamine.
Detsembris 2008 korraldatakse Tsernigovis projekti tulemusi tutvustav konverents. Projekti
tulemusena luuakse eeldused
Tšernigovi oblasti rajoonides asuvate erinevate
keskonnaobjektide renoveerimiseks ja väljavahetamiseks ning Euroopas tunnustatud
keskonnanõuete järgimiseks.
Partnerid:

MTÜ Euregio Pskov-Livonia (EPL)
Tšernigovi oblasti administratsiooni majandusosakond
Administration, Central Economy Department)

(Chernihiv

Regional

State

Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL)
Aquatilis OÜ

Projekti kestus: Septembri viimane nädal 2007 - detsember 2008
Taotletav riiklik finantseerimine: 1 763 550.- krooni sh. 2007 a. 450 000 krooni ja
1 313 550 krooni

2008 a.

Omafinantseering: 10 000.- krooni
Muu finantseering: kui on, siis märkida allikas ja suurus
1. Tšernigovi oblasti administratsioon 18 000.- krooni
2. MTÜ Euregio Pskov-Livonia 10000.- krooni
3. EMOL 30000.- krooni
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarv,e 2 lehel, 1 eks
Lisa 2 Tšernigovi oblasti administratsiooni kinnituskiri projektis osalemise kohta, 1 lehel, 1
eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik:
Kurmet Müürsepp, ERKAS, juhatuse liige, tel: 517 9213, e- post: kurmet@erkas.ee

Allkiri Kuupäev

