
Keskkonnaprogrammi lasteaia ja põhikooli õppekäikude (keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm) 

taotluse e-toetuse keskkonda sisestamise juhend 

E-toetuse keskkonda https://etoetus.rtk.ee/ on võimalik siseneda mobiil-IDga või ID kaardiga. 

Taotluse esitamiseks vajutage paremal üleval rohelist nuppu „Alusta uut taotlust“. 

 

 

Avaneb aken, kus saate valida taotlusvooru ja sisestada projekti nimetuse: 

 

Valige kindlasti õige taotlusvoor (Keskkonnaprogrammi lasteaia ja põhikooli õppekäigud), kuna seda ei ole võimalik 

hiljem muuta ning taotluse sisestamist tuleb alustada uuesti. 

Seejärel lisage projektile nimi ja vajutage „Salvesta“. Projekti nimetus peab andma ülevaate projekti sisust, olema 

lihtne ja lühike, nt Kose lasteaia õppekäigud 2022/2023 õppeaastal. Projekti nime saate hilisemas etapis muuta. 

Kindlasti tutvuge küsimärkide all oleva infoga, kust leiate täpsemad selgitused ja juhised lahtrite täitmiseks. 

https://etoetus.rtk.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.rtk.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.rtk.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf


 

 

Taotlus 

1. Taotleja 

Kui hakkate sisestama taotleja nime, tekib rippmenüü valikus loetelu ning asutust valides täidab süsteem automaatselt 

ära enamiku väljadest. 

Täita tuleb pangakonto, käibemaksu ja hangetega seotud lahtrid. Tehke kindlasti märge ruutu „Konto omanik, millele 

rakendusüksus teostab makseid, on ka makse saajaks.“ Kui lasteaial või koolil ei ole oma pangakontot või makse 

saaja nimetus pangas erineb äriregistris olevast nimetusest, siis kirjutage lahtrisse „Makse saaja pangas“ õige makse 

saaja nimetus. Näiteks taotleja on Kose Lasteaed, kuid makse saaja on Kose Vallavalitsus. 

 

Käibemaksukulu on õppekäikude projektides üldjuhul abikõlblik ning valige lahtris „Projekti kulude käibemaks“ 

rippmenüüst „Jääb kulu tegija kanda.“ Kui haridusasutus on käibemaksukohustuslane, kuid projekti kuludelt 

käibemaksu tagasi arvestada ei saa, siis ei ole eraldi kirja vaja juurde esitada. Esitamise lehel on sellekohane kinnitus. 

Riigihankeid üldjuhul teha ei ole vaja ning selles lahtris valige rippmenüüst „Ei.“ 

Kontaktisiku andmed tuleb samuti sisestada. Selleks vajutage „Muuda“ nuppu. Ära tuleb muuta sisestaja roll - kas 

kontaktisikuks või projektijuhiks, lisama ametikoha, telefoninumbri ja e-posti aadressi ning tegema märke „Isik soovib 

saada teavitusi e-postile“. Vähemalt ühel projektile lisatud kontaktisikul peab olema märge, et ta soovib süsteemist 

saada teateid e-postile. Vastasel korral ei lase süsteem andmeid salvestada. Kui taotluse soovib esitada isik, kes ei 

ole asutuse ametlik esindaja, siis lisada kontaktandmete alla volitus (Lisadokumendid). Taotluse võib täita üks 

inimene, kui aga vajalik on mitmel inimesel taotlusega tegeleda või esitaja ei ole sama inimene, kes sisestab, siis tuleb 

kindlasti lisada nad kontaktisikute alla, valides „Lisa kontaktisik.“ 



 

Iga lehel lõpus kuvab teil all paremal nurgas kolme valikut: katkesta, salvesta mustand, salvesta ja jätka. 

 

Kui vajutate „Katkesta“, siis ei ole vorm teile enam muutmiseks avatud. Andmete muutmiseks peate vajutama lehe 

üleval paremas nurgas (taotluse lehtede all) „Ava andmed muutmiseks“. Seda tuleb vajutada ka siis, kui jätkate 

varasemalt pooleli jäänud taotluse täitmist. 

 

„Salvesta mustand“ saate vajutada ka siis kui kõik kohustuslikud lahtrid ei ole täidetud ning teie tehtud muudatused 

jäävad alles. Kui vajutate „Salvesta ja jätka“ peavad olema eelnevalt kõik kohustuslikud lahtrid täidetud, vastasel juhul 

ei lase süsteem salvestada ja annab veateate. Kui kõik vastava lehe vajalikud andmed on täidetud, siis vajutage 

kindlasti „Salvesta ja jätka“, muidu ei ole järgmisel lehel kõik vajalikud lahtrid nähtavad. 

2. Üldandmed 

Taotluse üldandmete lehel kuvab süsteem automaatselt süsteemi poolt genereeritud projekti numbri ning taotluse 

alustamisel sisestatud projekti nime. Siin saab vajadusel projekti nime muuta. 

Märkige projekti algus ja lõppkuupäev arvestades, et toetus on mõeldud 2022/2023 õppeaastaks. Näiteks algus 

01.09.2022 ja lõpp 01.07.2023 arvestusega, et peale õppekäikudel käimist jääb varuaeg aruande esitamiseks. 



 

Jaotises Käesoleva projektiga seotud toetused märkige „Ei“, kuna piirsummat ületavat kulu ei ole vaja projektis 

näidata. 

 

3. Partnerid ja makse saajad 

Kui olete taotleja andmetes märkinud linnukese makse saaja lahtri ette ning vajadusel muutnud tegeliku makse saaja 

nimetuse, siis ei ole sellel lehel vaja midagi täiendavat sisestada ning vajutage „Salvesta ja jätka.“ 

 



4. Sisu 

Sisu lehel tehke kindlasti märge valdkonna Üldharidussüsteemi õpilaste õppeprogrammide läbiviimine ette. 

 

Pärast märke tegemist tekib süsteemis automaatselt projekti väljund „Õppekäikudel osalemine“ ning seda muutma ei 

pea ja uut väljundit lisada pole vaja. 

 

Projekti kirjelduse all märkige kas projektis osalevad lasteaia lapsed või põhikooli õpilased (vajadusel saab valida 

mõlemad, nt lasteaed-algkooli puhul). 

„Projekti lühikokkuvõte avalikkusele“ lahtris tooge välja mis lasteaia/kooli, mitu rühma/klassi, mitu õpilast ja mitmel 

programmil osaleb. Lühikokkuvõte avaldatakse KIKi kodulehel. 

 

Projekti kasusaajate asukohana näidata haridusasutuse asukoht. Selleks valida rippmenüüst piirkondlik, siis õige 

maakond ja linn või vald. 

 

 



Täpsemad andmed planeeritavate õppeprogrammide kohta esitada lisatabelina, millest peab selguma osaleva kooli 

või lasteaia nimetus (kui taotlejaks kohalik omavalitsus), osalev rühm/klass/õpigrupp koos õpilaste arvuga, 

õppeprogrammi pakkuja ja programmi nimetus ning planeeritav toimumise aeg (nt kevad 2023). Tabeli koostamiseks 

kasutage vormi „Programmis osalejate andmed“ (fail asub lehe paremas veerus dokumentide all). Kui projektis osaleb 

kuni viis rühma, klassi või õpigruppi, siis ei pea faili eraldi lisama ja andmed võib esitada taotluses tegevuse 

täpsustuse lahtris. 

Kui õppeprogrammi kirjeldus pole internetist kättesaadav, siis lisada see failina. Õppeprogramm peab vastama 

järgmistele tingimustele: õppetegevus toimub loodusteaduslikel alustel, õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes 

tegevustes, õpilases kujundatakse positiivset suhtumist loodusesse. 

 

5. Näitajad 

Näitajate lehel on enamik näitajaid ette seadistatud koos nimetuse ja mõõtühikuga. Täita tuleb ainult algväärtus (alati 

0) ja sihtväärtus (planeeritav arv). 

 

Lisaks etteseadistatud näitajatele tooge iga õppeprogrammi pakkuv keskus „Lisa näitaja“ abil eraldi real välja. Näitaja 

nimetuse lahtrisse kirjutage keskuse nimi, mõõtühikuks tk, algväärtuseks 0 ning sihtväärtuseks märkida, mitu 

programmi sellest keskusest planeerite võtta. Keskuse nimetusena kirjutage täpne keskuse nimetus, 

vt https://keskkonnaharidus.ee/et/keskused. 

 

 

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/lasteaia-ja-pohikooli-oppekaikude-toetus-keskkonnateadlikkuse-lihtsustatud-programm
https://keskkonnaharidus.ee/et/keskused


6. Tegevused 

Tegevuseks valige "Õppekäikude korraldamine." Õppeprogramme ei ole vaja siin lahti kirjutada. Kui sisu lehel on 

lisatud tabel õppeprogrammis osalejate kohta, siis ei ole vaja tegevuste täpsustuse lahtrit täita. Kui projektis osaleb 

kuni viis rühma, klassi või õpigruppi, siis ei pea faili eraldi juurde esitama ja võib esitada andmed tegevuse täpsustuse 

lahtris. 

Täita tuleb planeeritud algus ja lõpp. Jälgida, et tegevuse ajad jääks taotluse üldandmete lehel toodud projekti 

perioodi sisse. 

 

7. Eelarve 

Eelarve üldtingimuste all tehke märge ridadel „Kulud on hüvitatavad standardiseeritud ühikuhindade alusel“ ning 

toetuse määr „Kõigil tegevustel sama“. Kulu-tulu analüüsi faili lisama ei pea. 

 

Projekti maksumuse blokis sisestage taotletav summa (osalevate õpigruppide arv x 200) nii kogumaksumuse kui 

abikõlbliku kulu summa lahtrisse. Taotletava toetuse määraks märkige 100. Kaks viimast lahtrit täidab süsteem 

automaatselt ning neid ise täitma ei pea. 

 



Tegevuste eelarve osas tuleb tegevuse nimetus automaatselt tegevuste lehelt ning siin tuleb sisestada ainult kokku 

summa (osalevate õpigruppide arv x 200, sama mis eespool). Horisontaalsete kulude lahtrisse ärge midagi sisestage. 

 

Täitke ära ka standardiseeritud ühikuhinna väli, valides „Lisa ühik“ ning täites avanevas aknas ühikute arv (osalevate 

rühmade/klasside/õpigruppide arv). 

 

 

 

 

 

 

 



8. Rahastajad 

Rahastajate lehel ei ole vaja midagi muuta, kui eelnevalt on eelarve täidetud, vajutage lihtsalt „Salvesta ja jätka.“ 

 

9. Esitamine 

Esitamise lehel lugege läbi kõik kinnitused ning tehke märge, et olete kõigiga tutvunud ja nõus. 

 

Viimase sammuna tuleb taotlus allkirjastada ja esitada. Seda saab siis teha asutuse allkirjaõiguslik isik või inimene, 

kellel on lisatud kontaktandmetes vastav volitus. 

 


