
 

 

 

 

 

Regionaalministri käskkiri {regDateTime} nr {regNumber} 
  

 

 

Regionaalministri 07.03.2013 käskkirja  

nr 1-4/42 „Kohaliku omaalgatuse programmi 

2013. aasta programmdokument" muutmine  

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 31.05.2012 määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus“ paragrahvi 25 lõike 2 punkti 

2 ja 17 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10.02.2011 korraldusega nr 48 „Kodanikuühiskonna 

arengukava 2011 – 2014“ ja Vabariigi Valitsuse poolt 31.01.2013 heaks kiidetud Kodanikuühiskonna 

arengukava 2011 - 2014 rakendusplaaniga aastateks 2013-2014: 

 

 

Muudan regionaalministri 07.03.2013 käskkirja nr 1-4/42 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2013. aasta 

programmdokument“ järgnevalt:  

 

1. Muudan punkte 3.2. ja 3.3. ja sõnastan need järgmiselt: 

„3.2. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja punktis 3.1 toodud tähtpäevaks projekti elluviimise 

asukohajärgsele maavalitsusele paberkandjal ühes eksemplaris või digitaalselt allkirjastatuna 

elektrooniliselt käesoleva käskkirja nõuetele vastava vormikohase taotluse. Punktis 3.1.2. toodud 

tähtpäevaks elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku 

omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia 

maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile 

(postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.10.2013). 

3.3. Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, juhul kui need on esitatud 

erinevatesse meetmetesse.“. 

 

2. Muudan punkti 3.4.1.2. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„3.4.1.2. kogukonna jaoks oluliste materjalide kogumine, süstematiseerimine ning kättesaadavaks 

tegemine“. 

 

3. Tunnistan punkti 3.4.2.1. kehtetuks. 

 

4. Tunnistan punkti 3.4.3.2. kehtetuks.  

 

5. Muudan punkti 3.8.3. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„3.8.3. toetatud ühenduste poolt kohalike omavalitsuste arengukavadesse või eelarvestrateegiatesse 

tehtud ettepanekud;“. 

 

6. Muudan punkti 4.3.1. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„4.3.1. meetme 1 omafinantseeringu määr on 10,00% projekti eelarvelisest kogumaksumusest. 

Omafinantseeringust vähemalt 50,00% peab olema rahaline ja kuni 50,00% võib olla rahaliselt 

mõõdetav panus.“. 

 

7. Täiendan käskkirja punktiga 4.3.3. järgmises sõnastuses: 

„4.3.3. meetmete 2 ja 3 omafinantseeringu määr on 10,00% projekti eelarvelisest 

kogumaksumusest, omafinantseering peab olema rahaline.“. 
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8. Muudan punkti 5.1.8. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„5.1.8. toetuse saaja üldkulud kuni 10,00 % toetusest, üldkulude kasutamise otsustab toetuse saaja 

ning üldkulusid ei ole vaja dokumentaalselt tõendada ja kuludokumente ei ole vaja esitada. Kui 

toetuse saajaks on seltsing, siis üldkulude kasutamise kohta tuleb esitada kuludokumendid;“. 

 

9. Tunnistan punkti 5.3.5. kehtetuks. 

 

10. Tunnistan punkti 5.5.7. kehtetuks. 

 

11. Muudan punkti 5.8.1. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„5.8.1. kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud toetatud projekti abikõlblikkuse perioodil 

ning kuludokumendid on esitatud hiljemalt projekti lõpukuupäevaga  ja nende alusel on tehtud 

ülekanded mitte hiljem kui 15 kalendripäeva jooksul projekti lõpukuupäevast arvates.“. 

 

12. Muudan punkti 5.8.3. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„5.8.3. üle 600 euro maksvate tellitud tööde, teenuste ja vara soetamise korral – tuleb taotlusele 

lisada vähemalt 2 hinnapakkumist.“.  

 

13. Muudan punkti 7. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„7. Taotlejad.“. 

 

14. Muudan punkti 7.2. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„7.2. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi. Piirkondlikult tegutsev ühendus on maakonna, 

linna (Tallinna linna puhul linnasisese piirkonna asumi), valla, alevi, aleviku või küla huvides 

tegutsev ühendus. Piirkondlikuks ühenduseks ei loeta üle-eestiliselt tegutsevaid 

katusorganisatsioone ja eeskosteorganisatsioone.“. 

 

15. Muudan punkti 7.4. ja sõnastan selle järgmiselt:  

„7.4. Avalikes huvides tegutsemine tähendab taotleja avalikkusele suunatud eesmärke ja tegevusi 

ning taotleja teavitab avalikkust oma tegevusest. Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine 

taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (va erivajadustega inimeste heaks 

tegutsevad ühendused).“. 

 

16. Täiendan käskkirja punktiga 7.6.8. järgmises sõnastuses: 

„7.6.8. Teistes maakondades registreeritud ühendused.“. 

 

17. Muudan punkti 8.2 ja sõnastan selle järgmiselt: 

„8.2. Taotluste menetlemise aeg on kuni 40 tööpäeva punktis 3.1 nimetatud taotluste esitamise 

tähtpäevast arvates.“. 

 

18. Muudan punkti 9.2.3. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„9.2.3. taotlus on esitatud punktis 3.1 määratud taotluste esitamise tähtpäevast hiljem.“. 

 

19. Muudan punkti 10.2. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„10.2. Maavanema määratud isik esitab vastavaks tunnistatud taotlused maakondlikule komisjonile 

hindamiseks ja korraldab maakondliku komisjoni tööd.“.  

 

20. Muudan punkti 10.4. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„10.4 Maakondlik komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamiskriteeriumide ja punktis 

11.5 nimetatud hindamismetoodika alusel. Hindamistulemuste põhjal teeb maakondlik komisjon 

ettepaneku maavanemale taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta. Kui taotluse 

rahuldamine kogu ulatuses ei ole võimalik või põhjendatud, võib maakondlik komisjon teha 

maavanemale ettepaneku taotleja nõusolekul taotletud toetuse summat vähendada, seada 

lisatingimusi või projekti tegevusi muuta, tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti 

eesmärgid.“. 
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21. Muudan punkti 12.1. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„12.1. Maavanem teeb 5 tööpäeva jooksul maakondliku komisjoni protokollis esitatud ettepanekute 

alusel põhjendatud otsuse  taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta.“. 

 

22. Muudan punkti 12.2. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„12.2. Kui taotleja ei ole nõus esitatud taotluses sätestatud toetuse vähendamisega, tegevuste 

muutmisega või lisatingimuste seadmisega, teeb maavanem taotluse rahuldamata jätmise otsuse. 

Taotleja nõusolek peab olema kirjalikus vormis.“. 

 

23. Muudan punkti 12.4. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„12.4. Kui maavanem teeb maakondliku komisjoni ettepanekust erineva otsuse, siis peab ta seda 

põhjendama.“. 

 

24. Muudan punkti 12.6.1. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„12.6.1. punktis 11.5 nimetatud hindamismetoodika alusel kujunenud projektide hinnete pingereast  

tulenevalt ei jätku taotlusvoorus enamate projektide toetamiseks vahendeid;“. 

 

25. Tunnistan punkti 14.5.1 kehtetuks.  

 

26. Muudan punkti 15.1. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„15.1. Maavanem nõuab eraldatud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui toetuse saaja rikub 

programmdokumendis kehtestatud nõudeid või lepingu tingimusi. Tagasinõutud toetus kantakse 

maavalitsuse arvelduskontole, toetuse tagastamisel tuleb ära märkida toetuse saaja nimi, maakond ja 

toetuse saamise aasta.“.  

 

27. Muudan punkti 15.3.6. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„15.3.6. toetuse saaja ei anna maavanemale ja/või KÜSKile projektiga seonduvat informatsiooni, 

juhul kui seda küsitakse, 7 (seitsme) aasta jooksul arvates toetuse kasutamise lepingu lõppemisest  

või lõpetamisest;“.  

 

28. Muudan punkti 16.3. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„16.3. Teha projekti eelarves kulugruppide vahelises jaotuses muudatusi kuni 10,00% ulatuses 

toetuse mahust. Omafinantseeringu muudatused vastavalt punktidele 4.3.1. ja 4.3.3.“. 

 

29. Muudan punkti 17.3. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„17.3. Tagastama viivitamatult toetuse maavalitsuse arvelduskontole, kui maavanem nõuab seda 

järgmistel juhtudel:“. 

 

30. Muudan punkti 17.6. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„17.6. Projekti kestuse või tegevuste muutumisel tuleb esitada maavalitsusele kirjalikult 

muudatusettepanek.“. 

 

31. Muudan punkti 17.8. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„17.8. Punktides 17.6 ja 17.7 nimetatud kirjalikud muudatusettepanekud tuleb esitada vähemalt 5 

tööpäeva enne projekti lõpukuupäeva.“. 

 

32. Muudan punkti 17.13. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„17.13. Säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjali 

7 aastat arvates toetuse kasutamise lepingu lõppemisest või lõpetamisest.“. 

 

33. Muudan punkte 17.17. ja 17.18. ja sõnastan need järgmiselt: 

„17.17. Tagastama kasutamata jäänud toetuse maavalitsuse arvelduskontole, kui projekt teostatakse 

eelarves kavandatust väiksemate kuludega. 

17.18. Omafinantseeringu vähenemisel alla projekti eelarves ja toetuse kasutamise lepingus toodud 

määra tagastama proportsionaalse osa toetusest maavalitsuse arvelduskontole. Projekti elluviimiseks 
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tehtud kulude osakaal peab olema maksimaalselt 90,00% toetuse ja minimaalselt 10,00% 

omafinantseeringu arvelt.“. 

 

34. Muudan punkti 19.5. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„19.5. Edastama pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist 5 tööpäeva jooksul KÜSKile järgmise 

informatsiooni meetmete kaupa KÜSKi poolt etteantud vormil, mis sisaldab vähemalt järgmist 

teavet:“. 

 

35. Muudan punkti 19.5.3. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„19.5.3. projekti  kogumaksumuse ja toetuse summa.“. 

 

36. Täiendan käskkirja punktiga 19.8. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„19.8. Kandma toetuse saajate poolt tagastatud vahendid KÜSK arvelduskontole järgmise kuu 15. 

kuupäevaks.“. 

 

37. Muudan punkti 20.1. ja sõnastan selle järgmiselt: 

„20.1. Teostada kontrolli punktis  1.5. ja 13.1 nimetatud lepingute täitmise üle.“. 

 

38. Muudan käskkirja lisa 1 „Meetme 1 taotlusvorm“ ja kehtestan selle uues redaktsioonis (lisatud). 

 

39. Muudan käskkirja lisa 2 „Meetme 2 taotlusvorm“ ja kehtestan selle uues redaktsioonis (lisatud).  

 

40. Muudan käskkirja lisa 3 „Meetme 3 taotlusvorm“ ja kehtestan selle uues redaktsioonis (lisatud).  

 

41. Muudan käskkirja lisa 5 „Meetme 1 eelarve“ ja kehtestan selle uues redaktsioonis (lisatud).  

 

42. Täiendan käskkirja lisaga 6 „Meetme 2 eelarve“ (lisatud). 

 

43. Täiendan käskkirja lisaga 7 „Meetme 3 eelarve“ (lisatud). 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Siim Kiisler 

 


