
LEADER määruse tõlgendamise ja õigusloome töörühm


Koosolek 7. augustil 2019 kl 11-13 Põltsamaal

Osalejad: Tiiu Rüütle (Põlvamaa Partnerluskogu), Tiina Ivask (Valgamaa Partnerluskogu), Kerli 
Lambing (Lääne-Harju Koostöökogu), Riina Trumm (Lõuna-Järvamaa Koostöökogu), Jako Jaagu 
(Jõgevamaa Koostöökogu), Triin Kallas (Eesti Leader Liit).

Päevakord: 
• PRIA juhend põhivara arvele võtmisest;
• Haldusmenetluse seaduse § 10. Taandamine tõlgendamisest.

Koosolekut juhatas Tiiu Rüütle, protokollis Triin Kallas.

PRIA juhend põhivara arvele võtmisest

Juunis saadeti PRIAst juhend, kuidas nõustada taotlejaid põhivara arvelevõtmise ja säilitamise 
nõuete osas. Samas on tehtud otsuseid, kus varasemalt positiivse otsuse saanud projektid 
tunnistatakse vigaseks just põhivara nõuete rikkumise tõttu. Viimati sai Jõgevamaa Koostöökogu 
taotleja siiski õiguse,  PRIA tühistas 1000€ tagasinõude otsuse.
Töörühm arutas küsimust vaatega tulevikku: kas on vajalik, et uuel perioodil saaks soetada 
väikevahendeid, mida ühestki teisest toetusprogrammist ei toetata? Kuna piirkonniti arvamused 
erinesid, siis jäi kõlama arvamus, et uus määrus peaks jätma selle KTG otsustada: kui peetakse 
väikseid projekte piirkonnale vajalikuks ja ollakse valmis ostetud asju 5 aastat säilitama, siis ei 
peaks seda määruses keelama.

Otsus: Vastata PRIAle, et KTGd on teadlikud tõstatatud probleemist ja juhendavad taotlejaid 
vastavalt, aga kui otsused on varem tehtud, siis ei tohiks taotlejaid tagantjärgi karistada.
Tiina jagab töörühmale ministeeriumi kirja, kui oli öeldud, et MTÜdele kehtib erandina 3-a 
säilitamise kohustus. Tiina kohtub Aime Ilvesega, et arutada, kuidas suhtlust PRIAga parandada. 
ELL juhatus arutab, kuidas kaasata PRIA töötajaid meie üritustele või muul moel aidata 
suhtlemistõkkeid ületada.

Haldusmenetluse seaduse § 10. Taandamine tõlgendamisest

Jako on probleemi sõnastanud ning küsinud hinnapakkumise õigusbüroolt.  Probleem eelkõige 
selles, et hindamiskomisjoni või teiste kogude liikmed ei tea, millal nad peaksid end otsustamisest 
taandama, või ei võta arvesse KTG töötajate soovitust end taandada.
Töörühmas jäi kõlama arvamus, et kõiki juhtumeid ei ole võimalik ette näha ega reguleerida, 
tõlgendamine on alati vajalik. Saab koostada hindamiskomisjoni liikmetele juhendi, samuti peavad 
kõik allkirjaga kinnitama, et ei ole taotlejaga seotud, kavatseb esitada hinnapakkumise vms. 
Arutelus selgus, et ka huvirühma mõistet (EMTAK tegevusala) mõistetakse tegevusgruppides 
erinevalt ning seda oleks vaja selgitada.

Otsus: Leader Liit algatab HMS § 10 analüüsi lähtuvalt LEADER spetsiifikast, kogub konkreetseid 
juhtumeid ja korraldab koolituspäeva tegevjuhtidele ja/või juhatuste esimeestele 29.10.2019. 
Materjalide põhjal valmib juhend, mida saab lasta juristil üle vaadata ning PRIA ja MEM 
esindajatega läbi arutada. Kerli jagab töörühmas juhendit, mida LHKK on hindajatele andnud.
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