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Tekkinud lisaküsimused: 

 

EISis olnud määruse §28 (2)  

2) ehitise kohta, peab tal olema ehitusluba, ehitusteatis või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõuolek, kui see on 

nõutav ehitusseadustiku kohaselt. 

 

Küsimus: 

1. Kas ehitusluba on nõutav enne toetuseotsuse tegemist?  

Varasemalt räägitu kohaselt ehitusloa nõue ei pidanud sisse tulema. Oli jutt, et see kelle taotlus saab 

rahastuse otsuse, see taotleb alles siis ehitusluba. Kas siin on nii mõeldud, et projektitoetuse taotlejal on 

ehitusluba olemas selleks ajaks kui ta esitab taotluse PRIAle, kuid KTG võib hinnata projekti ilma 

ehitusloata. 

2. Kui soovitakse toetust taotleda projekteerimisele ja ehituseks, siis kuidas on võimalik taotlejal omada 

ehitusluba? Äärmisel juhul saab kaasa panna projekteerimise tingimused, kas siin on nii mõeldud? 

3. Kas uue ehitusseadustiku kohaselt kirjalikku nõusolekut üldse eksisteerib? 

 

 

EISis olnud määruse §34 (6) Taristuinvesteeringu, väljaarvatud uue põlvkonna elektroonilise side 

juurdepääsuvõrgu tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60 protsenti 

investeeringu abikõlblikest kuludest. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse  

projektitoetust kuni 90 protsenti abikõlblikest kuludest.  

 

Küsimus:  
Mida siin täpsemalt silmas peetakse? Täpsustus on siin oluline, et vältida hilisemaid vaidlusi, kuna tegu 

toetusmäära otsustamisega. Kas 90% peaks kehtima ka ettevõtjatele? Kas sellises sõnastuses ei teki konflikti 

lg 6? 

 

 

EISis olnud määruse §25 (6) Kohalik tegevsugrupp kasutab kohaliku tegevusgrupi toetuse maksmise otsuse 

alusel saadud raha abikõlblike kulude eest tasumiseks ja esitab selle tõendamiseks PRIAle dokumendid 

hiljemalt 31. detsembriks 2022.  

Seletuskirjas § 7 juures (4. lõik) .....Samuti on oluline planeerida kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni 

toimimise ja tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavad kulud kuni 2023. aasta lõpuni, et programmperioodi 

vahetumine oleks võimalikult sujuv. 

 

Küsimus:  

Kas KTG peab planeerima 2022 lõpuni või 2023 lõpuni? 

 

 

EISis olnud määruse §21 (4) 7) osas  

 

Küsimus:  
Kui ennast taandatakse istungilt, kas see siis tähendab seda, et ei hinnata  ühtki taotlust, mis on esitatud ühes 

taotlusvoorus? Juhul, kui on teada, et voorus osaleb projekt, millega hindaja on seotud, siis peab hindaja 

sellest voorust end taanduma või mõeldakse meetme hindamise istungit? Kas ühises majapidamises oleva 

perekonnaliikme (kellega ei olda abielus) ema või isa, on ka asjaosalised? Kuna ametlikku abielu ei ole, siis  

vaesed ämmad-äiad ei pruugi teadagi, et neil on seos.  
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Küsimus töörühma liikmete tegevusalade koodide osas (lisaks varasemalt esitatud küsimusele) 

 

Küsimus:  
Kui töörühma liikmeks on üldkoosolekul esitanud kohalik omavalitsus näiteks tubli valla kodaniku, kes on 

projektidega kursis, siis millist EMTAK koodi siis tuleks kasutada, kas valla või selle isiku organisatsiooni 

EMTAK koodi ja kui sellel isikul ei ole organisatsiooni, kelle kood siis? 
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