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Sanktsioonide rakendamine riigihangete läbiviimisel
Austatud proua Anspal
Täname Teid kirja eest. Olete pöördunud Maaeluministeeriumi poole ettepanekutega, kuidas
korraldada riigihangete seadusega (edaspidi RHS) seatud nõuete täitmise kontrolli LEADERmeetmes. Toetudes teiste makseasutuste praktikale teete muuhulgas ettepaneku, et PRIA võiks
taotlejatele pakkuda eelnõustamist riigihangete korraldamiseks, sest see aitaks vähendada
teadmatusest põhjustatud rikkumisi hangete läbiviimisel ning hilisemaid sanktsioone toetuste
välja maksmisel. Ettepanekut on põhjendatud sellega, et suurem osa LEADER-meetme
taotlejaid on eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel puudub piisav kogemus riigihangete
läbiviimiseks.
Leiame, et taotlejate eelnõustamine tekitaks huvide konflikti, s.t PRIA ei saa hinnata sellise
projekti nõuetele vastavust, mille koostamist on ta ise nõustanud. Olukorra leevendamiseks
viib PRIA taotlejate nõustamist läbi muul viisil, tutvustades RHSi nõudeid ja rakendatavaid
sanktsioone kohalikele tegevusgruppidele korraldatavatel koolitustel ja infopäevadel. Lähim
selline suurem infopäev kohalikele tegevusgruppidele toimub 28.−29. novembril Jänedal.
Meile teadaolevalt PRIA annab ülevaate riigihankeid puudutavast õiguslikust raamistikust,
vastatakse kohalike tegevusgruppide küsimustele ning käsitletakse sanktsioneerimise
tingimusi. Kuna kõik potentsiaalsed taotlejad ei saa osa võtta kohalikele tegevusgruppidele
korraldatavatest infopäevadest oleme omalt poolt teinud ettepaneku korraldada riigihangete
läbiviimise koolitusi MAK 2014−2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaliste programmide
rakendamise toetus“ raames. Kõnealused koolitused, mille sihtgrupiks on ennekõike
mittetulundusühingud algavad hiljemalt jaanuarist 2018. Kui on selgunud ajakava ja
koolituste toimumise kohad anname sellest täiendavalt teada.
RHSi nõuete mittetäitmise vältimiseks oli ennetava tegevusena mõeldud ka maaeluministri
23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus“ muudatus, mille kohaselt tuleb projektitoetuse taotlejal esitada andmeid, mille
põhjal PRIA otsustab, kas projektitoetuse taotleja peab projekti ellu viimiseks korraldama
riigihanke või mitte (vt § 37 lõike 1 punktid 3–7). Omalt poolt loodame, et ka see abinõu
lihtsustab taotlejate olukorda RHSi nõuete täitmisel.
Teiseks teete ettepaneku ühtlustada RHSi nõuete täitmise kontrolli fondide üleselt. Fondide
ülese praktika ühtlustamine on pikk protsess, sest see eeldab asjasse puutuvate ametiasutuste
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valmisolekut muuta juba väljakujunenud praktikaid. Samas pidades silmas uut
programmeerimisperioodi püüame omalt poolt olla abiks, et leida lahendus, mis tagab avaliku
raha kasutamise läbipaistvuse, kuid samas ei koorma ülemäära taotlejaid.
Lõpetuseks märgime, et korraldusasutusena ei saa me sekkuda PRIA otsuste tegemise
protsessi, sest PRIA on iseseisev asutus, kes vastutab oma otsuste eest ise. Samas me siiski
eeldame, et taotluste menetlemisel PRIA arvestabki mõistlikkuse ja proportsionaalsuse
printsiipidega ning otsuseid tehes võtab arvesse nii riigi kui ka taotlejate huve.
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