
 

 

 

Siseministri käskkiri 26.08.2014 nr 1-3/96 

  

 

 

Regionaalministri 07.03.2014 käskkirja  
nr 1-4/45 "Kohaliku omaalgatuse programmi 

2014. aasta programmdokument" muutmine   

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 31.05.2012 määruse nr 39 “Siseministeeriumi põhimäärus” § 23 lõike 2 
punktide 2 ja 20 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikega 2 ja peaministri 

04.07.2014 korralduse nr 66 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite 
vastutusvaldkonnad“ punktiga 9 ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 10.02.2011 korraldusest nr 48 
“Kodanikuühiskonna arengukava 2011 – 2014“ ja Vabariigi Valitsuse poolt 31.01.2013 heaks 

kiidetud Kodanikuühiskonna arengukava 2011 - 2014 rakendusplaanist aastateks 2013-2014. 
 

 

1. Muudan punkti 1.6 ja sõnastan selle järgmiselt: 

“1.6. Programmi vahendite jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab valdkonna eest vastutav minister 
käskkirjaga.“. 

 
2. Muudan punkti 1.7 ja sõnastan selle järgmiselt: 
“1.7. KÜSK sõlmib maavalitsustega sihtfinantseerimise lepingud, milles sätestatakse programmi 

vahendite kasutamise tingimused ning kannab maavalitsustele programmi vahendid valdkonna 
eest vastutava ministri poolt sätestatud mahus.“.  

 
3. Täiendan punkti 3.5 alapunktiga 3.5.7 ja sõnastan selle järgmiselt:   
„3.5.7. juhul kui taotleja on saanud toetust programmi eelnevates taotlusvoorudes, on taotleja 

esitanud toetuslepingus nõutud aruanded.“. 
 

4. Muudan punkti 7.4.4 ja sõnastan selle järgmiselt:  
"7.4.4. projekti ürituste elluviimiseks vajalikud ja ürituste korraldamisega otseselt seotud  
transpordikulud, mis dokumenteeritakse ja hüvitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 

toetuse saaja raamatupidamise sise-eeskirjadele;“.  
 

5. Muudan punkti 7.6.1 ja sõnastan selle järgmiselt:  
„7.6.1. kulud, mis ei vasta punktis 7.2 toodud nõuetele;“. 
 

6. Muudan punkti 7.6.5 ja sõnastan selle järgmiselt:  
„7.6.5. muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud (näiteks kulud 

alkoholi- ja tubakatoodetele, pangakaardi hooldustasud, kindlustamiskulud jne).“. 
 
7. Muudan punkti 7.8.1 ja sõnastan selle järgmiselt:  

„7.8.1. kõik kulud, mis ei ole kirjeldatud punktis 7.5.“. 
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8. Muudan punkti 12.1 ja sõnastan selle järgmiselt:  
„12.1. Komisjoni poolt esitatud ettepaneku alusel teeb maavanem hiljemalt 10 tööpäeva jooksul 

põhjendatud otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.“. 
 

9. Muudan punkti 14.4 ja sõnastan selle järgmiselt:  

„14.4.Toetuse saaja võib esitada maavalitsusele nõusoleku saamiseks kirjaliku muudatustaotluse:  
14.4.1. projekti toetuslepingus fikseeritud ajakava ja/või tegevuste muutmiseks;  

14.4.2. projekti toetuslepingu eelarve muutmiseks kui eelarve kulugrupi muudatus on suurem kui 
10,00% kulugrupi toetusest (v.a. muudatused omafinantseeringu osas).“.  
 

10. Muudan punkti 17.6 ja sõnastan selle järgmiselt:  
„17.6. esitama projekti toetuslepingus fikseeritud ajakava ja tegevuste muutumisel maavalitsusele 
kirjaliku muudatustaotluse;“.  

 

11. Muudan punkti 17.12 ja sõnastan selle järgmiselt:  
„17.12. teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust. Kasutama projekti 

dokumentidel ja väljunditel KÜSKi veebilehel kättesaadavat Siseministeeriumi ja KÜSKi logo 
lausega “Regionaalarengu toetuseks” või lauset „Projekti rahastab Siseministeerium kohaliku 
omaalgatuse programmi vahenditest“;“. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Hanno Pevkur 

 


