
Juhatuse koosolek toimus 04.02.2016 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare

Koosolek algas kell 10.15 ja lõppes kl 12.00

Protokoll nr 6

Koosolekust võtsid osa:
Juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Olev Müür, Vello Runthal, Jüri Saar, Krista 
Riik, Koit Kelder, Mikk Rand, Kalmer Poopuu, Ain Koplimäe, Jaanika Tiitson, Jaan Urvet.
SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas: Koit Kelder
Koosolekut protokollis: Ivar Ansper

Päevakorras:

1. Hindamiskriteeriumite hindepunktide sõnastamise arutelu
Ivar  Ansper  tutvustas  juhatusele  Riigikontrolli  poolt  koostatud  aruandes  „LEADER-
programmi toetuste jagamine” (Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 22. juuni 2015)
toodud  soovitusi  kohalike  tegevusgruppide  (KTG)  hindamise  töökordades  esitatud
hindamiskriteeriumite  hinnete  sõnastuste  osas.  Lähtudes  Riigikontrolli  soovitustest  oli
tegevmeeskond  välja  töötanud  näitlikud  sihtmäärad  SKK  strateegia  meetmete
hindamiskriteeriumide hindepunktide jaoks, mille alusel saaks hindaja panna hindepunktid.

Peale meetmete hindamiskriteeriumite hindepunktide sihtmäärade ülevaatamist leidis juhatus,
et  selliste  hindepunktide  sihtmäärade  kasutamine  ei  taga  LEADER-põhimõtete  järgimist.
Põhjuseks on taotlejate ja eelkõige taotluste suur varieeruvus, mille alusel ei eristu head ja
halvad projektid. Kui hinnati eelmise perioodil esitatud taotlusi näitlike sihtmäärade alusel,
ilmnes  et  mitmed  piirkonnale  olulised  projektid  oleksid  suurema  osakaaludega
hindamiskriteeriumite  hindepunktide  juures  saanud  väiksed  hindepunktid.  Teisalt  ilmnes
nende olulisus teiste hindamiskriteeriumite puhul, mis aga ei pääsenud mõjule. Kokkuvõttes
oleks võinud nende projektide toetamine ja elluviimine jääda teostamata, kuigi tegemist oli
piirkonna jaoks väga vajalike ja heade projektidega. Samuti kitsendasid sihtmäärad erinevate
taotlejate  võimalusi.  Näiteks  kui  võrrelda  külaelanike  arvu  ja  piirkonnas  tegutsevaid
külaseltse, siis esitatud sihtmäärade alusel võinuksid osad toetust vajavad seltsid sellest ilma
jääda, kuna lihtsalt selles külas või kandis ei ela nii palju elanikke kui suuremates kohtades.
Lisaks  annab  selliste  sihtmäärade  sisseviimine  projekti  kirjutajatele  võimaluse  oma
projektitaotlus  näitlikult  maksimaalsetele  hindepunktidele  vastavaks  kirjutada,  kuigi
tegelikkuses projekt selleks suuteline ei ole. 

Eeltoodud põhjustel otsustas juhatus üksmeelselt hindamiskriteeriumite sihtmäärasid sellisel
kujul mitte rakendada. Edaspidi jääb hindajatele hindepunktide andmisel suurem vastutus ja
nõudmine tehtud valikut selgelt ja arusaadavalt põhjendada. Samas tehti tegevmeeskonnale
ülesandeks  võimalusel  olemasolevaid  hindepunktide  selgitusi  hindamiskorras  tulenevalt
hindamiskriteeriumi sisule täpsustada. 



2. Hindamise kord
Terje Aus tutvustas hindamise korda, mis saab osa sisendit ka eelmisest päevakorrapunktist.
Juhatus võttis info teadmiseks. 

Lisaks vaadati üle, kuidas leitakse hindamiskomisjoni liikmed. Strateegias on sätestatud, et
hindamiskomisjon koosneb kuni 7 liikmest ja neid vajadusel asendavast 7 asendusliikmest.
Lepiti  kokku,  et  avaliku  konkursi  raames  leitakse  6  hindamiskomisjoni  liiget.  1
hindamiskomisjoni liige leitakse vajadusel peale projektitaotluste laekumist, juhul kui ilmneb
otsene vajadus mingi valdkonna spetsialisti järele.

3. Muud teemad
PRIA on esitanud järelepäringu 2015. ja 2016. rakenduskavale ja meetmelehtedele, mille 

tähtaeg on 18.02.'16. Vastus järelpäringule vajab juhatuse otsust. Juhatus otsustas, et selleks 

eraldi koosolekut kokku ei kutsuta ja tegevjuht saadab vastuse juhatuse liikmetele 

allkirjastamiseks hiljemalt 15.02.'16. Juhatus allkirjastab dokumendid ajaperioodil: 15.-

17.02.'16 ning PRIA-le saadetakse järelepäringu vastus hiljemalt 18.02.16.

MTÜ Kodukant Kiratsi on äriregistrist kustutatud, mistõttu ei saa ta enam olla SKK liige. 

Tulenevalt eeltoodust arvatakse MTÜ Kodukant Kiratsi SKK liikmeskonnast välja.

Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 29.02.'16 kell 12.

------------------- -------------------

Koit Kelder Ivar Ansper
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