
              
              

 

OTSUS                                                     kuupäev digitaalallkirjas nr 3-3.1/297  

 

Tallinn 

 

 

Meetme „Koolivõrgu korrastamine” tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv 

jätkusuutlike koolide kaasajastamine” toetuse taotluse rahuldamine 

 

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 8 lõike 2 punkti 2 ja § 22 lõike 1 ning haridus- ja 

teadusministri 26.11.2015 määruse nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020“ 

(edaspidi TAT määrus) § 25 lõigete 2, 5 ja 6 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 

määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded 

ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi taotlemise määrus) § 

8 lõigetega 1 ja 4 ning lähtudes Tabivere Vallavalitsuse, registrikood 75002078, aadress Tuuliku tn 

11, Tabivere alevik, Tabivere vald, 49127 Jõgevamaa, 15.06.2017 taotlusest nr 2014-

2020.1.04.17-0065 (edaspidi taotlus) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 29.08.2017 

kooskõlastuskirjast nr 9.1-4.3/17/3338-3, Sihtasutus Innove (edaspidi rakendusüksus) otsustab: 

 

1. Rahuldada Tabivere Vallavalitsuse (edaspidi toetuse saaja) esitatud toetuse taotlus projekti 

„Tabivere Põhikooli õppehoone rekonstrueerimine“ nr 2014-2020.1.04.17-0065  (edaspidi 

projekt) elluviimiseks järgmistel tingimustel:  

 

1.1. projekti kogumaksumus on 3 007 521,98 eurot; 

1.2. struktuuritoetust (edaspidi toetus) antakse kuni 85 % projekti abikõlblikest kuludest, kuid 

mitte rohkem kui 2 556 393,68 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% projekti abikõlblikest 

kuludest, rahalises mahus vähemalt 451 128,30 eurot.  

1.3. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2017 ja lõppkuupäev on 

31.10.2019; 

1.4. projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide 

hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega; 

1.5. projekti toetatavad tegevused on uue õppehoone ehitamine ja sisustamine ning vana 

õppehoone lammutamine; 

1.6. projekti tegevustega alustatakse ja projekti viiakse ellu taotluse tegevuskavas toodud 

ajakava alusel; 

1.7. TAT määruse § 6 lõikes 1 nimetatud toetatava tegevuse väljundinäitaja ja projekti 

tulemusnäitaja on kaasajastatud pind ruutmeetrites, mille sihttase on 1896,60 m²;  
1.8. toetust makstakse TAT määruse §-i 28 kohaselt Vabariigi Valitsuse 01.09.2014 määruses 

nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, 

toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (edaspidi 

ühendmäärus) kehtestatud korras. Toetuse taotluse menetlemisel taotluses kirjeldatud 

planeeritavate kulude abikõlblikkust hinnatud ei ole. 

1.9. projekti abikõlblikud kulud hüvitatakse tegelike kulude alusel vastavalt ühendmääruse § 14 

lõikele 1. Põhjendatud juhtudel võidakse toetuse saajale teha mitteriigiabi ettemakseid 

ühendmääruse § 18 lg 1 punktis 1 ja 2. Ettemaksete tegemisel ei maksta ettemaksena välja viimast 

5 protsenti määratud toetusest. 



1.10. toetus makstakse välja vastavalt toetuse saaja poolt esitatud maksete prognoosile ja 

maksetaotlustele ning kooskõlas ühendmääruse 3. peatükis sätestatuga;  

1.11. toetuse saaja esitab rakendusüksusele 10. detsembriks järgneva eelarveaasta väljamaksete 

prognoosi. Esimese eelarveaasta väljamaksete prognoosi esitab toetuse saaja viieteistkümne 

tööpäeva jooksul arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;  

1.12. toetuse saaja esitab maksetaotlusi struktuuritoetuse registri kaudu korraldusasutuse poolt 

väljatöötatud vormil vähemalt kord kvartalis. Maksetaotlusele lisatakse rakendusüksuse poolt 

küsitud dokumendid. Esimese väljamakse taotluse võib esitada koos väljamaksete prognoosiga. 

Maksetaotluste esitamisel lähtub toetuse saaja väljamaksete prognoosis sätestatud tähtaegadest ja 

summadest. Kui toetuse saaja soovib väljamakse taotlusi esitada teisiti, teavitab ta rakendusüksust 

sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 20 tööpäeva enne väljamaksete 

prognoosis sätestatud tähtaega; 

1.13. toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded rakendusüksuse poolt kinnitatud vormil, 

lähtudes TAT määruse §-is 22 sätestatust, järgmiselt: 

1.13.1. perioodi 01.09.2017 – 31.12.2017 kohta vahearuande hiljemalt 20.01.2018; 

1.13.2. perioodi 01.01.2018 – 31.12.2018 kohta vahearuande hiljemalt 20.01.2019; 

1.13.3. punktis 1.3 nimetatud abikõlblikkuse perioodi kohta lõpparuande koos viimase väljamakse 

taotlusega hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul abikõlblikkuse perioodi lõppemisest; 

1.14. toetuse saaja esitab rakendusüksusele taotluse käesoleva otsuse muutmiseks juhul, kui 

esinevad taotlemise määruse § 10 lõikes 2 nimetatud asjaolud. Toetuse saaja on kohustatud 

taotlema rahuldamise otsuse muutmist lisaks taotlemise määruse §-is 10 sätestatule ka juhul, kui 

ühe tegevusrea summa muudatus ületab 15% tegevusrea otsusega kinnitatud mahust. Toetuse saaja 

peab viivitamatult teavitama rakendusüksust kõigist esitatud andmete muudatustest ja asjaoludest, 

mis võivad mõjutada projekti elluviimist, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis; 

1.15.  toetuse saaja on kohustatud projekti elluviimisel järgima perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduses, selle alusel antud õigusaktides, TAT määruses ja taotluse rahuldamise 

otsuses sätestatut, sh kohustub toetuse saaja:  

1.15.1. näitama toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks Euroopa 

Liidu struktuuritoetuse sümboolikat ja vajadusel kooskõlastama sümboolika kasutamise eelnevalt 

rakendusüksusega vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–

2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise 

ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“; 

1.15.2. järgima projekti hangete läbiviimisel riigihangete seaduses sätestatut; 

1.15.3. eristama projektiga seotud abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, kasutades selleks eraldi 

arvestussüsteemi või raamatupidamiskoode; 

1.15.4. teavitama rakendusüksust projektist tulu ja/või puhastulu teenimisel kuni 3 aastat peale 

projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu, lähtudes ühendmääruse §-ist 5 ning Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määruse (EL) 1303/2013 artiklist 61; 

1.15.5. säilitama toetuse taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduva dokumentatsiooni 

(dokumenteerima kõik projekti elluviimise ja toetuse kasutamisega seotud toimingud) ja muud 

projektiga seotud materjalid ning tagama nende säilimise vähemalt rakendusüksuse poolt määratud 

tähtajani. Nimetatud tähtajast teavitab rakendusüksus toetuse saajat peale projekti abikõlblikkuse 

perioodi lõppu; 

1.15.6. tagama kestvuse nõude viie aasta jooksul alates lõppmakse saamisest; 

1.15.7. võimaldama auditi ja järelevalve teostamist ning osutama selleks igakülgset abi, sh 

võimaldama audiitoril ja kontrollijal viibida projektiga seotud ruumides ja territooriumil, andma 

audiitorile ja kontrollijale projekti elluviimise, sealhulgas toetuse kasutamise kohta suulisi ja 

kirjalikke selgitusi ning andmeid, sealhulgas väljavõtteid raamatupidamisprogrammist ja 

pangakontost, ning võimaldama neil teha dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid: 

1.15.8. maksma tagasi rakendusüksuse poolt tagasinõutava toetuse finantskorrektsiooni otsuses 

märgitud summas ja tähtajaks. Finantskorrektsiooni otsus tehakse perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 45 alusel ning ühendmääruse 4. peatükis sätestatud korras;  



1.16. otsusega määratud abikõlblike kulude maht võib väheneda, kui projekti tegevuste, 

maksetaotluste menetluse või järelevalve käigus selgub, et tehtud kulud ei ole abikõlblikud; 

1.17.  maksetaotluse menetlus võib peatuda või maksest võidakse keelduda perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse §-s 30 sätestatud alustel; 

1.18.  toetuse rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 ja § 47 lõikes 3 nimetatud juhul. 

 

2. Taotlus ja selle kohta täiendavalt esitatud teave loetakse käesoleva otsuse lahutamatuks 

lisaks.  

 

3. Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksuse kaudu Haridus- ja Teadusministeeriumile 

perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 

päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

Struktuuritoetuste agentuuri juhataja 
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