
Märkus 
Käesolev otsus on tehtud juhatuse koosolekut kokku kutsumata  
vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 29 lõikele 3 ja HOL põhikirja § 16 lõikele 3  

 
 

 
 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
 
 
JUHATUSE OTSUS 

27.05.2020 nr 13 
 
 
 
Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru 
Harjumaa taotluste hindamistulemuste kinnitamine 
 
 
 
Vastavalt riigihalduse ministri 09.03.2018 määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm“ § 2 
lõikele 4 ja § 3 lõikele 2 ning riigihalduse ministri 22.03.2018 käskkirja nr 69 alusel antud volitusele 
ja sõlmitud halduslepingule on Harjumaa Omavalitsuste Liidu ülesanne korraldada programmi 
rakendamist Harju maakonnas, sealhulgas toetuse taotluste menetlemist, väljamaksete tegemist 
ja toetuse saajate üle järelevalve teostamist. 
 
Vastavalt Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 11.04.2018 otsusega nr 9 kehtestatud kohaliku 
omaalgatuse programmi Harjumaa taotluste hindamiskomisjoni töökorrale tehakse taotluste 
rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsused juhatuse poolt kinnitatud hindamistulemuste alusel. 
Hindamiskomisjon esitas 18.05.2020 toimunud koosoleku protokolliga taotluste hindamis-
tulemused ning ettepanekud taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Samuti tuvastati 
menetluse käigus mõnede taotluste mittevastavus programmi nõuetele ning need taotlused jäeti 
sisulisest hindamisest välja. 
 
Lähtudes Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 3 lõikest 1, § 4 punktist 20 ja § 14 lõikest 1, 
Harjumaa Omavalitsuste liidu juhatuse 11.04.2018 otsusega nr 9 kinnitatud kohaliku omaalgatuse 
programmi Harjumaa taotluste hindamiskomisjoni töökorra punktist 1.4 ning kohaliku 
omaalgatuse programmi Harjumaa taotluste hindamiskomisjoni 18.05.2020 protokollist nr 9-
9/147-1 
 
1. Kinnitada kohaliku omaalgatuse programmi Harjumaa taotluste hindamiskomisjoni ettepanek  

1.1 rahastada 68 taotlust toetuste kogusummas 185 041,37 eurot ja kinnitada kohaliku 
omaalgatuse programmist 2020. aasta kevadvoorus rahuldatud taotluste nimekiri (lisa 1); 

1.2 jätta rahuldamata taotlused, mille toetamiseks hindamismetoodika alusel moodustunud 
pingereast tulenevalt ei jätkunud taotlusvoorus toetuse vahendeid ja kinnitada nende 
kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorus rahuldamata jäänud taotluste 
nimekiri (lisa 2 punkt 1); 

1.3 jätta rahuldamata taotlused, millele antud hinnete kaalutud keskmine jäi alla 6 punkti 
lävendi või mille kriteeriumile 1 antud hinnete keskmine jäi alla 6 punkti ja kinnitada nende 
kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorus rahuldamata jäänud taotluste 
nimekiri (lisa 2 punkt 2); 
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1.4 kinnitada kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorus programmi 
nõuetele mittevastavaks tunnistatud taotluste nimekiri (lisa 3).  

 
2. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest. 
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Andre Sepp 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees  


