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2019. aasta hajaasustuse programmi toetuste määramine
Riigihalduse ministri määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” (edaspidi nimetatud ka määrus) § 11
lg-d 8, 12 ja 13 alusel ning Haljala Vallavalitsuse 27.02.2019.a korraldusega nr 118 „Hajaasustuse
programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja komisjoni
moodustamine“ moodustatud komisjon (edaspidi komisjon) hindas 13.06.2019 hajaasustuse
programmi perioodil 11.03.2019 – 13.05.2019, 2019 aasta Hajaasustuse programmi toetuse
saamiseks esitatud taotlusi, mis kanti protokolli „2019 aasta Hajaasustusprogrammi hindamistabel“
(edaspidi protokoll), mis on Haljala Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis registreeritud
20.06.2019 registreerimisnumbriga 2-5/19/16.
Kokku esitati 2019 aasta hajaasustuse programmi 32 taotlust. Nendest 19 veevarustuse rajamiseks
ja parendamiseks, 12 kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja 1 juurdepääsuteede seisukorra
parendamiseks. Taotluste kogumaksumuseks kujunes 196290,25 €.
Komisjon hindas esitatud taotlusi määruse § 11 kriteeriumitest lähtudes. Taotluste hindamisel
kujunenud kaalutud keskmiste alusel moodustus taotluste lõikes pingerida. Lähtudes riigi poolt
Haljala vallale programmi toetamiseks eraldatud vahenditest summas 22 095 € ja Haljala valla 2019
aasta vallaeelarves 2019 aasta Hajaasustuse programmi rahastamiseks eraldatud 20 000,00 € ja
reservfondist 5116,13 € on programmi projektide rahastamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse
vahendeid kasutada kokku summas 47211,14 €.
Komisjoni hindamise tulemusel sai 12 taotlust positiivse hinde (tulemusega üle 2,5 punkti), 20
taotlust negatiivse hinde (tulemusega alla 2,5 punkti).
Tulenevalt eelnevast ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja Riigihalduse
ministri määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” § 11 lg 8, lg 11 alusel ning lähtudes komisjoni
20.06.2019.a protokolli kantud ettepanekust
Haljala Vallavalitsus korralduse
1. Lähtudes komisjoni hindamistulemusest ja vahenditest rahastada taotlejate projektid
alljärgnevalt:
Jrk Taotleja
Projekti nimi
Toetuse suurus
Komisjoni
nr
poolt antud
hindepunktid
1
Reiko Kross
Kiviräga talu veesüsteemide 909,72 €
3,26
rajamine
(jaguneb riik 454,86 € ja
kohalik
omavalitsus
454,86 €)

2.

Paavo Kaleva

Kaleva biopuhasti rajamine

3.

Christi Verte

Kadaka vee puhastamine
joogikõlbulikuks

4.

Ravell Kapman

Jaanirahva
veevarustussüsteemi
rajamine

5.

Kaire Rapur

Kati
talu
puurimine,
rajamine

6.

Priit Randman

Metsamaa
rajamine

7.

Epp Jõgi

Lepiku
veevarustussüsteemi
rajamine

8.

Hugo Palmar

Kuusiku talu puurkaevu ja
veevarustussüsteemi
rajamine

9.

Kalev Esperk

Lengi kinnistule puurkaevu
ja joogiveesüsteemi rajamine

10. Anni Nõgu

talu

puurkaevu
veevarustuse

puurkaevu

talu

Kiigemäe talu veesüsteemide
rajamine

3725,6 €
(jaguneb riik 1862,8 € ja
kohalik
omavalitsus
1862,8 €)
3131,63 €
(jaguneb riik 1565,81 € ja
kohalik
omavalitsus
1565,82 €)
4976,76 €
(jaguneb riik 2488,38 € ja
kohalik
omavalitsus
2488,38 €)
5272 €
(jaguneb riik 2636 € ja
kohalik omavalitsus 2636
€)
2584,86 €
(jaguneb riik 1292,43 € ja
kohalik
omavalitsus
1292,43 €)
3110,68 €
(jaguneb riik 1555,34 € ja
kohalik
omavalitsus
1555,34 €)
6499 €
(jaguneb riik 3249,5 € ja
kohalikomavalitsus 3249,5
€)
4225,02 €
(jaguneb riik 2112,51 € ja
kohalikomavalitsus
2112,51 €)
5064 €
(jaguneb riik 2532 € ja
kohalikomavalitsus 2532
€)

3,1

3,06

2,94

2,92

2,82

2,68

2,6

2,56

2,54

2. Seoses vahendite puudumise tõttu rahastada osaliselt järgnevate taotlejate taotlused
1. Margus
Tõnikse-Liiva
joogija 3855,93 €
2,52
Leemets
tarbeveekättesaadavuse
(jaguneb riik 1172,68 € ja
tagamine
kohalikomavalitsus
2683,25 €)
2. Maire Tohver
Samma
3855,93 €
2,52
veevarustussüsteemide
(jaguneb riik 1172,68 € ja
rajamine
kohalikomavalitsus
2683,25 €)

3. Jätta rahastamata alljärgnevate taotlejata taotlused seoses vahendite puudumise tõttu:
…
4. Keskkonnaspetsialistil Kuldar Pärnal korraldada kolmepoolsete toetuslepingute sõlmimine.
5. Toetuse saajatel tagada omafinantseering taotluses toodud ulatuses, mis on vähemalt 33 %
projekti kogumaksumusest.
6. Toetuse saajad on kohustatud esitama projekti lõpparuande hiljemalt 1 kuu jooksul pärast
lepingus märgitud projekti lõppu.
7. Toetuse saajale välja maksta toetus vastavalt toetuslepingus kokkulepitud tingimustel.
8. Korraldus teha teatavaks korralduses nimetatud isikutele, keskkonnaspetsialistile Kuldar
Pärnale ja vallavalitsuse rahandusosakonnale.
9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
10. Käesoleva korralduse peale võib esitada Haldusmenetluse seaduse § 71 alusel vaide Haljala
Vallavalitsusele (asukohaga Võsu alevik Mere tn 6) või Halduskohtumenetluse seadustiku §
9 lõike 1 alusel kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajasse (Kooli tn 2, Jõhvi) 30 päeva
jooksul korralduse saamise päevast arvates.

/allkirjastatud digitaalselt/
Ivar Lilleberg
Vallavanem
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Jurist vallasekretäri ülesannetes
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