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2020. aasta Hajaasustuse programmi toetuste määramine
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” (edaspidi nimetatud ka
määrus) § 11 lg-d 8, 12 ja 13 alusel ning Haljala Vallavalitsuse 12.02.2020.a korraldusega nr 71
„Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine, valdkondade prioriteetsuse määramine ja
komisjoni moodustamine“ moodustatud komisjon (edaspidi komisjon) hindas 21.05.2020
hajaasustuse programmi perioodil 17.02.2020 – 17.04.2020, 2020 aasta Hajaasustuse programmi
toetuse saamiseks esitatud taotlusi, mis kanti protokolli „2020 aasta Hajaasustusprogrammi
hindamistabel“ (edaspidi protokoll).
Kokku esitati 2020. aasta hajaasustuse programmi 33 taotlust. Nendest 14 veevarustuse rajamiseks
ja parendamiseks, 16 kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja 3 juurdepääsuteede seisukorra
parendamiseks. Taotluste kogumaksumuseks kujunes 216 293,60 €.
Komisjon hindas esitatud taotlusi määruse § 11 kriteeriumitest lähtudes. Tulenevalt Vabariigis
väljakuulutatud eriolukorrale ja esitatud taotluse mahust ning etteantud hindamiskriteeriumitest
teostati paikvaatlused 19.05.2020 taotlejate juures, kel oli vähemalt kaks kasusaajat ning kel oli
võimalik paikvaatluse päevaks majapidamises olla.
Taotluste hindamisel kujunenud kaalutud keskmiste alusel moodustus taotluste lõikes pingerida.
Lähtudes riigi poolt Haljala vallale programmi toetamiseks eraldatud vahenditest summas 15 572 €
ja Haljala valla 2020 aasta vallaeelarves 2020 aasta Hajaasustuse programmi rahastamiseks
eraldatud 25 000,00 € on programmi projektide rahastamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse
vahendeid kasutada kokku summas 40 572 €.
Komisjoni hindamise tulemusel sai 9 taotlust positiivse hinde (tulemusega üle 2,5 punkti), 23
taotlust negatiivse hinde (tulemusega alla 2,5 punkti). Üks taotlus ei vastanud määruse tingimustele.
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
Rahandusministri 23.06.2020 käskkirjast nr 109 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta riigi
toetusvahendite jaotus“ ja komisjoni 21.05.2020.a protokollist annab
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
Piret Villum- Vahtramäe
reovee 2979,00 € (jaguneb riik 3,6
Salak
kohtkäitlusrajatis
1489,50 € ja kohalik
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2.

Ranno Ivarsoo

3.

Ellen Prass

4.

Tõnu Teedla

Kungla kü kanalisatsiooni
rajamine

5.
6.

Siim Liikane,
Karl Johannes
Freyberg
Margus Jamsja

7.

Toomas Kask

Pedari
ja
Kõrtsi
talu
puurkaevu
ja
veetrassi
rajamine
Männikõrve talu heitvee
nõuetekohase kanaliseerimist
tagava süsteemi rajamine
Tannitoa talu kaev

8.

Üllar Liivamets

Liivametsa talu puurkaev

9.

Janno Nõmme

Veetöötlusseadmed
Hansu talule

2.
3.
4.
5.

Kaevumäe
kanalisatsioonisüsteemi
rajamine
Lehtmetsa talu veevarustus
süsteemi ehitamine

Ero-

omavalitsus 1489,50 €)
3734,58 € (jaguneb riik
1867,29 € ja kohalik
omavalitsus 1867,29 €)
962,79 € (jaguneb riik
481,39 € ja kohalik
omavalitsus 481,40 €)
5364,02 € (jaguneb riik
2682,01 € ja kohalik
omavalitsus 2682,01 €)
9840,00 € (jaguneb riik
4920,00 € ja kohalik
omavalitsus 4920,00 €)
4663,20 € (jaguneb riik
2331,60 € ja kohalik
2331,60 omavalitsus €)
2972,00 € (jaguneb riik
1486,00 € ja kohalik
omavalitsus 1486,00 €)
5331,00 € (jaguneb riik
314,21 € ja kohalik
omavalitsus 5016,79 €)
3121,93 € (jaguneb riik 0 €
ja kohalik omavalitsus
3121,93 €)

3,48
3,4
3,2
3,16
2,92
2,9
2,8
2,8

..............................
................................
Jätta 1603,48 € kulutamata Haljala valla eelarvelised vahendid reservi.
Planeerimis- ja keskkonnaspetsialistil Kuldar Pärnal korraldada toetuse saajatega
kolmepoolsete toetuslepingute sõlmimine.
6. Toetuse saajatel tagada omafinantseering taotluses toodud ulatuses, mis on vähemalt 33 %
projekti kogumaksumusest.
7. Toetuse saajad on kohustatud esitama projekti lõpparuande hiljemalt 1 kuu jooksul pärast
lepingus märgitud projekti lõppu.
8. Toetuse saajale välja maksta toetus vastavalt toetuslepingus kokkulepitud tingimustel.
9. Korraldus teha teatavaks korralduses nimetatud isikutele, planeerimis- ja
keskkonnaspetsialistile Kuldar Pärnale ja vallavalitsuse rahandusosakonnale.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
11. 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.
VÄLJAVÕTE ÕIGE

