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Hajaasustuse programmi toetuse taotluste
rahuldamine
2020. a hajaasustuse programmi hinnatud projektide kogumaht Väike-Maarja vallas on 171 291,53
eurot. Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks esitati 46 taotlust, kõik taotlused tunnistati
vastavaks ja positiivse hindamistulemuse sai 25 taotlust. Vallavalitsuse taotluste hindamise komisjon
hindas taotlusi EAS-i koostatud juhendi kohaselt, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse
järgmisi kriteeriume: investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus, kuni 18aastaste (k.a) leibkonnaliikmete arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse
kuuluvate leibkonnaliikmete arv, investeeringu maksumus kasusaaja kohta, leibkonna jaoks laheneva
kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate
valdkondade prioriteetsusest). Hindamise alusel teeb komisjon ettepaneku kohalikule omavalitsusele
projektide rahastamiseks või mitterahastamiseks. Taotlusi hinnati riigihalduse ministri määruse
„Hajaasustuse programm“ § 11 lg 8 sätestatud kriteeriume järgides. Projekti taotlus loetakse
positiivseks, kui projekti hindamisel on kaalutud keskmine hinne vähemalt 2,5.
Hindamiskomisjon vaatas üle pingereas viimaseks jäänud taotlused, mille rahastamiseks jagub
toetust vaid osaliselt.
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 3,
riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ § 11 lõikest 11 ja VäikeMaarja Vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 55 „Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni
moodustamine ja valdkondade prioriteetsuse määramine“ moodustatud komisjoni 30.04.2020
esitatud ettepanekust, annab Väike-Maarja Vallavalitsus korralduse:
1.

Rahastada korralduse lisas loetletud projektide taotlused selles toodud tingimustel ja sõlmida
taotlejatega toetuslepingud pärast tingimuste täitmist. Tingimuste täitmiseks on aega kuni neli
kuud, st hiljemalt 17.10.2020.

2.

Sõlmida pärast ehitusteatise väljastamist toetusesaajaga leping, milles sätestatakse, et projekti
raames tehtavad maksed tasub Väike-Maarja Vallavalitsus otse töö teostajale.

3.

Toetuse saajad peavad tagama vastavalt projekti eelarvele oma- ja kaasfinantseeringud,
tasudes nimetatud summa tööde teostajale hiljemalt kolme päeva jooksul pärast toetuslepingu
allkirjastamist.

4.

Toetuse saajad esitavad projekti aruanded hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus
määratud projekti lõppkuupäeva.

5.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

6.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide VäikeMaarja Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Indrek Kesküla
vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/
Maris Kõrgmäe
vallasekretär

