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Hajaasustuse programm 2016.a. taotluste rahastamine
Riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjaga nr 073 kehtestati „Hajaasustuse programmi 2016. a
programmdokument". Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonadades elavatele
peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist
majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Harju maavanem kuulutas korraldusega nr 726k hajaasustuse programmi 2016. aasta
taotlusvooru avatuks 01.04.2016. Jõelähtme vallas kuulutati programm avatuks Jõelähtme
Vallavalitsuse 07.04.2016 korraldusega nr 255 „Hajaasustuse programm 2016.a“. Nimetatud
korraldusega:
1) kinnitati vallapoolseks kaasfinantseeringu summaks 15 000 eurot;
2) otsustati, et toetuse taotleja omafinantseering peab moodustama 33,33% projekti
abikõlbulikest kuludest;
3) moodustati taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks komisjon (edaspidi komisjon);
4) kinnitati maksimaalseks toetuse määraks ühe majapidamise kohta kuni 6500,00 eurot,
millest 50% on vallapoolne ja 50% riigipoolne toetus ning
5) kinnitati taotluste esitamise tähtajaks 01.06.2016.
Harju maavanema 21.06.2016 korraldusega nr 1591k muudeti hajaasustuse programmi 2016.
aasta taotlusvooru esialgset rahajaotust ja kinnitati Jõelähtme vallale eraldatavaks summaks
10 127,02 eurot. Lähtudes nimetatud korraldusest muutub Jõelähtme Vallavalitsuse 07.04.2016
korraldusega nr 255 kinnitatud riigipoolse toetuse summa.
Tähtajaks saabus vallavalitsusele seitse taotlust. Vastavalt projektide järjestusele keskmise hinde
alusel moodustatud pingereas ning arvestades vallapoolse kaasfinantseeringu ja
riigieelarvevahendite summasid, tegi komisjon ettepaneku rahuldada neli taotlust 100%liselt.
Lähtudes Riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirja nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a
programmdokument" punktidest 11.11, 11.12 ja 12.1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 6 lõikest 1, Jõelähtme Vallavalitsuse 07.04.2016 korraldusest nr 255 „Hajaasustuse programm
2016.a.“, annab Jõelähtme Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:

1. Kinnitada hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru toetusteks kogusummas
25 127,02 eurot, s.h vallale eraldatud 2016.aasta riigieelarvelistest vahenditest 10 127,02
eurot ja Jõelähtme valla 2016.aasta eelarvest 15 000,00 eurot.
2. Rahuldada hajaasustuse programmi 2016.aasta taotlusvooru taotlused ja rahastada projekte
alljärgnevalt:
2.1. Monika KelloLaas (Lagedi tee 8, Loo alevik, projekt „Juurdepääsutee rajamine“,
omafinantseering 3144,69 eurot). Rahastada projekt summas 6290,31 eurot.
2.2. Meelis Kask (Tihala ja PõhjaTihala talu, projekt “Tihala ja PõhjaTihala vee ja
kanalisatsioonisüsteem“, omafinantseering 5735,43 eurot). Rahastada projekt summas
11 472,57 eurot tingimusel, et punktis 3 nimetatud toetuslepingu sõlmimiseks esitab
taotleja notariaalse kokkuleppe Jõelähtme vallaga Jõelähtme vallale kuuluvale Manniva
teele reaalservituudi seadmiseks ning ehitusloa.
2.3. Krista Käit (Nehatu 4, Nehatu küla, projekt „Nehatu küla, Nehatu 4 veesüsteemide ja
kanalisatsiooni ehitamine“, omafinantseering 1911,61 eurot). Rahastada projekt summas
3823,79 eurot tingimusel, et punktis 3 nimetatud toetuslepingu sõlmimiseks esitab
taotleja ehitusteatise.
2.4. Dmitri Loginov (Mäe talu, Maardu küla) (projekt „Jõelähtme vald, Maardu küla, Mäe
kanalisatsioonisüsteemi rajamine“, omafinantseering 1200,00 eurot). Rahastada projekt
summas 2400,00 eurot tingimusel, et punktis 3 nimetatud toetuslepingu sõlmimiseks
esitab taotleja ehitusteatise.
3. Sõlmida toetuse saajatega toetusleping hiljemalt 22.07.2016. Tingimusliku otsuse puhul ei
sõlmita toetuslepingut enne, kui otsuses toodud tingimused on täidetud, kuid mitte hiljem kui
01.11.2016 v.a juhul, kui käesolevas korralduses toodud tingimuste täitmine on viibinud
taotlejast mitteolenevatel põhjustel.
4. Käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud toetuse saajatele maksta neile eraldatud toetuse
summast välja 90% kümne tööpäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates ning 10%
kümne tööpäeva jooksul toetuse kasutamise aruande kinnitamisest arvates. Projekti
elluviimise aeg on 01.07.2016  01.12.2017.
5. Taotlejatel esitada projekti lõpparuanne vastaval vormil hiljemalt 01.12.2017.
6. Muuta Jõelähtme Vallavalitsuse 07.04.2016 korralduse nr 255 „Hajaasustuse programm
2016.a“ punkti 4 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„4. Kinnitada toetuse piirsummaks ühe majapidamise kohta kuni 6500,00 eurot, millest
59,7% on vallapoolne ja 40,3% riigipoolne toetus“.
7. Käesoleva korralduse peale võib esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse kohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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