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Hajaasustuse programmi projektide rahastamine

V6ttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 16ike 1 punkti 3, riigihalduse
ministri 24.08.2015 kiiskkirja
I-23164 ,,Hajaasustuse programmi 2015. a
programmdokument" punkti ll.lz.ja Halinga Vallavalitstse 22.06.2015 korraldusegam 2T6
moodustatud komisj oni ettepanekul,

m

annab Halinga Vallavalitsus

korralduse:
1

. rahuldada hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru esitatud taotlused kogusummas

19 396,43 eurot

ja mdiratatoetused jiirgmiste projektide elluviimiseks

1.1. Toetuse saaja

Aivar Kallastu

Projekti nimetus: ,,Kalda talu vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine"
Toetuse suurus 702,70 etrot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 351,30 eurot
Proj ekti elluviimise kavandatud ldppkuupiie v : mai 20 | 6

Elo Endo
Projekti nimetus: ,, J6gioja talu kanalisatsiooni rajamine"
Toetuse suurus 6500 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 6000,40 eurot
Proj ekti elluviimise kavandatud l6ppkuup?iev: novembe r 201 6
1.2. Toetuse saaja

Uno Reimets
nimetus :,,Vanakooli talu kanalisatsiooni raj amine'o
suurus 4357,82 ewot
oma- ja kaasfinantseering 2178,58 eurot
elluviimise kavandatud l6ppkuupiiev : novembe r 201 6

1.3. Toetuse saaja
Proj

ekti

Toetuse
Toetuse
Proj

ekti

1.4. Toetuse saaja Naima Teppand
Proj ekti nimetus :,,Matsi talu kanalisatsiooni raj amineo'
Toetuse suurus 3680,18 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1839,82 eurot
Proj ekti elluviimise kavandatud ldppkuupiiev: novembe r 20 I 6

1.5. Toetuse saaja

Tiiu Kuusik

Projekti nimetus: ,,Jalaka6ue talu puurkaevu puhastamine ja veetrassi rajamine"
Toetuse suurus 4155,73 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 2077,55 eurot
Proj ekti elluviimise kavandatud ldppkuupiiev: novembe r 20 I 6

2. Kinnitada toetuse viilj

amaksmise tingimused j iirgmiselt:

2.1. Toetuslepingu sdlmimiseks on vajalik esitada ehitisteatis vdi ehitusloa taotlus.
2.2. Toetuslepingut ei s6lmita enne, kui mainitud tingimus on tiiidetud.

2.3. Toetusleping sOlmitakse kolmepoolne, Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus
vastavas k2iiindes), tci6 teostaja ja toetuse saaja vahel.

2.4. Yallavalitsus maksab toetuse vtilja tcici teostaja arvelduskontole 90oh :ulatuses toetuse
summast hiljemalt 10 tdripiieva jooksul piirast toetuslepingu sdlmimist. Kuni 10olo toetusest
makstakse t66 teostajale hiljemalt 10 t66piieva jooksul piirast aruande kinnitamist
Vallavalitsuse poolt.

3. Kinnitada

aruande esitamise kord alljiirgnevalt:

3.1. Allkirjastatud projekti aruanne tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt tihe kuu jooksul
piirast toetuslepingus miiiiratud projekti ldppkuup?ieva.

3.2. Aruanne n6utud informatsiooniga etteniihtud vormil esitatakse koos kulu- ja
maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis iiletavad 300 eurot, peavad olema
teostatud toetuse saajale v6i kaastaotlejale vdi nende pereliikmetele kuuluvalt pangakontolt).
3.3. Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega.
3.4. Vallavalitsus kiidab heaks v6i ltikkab tagasi projekti aruande 20 tdoptieva jooksul
aruande saamisest arvates.
3.5. Toetuse saajat teavitatakse aruande heakskiitmisest vdi tagasiliikkamisest 5 todpiieva
j ooksul piirast aruande heakskiitmist vdi tagasili.ikkamist.
3.6. Toetuse saaja peab siiilitama taotluse
projekti teostamisega seonduvat
dokumentatsiooni 3 aasta jooksul alates projekti ldpptiihtajast.
3.7. Toetuse saaja peab informeerima kirjalikult vallavalitsust muudatustest projekti eelarves,
kui need on suuremad kui 10% projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenfitud
eelarverea mahust.
3.8. Toetuse saaja peab tagastama vallavalitsusele projekti odavamal elluviimisel kasutamata
jdiinud vahendid 15 tcitipdeva jooksul alates projekti ldpparuande kinnitamisest. Juhul, kui
toetusest jfliib kasutamata vtihem kui 7 eurot, siis kasutamata jiiiinud osa ei tagastata.

ja

4.

J

iittarahuldamata

al lj

iirgnevad esitatud proj ektid

:

4.1. Andrus Kaarelson P6lde-Madise talu puurkaevu ja reovee kiiitlemise si.isteemi rajamine
kogumaksumusega 10 131,60 eurot.
4.2. Arvet Kesktila Hirve talu kanalisatsiooni rajamine kogumaksumusega6456,36 eurot.
4.3. Bruno Born Tdnistoa talu juurdeptiiisutee rajamine kogumaksumusega 6585 eurot.
4.4. Helle Raidma Madise talu puurkaew rajamine kogumaksumusega 5820 eurot.
4.5. Evald Laur Nuki talu puurkaevu rajamine kogumaksumusega 4980 eurot.
4.6 Evi Aidberg Karja talu juurdepiiiisutee rajamine kogumaksumusega 9891,07 eurot.

5. Konaldust on 6igus vaidlustada 30 piieva jooksul, arvates piievast, millal vaiet esitama
Oigustatud isik korraldusest teada sai v6i oleks pidanud saama, esitades vaide Halinga

Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse

peale on kaebe6igusega isikul Sigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku $-s 46 siitestatud tiihtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus siitestatud korras.
teatavakstegemisest.
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