HALINGA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Pärnu-Jaagupi

26. juuli 2016 nr 287

Hajaasustuse programmi projektide rahastamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, riigihalduse
ministri 17.03.2016 käskkirja nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument“
punkti 11.11. ja Halinga Vallavalitsuse 26.04.2016 korraldusega nr 165 moodustatud komisjoni
ettepanekul,
annab Halinga Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. rahuldada hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru esitatud taotlused kogusummas
19 418,18 eurot ja määrata toetused järgmiste projektide elluviimiseks:
1.1. Toetuse saaja Taimi Närjussoo
Projekti nimetus: Andrese talu puurkaev
Toetuse suurus 3364,17 eurot.
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1681,83 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: mai 2017.
1.2. Toetuse saaja Arvet Kesküla
Projekti nimetus: Hirve talu kanalisatsiooni rajamine
Toetuse suurus 4504,47 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 2251,89 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: oktoober 2017.
1.3. Toetuse saaja Tea Sildoja
Projekti nimetus: Tuka talu kanalisatsiooni rajamine
Toetuse suurus 3304,17 eurot.
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1651,83 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: oktoober 2017.
1.4. Toetuse saaja Aivar Palk
Projekti nimetus: Palpe talu veepuhastusseadmete paigaldamine
Toetuse suurus 1177,01 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 588,41 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: mai 2017.

1.5. Toetuse saaja Andrus Kaarelson
Projekti nimetus: Põlde-Madise talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 2948,15 eurot.
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 1473,85 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: oktoober 2017.
1.6. Toetuse saaja Helle Raidma
Projekti nimetus: Papli talu puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus 4120,21 eurot.
Toetuse oma- ja kaasfinantseering 2059,79 eurot.
Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg: oktoober 2017.
2. Kinnitada toetuse väljamaksmise tingimused järgmiselt:
2.1. Toetuslepingu sõlmimiseks on vajalik esitada ehitisteatis või ehitusloa taotlus.
2.2. Toetuslepingut ei sõlmita enne, kui mainitud tingimus on täidetud.
2.3. Toetusleping sõlmitakse kahepoolne, Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas
käändes) ja toetusesaaja vahel.
2.4. Vallavalitsus maksab toetuse välja toetusesaaja arvelduskontole 90% ulatuses toetuse
summast hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist. Kuni 10% toetusest
makstakse toetusesaajale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande kinnitamist Vallavalitsuse
poolt.
3. Kinnitada aruande esitamise kord alljärgnevalt:
3.1. Allkirjastatud projekti aruanne tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.
3.2. Aruanne nõutud informatsiooniga ettenähtud vormil esitatakse koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis ületavad 300 eurot, peavad olema teostatud
toetuse saajale või kaastaotlejale või nende pereliikmetele kuuluvalt pangakontolt).
3.3. Aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega.
3.4. Vallavalitsus kiidab heaks või lükkab tagasi projekti aruande 20 tööpäeva jooksul aruande
saamisest arvates.
3.5. Toetuse saajat teavitatakse aruande heakskiitmisest või tagasilükkamisest 5 tööpäeva jooksul
pärast aruande heakskiitmist või tagasilükkamist.
3.6. Toetuse saaja peab säilitama taotluse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni 3
aasta jooksul alates projekti lõpptähtajast.
3.7. Toetuse saaja peab informeerima kirjalikult vallavalitsust muudatustest projekti eelarves,
kui need on suuremad kui 10% projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea
mahust.
3.8. Toetuse saaja peab tagastama vallavalitsusele projekti odavamal elluviimisel kasutamata
jäänud vahendid 15 tööpäeva jooksul alates projekti lõpparuande kinnitamisest. Juhul, kui
toetusest jääb kasutamata vähem kui 7 eurot, siis kasutamata jäänud osa ei tagastata.
4. Jätta rahuldamata Andrus Kaarelsoni projekt Põlde-Madise talu reovee käitlemise süsteemi
rajamine kogumaksumusega 5709,60 eurot.

5. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud saama, esitades vaide Halinga
Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse
peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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