AVINURME VALLAVALITSUS
K ORRALDUS
Hajaasustuse programmi toetuse
kasutamise aruande kinnitamine

24.10.2016.a.nr.127

Ida-Viru maavanem kuulutas siseministri 20.02.2015 a..käskkirja nr 1-3/46
„ Hajaasustuse programmi 2015. a. programmdokument „ alusel taotlusvooru IdaVirumaal avatuks kuni 25 mai 2015.
Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades 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. Tähtajaks esitas taotluse Merje Roosvalt.
Avinurme Vallavalitsuse 25.03.2015.a.korraldusega nr. 26 kinnitatud programmi toetuste
hindamiseks moodustatud komisjon kontrollis taotleja taotluste nõuetele vastavust.
Taotlust hinnati hajaasustuse programmi hindamisjuhendi alusel.
Avinurme Vallavalitsuse 03.07.2015 a korralduse nr.67 alusel kinnitati hindamistulemus,
mille kohaselt oli Merje Roosvalti „ Teistera talu, Laekannu küla, Avinurme vald,
16402:001:0031 kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ projekti maksumuseks 4682,00 € ja
toetuse suurus 3121,49 €, millest riigipoolne toetus 1560,74 € ja kohaliku omavalitsuse
toetus 1560,75 €.
30.07.2015 a sõlmiti vallavanem Aivar Saarela ja toetuse saaja Merje Roosvalt `i vahel
toetusleping. Lepingus määrati ära toetuse maksmise ja kasutamise tingimused ning
aruandluse korra. Projekti lõpptähtajaks määratleti 10.11.2016. Toetuse saaja aruande
toetuse kasutamise kohta tähtajaks kinnitati 10.12.2016 a.
Toetuse saaja Merje Roosvalt esitas aruande toetuse kasutamise kohta ja teised
programmdokumendis nõutavad dokumendid 17.11.2016 a.
Arvestades eeltoodut, siseministri 20.02.2015 a..käskkirja nr 1-3/46
„ Hajaasustuse programmi 2015. a. programmdokument „ punkti 12.6 ja arendusplaneerimisnõuniku Arvi Liiv´a ettepanekut annab
Avinurme Vallavalitsus k o r r a l d u s e:

1.Kinnitada Merje Roosvalt `i toetuse kasutamise aruanne „ Teistera talu, Laekannu küla,
Avinurme vald, 16402:001:0031 kanalisatsioonisüsteemi rajamine“.
2. Kinnitada eelarve täitmise aruanne, mille kohaselt projekti tegelikuks maksumuseks
on 4682,01 €, millest toetus on 3121,49 € ( riik 1560.74 € ja KOV 1560,75 €) ja
omaosalus 1560,52 €. Toetuslepingu sõlmimise järgselt maksti taotlejale välja 2809,34
(90 % esialgsest projekti maksumusest).
3.Teavitada 5 päeva jooksul toetuse saajat aruande kinnitamisest
4.Kanda toetuse saajale Merje Roosvalt´ile ülejäänud toetuse summa 312,15 € 10 päeva
jooksul pärast käesoleva korralduse jõustumist.
5.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6.Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Tartu halduskohtu Jõhvi kohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksularvates otsuse
teatavakstegemisest.
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