Otsuse nr 10 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Häädemeeste vald

25. veebruar 2021 nr

Hajaasustuse programmis osalemine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ning riigihalduse ministri
22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” § 17 lg 1 p 1, Häädemeeste Vallavolikogu
otsustab:
1. Tagada hajaasustuse programmi 2021. aasta vooru elluviimisel taotluste Häädemeeste
valla poolne rahaline panus maksimaalselt summas 75 000 (seitsekümmend viis tuhat)
eurot.
2. Otsuse peale võib esitada Häädemeeste Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna
Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
otsuse eelnõu “Hajaasustuse programmis osalemine” juurde
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse
laenude ja muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine.
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” § 17 lg 1 p 1 kohaselt
on kohalik omavalitsus kohustatud tagama omapoolse rahalise panuse programmi elluviimisel
vähemalt 50% ulatuses taotlusvoorus antavast toetusest.
Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärgiks on kinnitada volikogu otsusega, et Häädemeeste vald osaleb hajaasustuse
programmis ning tagab nimetatud projekti 2021. aasta vooru elluviimisel taotluste omapoolse
rahalise panuse summas kuni 75 000 eurot.
Eelnõu sisu
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm” on kinnitatud
hajaasustuse programmi põhimõtted. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud
tegevusi.
Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele.
Abikõlblikud on tegevused, mis tehakse hajaasustusega piirkondades.
Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:
 linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;






kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud
alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle
50 inimese;
veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on
vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga
kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon
või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud
ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 93 alusel nimetatud reoveekogumisalaks.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada programmi rakendamine oma territooriumil,
sealhulgas teavitada taotlusvooru toimumisest, nõustada taotlejaid ja toetuse saajaid ning tagada
toetuse andmine ja kasutamine vastavalt programmi reeglitele.
Kohalik omavalitsus korraldab toetuse jaotamise ja aruandluse toetuse kasutamise kohta oma
haldusterritooriumil.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud,
 kelle alaline elukoht on Häädemeeste valla hajaasustuspiirkonnas asuv majapidamine,
millele projektiga toetust taotletakse;
 kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse;



kellel ei ole riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see
on ajatatud.

Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad
peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad vastama samadele nõuetele,
kui taotleja.
Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.
Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane
(vanavanem, vanem, vend, õde, laps või lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend,
õde või laps). Tegevusi majapidamistes, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse
tingimusel, et valduse aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse
esitamise päevast alates.
Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama
taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitveesüsteemi puhul nõuete kohast
kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna
vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti
abikõlblikest kuludest. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja ja
kaastaotleja tehtavad tõendatud rahalised abikõlblikud kulud.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud
toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud
toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.
Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue
kalendriaasta jooksul.
Taotlus tuleb esitada taotlusvormil ja sellele tuleb lisada järgmised kohustuslikud lisadokumendid:
 vormikohane projekti eelarve;
 vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
 veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs
ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast
veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine
olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue
rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole
võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
 korterelamute puhul § 6 lõikes 3 nimetatud teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.
Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.
Taotlusi saab esitada kohalikule omavalitsusele valdkonna eest vastutava ministri käskkirjas
määratud tähtpäevani. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastab kohalik omavalitsus läbi
vaatamata.
Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise
otsus tehakse üldjuhul 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast alates.

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab valla- või linnavalitsus või kohaliku omavalitsuse moodustatud
komisjon.
Toetuse kasutamist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest. Projekti elluviimine peab olema
lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Seletuskirja koostas
Sirli Pedassaar-Annast
keskkonnanõunik
08.02.2021

