
HALLISTE VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Halliste                                                                                                 26. august 2015  nr 197

Halliste Vallavalitsuse 03.07.2015 
korraldus nr 143 „Hajaasustuse programmi 
taotluste hindamistulemuste kinnitamine“
muutmine

Vastavalt  riigihalduse  ministri  03.07.2015  antud  käskkirjale  nr  1-23/42  “Hajaasustuse 
programmi  vahendite  jaotus“  suurendati  hajaasustuse programmi 2015.  aasta  Viljandimaa 
maakondlikku  raha  summat  maapiirkondades  elavatel  peredel  veesüsteemide, 
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Viljandi Maavalitsus teatas 05.08.2015 kirjaga nr 12-5/15/84-1, et Halliste vallal on võimalik 
lisaks  saada  juurde  lisarahastust  summas  2076,07  eurot.  Kohaliku  omavalitsuse  poolt 
lisarahastuse vastu võtmise korral  uut projektide hindamist  ei  korraldata.  Rahastada tuleb 
pingereas osalise rahastuse saanud projekti või esimest rahastuseta jäänud projekti. Halliste 
Vallavalitsuse  03.07.2015  korraldusega  nr  143  „Hajaasustuse  programmi  taotluste 
hindamistulemuste  kinnitamine“  rahuldati  11  taotlust.  Lisaks  sai  üks  taotlus  rahaliste 
vahendite puudusel osalise rahastuse. Taotleja soovis veesüsteemide valdkonna tegevust ellu 
viia ja oli nõus omafinantseeringu summat suurendama. Samas oli teada, et riik suurendab 
vahendeid ja võimalik on juurde saada lisarahastust. Kokku sai rahatuse 12 taotlust. Sama 
korraldusega jäi  rahastusest ilma 8 taotlust ning  täiendavate rahaliste vahendite tekkimisel 
(lisarahastus) otsustati rahastada taotlused pingerea alusel.

Siseministri  20.02.2015  antud  käskkirja  nr  1-3/46  “Hajaasustuse  programmi  2015.  a 
programmdokument“  punkti  11.10  kohaselt  loetakse  hinnang positiivseks  taotluste  puhul, 
mille kaalutud keskmine hinne on vähemalt 2,5. Seega on täiendava lisarahastuse korral ja 
pingerea alusel võimalik rahuldada vaid üks taotlus, mille kaalutud keskmine hinne on üle 
2,5. Teiste taotluste kaalutud keskmine hinne jäi alla 2,5. 
Halliste  Vallavalitsus  osaleb  hajaasustuse  programmis  16441,44  euro  ulatuses  ning  Riigi 
osalus on 16441,36 eurot. 

Lähtudes eeltoodud asjaoludest ja võttes aluseks siseministri 20.02.2015 aasta käskkirja nr 1-
3/46  “Hajaasustuse  programmi  2015.  a  programmdokument“  punkti  11.12,  hajaasustuse 
programmi  raames  laekunud  taotluste  hindamiskomisjoni  26.06.2015  esitatud  protokollis 
tehtud  ettepanekud,  riigihalduse  ministri  03.07.2015  antud  käskkirja  nr  1-23/42 
“Hajaasustuse programmi vahendite jaotus“ ja Halliste Vallavalitsuse 03.07.2015 korralduse 
143 „Hajaasustuse programmi taotluste hindamistulemuste kinnitamine“ 

Halliste Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:



1.  Muuta  Halliste  Vallavalitsuse  03.07.2015  korralduse  nr  143  punkti  1.12.  ja  asendada 
toetuse  suurus ”1075,37 eurot” uue toetuse suurusega „1176,59 eurot“ ning asendada toetuse 
omafinantseering ”689,42 eurot” uue toetuse omafinantseeringuks „588,20 eurot“. 

2. Rahuldada hajaasustuse programmist järgmine taotlus vastavalt pingereale:
Toetuse saaja: EDA NIIN    
Toetuse suurus: 2823,07 eurot;
Toetuse omafinantseering: 1411,33 eurot;
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.05.2016.
Toetuse väljamaksmise tingimused: 
Enne toetuslepingu sõlmimist  taotleda  ja  esitada  kohalikule  omavalitsusele  ehitusteatis  ja 
ehitusprojekt.   
90% toetuse kogusummast makstakse ettemaksuna 10 tööpäeva jooksul pärast 
toetuslepingu sõlmimist, kui lepingus pole sätestatud teisiti (vahetult enne tööde algust),
10% pärast lõpparuande esitamist ja kinnitamist 10 tööpäeva jooksul. 
Aruande  esitamise  kord:  toetuse  kasutamise  aruanne  esitada  ettenähtud  vormil  hiljemalt 
30.06.2016.
Toetus antud Ranna kinnistul kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul Tartu Halduskohtus (Kalevi 1, Tartu 
51010) arvates korralduse teatavakstegemisest.

Ene Maaten
vallavanem Heli Kannes

vallasekretär
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