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Ülesannete delegeerimine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 1g 2, Vinni Vallavolikogu otsustab:
1. Delegeerida riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“
sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamine Vinni
Vallavalitsusele.
2. Otsuse jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Meelis Maine
Esimees

Selgitus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus: § 22 lg 2 võimaldab õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimuste lahendamise volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla
või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Eelnõu ei sisalda uusi delegeerimisi vaid juba delegeeritud küsimusi. Alates 01.07.2016 on
võimalik volikogul delegeerida otse asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ alusel avati 9.aprillist
2018. aasta Hajaasustuse programmi taotlusvoor.
Määruses on toodud kohaliku omavalitsuse ülesanded, õigused ja kohustused. Sõnadena
kasutatakse väljendeid valla-või linnavalitsus või valla-või linnavolikogu, aga ka sõnapaare vallavõi linnavalitsus või kohalik omavalitsus. Eelnõuga soovime konkretiseerida pädeva
struktuuriüksuse programmis kohalikule omavalitsusele määratud ülesannete täitjana.

Programmi tingimused:
•
•
•
•
•

•
•

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis
taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt
hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise
aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine
peab olema lõppenud taotlusvoorule järgneva aasta 31.oktoobriks.
Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka
vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
• Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et
majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse
summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50%
riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe
majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude
osas peab olema vähemalt 33%.
Taotluvoor avatakse ja taotlusi võetakse vastu taotleja alalise elukoha järgses kohalikus
omavalitsuses alates 09.aprill 2018.a. Taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018.a.
Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) või
e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee
Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;
e-post: gustav@vinnivald.ee

