KORRALDUS

Kuressaare

02.06.2020 nr 2-3/957

Pühakodade tegevustoetuse taotlemise 2020. aasta taotlusvooru väljakuulutamine ja
tingimuste kinnitamine
Pühakodade tegevustoetuse andmise eesmärk on sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu
hooldamise ja heakorra tööde toetamine, sh sakraalhoonete pisiremont, niitmine, trimmerdamine,
lumekoristus ning erinevate kogudustega seotud sündmuste korraldamine koguduse ja
kogukonna heaks.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 29. augusti 2019. a määruse nr 30
„Mittetulundustegevuse toetamise kord“ § 5 lõike 1 punktid 1 ja 2, lõike 5, § 9 lõiked 1 ja 2, §
10 lõike 4, Saaremaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2020. a määruse nr 1 „Saaremaa valla 2020.
aasta eelarve“ ning Saaremaa Vallavolikogu 28. mai 2020. a määruse nr 13 „Saaremaa valla
2020. aasta I lisaeelarve“, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Kuulutada välja pühakodade tegevustoetuse taotlemise 2020. aasta taotlusvoor ja kehtestada
tingimused pühakodade tegevustoetuse taotlemiseks.
2. Taotlusvoor kestab 16.- 30.06.2020.
3. Taotlus koos lisadega esitada allkirjastatult hiljemalt 30.06.2020 e-posti aadressile
vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressile Tallinna 10, 93819 Kuressaare
märgusõnaga „Pühakodade tegevustoetus“.
4. Taotlusvooru kogusumma on 25 192 eurot.
5. Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste jaoks:
5.1. hoonete pisiremont ja hooldus;
5.2. sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu hooldamine ja heakorra tööd;
5.3. kogudusega seotud või kogukonnale suunatud sündmuste korraldamine.
6. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud Saaremaa vallas asuvad kogudused jt pühakodade
omanikud ja/või valdajad ning nende volitatud esindajad.
7. Kultuuri- ja spordiosakonnal korraldada toetuse taotlusvooru avamisest, tähtaegadest ja
tingimustest teavitamine Saaremaa valla veebilehel ning Saaremaa valla lehes Saaremaa Teataja.
8. Pühakodade tegevustoetuseks laekunud toetuse taotluste hindamiseks moodustada komisjon
järgmises koosseisus:
8.1. Helle Kahm - Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna ning kultuuri- ja
spordiosakonna tegevusvaldkondi koordineeriv abivallavanem, komisjoni esimees;
8.2. Aarne Põlluäär - Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja;
8.3. Urmas Sepp - Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna ehitusinsener;
8.4. Keidi Saks - Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna Hiiu-Lääne-Pärnu-Saare regiooni
nõunik;
8.5. Üllar Alev - Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna Hiiu-Lääne-Pärnu-Saare regiooni
nõunik-insener;

8.6. Tiiu Aro - Saaremaa Vallavolikogu esimees.
9. Kinnitada toetuse taotlusvorm vastavalt käesoleva korralduse lisale.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
11. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates korralduse
teadasaamise päevast.
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