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Hajaasutuse programmi 2020. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate
valdkondade prioriteetsuse kehtestamine
Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ (edaspidi
nimetatud ka määrus) eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Tulenevalt määruse § 9 lõikest 1 kinnitas riigihalduse minister 22. jaanuari 2020. a käskkirjaga
nr 7 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva
kinnitamine“ hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruar
2020. a ning taotluse esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020. Hajaasustuse programmi üldise
koordineerimise eest vastutab Rahandusministeerium ning elluviimist korraldab Riigi
Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK).
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on teha kättesaadavaks RTK poolt koostatud taotlus- ja
aruandevormid, ajakohased juhendmaterjalid ning avaldada omavalitsuse veebilehel
taotlusvooru väljakuulutamise tähtpäevaks nende olemasolul kohaliku omavalitsuse poolt
eelistatud sihtrühmad ja toetatavad prioriteetsed valdkonnad. Määruse § 5 lõike 12 kohaselt on
kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate
valdkondade prioriteetsus. Sel moel on kohalikul omavalitsusel võimalik suunata toetust
sihtrühmadele ja tegevustele, mis vajavad kohalikul tasandil kõige enam toetust.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14
„Hajaasustuse programm“ § 5 lõike 12 ning Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse
nr 19 „Pädevuse delegeerimine“ § 2 lõike 1 punkti 1, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoorus eelistatud sihtrühmaks lastega
pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud).
2. Kehtestada hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoorus toetatavate valdkondade
prioriteetsus järgmises järjestuses:
2.1. prioriteet nr 1 – veesüsteemid;
2.2. prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
2.3. prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;
2.4. prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.
3. Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonnal korraldada informatsiooni
avaldamine Saaremaa valla veebilehel.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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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