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Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks toetuse taotlemiseks
taotlusvooru väljakuulutamine
Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Toetuse andmise kord
maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks“ (edaspidi määrus) alusel
toetatakse veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks
läbiviidavaid tegevusi. Saaremaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2020. a määruse nr 1 „Saaremaa
valla 2020. aasta eelarve“ kohaselt on 2020. aastal määruse alusel korraldatava taotlusvooru
toetussumma kokku 50 000 eurot.
Toetuse andmise eesmärgiks on aidata neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel parandada
elutingimusi, kes ei kvalifitseeru riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14
„Hajaasustuse programm“ alusel toetuse saajaks. Hajaasustuse programmist toetuse taotlemine
on otseselt seotud üldplaneeringutega määratud tiheasustus- või kompkatse asustusega aladega ja
kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese.
Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide puhul jäävad riiklikust hajaasustuse programmi
sihtpiirkonnast välja ka toimiva ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga kaetud alad või
ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga arendamise kava või planeeringu alusel ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga kaetavad alad või alad, mis on veeseaduse alusel määratud keskkonnaministri
käskkirjaga reoveekogumisalaks.
Määruse rakendamisel toetuse andmise eesmärgi saavutamiseks on vallavalitsuse ülesandeks
taotlusvooru avamisel:
1) kinnitada iga-aastaselt maksimaalse toetuse suurus ühele majapidamisele;
2) kinnitada taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäev ning eelistatud sihtrühmade
prioriteetsuse määramine;
3) kinnitada vajalikud taotlusdokumendid: taotlusvorm, vormikohane projekti eelarve,
vormikohane projekti tegevuste kirjeldus vastavalt projekti valdkonnast;
4) kinnitada kontroll-leht taotluste vastavuse kontrollimiseks.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 30. aprilli 2020. a määruse nr 12
“Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks“ § 8 lõike
1, § 9, § 10 lõiked 3 ja 4 ja § 11, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Kuulutada välja taotlusvoor maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks
toetuse taotlemiseks.
2. Kinnitada taotlusvooru avamise tähtpäevaks 15. juuni 2020. a ning taotluste esitamise
tähtpäevaks 15. juuli 2020. a.
3. Kehtestada 2020. aasta taotlusvoorus eelistatud sihtrühmaks lastega pered.

4. Kinnitada maksimaalse toetuse suuruseks ühele majapidamisele 3500 eurot.
5. Kinnitada taotlusvorm vastavalt käesoleva korralduse lisale 1.
6. Kinnitada taotlusvormi lisadokumentide vormid vastavalt käesoleva korralduse lisadele 2-6
järgmiselt:
6.1. projekti eelarve (lisa 2);
6.2. veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus (lisa 3);
6.3. kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus (lisa 4);
6.4. garantiikirja näidis (lisa 5);
6.5. taotleja, kaastaotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll-leht (lisa 6).
7. Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonnal avaldada hiljemalt
taotlusvooru avamise tähtpäeval Saaremaa valla veebilehel:
7.1. info taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kohta;
7.2. kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühm;
7.3. taotlusvorm ja lisadokumentide vormid.
8. Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonnal korraldada taotlejate
nõustamine ning taotluste menetlemine.
9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
10. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast.
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