Juhend 2021. aasta hajaasustuse programmist toetuse
kasutamiseks toetuse saajale
1. Palume pöörata tähelepanu järgmisele:
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti
elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022. Töid on lubatud alustada pärast
seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on
abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
• Vallavalitsus sõlmib toetuse kasutamiseks toetuslepingu toetuse saajaga, mis seab
toetuse saajale õigused ja kohustused. Palume kindlasti lepinguga põhjalikult tutvuda
enne selle allkirjastamist. NB! Tingimusliku rahastamise otsuse (VV 8.06.2021
korraldus nr 2-3/884) alusel sõlmitakse toetusleping toetuse saajaga pärast
lisatingimuste täitmist toetuse saaja poolt.
• Soovitame sõlmida lepingu toetuse kasutamiseks vajaliku objekti tööd tegeva
projekteerimis- ja/või ehitusettevõttega. Palume kindlasti enne lepingu allkirjastamist
sellega tutvuda ning võtta ühendust selgituste saamiseks vastava töö teostajaga.
• Juhime tähelepanu, et tööd tegev ettevõtte on kohustatud täitma enda poolt tegevusi
vastavalt pakkumisele ja/või lepingule, sh on kohustatud taotlema vajalikud load ja
kooskõlastused.
2. Toetuse saaja on kohustatud võtma rajatud veevarustussüsteemi ja/või kanalisatsioonisüsteemi kasutusele. Kasutuslubade/teatiste taotluse esitab ehitisregistri kaudu ehitaja:
• Puurkaevude kasutuslubade/teatise taotlustele lisada:
o geodeetilised teostusjoonised, mis on mõõdistatud EH2000 kõrgussüsteemis
litsentseeritud geodeedi poolt;
o keskkonnaregistri väljavõte;
o puurkaevu hooldusjuhend.
• Reovee kogumismahutite ja reoveepuhastite kasutusteatise/kasutuslubade taotlusele
lisada:
o geodeetilised teostusjoonised, mis on mõõdistatud EH2000 kõrgussüsteemis
litsentseeritud geodeedi poolt;
o seadmete/toodete eestikeelsed vastavustunnistused;
o kaetud tööde aktid fotodega
o rajatise eestikeelne kasutus- ja hooldusjuhend.
3. Tööd teostavale ettevõtjale tuleb tasuda pangaülekandega, sularahaga arveldamine ei ole
lubatud.
4. Tööde läbiviimise järgselt peab toetuse saaja veenduma, et tööd on teostatud nõuetekohaselt
ja vajalik eesmärk on saavutatud (firma koostab Kaetud Tööde Akti (kanalisatsioonide
puhul) või teostatud tööde vastuvõtu AKT.
5. Toetuse saaja peab esitama Omavalitsusele projekti aruande hiljemalt 1 kuu jooksul pärast
projekti lõppkuupäeva toetuse kasutamise kohta koos järgmiste dokumentidega:
• kulu- ja maksedokumentide koopiad;
• veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs,
välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustiku ehitamine või pumba
paigaldamine olemasolevasse kaevu.
6. Küsimuste korral palun võtke ühendust Saaremaa Vallavalitsusega: keskkonnaosakonna
keskkonnataristu peaspetsialist Maire Käärid (tel 452 5169 või 5302 2682,
maire.kaarid@saaremaavald.ee).

