Hajaasustuse programm 2021

NÄIDIS koos täitmise juhistega

JUURDEPÄÄSUTEEDE VALDKONNA PROJEKTI
TEGEVUSTE KIRJELDUS
Kohustuslik lisa taotlusvormi juurde juurdepääsuteede projekti korral
Probleem, mida projekti elluviimisega soovitakse lahendada (märkida ristiga)
Juurdepääsutee majapidamisele ei ole aastaringselt läbitav
Juurdepääsutee majapidamisele on liiklemiseks ohtlik
Juurdepääsutee majapidamisele puudub
Probleemi kirjeldus (täita allolev lahter vastavalt lahtris toodud juhtnööridele)
Kirjeldada täpsemalt hetkeolukorda ja probleemi, mida soovitakse projekti tegevustega parandada (nt
majapidamises puudub joogivesi (kaev) ja võimalus salvkaevu/puurkaevu rajamiseks, mistõttu
hangitakse joogivesi kaugemalt; joogivee halb kvaliteet vastavalt labori analüüsile; joogivee
kättesaadavus on piiratud, sesoonne; torustiku rajamine hooneni on vajalik elaniku east või puudest
tingitud liikumispiiratuse tõttu vms).
Kirjeldada täpsemalt hetkeolukorda ja probleemi. Eespoolt oled märkinud X valikutes olevad
probleemi(d), mida soovid toetuse abil lahendada.
Kõiki nõuetele vastavaid projektitaotlusi hinnatakse vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt
koostatud hindamismetoodikale. Hindamiskomisjon võtab aluseks järgmisi kriteeriume:
1) investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus, 30% koondhindest;
2) kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse
eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv, 20% koondhindest;
3) taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta, 10% koondhindest. Kasusaajatena arvestati kõiki isikuid,
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt vähemalt 1. jaanuarist (või sünnist, kui see on
hilisem) majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
4) leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muu hulgas kohaliku omavalitsuse
seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest), 40% koondhindest.
NB! Kohalikest vajadustest lähtudes määras Saaremaa Vallavalitsus 2021. aastal toetuse andmisel
eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse (19.01.2021 korraldus nr 2-3/56):
1) eelistatud sihtrühmaks on lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda
kuulub puudega isik(ud).
2)valdkondade prioriteetsuse järjestus on: 1) veesüsteemid, 2) kanalisatsioonisüsteemid, 3)
juurdepääsuteed, 4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Projekti tegevused (õige(d) märkida ristiga):
Teepõhja ja -katte ehitamine
Silla ehitamine
Truubi ehitamine
Teeala kuivendamine
Teostatavate tööde kirjeldus, mis sisaldab infot kasutatavate materjalide ja nende mahtude
ning teostatavate tööde mahtude kohta. Üksikasjalik tehnilise lahenduse kirjeldus. (Täita

allolev lahter vastavalt lahtris toodud juhtnööridele.) Lisada asendiplaan või projekt (asendiplaan
võib olla esitatud eraldi katastrikaardi alusel).
Kirjeldada kavandatavaid töid ja kasutatavaid materjale ja nende mahtusid.
Kirjeldused on abiks taotluse hindamisel.

Kirjeldada ja põhjendada valitud uut tehnilist lahendust ja selle otstarbekust (sh võrdlus teiste
võimalike lahendustega).

