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EELNÕU

JÄRVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Hajaasustuse programmi projekti aruande
heakskiitmine ja toetuse maksmine
Imavere

1. detsember 2017 nr ……

22.12.2016 kinnitasid Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koigi ja Imavere Vallavolikogud
ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks.
01.07.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere
valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Albu valla,
Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise
teel uus omavalitsusüksus – Järva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla
ühinemislepingu punkti 3.5 alusel lähtutakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud Järva valla põhimääruse kehtestamiseni Imavere valla põhimäärusest.
Kareda Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 23 „Hajaasustuse programmi 2017 esitatud taotluste
rahastamine“ rahastati Aigar Gornov esitatud projekti „Mardi talu kogumiskaev“ 2320 euro
ulatuses. Projekti eesmärk oli ehitada Kareda küla Mardi kinnistule kogumiskaev. Aigar Gornov
on projekti tegevused läbi viinud ning esitanud projekti aruande. Hajaasustuse programmi
programmdokumendi punkti 16.11 kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud kiitma heaks või
lükkama tagasi toetuse saaja esitatud projekti aruande.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse
seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Imavere Vallavolikogu 24.09.2009
määruse nr 28 „Imavere valla põhimäärus“ § 12 lõike 2, riigihalduse ministri käskkirja
„Hajaasustuse programmi 2017 programmdokument” punkti 16.11 ning Aigar Gornovi esitatud
projekti aruande alusel.
1.
Kiita heaks Aigar Gornovi hajaasustuse programmi projekti „Mardi talu kogumiskaev“
aruanne.
2.
Kareda Vallavalitsusel kanda 10 tööpäeva jooksul toetuse saaja Aigar Gornovi
arvelduskontole 232,00 eurot.
3.
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri
Järva Vallavolikogu otsuse „Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine“
eelnõule
Projekti eelarveline kogumaksumus on 3480 eurot. Projektile eraldatud otsustatud toetuse suurus
on 2320 eurot ja sel juhul moodustab 66,67% projekti kogumaksumusest, mis vastab
programmdokumendis nõutavale määrale 66,67 %.
Eelarveline omafinantseeringu summa on 1160 eurot ja moodustab 33,33% projekti
kogumaksumusest, mis vastab programmdokumendis nõutavale määrale 33,33 %.
Teostatud projekti tegelik kogumaksumus aruande järgi on 3480 eurot.
Toetuslepingu järgi on toetuse saajale tasutud 90% toetuse summast 2088 eurot ja pärast aruande
kinnitamist tuleb tasuda ülejäänud osa toetusest 10% ehk siis 232 eurot.
Seletuskirja koostas:
Valdur Permanson
vallavalitsuse liige

