MAAVANEMA KORRALDUS
03.04.2017 nr 1-1/2017/76
Hajaasustuse programmi elluviimine
2017. aastal ja taotlusvooru avamine
Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktid 1 ja 16, riigihalduse ministri 28. märtsi
2017 käskkirja nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument” (edaspidi
programmdokument) punktid 9 ja 18, Puurmani Vallavalitsuse poolt esitatud garantiikirja ning
Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma Vallavalitsuste
poolt esitatud kirjad hajaasustuse programmi kaasfinantseerimise kohta 2017. aastal,
k o r r a l d a n:
1. Kuulutada hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor Jõgeva maakonna Jõgeva,
Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas avatuks
alates 10. aprillist 2017 ning määrata taotluste esitamise tähtajaks 12. juuni 2017.
2. Avaldada kuulutus hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamise kohta Jõgeva
maakonna ajalehtedes „Vooremaa” ja „Vali Uudised” ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel
hiljemalt 8. aprillil 2017.
3. Hajaasustuse programmi elluviimiseks arengu- ja planeeringuosakonna nõunikul Eha Lukatsil:
3.1 valmistada ette omavalitsuste lõikes programmi vahendite maakonnasisese riigipoolse
toetuse jaotuse kehtestamine;
3.2 korraldada programmi vahendite üleandmiseks lepingute sõlmimine Jõgeva, Kasepää, Pajusi,
Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallaga hiljemalt 12. juuniks
2017;
3.3 avalikustada hajaasustuse programmi alusdokumendid ja juhised ning info toetuse kasutamist
reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest Jõgeva Maavalitsuse veebilehel;
3.4 nõustada maakonna valdasid programmi elluviimisel tekkivates küsimustes;
3.5 korraldada 2017. aasta taotlusvoorus kasutamata jäänud riigieelarve vahendite tagastamine
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 1 kuu jooksul alates maakonnasisese rahajaotuse
kehtestamisest;
3.6 korraldada rakenduskuludeks eraldatud vahendite jäägi tagasikandmine Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele seisuga 31. detsember 2017;
3.7 teostada järelevalvet toetuse kasutamise üle vastavalt programmdokumendi punktis 18.8
sätestatule;
3.8 teavitada viivitamatult Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust toetuse kasutamise osas teostatud
järelevalvetoimingute käigus avastatud rikkumistest;
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3.9 teha ettepanek kohalike omavalitsuste poolt programmi rakendamise kohta esitatavate
aruannete heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks ning teavitada kohalikke omavalitsusi
aruannete heakskiitmisest või tagasilükkamisest 5 tööpäeva jooksul aruannete heakskiitmisest
või tagasilükkamisest arvates;
3.10 esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele aruanne 2017. aastal maakonnas programmi
elluviimise kohta hiljemalt 31. jaanuariks 2018;
3.11 korraldada toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumentide säilitamine 7 aasta jooksul
dokumentide tekkimise aastast arvates.
4. Maavalitsuse tegevuse lõpetamisel enne korralduse punktides 3.9–3.11 määratud tähtaegade
saabumist korraldab nimetatud ülesannete täitmist Rahandusministeeriumi ja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse poolt määratud asutus.
5. Korralduse vaidlustamise võimalused, koht ja tähtajad on sätestatud haldusmenetluse seaduse
§-des 74-76 ning halduskohtumenetluse seadustiku §-des 37-40 ja 44-46. Kaebuse korralduse
tühistamiseks võib halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lõike 1 kohaselt esitada Tartu
Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.
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