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Hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete delegeerimine
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm“ (edaspidi määrus)
reguleerib hajaasustuse programmist toetuse taotlemist ja andmist ning selle kasutamist ja
tagasinõudmist. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi
saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada programmi rakendamine oma territooriumil,
sealhulgas teavitada taotlusvooru toimumisest, nõustada taotlejaid ja toetuse saajaid ning tagada
toetuse andmine ja kasutamine vastavalt programmi reeglitele. Samuti korraldab kohalik omavalitsus
toetuse jaotamise ja aruandluse toetuse kasutamise kohta oma haldusterritooriumil.
Vallavalitsus või kohaliku omavalitsuse moodustatud komisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi
ja teeb vastava otsuse. Toetuse kasutamiseks sõlmitakse kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja
vaheline toetusleping.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 sätestab, et õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise
volitada vallavalitsusele või ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.
Kohalikule omavalitsusele pandud ülesanded on valdavalt tehnilist laadi, näiteks nagu taotluse
andmete kontroll, toetuse kasutamise kontrollimine ja aritmeetilise korrektsuse jälgimine. Määruses
sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise tähtajad algavad kolmest tööpäevast. Tagamaks
operatiivselt seatud ülesannete täitmise on määruses nimetatud ülesannete korraldamine ja täitmine on

otstarbekas delegeerida vallavalitsusele, kes võib osa ülesandeid anda täitmiseks vallavalitsuse
struktuuriüksusele ja ametnikule.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel, kooskõlas
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ § 3 lõigetega 5, 6 ja 11.
1. Delegeerida Põltsamaa Vallavalitsusele riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14
„Hajaasustuse programm“ kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
2. Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus moodustada määruses nimetatud hindamiskomisjon ja määrata
haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks
on käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud ülesannete täitmine.
3. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 25.03.2021 otsus nr 1-3/2021/11.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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