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Ajutise komisjoni moodustamine
Regionaalministri 20.02.2015. a käskkirja nr 1-3/46 „Hajaasutuse programm” (edaspidi
programmdokument) punkti 3.6 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks hajaasustuse
programmi rakendamise korraldamine oma territooriumil, taotlejate ja toetuse saajate nõustamine
ning toetuse andmise ja kasutamise tagamine vastavalt programmi reeglitele.
Programmdokumendi punkti 11.7 kohaselt nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku
omavalituse poolt moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon.
Komisjon täidab programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse komisjonile seatud ülesandeid:
tutvub kohapeal kõigi taotluses kajastatud majapidamiste hetkeolukordade ja kitsaskohtadega,
mida soovitakse projektiga lahendada, hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi
programmdokumendi punktis 11.6 nimetatud hindamisjuhendi alusel, täites vastava hindamistabeli
ning võttes arvesse punktis 11.9.1-11.9.4 nimetatud kriteeriume. Taotlusi menetleb ja taotluse
vastavuse kontrolli teostab Räpina Vallavalitsuse arendusspetsialist, kes esitab nõuetele vastavad
taotlused komisjonile hindamiseks. Hindamise läbinud projektide osas teeb komisjon
vallavalitsusele pingerea vormis ettepaneku projektide rahastamiseks või mitterahastamiseks.
Eeltoodu ja Räpina Vallavolikogu 28. märts 2012. a määruse nr 5 „Otsustusõiguse delegeerimine”
§ 1 ja Räpina Vallavolikogu 21. detsembri 2011. a määruse nr 15 „Räpina valla põhimäärus” § 23
lõike 2 alusel
Räpina Vallavalitsus
k o r r a l d a b:
1. Moodustada hajaasustuse programmi nõuetele vastavate taotluste hindamiseks kuueliikmeline
komisjon järgnevas koosseisus:
1.1. Kaimar Kütt
- esimees;
1.2. Endla Meenov
- liige;
1.3. Toomas Heering
- liige;
1.4. Ekke Tooding
- liige;
1.5. Enn Kraav
- liige;
1.6. Aimer Zirk
- liige.
2. Määrata arendusspetsialist hajaasutuse programmi taotluste menetlejaks, taotlejate ja toetuste
saajate nõustajaks, toetuslepingute koostajaks, toetuse kasutamise aruannete menetlejaks ja
maavalitsusele toetustega seotud aruannete esitajaks.
3. Komisjoni liikmetel juhinduda komisjoni töös „Hajaasustuse programm” dokumendist.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadust, võib
esitada korralduse peale vaide Räpina Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule haldusmenetluse seaduses

Räpina Vallavalitsuse 14. aprill 2015. a korraldus nr 222
sätestatud korras 30 päeva jooksul. Kaebuse esitamise tähtaeg algab päevast, mil isik vaidlustatavast haldusaktist teada
sai või oleks pidanud teada saama.
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