Hajaasustuse programm 2019

TAOTLUSVORM
(täidetakse iga valdkonna projekti kohta eraldi)
Täidab kohalik omavalitsus (juhul, kui taotlus on esitatud paberkandjal)
Registreerimiskuupäev:
Taotluse nr:
Tä

Täidab taotleja
Taotleja andmed
Taotleja nimi:
Isikukood:

Jaan Tamm
3900 000 0000

Telefon:
E-post:

56 000 000
jaantamm@mail.ee

Postiaadress:
Tamme talu, Tamme küla, Elva vald
Kinnistu nimi ja katastriüksuse nr:
Tamme, 55501:000:0000
Kui toetuse taotleja ei ole kinnistu Kinnistu isa nimel – Juhan Tamm
omanik, siis märkida omaniku nimi
ja
sugulusaste
taotlejaga
(lähisugulane - vanavanem, vanem,
vend, õde, laps või lapselaps või
hõimlane - abikaasa, abikaasa
vanem, vend, õde või laps):
Kaastaotlejate andmed *
Nimi:
(Märgin ainult siis kui naaberkinnistuga ühise taotluse
teen, elukaaslast ei pea kaastaotlejaks nimetama)
Isikukood:
Kinnistu nimi ja katastriüksuse nr:
Telefon:
E-post:
Postiaadress:
* mitme kaastaotleja puhul jätkata loetelu

PROJEKTI NIMI
(nimes näidata majapidamise/kinnistu aadress ja projekti valdkonnad/tegevused)
Puurkaevu rajamine aadressil Tamme talu, Tamme küla, Elva vald
TAOTLETAV FINANTSEERIMINE
Projekti üldmaksumus:
Programmist taotletav toetus (kuni 2/3 ehk 67% projekti
üldmaksumusest):

5160€
3457,20€

Oma- ja kaasfinantseeringu summa (vähemalt 1/3 ehk 33% projekti 1702,80€
üldmaksumusest):

Arvelduskonto number:

EE000000000000000000

MAJAPIDAMISTE ANDMED
** kajastada inimesed, kelle puhul registrijärgne elukoht taotlemise hetkel on vähemalt taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist alates (või sünnist, kui see on hilisem) olnud majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse.
***vajadusel, vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt hindamiseks seatud eelistatavale sihtrühmale, täidetakse
kohaliku omavalitsuse abiga (KOVi poolt eelistatud sihtrühm on avalikustatud valla kodulehel)

Majapidamises elavate inimeste arv **:

Taotleja majapidamises elavate isikute arv
Kaastaotleja (1) majapidamises elavate isikute arv
Kaastaotleja (2) majapidamises elavate isikute arv
Kaastaotleja (3) majapidamises elavate isikute arv
KOKKU

4

sh kuni
18aastaseid
(k.a)
isikuid
2

4

2

sh muu kohaliku
omavalitsuse
poolt eelistatava
sihtrühma
esindajaid ***
-

Majapidamises elavate isikute isikukoodid (vajadusel jätkata loetelu)
Isik 1

3900 000 0000

Isik 2

4100 000 0000

Isik 3

3100 000 0000

Isik 4

4200 000 0000

MUUD ANDMED PROJEKTI KOHTA
Planeeritav projekti kestus kuudes
(projekt algab toetuslepingu
sõlmimisest ja võib kesta kuni 31.
oktoober 2020)

31.oktoober 2020

Valdkond, millega seotud probleeme projekti elluviimisega soovitakse lahendada (märkida
ristiga)****
Veevarustussüsteemid

X

Kanalisatsioonisüsteemid
Juurdepääsuteed
Autonoomsed elektrisüsteemid
**** Sõltuvalt valitud valdkonnast tuleb koos taotlusega esitada vormikohane projekti tegevuste
kirjeldus
Juhul, kui majapidamine on saanud Hajaasustuse programmist toetust Nimetatud
aastatel 2014-2018, siis märkida toetussumma:
perioodil ei ole
saadud toetust.

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID
1. Vormikohane projekti eelarve.
2. Vormikohane projekti tegevuste kirjeldus vastavalt projekti valdkonnale.
3. Oma- või kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (allkirjastatud garantiikiri taotlejalt
ja kaastaotlejalt).
4. Ehitusluba, ehitusteatis või määruse § 6 lõikes 6 nimetatud kooskõlastus (juhul, kui
projekt seda eeldab). Ehitusloa, ehitusteatise ja kooskõlastuse võib esitada ka pärast
määruse § 11 lõikes 14 nimetatud taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.
5. Kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud
erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud vastavat õigust omava ettevõtja
poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi ei ole võimalik esitada, tuleb esitada
sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.
6. Kui rajatav juurdepääsutee, vee-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib
mitut kinnistut, siis on vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi
seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut
läbivat vee-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsutee
kasutamist (võib esitada ka pärast määruse § 11 lõikes 14 nimetatud taotluse
tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist).
7. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs
ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet (kui projekti eesmärk on hetkel
kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine,
veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või
olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet
ei vasta joogivee nõuetele).
8. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui lisaks taotluse esitajale
rahastavad projekti elluviimist ka kaastaotlejad, kaastaotleja(te)ga sõlmitud
notariaalne tähtajatu veekasutuskord (võib esitada ka pärast määruse § 11 lõikes 14
nimetatud taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist).
9. Korterelamute puhul määruse § 6 lõikes 3 nimetatud teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

Kinnitan, et mul puuduvad ajatamata maksuvõlad ja et taotlusvormis esitatud andmed on
õiged.
Käesoleva taotluse allkirjastamisega annan oma nõusoleku pärast positiivse otsuse
langetamist avaldada kohaliku omavalitsuse veebilehel järgmist informatsiooni:
1. Toetuse saaja ja kaastaotleja nimi
2. Projekti nimetus
3. Toetuse suurus
TAOTLEJA (nimi): Jaan Tamm
KAASTAOTLEJA (nimi):
KAASTAOTLEJA(nimi):

Allkiri:
(digitaalallkirjastatud)
Allkiri:
Allkiri:

Kuupäev: 11.03.2019
Kuupäev:
Kuupäev:

Hajaasustuse programm 2019

VEESÜSTEEMIDE VALDKONNA PROJEKTI
TEGEVUSTE KIRJELDUS
Kohustuslik lisa taotlusvormi juurde veesüsteemide valdkonna projekti korral
Probleem, mida projekti elluviimisega soovitakse lahendada (märkida ristiga)
Majapidamises puudub kaev (vesi tuuakse mujalt või kasutatakse
pinnaveekogude vett)
Olemasolevas kaevus ei jätku piisavalt vett
Olemasolevas kaevus ei vasta vee kvaliteet joogivee nõuetele või on joogivee
kvaliteet halb
On olemas kaev ja vesi, kuid puuduvad vajalikud seadmed ja survetorustikud.
Probleemi kirjeldus (täita allolev lahter vastavalt lahtris toodud juhtnööridele)

X
X

Kirjeldada täpsemalt hetkeolukorda ja probleemi, mida soovitakse projekti tegevustega parandada
(nt majapidamises puudub joogivesi (kaev) ja võimalus salvkaevu 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).
Käesoleval hetkel on kasutusel vana salvkaev, mis on ajaga amortiseerunu. Viimastel aastatel on
oluliselt halvenenud joogivee kvaliteet, mis tähendab, et joogivett tuleb poest osta. Suvisel
perioodil kahaneb kaevu tootlikus olulisel määral ning veekasutuses peab olema äärmiselt säästlik.
Projekti tegevused (õige(d) märkida ristiga):
Salvkaevu rajamine
Salvkaevu süvendamine/puhastamine
Puurkaevu rajamine

X

Puurkaevu puhastamine
Joogiveetorustiku rajamine

X

Joogiveetorustiku rekonstrueerimine
Vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

X

Kaevumaja ehitamine
Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
Liitumine ühisveevärgiga
Rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine* (Toetatakse ainult
juhul, kui tegevus kaasneb tärniga märgistamata tegevustega)
Vanade puurkaevude tamponeerimine* (Toetatakse ainult juhul, kui tegevus
kaasneb tärniga märgistamata tegevustega)
Vee kvaliteedi analüüs* (Toetatakse ainult juhul, kui tegevus kaasneb tärniga
märgistamata tegevustega)
Üksikasjalik tehnilise lahenduse kirjeldus (täita allolev lahter vastavalt lahtris toodud
juhtnööridele). Lisada asendiplaan või projekt (asendiplaan võib olla esitatud eraldi katastrikaardi
alusel). Salvkaevude rajamisel ja rekonstrueerimisel tuleb asendiplaanile kanda
punktreostusallikate asukoht.
Kirjeldada olemasolevat joogivee kättesaadavuse tehnilist lahendust (nt salvkaev on liiga madal,
pumbad, filtrid ja elektrilahendus puuduvad jne).
Kirjeldada ja põhjendada valitud uut tehnilist lahendust ja selle otstarbekust (sh võrdlus teiste

võimalike lahendustega).
Tänasel hetkel on kasutusel madal ning amortiseerunud salvkaev, mille veetase jääb periooditi väga
madalaks. Vee kvaliteet on väga halb ning ei sobi joogiveeks. Salvkaevu on korduvalt puhastatud,
ent veevarustus ei ole olulisel paranenud selle tulemusel.
Soovitud lahendus on 50-60 meetri sügavune puurkaev, mis tagaks Tamme talule püsiva
veevarustuse. Puurkaevu juurde rajatakse veetrass koos pumplaga.
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PROJEKTI EELARVE (kohustulik lisa taotlusvormi juurde)
Hinnad vastavalt
eelistatud
hinnapakkumisele

Eelarve tabelis summad eurodes sendi täpsusega (kaks kohta pärast koma)
Projekti kulud tegevuste kaupa (projekti tegevuste kirjalduses toodud tegevuste lõikes
Projekti tegevused (nimetada)
Kululiigid (nimetada)
Puurkaevu projekt
Puurkaevu ehitus, tarvikud
Puurkaevu rajamine
Veeanalüüsid

Pumpla rajamine

Pumpla sisu
Trassitööd

Maksumus
180 €
3 186 €
144 €
1 350 €
300 €

KOKKU
5 160 €
Summad sisestada koos käibemaksuga

Elva vald

Garantiikiri
Käesolevaga garanteerin mina, Jaan Tamm, Hajaasustuse programmi esitatud taotluse
omaosaluse summas 1702,80 eurot.

Taotleja nimi: Jaan Tamm
Allkiri :
Kuupäev 11.03.2019

(digiallkirjastatud)

Taotlusele lisatud 2 võrreldavat hinnapakkumist.

