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Päevakorrapunkt 4 

Protokoll nr 80 päevakorrapunkt 7 otsuste muutmisest Hiiu maakonna projektide kohta 
Komisjoni 08.04.2016 koosolekul (protokoll nr 80, päevakorrapunkt 7) otsused Hiiumaalt laekunud 
taotlusprojekti kohta olid järgmised:  

Taotleja  Taotlusprojekti nimi Komisjoni otsus  Märkused 

Hiiu 

Vallavalitsus 

Kärdla Lasteaia elektri ja 

nõrkvooluseadme rekonstrueerimine 

II etapp. 

Menetlemine lõpetada määruse § 5 

lg 6 alusel. Taotlejal ei ole täidetud 

KOFS §-s 34¹ toodud tingimused.  

Hiiu vallal ei ole täidetud KOFS § 

34´ tingimused, netovõlakoormus 

on üle lubatud piirmäära.  

Käina 

Vallavalitsus 

Käina huvikooli ja kultuuri-keskuse 

rekonstrueerimise II etapp 

Suunata 2. etappi    

SA Hiiumaa 

Spordikool 

Hiiumaa Spordikooli sportimis-

võimaluste parendamise I etapp 

Suunata 2. etappi    

Pühalepa 

Vallavalitsus 

Palade Põhikooli ajaloolise hoone 

nelja õppeklassi rekonstrueerimine 

Menetlemine lõpetada jaotus- ja 

reservsummasid arvestades.  

  

MTÜ Samaaria 

Eesti Misjon 

Valgustussüsteem ökonoomsemaks Menetlemine lõpetada jaotus- ja 

reservsummasid arvestades.  

  

Hiiumaa projektide menetlemisel 2.etapis tuvastati, et SA Hiiumaa Spordikool on Hiiu vallast sõltuv 
sihtasutus ning programmi määruse § 5 lõike 6 kohaselt peavad kohaliku omavalitsuse üksusel olema 
täidetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsüksuse finantsjuhtimise seaduse §–s 34`toodus nõuded. 
Hiiu vallal ei ole need nõuded täidetud ja SA ei ole abikõlblik taotleja toetuse saamiseks. Maakonna 
jaotus- ja reservsummasid arvestades otsustati teha muudatused Hiiumaa projektide osas, suunata 
2. etappi Pühalepa Vallavalitsuse projekt „Palade Põhikooli ajaloolise hoone nelja õppeklassi 
rekonstrueerimine“.  
Muudetud otsused  

Taotleja  Taotlusprojekti nimi Komisjoni otsus  Märkused 

Hiiu 

Vallavalitsus 

Kärdla Lasteaia elektri ja 

nõrkvooluseadme rekonstrueerimine 

II etapp. 

Menetlemine lõpetada määruse § 5 

lg 6 alusel. Taotlejal ei ole täidetud 

KOFS §-s 34¹ toodud tingimused.  

Hiiu vallal ei ole täidetud KOFS § 

34´ tingimused, netovõlakoormus 

on üle lubatud piirmäära.  

Käina 

Vallavalitsus 

Käina huvikooli ja kultuuri-keskuse 

rekonstrueerimise II etapp 

Suunata 2. etappi    

SA Hiiumaa 

Spordikool 

Hiiumaa Spordikooli sportimis-

võimaluste parendamise I etapp 

Suunata 2. etappi    

Pühalepa 

Vallavalitsus 

Palade Põhikooli ajaloolise hoone 

nelja õppeklassi rekonstrueerimine 

Suunata 2. etappi   

MTÜ Samaaria 

Eesti Misjon 

Valgustussüsteem ökonoomsemaks Menetlemine lõpetada jaotus- ja 

reservsummasid arvestades.  

  

OTSUSTATI: 
 Muuta protokoll nr 80 päevakorrapunkt 7 otsust Hiiumaa projektide kohta ja Pühalepa 

Vallavalitsuse projekt „Palade Põhikooli ajaloolise hoone nelja õppeklassi 
rekonstrueerimine“ suunata 2.etappi.   

 Hiiumaa projektide kohta tehtud otsuste muudatustest informeerida Hiiu Maavalitsust ja 
Pühalepa Vallavalitsust.  



 Hiiumaa projektide 2016. aasta I vooru 1. etapi muudetud otsused saata Hiiu 
Maavalitsusele ja avalikustada Rahandusministeeriumi ja EAS veebilehel. 
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