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Hajaasustuse programmi
muudatustest 2018. a ja
2017. a lõpus

Austatud maavanemad ja hajaasustuse programmi kontaktisikud maavalitsustes
Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja haldusreformiga tehakse muudatusi
hajaasustuse programmis (edaspidi ka programm) 2018. aastal ja ka 2017. aasta lõpus.
Hajaasustuse programmis on maavalitsuste ülesanne programmi rakendamine maakondades.
Kehtiva programmi korra kohaselt sõlmis EAS lepingud maavalitsustega ja maavalitsused
sõlmisid lepingud programmis osalevate omavalitsustega. Omavalitsused esitasid vahendite
kasutamise kohta aruande maavalitsusele ja maavalitsused esitasid maakonna koondaruande
EASile. Rahandusministeerium koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (edaspidi EAS)
on kavandanud, et 2018. aastal sõlmib EAS lepingud programmis osalevate omavalitsustega,
sest programmis osalevate omavalitsuste arv väheneb 2018. a märkimisväärselt. Eestis on
haldusreformi järgselt 213 omavalitsuse asemel 79 omavalitsust (15 linna ja 64 valda).
Käesoleval aastal sai hajaasustuse programmi 2017. a vahenditest riigipoolset toetust
168 omavalitsust. Programmi 2016. a vahenditest said toetust 170 omavalitsust ja 2015. a
vahenditest 169 omavalitsust. Maavalitsuste poolt on programmi 2017. a vahendite
kasutamiseks sõlmitud 168 lepingut, 2016. a vahendite kasutamiseks 170 lepingut ja 2015. a
vahendite kasutamiseks 169 lepingut.
Lepingud muutmisele ei kuulu. Muudatused tehakse hajaasustuse programmi
programmdokumentides,
kuna
EAS
ja
maavalitsuste
vahel
sõlmitud
sihtfinantseerimislepingutes ning maavalitsuste ja omavalitsuste vahel sõlmitud
finantseerimislepingutes lähtutakse programmi muutmisel muutunud programmdokumendi
versioonidest.
Programmi 2017. a vahendite ja varasemate aastate vahendite kasutamise aruannete
esitamise tähtpäevi muudetakse järgmiselt:
- omavalitsused esitavad maavalitsusele 10. novembriks 2017. a aruanded programmi
2017. a vahendite ja varasemate aastate vahendite kasutamise kohta seisuga
31. oktoober 2017. a;
- maavalitsused esitavad EASile 30. novembriks 2017. a maakonna koondaruanded
programmi 2017. a vahendite ja varasemate aastate vahendite kohta seisuga
31.oktoober 2017. a.
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Aruanded vahendite kasutamise kohta 2017. a novembris ja detsembris esitatakse
omavalitsuste poolt EASile koos 2018. vahendite aruandlusega.
Aruannete esitamise kuupäevade muutmise kohta tehakse muudatused ministri
käskkirjadega kinnitatud hajaasustuse 2017, 2016 ja 2015. aasta programmdokumentides
(lisatud).
Palume maavalitsustel käesolev kiri koos lisadega edastada programmis osalevatele
omavalitsustele oma maakonnas.
Täname maavalitsusi ja programmi kontaktisikuid panuse eest programmi rakendamisel.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Aab
riigihalduse minister
Lisad:
1. Riigihalduse ministri 18. oktoober 2017. a käskkiri nr 1.1-4/21
28. märtsi 2017. a käskkirja nr 052 „Hajaasustuse
programmdokument“ muutmine“;
2. Riigihalduse ministri 18. oktoober 2017. a käskkiri nr 1.1-4/19
17. märtsi 2016. a käskkirja nr 073 „Hajaasustuse
programmdokument“ muutmine“;
3. Riigihalduse ministri 18. oktoober 2017. a käskkiri nr 1.1-4/20
14. august 2015. a käskkirja nr 1-2/64 „Hajaasustuse
programmdokument“ muutmine“.
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