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Lasteaed Vigri säilimine ja avalik kasutus

Lähtudes „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondade 
terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine“ 
kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT kava) aastateks 2007–2010 
tingimustest 
Kõrgessaare Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitame, et Kõrgessaare vald tagab projekti “Lasteaed Vigri renoveerimine” 
tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse taotluses ning 
taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul 
alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
2. Kinnitame, et Kõrgessaare vald kohustub projekti “Lasteaed Vigri renoveerimine” 

tulemusena loodud või soetatud vara säilitama ning mitte sooritama selle vara osas 
tehinguid, mis annavad punktis 1 nimetatud aja jooksul mõnele isikule või 
asutusele põhjendamatu eelisseisundi.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Harri Kattel
Vallavolikogu esimees

Koostas : K. Sarapuu

Eelarve- ja majanduskomisjonis 11.03.09 – Esitada volikogule vastuvõtmiseks

Väljavõte: Kohalike avalike teenuste arendamise programm JUHENDMATERJAL EAS-ile 
esitavate taotluste koostamiseks .

Juhendmaterjali aluseks on regionaalministri  22.oktoobri 2007  määruse nr.8 Meetme 
«Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku 
omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord alusel koostatud  kohaliku 
omavalitsuse investeeringutoetuste kasutamise kava (edaspidi “KOIT kava”). Käesolev 
juhendmaterjal on koostatud taotluse esitajate (edaspidi “taotlejate”) abistamiseks. 
Taotlusi võib esitada ainult KOIT kavas perioodi 2007- 2010 kavandatud objektide kohta.
Omafinantseeringut tõendavad dokumendid all esitage alljärgnev:

1) pädeva organi garantiikiri, mis kinnitab omafinantseeringu suurust (garanteeritav 
summa) ja tähtaega (KOV-del volikogu otsus juhul kui omafinantseeringut ei ole 
kajastatud eelarves eraldi kirjena); 

Kinnitus projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse kohta. 
Kinnitus peab olema pädeva organi (KOVdel volikogu)  otsus, millega tagatakse projekti 
tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse taotluses ning taotluse 
rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul alates taotluse 
rahuldamise otsuse tegemisest, ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis 
annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi;
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