Lisa 3

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve

Juhul, kui riiklikku ühinemistoetust (2,5 miljonit eurot) soovitakse kasutatakse investeeringute tegemiseks, tuleb ühinemislepingule lisada
haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve.
Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste
arengukavasid, seni tehtud investeeringuid ja võetud kohustusi, majanduslikke võimalusi ning oodatavat kasutamisintensiivsust. Investeeringute
tegemisel arvestatakse ühinemistoetuse laekumiste proportsioone: ⅕ 2017. aastal; ⅖ 2018. aastal; ⅖ 2019. aastal. Lähtutakse ka põhimõttest, et
ühinemistoetust kasutatakse vallapoolse omafinantseeringu katmiseks. Juhul kui ühinemistoetuse ühisosast kulutused on väiksemas, suunatakse
järele jäänud vahendid võrdselt iga lepinguosalise territooriumile.

Nr Ühinemistoetuse Objekt
osa
Ühisosa ühinemistoetusest
1.
Uus ühinenud kohaliku omavalitsuse veebilehekülg
koos teenuste e-taotlusvormidega, teenuskeskuste
IT-lahendused
2.
Serverid, arvutipark, muud seadmed, võrk,
dokumendihaldus, finantsjuhtimise tarkvara, muu
tarkvara, internetiühendused
3.
Omavalitsuse staatuse muutmisega seotud kulud
500 000 €
4.

Valdkond

Maksumus Märkused
(EUR)

Administreerimine 100 000 €
Administreerimine 118 500 €
Administreerimine 50 000 €

5.

Haldusreformi seadusest ning ühinemislepingust Administreerimine 200 000 €
tulenevad hüvitised
Rahvaküsitluse läbiviimine
Administreerimine 10 000 €

6.
7.

Ühinemislehed
Ettenägematud kulud

Administreerimine 1500 €
Administreerimine 20 000 €

Näiteks lipud, pitsatid,
sümboolika konkurss jne
Sh VOLIS-e leping ka
edaspidiseks (64€/kuus)
Enne ja pärast ühinemist

Valga osa ühinemistoetusest
8.
Administratiivhoonete kohandamine vajadustele Administreerimine
vastavaks
9.
Valgas Võru tänava rekonstrueerimine (Karula
Majandus
800 000 €
valla piirini)
Karula osa ühinemistoetusest
10.
Karula
vallamaja
ümberehitamine Majandus /
multifunktsionaalseks keskuseks (teeninduskeskus, Administreerimine
raamatukogu, noortekeskus, hooldemaja laiendus)
300 000 €

200 000 €
600 000 €

Projekti kogumaksumus
1 700 000 € (puuduv osa
kaetakse Valga linna laenu
toel 2017)

300 000 €

Projekti kogumaksumus
1 200 000 € (vajadusel
ehitatakse
etapikaupa;
puuduv osa
kaetakse
vastavalt
võimalustele
projektide toel).

Taheva osa ühinemistoetusest
11.
Valgas Võru tänava rekonstrueerimine (Karula
valla piirini)
12.
Taheva piirkonna teeninduskeskuse loomine

Majandus

50 000 €

Vt punkt 9.

Administreerimine

10 000 €

Luuakse mõne toimiva
asutuse juurde (ühte kuni
kahte ruumi).

13.

Majandus / Sotsiaal 65 000 €

14.
15.
16.

300 000 €

Taheva
Sanatooriumi
reoveepuhasti
rekonstrueerimine
Hargla Kooli üleviimine maaküttele
Kalliküla tuletõrjeveevõtukoha rekonstrueerimine
Hargla Maakultuurimaja rekonstrueerimine

Majandus / Haridus 70 000 €
Majandus
32 000 €
Majandus / Kultuur 73 000 €

Kui
eelmisi
projekte
saadakse
ellu
viia
toetustega
või
nende
elluviimiseks
kulub
vähem,
lisanduvad
vabanenud summad sellele
objektile.

Tõlliste osa ühinemistoetusest
17.
Valgas Tambre tee rekonstrueerimine

Majandus

50 000 €

300 000 €
18.
19.

Tõlliste piirkonna teeninduskeskuse loomine
Tsirguliina tänavate rekonstrueerimine
sadevete ärajuhtimisega
Õru osa ühinemistoetusest
20.
Valgas Tartu tänava rekonstrueerimine

21.

Administreerimine
koos Majandus

10 000 €
240 000 €

Majandus

50 000 €

Õru piirkonna teeninduskeskuse loomine

Administreerimine

15 000 €

Õru
aleviku
korruselamute
katuste
rekonstrueerimine (24 korteriga – 4 kortermaja ja 12
korteriga – 2 kortermaja)
Koolimaja ja kultuurikeskuse keskkütte liigi
vahetamine
Tänavavalgustuse remont ja kaasajastamine Õru
alevikus ja külades

Majandus

150 000 €

300 000 €
22.
23.
24.

Majandus / Kultuur 35 000 €
/ Haridus
Majandus
50 000 €

Kogumaksumus
150 000 € (puuduv osa
kaetakse teede
investeeringute vahendite
toel 2018).
Ruumide kohandamine.

Kogumaksumus 190 000 €
(puuduv osa kaetakse
teede investeeringute
vahendite toel 2018).
Viiakse
vastavusse
olemasoleva
valla
käsutuses
olevad
1.
korruse vastuvõturuumid.

