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Eesmärk

 parandada hoovide välisilmet

 parendada hoovide kasutamisvõimalusi hooviga piirnevate elamute elanike 

poolt

 suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet

 Hoov määruse tähenduses on korterelamut ümbritsev kinnistu või selle osa, 

mis on avalikult läbipääsetav ega ole piirdega piiratud



Toetatavad tegevused

 mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks

 jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks

 hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks (k.a prügikonteinerite 

hoiustamise kohad)

 rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;

 sõiduteede parendamiseks

 kõnniteede rajamiseks ja parendamiseks

 kortermaja puukuuri ehitamiseks või lammutamiseks

 kinnistul asuvate kasutusest väljas olevate tehnorajatiste lammutamiseks



Taotleja

 toetust võib taotleda Põltsamaa vallas tegutsev korteriühistu

 taotleja võib taotluse esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui 

nende hoovid külgnevad üksteisega (ühistaotlus)

 taotlejale antakse toetust kalendriaasta jooksul ühele projektile

 https://www.riigiteataja.ee/akt/427112019013?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/427112019013?leiaKehtiv


Toetuse taotlemine

 toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põltsamaa Vallavalitsusele vormikohase 
taotluse koos järgmiste dokumentidega:

 1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse 
protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö 
teostamise kohta;

 2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;

 3) vajadusel taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek;

 4) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ning 
kavandatava töö kirjeldus;

 5) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;

 6) kavandatava töö eelarve;

 7) vajadusel kavandatava tegevuse ehitusteatis või ehitusluba või kooskõlastus, 
mille võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.



Toetuse määr ja suurus

 Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui:

 4000 eurot ühe taotleja kohta või

 8000 eurot ühistaotluse korral

 Kui Põltsamaa valla eelarves on toetuse maksmiseks raha ette nähtud, 

kuulutab vallavalitsus taotlusvooru välja eelarveaasta jooksul. Teave toetuse 

taotlemise võimaluse kohta avaldatakse Põltsamaa valla veebilehel. Taotluse 

esitamise tähtaeg on mitte lühem kui üks kuu taotlusvooru 

väljakuulutamisest.



2021 taotlusvoor

 Toetuse eelarve 2021. aastal 20 000 eurot

 Esitati 8 taotlust summas 18 602 eurot

 Teostatavad tööd:

• Prügimaja rajamine ja jalgratta restide paigaldamine

• Sissesõidutee ja õuealade teekatte uuendamine

• Parkla laiendus ning jäätmeveo tingimuste täitmine 

• Majaesise parkla ja sõidutee parendamine

• Sissesõidutee parendamine 

• Parkla laiendus 

• Õuna tn-Marja tn sõidutee rekonstrueerimine

• Tänava (sõidutee)-parkla renoveerimine 



Tänan!


