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Kuressaare Linnavalitsuse 21.12.2016 nr 9.1-2/1659-2 kirjaga teavitati Saaremaa valdasid
Kaitseliidu pöördumisest, mille kohaselt kavandatakse Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskuse
rajamist uusehitisena Kuressaarde aadressile Kalevi põik 5. Koostamisel on
projekteerimistingimused. Ehitusprojekt valmib 2017. aasta lõpus või 2018. aasta alguses ja
seejärel on planeeritud alustada ehitustöödega, mis kestavad ühe aasta.
Laimjala vald on ühes Saaremaa ühinevate omavalitsusüksustega 01.12.2016 sõlminud Saaremaa
omavalitsuste ühinemislepingu. Ühinemislepingu punkt 21.4. sätestab, et lepingu kinnitamise
päevast kuni Saaremaa valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani võivad
asjaomased volikogud võtta netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi hiljemalt 30.10.2016
kinnitatud eelarvestrateegias planeeritud investeeringuteks ja mahus, mis on eelarvestrateegias
planeeritud.
Kaitseliidu siselasketiiru rajamise ja ülalpidamise kaasrahastamine ei ole valla kehtivas
eelarvestrateegias kajastatud. Seetõttu peavad ühinemislepingu punkti 21.4 teise lause kohaselt
kõik ühinevate omavalitsuste volikogud netovõlakoormust mõjutavate varaliste kohustuste
võtmise eelarvestrateegias kajastamata investeeringute tegemiseks konsensuslikult heaks kiitma
vastavalt haldusreformi seadusele (HRS). HRS-i § 25 sätestab, et asjaomased volikogud peavad
ühinemislepingu kõigi volikogude poolt kinnitamise päevast alates ning enne haldusterritoriaalse
korralduse muudatuse jõustumist võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise
päevani konsensuslikult heaks kiitma toetuste andmise kohustused ja muud tulevastel
eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvad pikaajaliste kohustuste võtmised.
Tulenevalt eeltoodud põhjendustest ning võttes aluseks haldusreformi seaduse § 25 p 1 ja
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu p 21.4, Laimjala Vallavolikogu otsustab:
1. Kiita heaks Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu kohaselt moodustatava Saaremaa
valla osalemine aastatel 2018–2019 Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise kaasrahastamisel
ca 250 000 euroga ja alates 2019. aastast lasketiiru viie raja ülalpidamiskulude katmisel
summas ca 10 000 eurot aastas.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Laimjala Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks otsusest pidanud teada saama või esitada kaebus Tallinna
halduskohtule Pärnu kohtumajas (Rüütli 19, Pärnu 80010) haldusmenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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