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Nõusoleku andmine Orissaare vallale arvutite
liisimiseks varaliste kohustuste võtmiseks
Orissaare Vallavalitsuse 02.02.2017 kirjaga nr 18-1.3/75/2017 on esitatud palve kõigi ühinevate
omavalitsuste volikogudele heakskiidu saamiseks Orissaare valla arvutite liisimiseks 4 aastase
kasutusrendiga.
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA on 17.10. 2016 välja kuulutanud toetusmeetme
põhikoolidele süle-, laua- ja tahvelarvutite soetamiseks (edaspidi digitaristu täiendamise
toetusmeede). Toetusega aitab riik arendada õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning toetab
digikultuuri integreerimist õppeprotsessi.
Toetus on mõeldud riigi-, era- ja munitsipaalkoolide koolipidajatele ning seda saab taotleda
vastavalt 2016/2017 õppeaasta põhikooliõpilaste arvule kuni 31.05.2017.
Taotlusvoori rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Digitaristu täiendamise toetusmeetme kaudu on Orissaare vallal kavas liisida 52 arvutit ja 56
kuvarit.
Liisingleping sõlmitakse kuni 4 aastase kasutuslepinguga. Aastane liisingusumma on 10 493.64
eurot.
Orissaare vald on ühes Saaremaa ühinevate omavalitsustega 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.
Uute arvutite liisimine ei ole Orissaare valla kehtivas eelarvestrateegias kavandatud. Orissaare
valla laenukoormus 31.12.2017 on eelarvestrateegia järgi 1 062 700 eurot, milles ei kajastu
arvutite liisimiseks planeeritud summa.
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 § 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 toetust andmise kohustused ja muud tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist
nõudvad pikaajalised kohustuste võtmised.

Tulenevalt eeltoodud põhjendustest ning võttes aluseks haldusreformi seaduse § 25 punkti 1 ja
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu punkti 21.4
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O t s u s t a b:
1. Nõustuda varalise kohustuse võtmisega Orissaare valla arvutite ja kuvarite liisimisega 4
aastase kasutuslepinguga ja aastase liisingusummaga 10 493.64 eurot moodustatava Saaremaa
valla eelarves alates 2018. aastast.
2. Otsus jõustub Kuressaare Linnavolikogu ning Kihelkonna, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala,
Orissaare, Pihtla, Torgu ja Valjala Vallavolikogude poolt antavate asjakohaste toetavate
otsuste vastuvõtmisel.
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