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Nõusoleku andmine Pihtla vallale laenu võtmisel

Pihtla vallavalitsuse 8. veebruari 2017.a kirjaga nr 19-2.1/19 on esitatud palve kõigi ühinevate
omavalitsuste volikogudele nõusoleku saamiseks Pihtla vallal laenu võtmiseks summas
350 000.- eurot.
Laenu kavatsetakse kasutada:
1) Sandla Kultuurimaja remondiks, tulenevalt päästeameti ettekirjutusest, mis on vaja ära teha
1. septembriks 2017;
2) Investeeringuks Kaali Kooli hoonesse- Pihtla vald on esitanud EAS-ile projekti „ Teenuste
säästlikum korraldamine Kaali Koolis“, mille eesmärgiks on köögi- ja sööklaruumide
olemasoleva ventilatsioonisüsteemi väljatõmbe rekonstrueerimine ning sissepuhke
lahendamine, koolihoone võimla põrada viimistluse renoveerimine, korv -ja
võrkpalliväljakute piiride mahamärkimine ning koolihoone võimla lakke heli kaja
summutamiseks akustiliste paneelide paigaldamine. Nimetatud tööd on vajalikud ära teha
enne 2017/2018 õppeaasta algust.
3) valla teede korduspindamiseks
Pihtla 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.
Summaliselt on ei ole Kaali Kooli ja Sandla Kultuurimaja ega valla teedele vajaminevad
summad eelarvestrateegias kavandatud, kuna eelarvestrateegia koostamise ajal ei olnud ükski
vajalik investeering summaliselt teada.
Pihtla valla netovõla koormus 31.12.2016 seisuga on eelarvestrateegia järgi (17 %) -205 333
eurot
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. Anda Pihtla vallale nõusolek laenu võtmiseks summas 350 000.- eurot kavandatud
investeeringute tegemiseks.
2. Otsus jõustub Kuressaare Linnavolikogu ning Kihelkonna, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala,
Orissaare Salme, Torgu ja Valjala Vallavolikogude poolt antavate asjakohaste toetavate otsuste
vastuvõtmisel.
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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