
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTUNGI PROTOKOLL         

 

Õru        15. juuni 2017 nr 1-1.1/9 

 

 

 

Algus kell 16.30, lõpp kell 17.00 

 

Juhatas: volikogu esimees Kalmer Sarv 

Protokollis:  Maiken Sikk 

Võtsid osa: Paul Korp, Kaiu Otto, Katrin Liive, Reelika Lipping, Erlend Jablonski. 

Puudusid: Kristjan Tiideberg; vallavanem Agu Kabrits. 

Juures viibisid: vallavanema ülesannetes Andres Saarep, vallavalitsuse liige Kaire Kuvvas. 

 

Volikogu esimees Kalmer Sarv tutvustas volikogu liikmetele volikogu päevakorda ning palus 

lisada päevakorda Karula Vallavolikogu pöördumise laenu kooskõlastuse kohta. Kohalviibivad 

volikogu liikmed olid nõus. Päevakord kinnitatud. 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 

Ettekandja  pearaamatupidaja Kaire Kuvvas 

  

2. Pakkumise edukaks tunnistamine 

Ettekandja vallavanema  kt Andres Saarep 

 

3. Kooskõlastuse andmine laenulepingu sõlmimiseks 

Ettekandja volikogu esimees Kalmer Sarv 

 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 

KUULATI: K. Kuvvast, kes andis lühiülevaate  2016.aasta  majandusaasta aruandest. 

 

Läbi arutanud Õru valla 2016. aasta majandusaasta aruande, kuulanud ära Õru Vallavalitsuse 

selgitused, tutvunud auditeerimist teostanud AMC Audit OÜ järeldusotsusega Õru vallavalitsuse 

majandustegevuse kohta 2016. aastal ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

§ 22 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lg 11 alusel tegi 

volikogu esimees Kalmer Sarv ettepaneku kinnitada  Õru valla 2016.a  majandusaasta aruanne. 

 

OTSUSTATI: kinnitada Õru Vallavalitsuse 2016. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 

540 600,16 eurot ning kinnitada 2016. aasta tulemiks -17 156,32 eurot. Kohalviibivad volikogu 

liikmed olid nõus. Võtta vastu otsus nr 1-1.3/17. 

 

2. Pakkumise edukaks tunnistamine 

Volikogu liige Erlend Jablonski taandas end antud päevakorrapunkti arutelult ning lahkus 

ruumist. 



KUULATI:  A. Saarepit, kes teatas, et Õru vallavolikogu poolt välja kuulutatud ja  riigihangete 

registri kaudu  läbi viidud katuste renoveerimise ehituse lihthanke „Valga maakonna Õru valla 

Õru aleviku korruselamute katuste renoveerimise projekteerimis- ja ehituse peatöövõtt“ kohta on 

laekunud pakkumised ning koostatud riigihanke registri kaudu protokollid. Läbi riigihangete 

registri väljakuulutatud hankele esitati tähtaegselt 3 pakkumust firmade OÜ A.K. Montage 

pakkumus summas 158 895 eurot, JB Ehituse OÜ pakkumus summas 173 094,60 eurot ja Erleks 

Ehitus OÜ pakkumus summas 140 253,75 eurot. Pakkumuste summale lisandub käibemaks. 

 

OTSUSTATI: tunnistada  edukaks pakkumuseks Erleks Ehitus Oü pakkumus. Vallavalitsusel 

sõlmida pakkujaga leping. Kohalviibivad volikogu liikmed olid nõus. Võtta vastu otsus nr  

1-1.3/18. 

 

3. Kooskõlastuse andmine laenulepingu sõlmimiseks 

KUULATI: K. Sarve,  kes teatas, et Karula vallavolikogu on esitanud pöördumise   kooskõlastuse 

saamiseks laenulepingu sõlmimiseks. Haldusreformi seaduse § 25, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru 

valla ja Valga linna ühinemislepingu punkti 5.6 alusel, on kokku lepitud, et ühinevate osapooltega 

kooskõlastatakse tulevased investeeringud.  

 

OTSUSTATI: anda kooskõlastus Karula Vallavalitsusele sõlmimaks laenuleping Lüllemäe  

keskuse hoone rekonstrueerimiseks summas 400 000 eurot. Kohalviibivad volikogu liikmed olid 

nõus. Võtta vastu otsus nr 1-1.3/19. 

 

Järgmine volikogu toimub  kokkuleppel augustikuus. 

 

 

 

 

Kalmer Sarv         Maiken Sikk 

Juhataja          Protokollija 


