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30. oktoober 2019 nr 2-3/1054

Viljandi Vallavalitsuse 20.02.2019
korralduse nr 2-3/166 ,,Viljandi valla
2019. aasta hankeplaani kinnitamine“
lisa täiendamine
Viljandi Vallavolikogu 25.09.2019 määrusega nr 82 „Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse
nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“ muutmine“ muudeti Viljandi valla
arengukava aastateks 2019-2025 (edaspidi arengukava). Vastavalt arengukava lisale 2 „Viljandi
valla arengukava tegevuskava 2019-2023“ on planeeritud tegevusena Viiratsi vana vallamaja
rekonstrueerimine.
Viljandi Vallavolikogu 25.09.2019 määrusega nr 83 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks
2019-2023 vastuvõtmine“ võeti vastu Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023,
millega on planeeritud eelpool nimetatud vallamaja ehituseks (Sakala tn 1, Viiratsi) vajalikud
eelarvekulud aastatel 2019-2020.
Viljandi Vallavalitsuse 20.02.2019 korraldusega nr 2-3/166 „Viljandi valla 2019. aasta
hankeplaani kinnitamine“ kinnitati Viljandi valla 2019. aasta hankeplaan (edaspidi hankeplaan),
milles ei kajastu eelpool nimetatud vallamaja ehituse elluviimiseks vajalik hange „Viljandi
vallamaja rekonstrueerimine“, mistõttu on vajalik selles osas hankeplaani täiendada.
Viljandi Vallavalitsuse 06.08.2018 määruse nr 9 „Viljandi valla hankekord“ § 5 lg 8 kohaselt valla
arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja tegevuste planeerimiseks võib hankeplaan sisaldada ka
järgnevateks aastateks kavandatud hankeid. Eeltoodud sätet toetavad ka kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 lg
2.
Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks Viljandi Vallavalitsuse 06.08.2018 määruse nr 9 „Viljandi
valla hankekord“ § 5 lg-d 3, 8, 10, 12 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ning arvestades kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 371 lg 2:
1. Täiendada Viljandi Vallavalitsuse 20.02.2019 korralduse nr 2-3/166 „Viljandi valla
2019. aasta hankeplaani kinnitamine“ lisa vastavalt käesoleva korralduse lisale.
2. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavalitsusele
aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn
1, 51010 Tartu, 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Karu
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Anneli Lihulinn
vallasekretär

Saata: majandusvaldkond
finantsnõunik
Avalikustada: valla veebilehel ilma hankelepingu maksumuseta (teabespetsialist)

