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Oru Kooli aula ehitus
Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 43 vastu võetud Lääne-Nigula valla
arengukava 2018-2026 peatüki 3 „Valla ruumilise arengu, keskuste teenuste ja taristu
arendamise põhisuunad“ on Oru piirkonnas ühe väljakutsena sätestatud Multifunktsionaalse
kultuurisaali ehitamine Linnamäe külas. Arengukava peatükis 4 „Valla arengu strateegilised
eesmärgid, väljakutsed, tegevussuunad ja mõõdikud“ alapunktis E 1.9 „Vallas on mitmekesine
kultuuri- ja seltsielu“ on tegevussuunana 1.9.7 sätestatud „Linnamäe multifunktsionaalse keskuse
rekonstrueerimine, kultuurisaali ehitamine 2018-2019“ ning alapunktis E 4.3. „Tagatud on
vallale kuuluva vara tõhus haldamine ja avalike hoonete energiasääst on tegevussuunana 4.3.17
sätestatud „Oru Kooli hoone soojustamine, välisvoodri uuendamine, multifunktsionaalse
kultuurisaali ehitus 2018-2019“. Oru kooli aula kajastub Lääne-Nigula valla arengukava 20182026 investeeringute kavas.
Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 44 kinnitatud Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia
2019-2022 investeeringute kavas on planeeritud Oru Kooli aula (Linnamäe kultuurisaali)
investeering 2019. aastaks.
Otsus võetakse vastu arvestades eeltoodut ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 8, § 35 lg 3 ja § 37 ¹ lg 2.
1. Ehitada Oru Kooli aula Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas.
2. Eraldi volikogu otsusega moodustatakse Oru Kooli aula ehitustööde teostamiseks ning aula
edasiseks haldamiseks (üürileandmine ja käitus) osaühing, mis viib läbi ka hoone ehituseks
vajalikud hanked.
3. Eraldi volikogu otsusega antakse loodavale osaühingule hoonestusõigus Hansuküla tee 2
kinnistule.
4. Peale ehitustööde valmimist annab osaühing Oru Kooli aula valla kasutusse, üürihinnaga
20 000 eurot aastas. Üüri hind hõlmab kõiki kinnisvaraga kasutamisega seotud kulutusi. Üüri
hinna võib üle vaadata kord aastas.
5. Kinnitada valla eelarve investeeringute piirsumma Oru Kooli aula ehituseks ja sisustuseks
1 175 000 eurot.
6. Järgmisel neljal aastal ei kavandata Oru piirkonnas suurinvesteeringuid.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Lääne-Nigula
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse
peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
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halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
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