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Alutaguse Haldus OÜ poolt võetavate kohustuste tagamine
Alutaguse Haldus OÜ esitas Alutaguse Vallavalitsusele taotluse, milles soovib vallapoolset
garantiid kuni 300 000 euro suuruse laenu võtmiseks SEB Pangast. Pangaga peetud
läbirääkimiste kohaselt on kuni 240 000 eurot pikaajaline laen kuni 10 aastaks
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatava „Tudulinna vee- ja kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimine“ projekti omaosaluse katmiseks ja kuni 60 000 eurot lühiajaline laen
projektiga seotud käibevahenditeks.
Alutaguse Haldus OÜ nõukogu on 05.05.2021. a otsusega nr 12 andnud laenu võtmiseks oma
nõusoleku.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 81 kohaselt on volikogu
ainupädevuses kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse tähenduses sõltuva
üksuse poolt võetavate kohustuste tagamine.
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 81,
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 37 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu
28.03.2018. a otsusega nr 67 kinnitatud Alutaguse Haldus OÜ põhikirja punkti 3.1.3.3 alusel
ning lähtudes vajadusest tagada planeeritud investeeringute tegemine Tudulinna vee- ja
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Garanteerida AS SEB Pank ja Alutaguse Haldus OÜ vahel sõlmitavast laenulepingust
tulenevate Alutaguse Haldus OÜ kohustuste (laenusumma kuni 300 000 eurot) tagamine
alljärgnevatel tingimustel:
1.1. Garantii andja (Alutaguse Vallavolikogu) tagab kõigi laenulepingust tulenevate panga
nõuete (sh intressi ning lepingu rikkumisest tulenevate viiviste, leppetrahvide ja tekitatud
kahjunõude) hüvitamise;
1.2. Alutaguse Vallavolikogu garanteerib kohustuste tagamise garantiikirjale allakirjutamise
hetkest ning kuni laenulepingust tulenevate Alutaguse Haldus OÜ poolt kohustuste täieliku
täitmise hetkeni.
2. Alutaguse Vallavalitsusel väljastada AS SEB Pangale garantiikiri käesolevast otsusest
tulenevalt.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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