I STU N G I PR OTO K O LL
Laimjala

21. märts 2014 nr 5

Algus kell 12.20, lõpp kell 13.30
Istungit juhatas vallavanem Vilmar Rei.
Istungist võtsid osa vallasekretär Merike Liiv
Istungil osalesid vallavalitsuse liikmed: Piret Miller, Rohta Lember, Ado Aus
Puudus: Elle Toll
Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:
1. Vallavalitsuse 7.11.2013.a. korralduse nr 94 kehteuks tunnistamine

korraldus 25

2. Toetuste maksmine – R. Lember

korraldus 26

3. Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine –
maanõunik P. Miller

korraldus 27, 28, 29, 30,31

4. Laimjala Vallavalitsuse 18.06.2004.a määruse nr 2 muutmine

määrus 1

5. Õunaaia kinnistule sundvalduse seadmine tehnovõrgu
talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks

korraldus 32

6. Ehitise omanike ja tehniliste andmete teatise läbivaatamine ja
ehitiste ehitisregistrisse kandmine

korraldus 33

7. Kahtla lasteaed-põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2013/2014
õppeaastaks ja vallavalitsuse esindaja nimetamine

korraldus 34

Päevakorrapunkt nr 1
Vallavalitsuse 7.11.2013.a. korralduse nr 94“ Ettekirjutus-hoiatus ebaseaduslikult ehitatud
terrassi osa likvideerimiseks ja likvideeritud teeosa taastamiseks“ kehteuks tunnistamine
KUULATI: vallavanem Vilmar Rei sõnavõttu
Vallavanem selgitas asjaolusid 7.novembril 2013.a. tehtud ettekirjutus- hoiatuse kehtetuks
tunnistamise kohta( vormilised puudused) ja esitada ettepanek arvamuse esitamiseks.
4 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 25 Vallavalitsuse 7.11.2013.a. korralduse nr
94“ Ettekirjutus-hoiatus ebaseaduslikult ehitatud terrassi osa likvideerimiseks ja likvideeritud teeosa
taastamiseks“ kehteuks tunnistamine
Korraldus juurde lisatud
Päevakorrapunkt nr 2
Toetuste maksmine KUULATI sotsiaalnõunik Rohta Lemberi sõnavõttu
Arutati esitatud avaldusi ning taotlusi.
Märtsi toetused jagunevad järgmiselt:
- õpilaskodud ja üüritud korterid – 415.-€ (VT)

- hooldus hooldekodus
893.37 € ( HT)
- Invavahendid- ost 52.69
- Hooldajatoetus- 15.00
- toimetulekutoetus- 874.38
-sünnitoetus (VT) –270.-vajaduspõhine peretoetus 19.18
Avaldused 26.Esitatud avaldusest rahuldati 25%.
Tutvustati Kahtla kooli poolt väljatöötatud valla parimate õpilastevallavanema pidulikule
vastuvõtule kutsumise korda .
4 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 26 Toetuste maksmine
Korraldus juurde lisatud.

Päevakorrapunkt nr 3
Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
KUULATI: maanõunik Piret Milleri sõnavõttu
1. Maaomanik Toivo Tapani Jäntti, elukohaga Soome, Metsävainiontie 63831 Luoma-aho, esitas
Laimjala Vallavalitsusele avalduse 12.03.2014, tema omandis oleva Nurme katastriüksuse
jagamiseks kaheks lahustükiks.
Määrata Laimjala vallas, Mustla külas, Nurme kinnistu, kinnisturaamatu registriosa nr 2580234,
koosseisus oleva katastriüksuse tunnusega 38601:003:0360, jagamise tulemusena moodustatud
maaüksuste koha-aadressid ja katastrisihtotstarbed järgmiselt:
Mustla küla, Nurme, sihtotstarve elamumaa (001; E 100%)
Mustla küla, Pargi, sihtotstarve maatulundusmaa (011; M 100%)
2. Määrata munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse koha-aadressiks Randvere küla, Külaplatsi
Määrata munitsipaalomandisse taotletava Külaplatsi maaüksuse sihtotstarbeks 100% sotsiaalmaa,
alaliigiga üldkasutatav maa (017; Üm).
3. Määrata munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse koha-aadressiks Saareküla küla,
Teenindusplatsi maaüksus
Määrata munitsipaalomandisse taotletava Teenindusplatsi maaüksuse sihtotstarbeks 100%
sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa (017; Üm).
4. Määrata munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse koha-aadressiks Laimjala küla,
Teenindusplatsi maaüksus
Määrata munitsipaalomandisse taotletava Teenindusplatsi maaüksuse sihtotstarbeks 100%
sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa (017; Üm).
5. Määrata munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse koha-aadressiks Kõiguste küla,
Teenindusplatsi maaüksus
Määrata munitsipaalomandisse taotletava Teenindusplatsi maaüksuse sihtotstarbeks 100%
sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa (017; Üm).
4 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldused nr 27 - 31 Katastriüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine.
Korraldused juurde lisatud

Päevakorrapunkt nr 4
Laimjala Vallavalitsuse 18.06.2004.a määruse nr 2 „Prillide kompenseerimise kord Laimjala
valla ametiasutuses“ muutmine
Eelmine kord on vastu võetud aastal 2004.- seega kümme aastat tagasi. Arvestades inflatsiooni on
ettepanek muuta ja kinnitada 300 €.
Määrus võeti vastu 4 poolthäälega.
Päevakorrapunkt nr 5
Õunaaia kinnistule sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
Elektrilevi OÜ kasuks
KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.
Vallavalitsus on tuvastanud, et taotleja on saavutanud KÜ Uus-Õunaaia juhatusega kokkuleppe ja
neil puuduvad vastuväited elektripaigaldiste rajamiseks Õunaaia kinnitule. Vallavalitsus analüüsis
sundvalduse seadmise seadmise põhjendatust ning kaaludes poolte huve, annab nõusoleku seada
sundvaldus avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Käo külas
asuvale Õunaaia kinnistule.
Korraldus juurde lisatud.
Päevakorrapunkt nr 6
Ehitise omanike ja tehniliste andmete teatise läbivaatamine ja ehitiste ehitisregistrisse
kandmine
KUULATI: ehitus- ja majandusnõunik Ado Ausi sõnavõttu ja selgitusi.
4 poolthäälega o t s u s t a t i: vastu võtta korraldus nr 33 Ehitise omanike ja tehniliste andmete
teatise läbivaatamine ja ehitiste ehitisregistrisse kandmine ( Kaja Sepp- Laimjala küla Eriko).
Korraldus juurde lisatud.
Päevakorrapunkt nr 7
Kahtla lasteaed-põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2013/2014 õppeaastaks ja
vallavalitsuse esindaja nimetamine
Tulenevalt põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 73 lõige 5, Laimjala vallavolikogu 13.03.2014.a
määruse nr 6 „Kahtla lasteaia-põhikooli hoolekogu moodustamise ja töökorra kinnitamine“ § 5 ja
Kahtla lasteaed-põhikooli direktori Helle Rüütli esitatud ettepanekust,
Laimjala Vallavalitsus kinnitab hoolekogu koosseisu alljärgnevalt:
Kristo Kiiker -lastevanemate esindaja (lasteaed)
Jane Saartok- lasvanemate esindaja (lasteaed)
Sille Kaljuste-lastevanemate esindaja (kool)
Karl Link – lastevanemate esindaja (kool)
Merilin Nöör – vilistlaste esindaja
Hille Ligi- lasteaia õpetajate esindaja
Viljar Rei – valla esindaja
Tiina Otsason- pedagoogide esindaja
Marleen Nõu – õpilasesinduse esindaja
Korrladus juurde lisatud.
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