LAIMJALA VALLAVOLIKOGU

VIII KOOSSEISU ISTUNGI PROTOKOLL
Laimjalas

12. oktoober 2015 nr 19

Algus kell 16.00, lõpp 17.30
Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: puudujaid ei olnud
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, ehitus- ja majandusnõunik Ado Aus, sotsiaalnõunik Rohta
Lember, maanõunik Piret Miller, raamatukogu juhataja- valla ajalehe toimetaja Aive Sepp
Istungil osalesid: Georg Sootla ja Kersten Kattai
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakord kinnitati 3 punktiline 7 poolthäälega .
Päevakord:
1.Ühinemisläbirääkimistest – vallavanem V.Rei ja ühnemiskonsuldandid G.Sootla ja K Kattai
2.Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 – V.Rei
3. Volikogu 30.juuni 2015 otsuse nr nr 16 muutmine - V.Rei
Päevakorrapunkt nr 1
Ühinemisläbirääkimistest
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei, Georg Sootla ja Kersten Kattai
Kuulati vallavanema sõnavõttu maakonna komisjonides räägitust.
Sõna said konsuldandid.
Arvamusi ja sõna võtsid volikogu liige Viljar Rei, Aarne Lember ja vallavalitsuse liige Ado Aus.
Volikogudelt oodatakse juhtkomisjoinile tagasisidet 29. novembriks.
Päevakorrapunkt nr 2
Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2019
Ettekandja: Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Eelarvestrateegia oli kuvatud ekraanile. Kuulati vallavanema sõnavõttu ja selgituse
eelarvestrateegia kohta.
Volikogu kinnitas 7 poolthäälega eelarvestrateegia aastateks 2015-2019.
Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja valla kodulehel
Päevakorrapunkt nr 3
Volikogu 30.juuni 2015 otsuse nr nr 16 muutmine
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
2. juunil 2015 sõlmiti tsiviilasjas 2-14-60402 kolmepoolne kohtulik kompromissileping
vaidlusaluse Saastna tee katastriüksuse, tunnusega 38601:001:0541, osas Siluri Kaevandused OÜ,
Väino Lodi, Laimjala Vallavalitsuse ning kompromissiga ühinenud Rannaküla Puhkemaja OÜ
vahel.
Sõlmitud kompromiss kokkuleppe alusel, võttis Laimjala vald kohustuse võõrandada Laimjala valla
omandis olev Saastna tee maaüksus tunnusega 38601:001:0541, Kurdlaaru kinnistu omanikule
hiljemalt 1. oktoober 2015, vabana kolmandate isikute õigusest. Osaühing Siluri Kaevandused
kohustus korraldama kohtu poolt kinnitatud kompromissilepingu alusel omal arvel Saastna tee osa
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ümbertõstmise katastriüksuselt tunnusega 38601:001:0541 Kurdlaaru kinnistule, katastriüksus
tunnusega 38601:004:0550 ja Päikeseranna kinnistule, katastriüksus tunnusega 38601:004:0612.
Laimjala vald Laimjala vallavalitsuse kaudu kohustus arvama Saastna tee maaüksuse
katastritunnusega 38601:001:0541 (Saastna tee) avalike teede nimekirjast välja hiljemalt 1 ( ühe )
kuu jooksul peale pinnastee ümbertõstmist Saastna tee katastriüksuselt 38601:001:0541 Kurdlaaru
kinnistule, katastriüksus 38601:004:0550 ja Päikeseranna kinnistule, katastriüksus 38601:004:0612,
ja eelmärgitud kinnistutel uue tee valmimist ning arvama uue, Kurdlaaru ja Päikeseranna
kinnistutel, valminud tee avalike teede nimekirja ja avalike teede registrisse. Samuti lubama liita
Saastna tee maaüksuse katastritunnusega 38601:001:0541 Kurdlaaru kinnistuga 38601:004:0550
koos sihtotstarbe muutmisega.
16.09.2015 sõlmiti Siluri Kaevandused OÜ ja Rannaküla Puhkemajad OÜ vahel Päikeseranna
38601:004:0612 ja Kurdlaaru 38601:004:0550 kinnistute võõrandamise leping, millega märgitud
kinnistute omanikuks sai Rannaküla Puhkemajad OÜ. Rannaküla Puhkemajd OÜ on kolmanda
osapoolena ühinenud tsiviilasjas 2-14-60402 sõlmitud kompromissilepinguga ja andis nõusoleku, et
Kurdlaaru ja Päikeseranna kinnistule ehitatud tee arvatakse avalike teede nimekirja ja avalike teede
registrisse.
Vallavolikogu on seisukohal, et vaidluste lõpetamiseks saavutatud kompromiss ja teostatud
lahendused tee ümbertõstmise osas on mõistlikud lahendused ning tagavad tulevikus avaliku tee
kasutuse Rannakülas.
Samuti tühistada Laimjala Vallavolikogu otsus nr. 16 30. juuni 2015
Volikogu hääletas esitatud otsue eelnõu poolt. Otsus võeti vastu 7 poolthäälega.
Istung lõppes kell 17.30
Järgmise istungi aega kokku ei lepitud

Aarne Lember
Volikogu esimees

