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Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: Ardo Kaljuste
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, ehitus- ja maanõunik Piret Miller.
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakord kinnitati 5 punktiline 6 poolthäälega .
Päevakord:
1. Saare maakonnaplaneeringu kooskõlastamine – P.Miller
2. Vastus haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamisest
( Leisi Vallavolikogu otsus nr 1-3/30-1 „Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste jätkamine“)
3. Rahvakohtunikukandidaadi nimekirjast kustutamine
4. Vallavanema puhkusele lubamine
5. Leisi Vallavolikogu otsus nr 1-3/25-1
„Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide ja Valjala valdade ühinemisläbirääkimiste
koordinaatoriga käsunduslepingu sõlmimine ja tasu määramine“

otsus 16
otsus 17

otsus 18
otsus 19

Päevakorrapunkt nr 1
Saare maakonnaplaneeringu kooskõlastamine
Ettekandja: ehitus- ja maanõunik Piret Miller
Saare Maavalitsus esitas kooskõlastamiseks Saare maakonnaplaneeringu, mis on algatatud Vabariigi
Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Vastavalt 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1, menetletakse enne ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni lähtudes seni
kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest. Laimjala Vallavolikogu, olles tutvunud Saare
Maavalitsuse poolt koostatud Saare maakonna-planeeringuga ei leia kooskõlastamiseks esitatud
planeeringust vastuolusid seaduse alusel kehtestatud õigusaktide ega Laimjala vallavolikogu poolt
26.märts 2010 otsusega nr 1-1/4 kehtestatud Laimjala valla üldplaneeringuga.
Võttes aluseks kuni 30.06.2015 kehtinud Planeerimisseaduse RT I 2002, 99, 579 § 17 lõike 2
Laimjala Vallavolikogu kooskõlastab Saare maakonnaplaneering.
Otsus tehti 6 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud.

Päevakorrapunkt nr 2
Vastus haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamisest
Ettekandjad: vallavanem Vilmar Rei ja volikogu esimees Aarne Lember
Leisi Vallavolikogu on oma 20.06. 2016.a otsusega nr 30-1teinud ettepaneku läbirääkimiste

jätkamiseks Orissaare, Valjala, Laimjala ja Pöide vallavolikogudele haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks, eesmärgiga moodustada viie omavalitsus üksuse põhjal üks kohalik omavalitsus.
18.04.2016.otsusega nr 1-3710-1 tehti haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise
ettepanek Valjala ja Laimjala Vallavolikogudele. Laimjala Vallavolikogu vastas oma 21.04.2016.
otsusega nr 10 , et nõustub läbirääkimistel osalemisel.
Laimjala Vallavolikogule on Kuressaare Linnavolikogu 22.05.2014.a. otsusega nr 22 tehtud
ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ja 22.02. 2016.a otsusega nr 5 ettepanek
haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamiseks eesmärgiga moodustada
Saaremaal üks omavalitsus.
Saaremaa omavalitsuste (Kuressaare linn, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala,
Orissaare, Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala vallad) poolt vastu võetud (07.06. 2016 ja täiendatud
14.06.2016) ühinemislepingu projekt on Laimjala vallavolikogule arutamiseks väljasaadetud.
Ühinemislepingu projektis on kokku lepitud eesmärgid, mida soovitakse ühinemisega saavutada,
ühinemise aeg, ühinemisel tekkiva omavalitsuse õiguslik staatus, nimi, piirid ja sümboolika,
õigusaktide kehtestamine ja kehtivus, juhtimisstruktuur ning haldusterritoriaalse korralduse
muutmisel kaasnevad ümberkorraldused, prioriteetsed investeeringud, mis on Saaremaa
tasakaalustatud arenguks vajalikud ning valdkondlikud kokkulepped ja teenuste arendamise
põhimõtted.
Laimjala Vallavolikogu jääb seisukohale, et Saaremaal peaks olema üks omavalitsus ja ei pea
vajalikuks jätkata osalemist Leisi Vallavolikogu poolt alustatud ühinemisläbirääkimistel, ega
pidada paralleelselt mitmeid ühinemisläbirääkimisi.
Volikogu esimees pani hääletusele- kes on Saaremaa kui üks omavalitsus poolt
6 poolthäält anti variandi Saaremaa üks omavalitsus poolt.
Eeltoodust tulenevalt ja lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lg 2 ja 3
Laimjala Vallavolikogu o t s u s t a b : Mitte jätkata läbirääkimisi Orissaare, Pöide, Valjala ja Leisi
vallavolikogudega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks-eesmärgiga moodustada viie
omavalitsuse üksusega üks omavalitsus üksus.

Päevakorrapunkt nr 3
Rahvakohtunikukandidaadi nimekirjast kustutamine
Ettekandja: vallasekretär Merike Liiv
Volikgu poolt 12.02.2015.a otsusega nr 2 on Rahvakohtunikukandidaadiks valitud Aarne Lember.
Aarne lember on esitanu avalduse, et teda kustutada rahvakohtunike kandidaatide nimekirjast.
Võttes aluseks Aarne Lember’i avalduse ja lähtudes kohtute seaduse § 105 lõige 1 ja 2
Laimjala Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Rahuldada Aarne Lemberi avaldus tema kustutamiseks rahvakohtunike kandidaatide
nimekirjast.
Otsus juurde lisatud.

Päevakorrapunkt nr 4
Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja: vallasekretär Merike Liiv
Arvestades vallavanema taotlust ning võttes aluseks avaliku teenistuse seaduse § 43 lõige 1 ja 2 ja
Laimjala vallavolikogu 12. märts 2015.a. määruse nr 1 “ Laimjala valla 2015. aasta eelarve
kinnitamine”
Volikogu otsustas: Lubada vallavanem Vilmar Rei korralisele puhkusele alates 3.08-7.09 (35
päeva).
Puhkuse ajal asendab vallavanemat ehitus- ja maanõunik Piret Miller
ja asendamise tasu arvestamise aluseks võtta 100% vallavanema palgast.
Otsus juurde lisatud.

Päevakorrapunkt nr 5
Leisi Vallavolikogu otsus nr 1-3/25-1
„Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide ja Valjala valdade ühinemisläbirääkimiste
koordinaatoriga käsunduslepingu sõlmimine ja tasu määramine“
Volikogu tutvunud Leisi volikogu otsusega.
Otsus võetud teadmiseks.

Istung lõppes kell 18.30, järgmise istungi aega kokku ei lepitud

Aarne Lember

Volikogu esimees

