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Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: ----------Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, ehitus- ja maanõunik Piret Miller.
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakord kinnitati 5 punktiline 7 poolthäälega .
Päevakord:
1. Esindaja valimine valimiskogusse Vabariigi Presidendi valimisel
2. Vallavara valitsemise kord
3. Ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks
4. Osavald või kogukonnakogu- arutelu
5. Infod ja jooksvad küsimused

otsus 20
määrus 9
otsus 21
otsus 22

Päevakorrapunkt nr 1
Esindaja valimine valimiskogusse Vabariigi Presidendi valimisel
Ettekandja: vallasekretär Merike Liiv
Tulenevalt Vabariigi Presidendi valimise seadusele ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele
valib volikogu oma esindaja valimiskokku järgmiselt:
- esindaja tuleb valida hiljemalt 17. septembril 2016.
- volikogu valib oma esindaja volikogu liikmete hulgast ;
- volikogu esindaja valitakse salajasel hääletusel ja tulemused vormistatakse volikogu otsusega.
- volikogu esindaja valimine toimub volikogu istungil ülesseatud kandidaatide seast ühes
hääletusvoorus. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.
Kui kandidaatidele antud häälte arvu võrdsuse tõttu ei osutu volikogu esindaja valituks, heidetakse
võrdselt hääli kogunud kandidaatide vahel liisku.
Volikogu esindaja valimiseks valimiskokku moodustati hääletamiskomisjon koosseisus: Merike
Liiv, Piret Miller ja Aive Sepp
Maret Vaga esitas kandidaatiks Aarne Lember’i
Rohkem kandidaate ei esitatud .
Valijamehe valimiseks anti välja 7 hääletussedelit.
Valimiskoasti avamisel tehti kindlaks, et kastis oli 7 sedelit.
Kehtivaks tunnistati 7 hääletussedelit.
Häältelugemisel tehti kindlaks, et Aarne Lember sai 7 poolthäält.
Laimjala Vallavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogus valiti 7 poolthäälega AARNE
LEMBER.
Otsus juurde lisatud.

Päevakorrapunkt nr 2
Vallavara valitsemise kord
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Ülevaate andis uuest vallavara valitsemise korrast vallavanem V.Rei. Määruse eelnõu oli ka kuvatud
ekraanile.
Määruse eelnõule täiendusi ega parandusi ei esitatud.
Eelnõu võeti esitatud kujul vastu 7 poolthäälega.
Määrus juurde lisatud ja avaldatakse Riigi Teatajas ja valla veebilehel.

Päevakorrapunkt nr 3
Ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
ETHS § 91 lõike 1 järgi korraldavad kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise korral ühinevate
kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud ühinemislepingu koostamise ja § 9¹ lg 4 kohaselt pannakse
ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud
dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja,
mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.
Volikogu o t s u s t a s:
1. Korraldada Kuressaare linna ja Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare,
Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek perioodil 19.
september 2016 kuni 17.oktoober 2016 Laimjala Vallavalitsuses ning valla veebilehel
www.laimjala.ee
2. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada hiljemalt
18.oktoobriks 2016 kella 12.00. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Laimjala Vallavolikogule: eposti aadress laimjala@laimjala.ee või posti teel aadressile Laimjala küla, Laimjala vald, 94401,
Saare maakond.
Otsus juurde lisatud.

Päevakorrapunkt nr 4
Osavald või kogukonnakogu
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Kuressaare Linnavolikogu tegi oma 22.mai 2014.a. otsusega nr 22 ettepaneku kõigile Saare
maakonna omavalitsustele läbirääkimiste alustamiseks ja võimaliku ühisosa leidmiseks, seades
eesmärgiks moodustada Saare maakonnas üks omavalitsus.
Laimjala Vallavolikogu nõustus oma 30.juuni 2014 otsusega nr 31 läbirääkimiste alustamisega.
Kuressaare Linnavolikogu tegi oma 25. veebruari 2016.a. otsusega nr 5 ettepaneku
haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamiseks, sellele ettepanekule vastas
Laimjala Vallavolikogu oma 10. märtsi 2016 otsusega nr 6 nõustuda Kuressaare Linnavolikogu
ettepanekuga läbirääkimiste jätkamiseks.
Tänaseks on Kuressaare linna ettepanekuga läbirääkimiste pidamiseks ja ühise omavalitsuse
moodustamiseks nõustud veel Kihelkonna, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Salme,
Torgu ja Valjala vallad.
Tulenevalt haldusreformiseaduse § 15 lõike 1 kohaselt võib moodustada haldusterritoriaalse
korralduse muutmisel ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsuse alusel moodustada
ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal ja piires osavald koos
selle osavallakoguga. Nimetatud juhul ei ole osavalla moodustamiseks teiste ühinevate kohaliku
omavalitsuse üksuste volikogude nõusolek vajalik.

Laimjala Vallavolikogu leiab, et ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse
maa-alal ja piires tuleks moodustada Laimjala osavald.
Volikogu o t s u s t a s:
Moodustada haldusterritoriaalse korralduse muutmisel ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel
tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal ja koosseisus tänase Laimjala valla
haldusterritooriumi piires Laimjala osavald.
Otsus võeti vastu 7 poolthäälega
Otsus juurde lisatud

Jooksvad küsimused infod:
Räägiti lähenevast valla sünnipäeva tähistamisest ja Debora Vaarandi 100 üritusest.
Istung lõppes kell 17.00

Aarne Lember

Volikogu esimees

