LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
VIII KOOSSEISU ISTUNGI PROTOKOLL
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Algus kell 16.00, lõpp 17.20
Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: puudus Viljar Rei – teatas puudumisest
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, ehitus- ja maanõunik Piret Miller.
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakord kinnitati 4 punktiline 6 poolthäälega .

Päevakord:
1. 2017. aasta eelarve esimene lugemine – V.Rei
2. Audiitori määramine
otsus 34
3. Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamine
otsus 35
4. 2017. aasta sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine määrus 13

Päevakorrapunkt nr 1
2017 .aasta eelarve esimene lugemine
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Kuulati vallavanema ettekannet 2017. aasta eelarve kohta.
Eelarveprojekt oli kuvatud ekraanile ja räägiti lahti kõikide tulu ja kulu artiklite lõikes.
Parandusettepanekuid ei esitatud.
2017. aasta eelarve eelnõu suunati II lugemisele.

Päevakorrapunkt nr 2
Audiitori määramine
Ettekandja: Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Lähtudes Audit Eg-lt saadud pakkumusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6
lõike 3 punktist 1 ja § 22 lõike1 punktist 1 ning raamatupidamise seadus §14 lõigetest 2 ja 3
ja ning tuginedes varasematele auditeerimistele teeb vallavalitsuse ettepaneku jätkata
koostööd audiitorfirma OÜ Audit EG- ga.
Volikogu nõustus vallavalitsuse ettepanekuga ja jätkata koostööd OÜ Audit EG-ga ja
kinnitada Laimjala valla 2016 aasta majandusaasta aruande audiitori järeldusotsuse andjaks
OÜ Audit EG (registrikood 10033644).
Otsused tehti 6 poolthäälega.

Päevakorrapunkt nr 3
Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise ja ülalpidamise kaasrahastamine
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Kuressaare Linnavalitsuse 21.12.2016 nr 9.1-2/1659-2 kirjaga teavitati Saaremaa valdasid
Kaitseliidu pöördumisest, mille kohaselt kavandatakse Saaremaa maleva staabi- ja
tagalakeskuse rajamist uusehitisena Kuressaarde aadressile Kalevi põik 5. Koostamisel on
projekteerimistingimused. Ehitusprojekt valmib 2017. aasta lõpus või 2018. aasta alguses ja
seejärel on planeeritud alustada ehitustöödega, mis kestavad ühe aasta.
Laimjala vald on ühes Saaremaa ühinevate omavalitsusüksustega 01.12.2016 sõlminud
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu. Ühinemislepingu punkt 21.4. sätestab, et lepingu
kinnitamise päevast kuni Saaremaa valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani
võivad asjaomased volikogud võtta netovõlakoormust mõjutavaid varalisi kohustusi hiljemalt
30.10.2016 kinnitatud eelarvestrateegias planeeritud investeeringuteks ja mahus, mis on
eelarvestrateegias planeeritud.
Kaitseliidu siselasketiiru rajamise ja ülalpidamise kaasrahastamine ei ole valla kehtivas
eelarvestrateegias kajastatud. Seetõttu peavad ühinemislepingu punkti 21.4 teise lause kohaselt
kõik ühinevate omavalitsuste volikogud netovõlakoormust mõjutavate varaliste kohustuste
võtmise eelarvestrateegias kajastamata investeeringute tegemiseks konsensuslikult heaks
kiitma vastavalt haldusreformi seadusele (HRS). HRS-i § 25 sätestab, et asjaomased volikogud
peavad ühinemislepingu kõigi volikogude poolt kinnitamise päevast alates ning enne
haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist võlakohustuste võtmisel kuni
valimistulemuste väljakuulutamise päevani konsensuslikult heaks kiitma toetuste andmise
kohustused ja muud tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvad pikaajaliste
kohustuste võtmised.
Tulenevalt eeltoodud põhjendustest ning võttes aluseks haldusreformi seaduse § 25 p 1 ja
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu p 21.4, Laimjala Vallavolikogu otsustas kiita heaks
Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu kohaselt moodustatava Saaremaa valla osalemine
aastatel 2018–2019 Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise kaasrahastamisel ca 250 000 euroga ja
alates 2019. aastast lasketiiru viie raja ülalpidamiskulude katmisel summas ca 10 000 eurot
aastas.
Otsus kinnitati 6 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud.
Päevakorrapunkt nr 4
2017. aasta sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Kuulanud ära volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ja vallavanema sõnavõtud laenu
taotluseks 2016.aastal kavandatud investeeringuteks, volikogu andis nõusolek laenu
võtmiseks summas
300 000 eurot 2016 - 2017 aastal kavandatud investeeringute katmiseks.
2017. aasta sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad kinnitati 6 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud

Istung lõppes kell 17.20, järgmise istungi ajaks lepiti 27. veebruar

Aarne Lember
Volikogu esimees

