LAIMJALA VALLAVOLIKOGU
VIII KOOSSEISU ISTUNGI PROTOKOLL
Laimjalas

23. märts 2017 nr 32

Algus kell 16.00, lõpp 17.30
Juhatas: volikogu esimees Aarne Lember
Protokollis: vallasekretär Merike Liiv
Puudus: A. Kaljuste
Osa võtsid: vallavanem Vilmar Rei, ehitus- ja maanõunik Piret Miller, sotsiaalnõunik Rohta
Lember.
Istungil osalesid:
Istungi päevakorraprojekti tutvustas volikogu esimees Aarne Lember.
Esitatud päevakord kinnitati 4 punktiline 6 poolthäälega .
Päevakord:
1. 2017.aasta eelarve II lugemine; vastuvõtmine – V. Rei
2.Vallavanema töötasu määramine
3. Pihtla valla taotlus heakskiidu taotlemine laenu võtmiseks
4. Jooksvad küsimused

määrus 15
otsus 40
otsus 41

Päevakorrapunkt nr 1
2017.aasta eelarve II lugemine; vastuvõtmine
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Eelarve oli kuvatud ekraanile. Eelaveprojektile ei ole laekunud täiendus- ega parandusettepanekuid.
Eelnõu pandi hääletusele- 6 poolthäälega kinnitati Laimjala valla 2017. aasta eelarve põhitegevuse
tulud 888 490 eurot, põhitegevuse kulud – 888490 eurot, investeerimistegevus -149 100 eurot,
finantseerimistegevus 41 505 ja likviitsete varade muutus (vähenemine) 107595 eurot vastavalt
lisadele 1 ja 2.
Määrus juurde lisatud
Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja valla kodulehel

Päevakorrapunkt nr 2
Vallavanema töötasu määramine
Ettekandja: volikogu esimees Aarne Lember
Tulenevalt meie poolt vastuvõetud 2016. aasta eelarvest ja Vabariigi Valitsuse 18.12.2015.a.
määrusest nr 139 “Töötasu alammäära kehtestamine” ning Laimjala Vallavolikogu 16. novembri
2006.a. määruse nr 1-1/22 “Laimjala Vallavalitsuse ja tema allasutuste struktuuri ning teenistujate ja
töötajate ametikohtade nimetuste kehtestamine ja palgamäärade ja tingimuste kinnitamine” § 2
lõike 2 alusel kinnitada Laimjala vallavanem Vilmar Rei ametipalgaks 3,5 kehtivat miinimumpalka
– 1645.- eurot
Otsus jõustub teatavakstegemisest ning rakendatakse alates 01. jaanuar 2017.a.

Otsus tehti 6 poolthäälega.
Otsus juurde lisatud
Päevakorrapunkt nr 3
Pihtla valla taotlus heakskiidu taotlemine laenu võtmiseks
Ettekandja: vallavanem Vilmar Rei
Pihtla vallavalitsuse 8. veebruari 2017.a kirjaga nr 19-2.1/19 on esitatud palve kõigi ühinevate
omavalitsuste volikogudele nõusoleku saamiseks Pihtla vallal laenu võtmiseks summas 350 000.Laenu kavatsetakse kasutada:
1) Sandla Kultuurimaja remondiks, tulenevalt päästeameti ettekirjutusest, mis on vaja ära teha
1.septembriks 2017;
2) Investeeringuks Kaali Kooli hoonesse- Pihtla vald on esitanud EAS-ile projekti „ Teenuste
säästlikum korraldamine Kaali Koolis“, mille eesmärgiks on köögi- ja sööklaruumide olemasoleva
ventilatsioonisüsteemi väljatõmbe rekonstrueerimine ning sissepuhke lahendamine, koolihoone
võimla põrada viimistluse renoveerimine, korv -ja võrkpalliväljakute piiride mahamärkimine ning
koolihoone võimla lakke heli kaja summutamiseks akustiliste paneelide paigaldamine. Nimetatud
tööd on vajalikud ära teha enne 2017/2018 õppeaasta algust.
3) valla teede korduspindamiseks
Pihtla 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.
Summaliselt on ei ole Kaali Kooli ja Sandla Kultuurimaja ega valla teedele vajaminevad summad
eelarvestrateegias kavandatud, kuna eelarvestrateegia koostamise ajal ei olnud ükski vajalik
investeering summaliselt teada.
Pihtla valla netovõla koormus 31.12.2016 seisuga on eelarvestrateegia järgi (17 %) -205 333 eurot
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 annab Pihtla vallale nõusolek laenu
võtmiseks summas 350 000.- eurot kavandatud investeeringute tegemiseks.
Otsus juurde lisatud.
Päevakorrapunkt nr 4
Jooksvad küsimused
Vallavanem rääkis valla MTÜ-de ümarlauast ja plaanist moodustada valla MTÜ-de
katusorganisatsioon.
Istung lõppes kell 18.00, järgmise istungi ajaks planeeriti 27 aprill kell 16.00

Aarne Lember

Volikogu esimees

