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Algus kell 9.00; lõpp kell 11.45
Juhataja: volikogu esimees Toivo Lõhmus
Protokollija: Liivi Väli
Kohal 9 volikogu liiget: Toivo Lõhmus, Meinhard Pahapill, Malve Kolli, Hildegard
Truu, Siim Tatter, Heimar Põld, Olev Pihl, Aarne Saarma, Mihail Kauber.
Istungist võttis osa vallavanem Kalle Kolter
Volikogu esimehe Toivo Lõhmuse ettepanekul võeti väljasaadetud päevakorrast
välja 8 punkt, mis on eelnevalt läbi vaadatud. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe
Meinhard Pahapilli ettepanekul tehti päevakorras rida parandusi ja võeti päevakorrast
maha 11 punkt, mille puhul revisjonikomisjon ja vallavalitsus tegutsevad vastavalt
valla põhimäärusele.
9 poolthäälega o t s u s t a t i kinnitada järgmine päevakord:
Päevakord:
1. 2008. aasta lisaeelarve kinnitamine
2. Ametikoha moodustamine
3. Mustjala valla eelarve reservfondi käsutamise kord
4. Võhma küla Auliku detailplaneeringu kehtestamine
5. Ninase küla Lahe detailplaneeringu KSH algatamine
6. Mustjala vallavalitsuse seisukoht Tagaranna küla Kristiina
(Liini) detailplaneeringu lähteseisukohtade kokkuleppe täiendamiseks
7. Ninase küla osa-üldplaneeringu muutmise taotlusest
8. Sihtotstarbe määramine
9. Mustjala valla arengukava täitmisest

määrus nr 8
määrus nr 9
määrus nr 10
otsus

nr 33

otsus

nr 34

Päevakorrapunkt nr 1
2008. aasta lisaeelarve kinnitamine
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees M.Pahapill; kaasettekandja
vallavanem K. Kolter.
Vallavalitsuse poolt esitatud eelnõule tehti parandusi.
9 poolthäälega võeti vastu m ä ä r u s nr 8 “2008. aasta lisaeelarve kinnitamine”
(määrus lisatud).
Päevakorrapunkt nr 2
Ametikoha moodustamine
Ettekandja:sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees M. Kolli
Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees M.Kolli poolt koostatud ja
vallavalitsuse poolt esitatud eelnõule täiendusi ja parandusi ei tehtud.

9 poolthäälega võeti vastu m ä ä r u s nr 9 “Ametikoha moodustamine”
(määrus lisatud).
Päevakorrapunkt nr 3
Mustjala valla eelarve reservfondi käsutamise kord
Ettekandja: vallavanem K.Kolter; kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni
esimees M.Pahapill.
Eelarve- ja majanduskomisjoni poolt oli määruse eelnõu läbi arutatud ja eelnõusse
viidi sisse komisjoni poolt tehtud täiendused ja parandused.
9 poolthäälega võeti vastu m ä ä r u s nr 10 “Mustjala valla eelarve reservfondi
käsutamise kord”
(määrus lisatud).
Päevakorrapunkt nr 4
Võhma küla Auliku detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: volikogu esimees ja maakomisjoni esimees T.Lõhmus.
Maakomisjonis oli eelnõu arutusel ja komisjon leidis, et antud küsimust saab
päevakorda võtta alles peale ehitusmäärusesse muudatuste tegemist. Volikogu
liikmete seisukoht antud küsimuses ühtis maakomisjoni seisukohaga.
9 poolthäälega o t s u s t a s volikogu eelnõu arutamise edasi lükata.
Päevakorrapunkt nr 5
Ninase küla Lahe detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamise algatamine
Ettekandja: volikogu esimees ja maakomisjoni esimees T.Lõhmus.
Maakomisjonis oli eelnõu arutusel ja komisjon kiitis eelnõu heaks. Valla maatalituse
juhataja I.Pungari poolt koostatud ja vallavalitsuse poolt esitatud eelnõule täiendusi
ja parandusi ei tehtud.
9 poolthäälega võeti vastu o t s u s nr 33 “Ninase küla Lahe detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine”
(otsus lisatud).
Päevakorrapunkt nr 6
Mustjala Vallavalitsuse seisukoht Tagaranna küla Kristiina (Liini)
detaiplaneeringu lähteseisukohtade kokkuleppe täiendamiseks
Ettekandja: volikogu esimees ja maakomisjoni esimees T.Lõhmus
Maakomisjonis oli eelnõu arutusel ja komisjon leidis, et antud küsimust saab
päevakorda võtta pärast ehitusmääruses tehtud muudatusi. Volikogu liikmete
seisukoht antud küsimuses ühtis maakomisjoni seisukohaga.
9 poolthäälega o t s u s t a s volikogu küsimuse lahendamise edasi lükata.
Päevakorrapunkt nr 7
Ninase küla osa-üldplaneeringu muutmise taotlusest
Ettekandja: volikogu esimees ja maakomisjoni esimees T.Lõhmus.
Kaasettekandja: vallavanem K.Kolter.
Vallavanem K.Kolter annab ülevaate küla praegusest olukorrast ja põhjustest, miks
tänane olukord on tekkinud, et osa Ninase küla elanikest soovivad muuta kehtivat
planeeringut. 2004.a seoses sadamaga oli kiiresti vaja planeeringut ja kes kohapeal
elasid said kaasa rääkida planeeringu koostamise momendil. Osa kohalikke kaotas
oma põlised maad seoses taluseadusega. Maade tagastamise ajal anti neile maid

põldude peale, kuhu ehitada ei saa. Kõik see on tekitanud pingeid. Vallavalitsusele
esitati planeeringu muutmise kohta avaldusi juba 2007. aastal ja käesoleva aasta
kevadel uuesti. Vallavalitsus on asja arutanud oma istungitel kahel korral.
Vallavalitsuse poolt tehti ettepanek, et küla kutsuks oma inimesed kokku ja teeks
omapoolse otsuse. Ninase külas toimus üldkoosolek ja vallavalitsusele esitatud
protokollis on küla otsus- mitte miita senist planeeringut. Oma viimasel istungil
vallavalitsus lähtus küla otsusest- mitte muuta planeeringut.
Probleem jääb endiselt päevakorda. Lähitulevikus tuleb ikkagi muudatus teha.
Surve on suur ja lahendus tuleb leida. Uue planeeringu tegemine vajab raha.
Arendaja, kes on muutmisest huvitatud, võib oma raha kulutada, kuid positiivset
tulemust ei pruugi olla.
T. Lõhmus- maakomisjonis oli asi arutusel ja oldi vallavalitsuse seisukohaga nõusmitte muuta.
9 poolthäälega o t s u s t a s volikogu Ninase küla osa-üldplaneeringut mitte muuta.
Päevakorrapunkt nr 8
Sihtotstarbe määramine
Ettekandja: volikogu esimees ja maakomisjoni esimees T.Lõhmus
Eelnõu oli maakomisjonis arutusel.
Maatalituse maakorraldaja K.Kallase poolt koostatud ja vallavalitsuse poolt esitatud
eelnõule täiendusi ja parandusi ei tehtud.
Häältega 5 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu võeti vastu o t s u s nr 34 “Sihtotstarbe
määramine”
(otsus lisatud).
Päevakorrapunkt nr 9
Mustjala valla arengukava täitmisest
Ettekandja: vallavanem K.Kolter
Uus arengukava on tegemisel, töörühmad töötavad. 2 nädalat on veel aega, et teha
täiendusi ja parandusi uude arengukavasse. Külavanemad olid koos ja tegid oma
ettepanekud. Küla osa on uues arengukavas eraldi peatükina ja põhjalikumalt lahti
kirjutatud.
Vallavanem selgitas senise arengukava investeeringute plaani iga rida eraldi.
Volikogu o t s u s t a s võtta vallavanema poolt esitatud informatsioon arengukava
täitmise kohta teadmiseks.
Istungi lõpuks lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 31. oktoobril ja
selleks istungiks palus volikogu esimees igal volikogu liikmel öelda oma arvamus
haldusreformi kohta.
Peale volikogu istungit sõideti tutvuma Võhma koolimaja, Panga vabaajaveetmise
keskuse (pritsikuur), Panga rannamaja ja Panga pangaga.

Toivo Lõhmus
Vallavolikogu esimees

