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Algus kell 15.30, lõpp kell 16.20
Juhatas: Külli Suvi
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Ene Koort, Arvo Pennonen, Külli Suvi, Merike
Veemaa,
Puudus: Jüri Koster, Kaido Põdersoo, Priit Raidvee, Ago Vooremäe
Osalesid: vallavanem Koit Prants, vallasekretär Helen Mägi, arengu- ja keskkonnanõunik Kadi
Kukk, majandusspetsialist Tiit Sangla.
Volikogu esimees Külli Suvi tegi vallavalitsuse soovil ettepaneku lisada 1. päevakorrapunktiks
eelnõu Laeva Vallavolikogu 02.02.2016 otsuse nr 103 „Laeva valla aukodaniku nime andmine“
muutmine. Muu päevakord jääks samaks, muutuvad ainult järjekorranumbrid.
Ettepaneku poolt oli 5 volikogu liiget.
5 poolthäälega kinnitati järgmine päevakord:
1. Laeva Vallavolikogu 02.02.2016 otsuse nr 103 „Laeva valla aukodaniku nime andmine“
muutmine
2. Laeva valla 2016.aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine
3. Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 “Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine
4. Laeva vallavolikogu 18.06.2013 määruse nr 79 „Laeva valla ametiasutuse palgajuhend“
muutmine
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
6. Laeva Vallavolikogu määruste muutmine
7. Loa andmine riigihanke „Väänikvere tee 7 paikneva eluhoone rekonstrueerimine Laeva
sotsiaalmajaks“ korraldamiseks
8. Vaba arutelu
1. Laeva Vallavolikogu 02.02.2016 otsuse nr 103 „Laeva valla aukodaniku nime andmine“
muutmine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere ja vallasekretär Helen Mägi selgitusi eelnõu
kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 5 volikogu liiget, vastu ei olnud.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 109 „Laeva Vallavolikogu 02.02.2016 otsuse nr 103 „Laeva
valla aukodaniku nime andmine“ muutmine

2. Laeva valla 2016.aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine
Finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere andis teada, et kõik eelmisel volikogu istungil tehtud
parandusettepanekud on eelarvesse sisse viidud. Komisjonis olnud seletuskirja on natuke lahti
kirjutatud, tasandusfond on sisse viidud ja ka toetusfond. Praegu peaks olema eelarve valmis
vastuvõtmiseks.
Küsimused, vastused:
Karmen Kukk-Eelarve seletuskirjas (rida 09110) lasteaia eelarve toitlustustoetuse vähendamine,
millest see tuleb?
Siis vaba jäägi suunamine? Toetusfondi jääk- õpetajate töötasu, kuidas seda mõista?
Ulvi Viilvere- See on põhimõtteline muudatus mis tuleb riigi poolt. Tulud on selle võrra väiksemad
ja kulud suuremad, seda lihtsalt enam ei kajastata. Toetus on ainult see, mis läheb inimesele
rahaliselt kätte.
Toetusfondi jääk, see on eelmine aasta õpetajate palgafondist ülejäänud summa.
Karmen Kukk- Laste mänguväljaku uuendamiseks on kulunud 3107 eurot. Tean, et karusell
maksis 2372, 40 . liivakastile ja laudadele kulus 434,60, aga eelarves oli meil sinna mõeldud raha
5000 eurot. Mis sai ülejäänud 1893 eurost?
Ulvi Viilvere – See läks vabasse jääki.
Karmen Kukk- Miks ta läks vabasse jääki, miks me seda ära ei kasutanud, mis sai discgolfi
mõttest.
Ulvi Viilvere- Discgolf oli nii odav asi, et see poleks läinud investeeringu alla ja keegi ei tahtnud
seda oma eelarvesse võtta.
Karmen Kukk- Kas vallavalitsus arutas ka seda, et näiteks 1893 euro eest saaks seda
mänguväljakut veel arendada?
Ulvi Viilvere – Ei arutanud.
Istungi juhataja luges ette majanduskomisjoni liikme Enn Tummi poolt e-kirjaga esitatud
küsimused eelarve kohta:
Enn Tumm -1) Laeva valla 2016. aasa eelarve avalikustamise käigus esitasin 28.12.2015
parandusettepanekud Laeva valla eelarvele, mida volikogu arutas oma 12.01.2016 a istungil. Minu
parandusettepanekute mõte teede osas tulenes Laeva valla teehoiukavast 2012-2015, milles paljud
planeeritud tööd on tänaseks päevaks teostamata.
Külli Suvi- Tiit annab Ulvile vastamiseks andmed, mis teehoiukavast on tehtud ja mis tegemata.
2) Volikogu otsustas tulenevalt 12.01.2016 a protokollist Müüri tee remont, kruusakate 0-1600 m
maksumus 10000 eurot, et vald teeb hooldusega kruusavedu. Kõik volikogu liikmed nõus.
Paraku antud ettepanekut ei ole võimalik leida Laeva valla 2016. aasta eelarve seletuskirjast, et
teede hoolduse art 04510 all oleks lahti kirjutatud kruusa vedu Müüri tee 0-1600m. Vallavalitsus ei
ole antud ettepanekut eelarvesse kirjutanud, kuigi kõik volikogu liikmed olid nõus.
Sellest tulenevalt minu küsimus, kui avalikustamise perioodil tehakse ettepanek eelarvele ja
protokollist tuleneb, et volikogu liikmed on ettepanekuga nõus, siis kas tuleb see ettepanek
eelarvesse sisse kirjutada või mitte? Kui nõus, siis tuleks see seletuskirjas art 04510 all ka
kirjutada.
Ulvi Viilvere – lisan seletuskirja juurde, et vald teeb hooldusega kruusa vedu Müüri tee 0-1600m.
3) Tegin oma 28.12.2015 a kirjas ettepaneku kirjutada lahti art 04510 tegevuse kulud. Kui teatud
read eelarves tuleb lahti kirjutada 40 euro täpsusega (nt Koolitoit art 09601), siis art 04510 ei peeta

vajalikuks lahti seletada 40000 euro kasutust. Liiatigi on antud valdkonnas puudujääke, millele on
viidanud ka Maanteeamet. Suviste hoolduste raha saab konkreetsemalt planeerida, samuti paika
panna aasta tegevused.
Ulvi Viilvere – kirjutan summad seletuskirjas lahti.
4) Kokkuvõtteks minu küsimus seisneb selles, kas minu parandusettepanekud, mida volikogu
toetas oma 12.01.16 istungil ka eelarves ja selle seletuskirjas kajastuvad?
Ulvi Viilvere- Kirjas on nii, ta tahtis teada mitu korda toimub teeäärte niitmine ja tee
hööveldamine? Lisasin seletuskirja, et 1 kord suve jooksul.
Järgmisel korral ta tahtis teada summat, ma vastasin.
Teid hööveldati 2 korda maksumusega 3500 eurot ja nüüd ma pean siis juurde panema, et Müüri
teed 0-1600 m hooldatakse ja teostatakse kruusa vedu.
Istungi juhataja pani hääletusele, kas kõik on nõus sellega, et vastu võtta määrus „Laeva valla
2016. aasta eelarve vastuvõtmine“ ?
Poolt oli 5 volikogu liiget, vastu ei olnud keegi.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 27 „Laeva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine.“
3. Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 “Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine
Karmen Kukk taandas ennast selgitades, et see on tema jaoks põhimõtteline küsimus.
Istungi
juhataja
pani
hääletusele
22.02.16
komisjonide
ühiskoosolekul
tehtud
parandusettepanekud:
1. Muuta määruse rakendamise algust ja sõnastada see järgmiselt:
§ 3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2016. a.
Poolt oli 4 volikogu liiget, vastu ei olnud keegi.
2. Muuta Lisas 1 haridusasutuse spetsialistide töötasu maksimummäära 1000 euroni.
Poolt oli 4 volikogu liiget, vastu ei olnud keegi.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on määruse eelnõu koos parandustega vastuvõtmise poolt
määrusena
Poolt oli 4 volikogu liiget, vastu ei olnud keegi.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 28 „Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 “Laeva
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine.“
4. Laeva vallavolikogu 18.06.2013 määruse nr 79 „Laeva valla ametiasutuse palgajuhend“
muutmine
Ulvi Viilvere selgitas, et eelnõule tehti komisjonide poolt üks parandusettepanek, ülejäänuga oldi
nõus.
Istungi juhataja pani hääletusele 22.02.16 komisjonide ühiskoosolekul tehtud parandusettepaneku:
1. Muuta määruse rakendamise algust ja sõnastada see järgmiselt:
§ 3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2016. a.
Poolt oli 5 volikogu liiget, vastu ei olnud keegi.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on määruse eelnõu koos parandustega vastuvõtmise poolt
määrusena?
Poolt oli 5 volikogu liiget, vastu ei olnud keegi.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 29 „Laeva vallavolikogu 18.06.2013 määruse nr 79
„Laeva valla ametiasutuse palgajuhend“ muutmine.“

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Kuulati arengu -ja keskkonnanõunik Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 5 volikogu liiget, vastu ei olnud
keegi.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 110 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine.“
6. Laeva Vallavolikogu määruste muutmine
Kuulati vallasekretär Helen Mägi selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud määruse eelnõu vastuvõtmise poolt määrusena oli 5 volikogu liiget, vastu ei olnud
keegi.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 30 „Laeva vallavolikogu määruste muutmine.“
7. Loa andmine riigihanke „Väänikvere tee 7 paikneva eluhoone rekonstrueerimine Laeva
sotsiaalmajaks“ korraldamiseks
Kuulati arengu -ja keskkonnanõunik Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 5 volikogu liiget, vastu ei olnud
keegi.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 111 „Loa andmine riigihanke „Väänikvere tee 7 paikneva
eluhoone rekonstrueerimine Laeva sotsiaalmajaks“ korraldamiseks.“

8. Vaba arutelu
Koit Prants andis lühikese ülevaate eelseisvatest üritustest.
Kadi Kukk teavitas volikogu liikmeid meetmetest, mida hakatakse ette võtma laokil ja
korrastamata majaomanike suhtes. Samuti hakatakse karistama hulkuvate koerte omanikke.
Informatsioon võeti teadmiseks.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 12. aprillil k.a.
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