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Algus kell 15.30, lõpp kell 17.00
Juhatas: Külli Suvi, 7. päevakorrapunkti Ago Vooremäe.
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Ene Koort, Jüri Koster, Arvo Pennonen, Priit
Raidvee, Külli Suvi, Merike Veemaa, Ago Vooremäe.
Puudus: Kaido Põdersoo
Osalesid: vallavanem Koit Prants, vallasekretär Helen Mägi, arengu- ja keskkonnanõunik Kadi
Kukk, majandusspetsialist Tiit Sangla.
Enne päevakorra kinnitamist kuulati ära vallakodanik Triin Rammi esindaja sõnavõtt.
Volikogu liikmed jäid seisukohale, et kodanikul tuleb vormistada kiri, pannes kirja kõik
küsimused, probleemid ja tuua see kiri Vallavalitsusse, kus sellega tegeletakse ning talle ka
vastatakse.
Päevakorra projekt:
1. Laeva valla aukodaniku nimetuse andmine
2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
3. Laeva Vallavolikogu 28.04.2015 otsuse nr 59 „Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu Maapäevale“ muutmine
4. Laeva vallavolikogu 26.11.2013 otsuse nr 12 „Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste
Liidu Omavalitsuste Päevale“ muutmine
5. MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Liidu liikmeks astumine ja liikmeõigusi teostava isiku
määramine
6. Laeva sotsiaalmaja ehitusprojekti kinnitamine
7. Vallavolikogu esimehele töötasu määramine
8. Vaba arutelu
Päevakorra projekt kinnitati päevakorrana 8 poolthäälega.
1. Laeva valla aukodaniku nimetuse andmine
Helen Mägi teavitas volikogu liikmeid, et Vallavalitsusele on laekunud 3 ettepanekut valla
aukodaniku nimetamise kohta ja kõigis neis soovitatakse anda aukodaniku nimetus Virve
Tammele.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et nimetada Laeva valla aukodanikuks Virve
Tamm?
Poolt oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 103 „Laeva valla aukodaniku nimetuse andmine.“

Istungi juhataja küsis, mida arvata 3 vallakodaniku ettepanekust, mitte küsida valla aukodaniku
nimetuse andmisel kandidaadilt nõusolekut tema kandidatuuri esitamisel?
Ettepaneku esitajad peavad seda nõuet põhjendamatuks ja teevad ettepaneku see nõue ka
põhimäärusest kustutada.
Helen Mägi selgitas, et aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb ka avalikustamine, inimene ei
pruugi seda tahta ja temal peab jääma õigus selle üle otsustada. Seda nõuet ei saa valla
põhimäärusest maha võtta.
Vallasekretäri selgitusega nõustusid ka kõik volikogu liikmed.

2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Volikogu liikmete hulgast moodustati häältelugemiskomisjon. Komisjoni koosseisu olid nõus
kuuluma Karmen Kukk, Merike Veemaa ja Ago Vooremäe.
Karmen Kukk tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Priit Raidvee, kes
taandas enda kandidatuuri.
Karmen Kukk tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Arvo Pennonen,
kes taandas enda kandidatuuri.
Revisjonikomisjoni esimeheks ei nõustunud hakkama ka Jüri Koster.
Kuna nõusoleku andnud kandidaate ei leidunud, siis otsustati võtta see eelnõu järgmise volikogu
päevakorda.
3. Laeva Vallavolikogu 28.04.2015 otsuse nr 59 „Esindajate nimetamine Eesti
Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale“ muutmine
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 104 „Laeva Vallavolikogu 28.04.2015 otsuse nr 59
„Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale“ muutmine
4. Laeva vallavolikogu 26.11.2013 otsuse nr 12 „Esindajate nimetamine Tartumaa
Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale“ muutmine
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 105 „Laeva vallavolikogu 26.11.2013 otsuse nr 12 „Esindajate
nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale“ muutmine
5. MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Liidu liikmeks astumine ja liikmeõigusi teostava isiku
määramine
Istungi juhataja tegi ettepaneku asendada eelnõu pealkirjas sõna „Liidu“ sõnaga „Ühenduse „
Arvo Pennonen tegi ettepaneku, et võtta maha eelnõu teisest punktist Karmeni nimi ja jätta, et
liikmeõigusi teostavaks isikuks määrata Laeva valla Avatud Noortekeskuse juhataja.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu koos parandusega vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 106 „MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse liikmeks
astumine ja liikmeõigusi teostava isiku määramine.“

6. Laeva sotsiaalmaja ehitusprojekti kinnitamine
Kuulati Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 107 „Laeva sotsiaalmaja ehitusprojekti kinnitamine.
7. Vallavolikogu esimehele töötasu määramine
Vastavalt KOKs-i § 17 lõikele 5 taandas volikogu esimees ennast üksikakti arutamisest.
Volikogu aseesimees Ago Vooremäe selgitas eelnõu projekti ja tegi ettepaneku määrata volikogu
esimees Külli Suvile töötasu suuruseks 150 eurot kuus, vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise
eest.
Ettepaneku poolt oli 7 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 108 „Vallavolikogu esimehele töötasu määramine“.

8. Vaba arutelu
Koit Prants andis ülevaate 4 valla ühinemisläbirääkimisteks moodustatud komisjonide tööst.
Tutvuti kõigi nelja vallaga, hoonetesse sisse ei mindud. Alustati Puhja vallast, edasi mindi
Tähtvere, Laeva ja Tartu valda, külastati suuremaid asulaid, räägiti probleemidest. Kokku on
lepitud, et nelja valla keskus peaks tulema Tartu linna.
27. jaanuaril oli Palamusele kokku kutsutud 12 omavalitsuse esindajat (Avinurme, Kasepää,
Lohusuu, Mustvee, Pala, Tabivere, Torma, Alatskivi, Kallaste, Laeva, Tartu v., Vara)
Kõigile anti sõna tutvustamiseks ja igaüks sai avaldada oma arvamust haldusreformist, mis
omavalitsuse teeb ja tahab teha. Kõlama jäi see, et enamus kokkutulnud valdadest soovib
Tartumaa külge tulla. Põhja Tartumaa tuleks siis selline suur kooslus. Selge on see, et nii suurt
kooslust teha ei saa, see on arengute küsimus. Kõlas ka, et Jõgevamaal on nagu Põltsamaa, Jõgeva
ja Mustvee piirkond.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 1. märtsil k. a.
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