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Tiit Sangla, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, sotsiaaltööjuht-lastekaitsespetsialist Kersti
Kõrge.
Külalisena vallaelanik Elviire Villa.
Päevakorra projekt:
1.Laeva valla 2016. a. I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine
2.Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
3.Vallavanemale töötasu määramine
4.Laeva Vallavolikogu 28.02.2012 määruse nr 62 „Volikogu liikmetele ja vallavalitsuse
ametnikele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord
5.Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Laeva vallas
6.Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
7.Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
8.Alajõe (katastriüksus 38301:002:0449) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete
määramine
9.Katastriüksuse lähiaadressiga Laeva kontor (katastriüksuse tunnus 38301:002:0283) sihtotstarbe
muutmine
10.Informatsioon,vaba arutelu
Seirearuanne
Päevakorra projekt kinnitati päevakorrana 8 poolthäälega.
1.Laeva valla 2016. a. I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitusi eelnõu kohta, majanduskomisjon
arutas I lisaeelarvet ja oli sellega nõus.
OTSUSTATI: Lõpetada Laeva valla 2016. a.I lisaeelarve I lugemine ja suunata see
avalikustamisele kuni 20. maini.

2.Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Salajase hääletuse läbiviimiseks tegi istungi juhataja ettepaneku moodustada kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon koosseisus: Karmen Kukk, Merike Veemaa ja Ago Vooremäe, millega
kõik volikogu liikmed nõustusid.
Ago Vooremäe esitas revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Ene Koorti. Teisi kandidaate ei
esitatud ning nimekiri suleti.
Toimus hääletamine.
Peale hääletamist luges Ago Vooremäe ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 14:
Salajase hääletamise läbiviimiseks jagati välja 8 hääletussedelit, pärast hääletuse lõppemist oli
kastis 8 sedelit, neist kehtivaid 8 sedelit ja kehtetuid ei olnud.
Hääled jagunesid:
Ene Koort 7 poolthäält, 1 erapooletu
Lähtudes valimistulemustest täideti otsuse eelnõus olevad lüngad, lugedes valituks vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimeheks Ene Koort.
Seejärel pani istungi juhataja hääletusele otsuse eelnõu tervikuna.
Otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 7 volikogu liiget, 1 oli erapooletu.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 112 “Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine.”
3.Vallavanemale töötasu määramine
Istungi juhataja andis teada, et komisjonid olid nõus määrama vallavanema töötasuks 1400 eurot
kuus, kuid tema teeb revisjonikomisjoni liikmena ettepaneku praegu mitte tõsta vallavanema töötasu. põhjendus: revisjoni aktis revisjonikomisjoni poolt tehtud ettepanekud ei ole veel kõik
täidetud. Mõjutame niimoodi vallavanemat kiiremini töötama. Asjaajamiskord ei ole jõudnud
volikokku.
Koit Prants vastas, et asjaajamiskord oli esitatud küll komisjonidele, kuid koostaja, esitaja
puudumise tõttu jäi see komisjonides menetlemata.
Arvo Pennonen tegi ettepaneku, et kuna see eelnõu on ikkagi menetlusse võetud, siis kehtestada
vallavanemale töötasu 1400 eurot alates 1. maist.
Ago Vooremäe küsis, mille jaoks neid kontrolle siis korraldatakse, mille jaoks neid tehakse ja
fikseeritakse, tehakse ettekirjutusi, kui keegi nende vastu huvi ei tunne ja kui keegi neid tõsiselt ei
võta?
Kuna valla ametiasutuses ja valla hallatavates asutustes on inimestel proportsionaalselt palka
tõstetud ja et mitte vallavanemat ilma jätta, siis sellest lähtuvalt tegi Arvo Pennonen ettepaneku
määrata vallavanema palgaks 1300 eurot ja palgatõusust teha uuesti juttu siis, kui on probleemid
vallasekretäriga lahendatud.
Istungi juhataja pani hääletusele, määrata vallavanema töötasuks 1300 eurot kuus?
Poolt oli 7 volikogu liiget, vastu oli 1 volikogu liige.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 113 „Vallavanemale töötasu määramine“
4.Laeva Vallavolikogu 28.02.2012 määruse nr 62 „Volikogu liikmetele ja vallavalitsuse
ametnikele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord, muutmine
Toimus määruse eelnõu arutelu.
Otsustati, et praegu sellisel kujul seda vastu ei võeta ja volikogu esimees esitab uue eelnõu.
5.Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Laeva
vallas
Kuulati sotsiaaltööjuht, lastekaitsespetsialist Kersti Kõrge selgitusi eelnõu kohta, milles ta andis
teada, et komisjonid on seda arutanud, nõustusid sellega ja suunasid eelnõu volikokku.

Istungi juhataja pani esitatud määruse eelnõu hääletusele, kes on selle poolt, et võtta see määruse
eelnõu vastu määrusena?
Poolt oli 8 volikogu liiget, vastu ei olnud.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 31 „ Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord Laeva vallas.“
6.Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 7 volikogu liiget, 1 oli erapooletu.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 114 „ Loa andmine investeerimislaenu võtmiseks ja riigihanke
väljakuulutamiseks.“
7.Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Kuulati arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 115 „Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja
katastriüksuse sihtotstarbe määramine.“
8.Alajõe (katastriüksus 38301:002:0449) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
Kuulati arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 116 „Alajõe (katastriüksus 38301:002:0449) jagamisel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine.“
9.Katastriüksuse lähiaadressiga Laeva kontor (katastriüksuse tunnus 38301:002:0283)
sihtotstarbe muutmine
Kuulati arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 117 „Katastriüksuse lähiaadressiga Laeva kontor
(katastriüksuse tunnus 38301:002:0283) sihtotstarbe muutmine.“
10.Informatsioon,vaba arutelu
Seirearuanne
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere informatsiooni seirearuande kohta.
Informatsioon võeti teadmiseks.
Kadi Kukk küsis, kas valla arengukava teha uus või muuta investeeringukava ?
Volikogu liikmed jäid seisukohale, et uut ei tee, aga tuleb muuta arengukava investeeringud ja
statistika osa, algus aastast 2012.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 7. juunil k.a.
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