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Laeva

Algus kell 15:30, l6pp kell 18:20
Juhatas: Kiilli Suvi
Protokollis: Kadi Kukk
Osa vdtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Arvo Pennonen,
Vooremiie, Jiiri Koster, Elviire Villa, Kaido PSdersoo.
Osalesid: vallavanem
pearaamatupidaj a

Koit Prants, arengu- ja

Kiilli

Suvi, Merike Veemaa, Ago

keskkonnandunik Kadi Kukk, finantsjuht-

Ulvi Viilvere.

Piievakorra projekt:

valla2016.aasta eelarve II lisaeelarve vastuv6tmine
2. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
3. Kohustuste tditmise tagamine
4.Laeva Vallavolikogu 26. novembri 2013. a otsuse nr 11 "Laeva Vallavolikogu alatiste
komisj onide liikmete kinnitamine" muutmine
5. Vallavanemale tootasu miiiiramine
6.Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tiihtvere valla tihinemislepingu arutelu ja
ettepanekute tegemine lepingusse
7. Informatsioon.Vaba arutelu
1. Laeva

Prievakorra kinnitamise poolt

oli 8 volikogu liiget.

valla 2016.aasta eelarve II lisaeelarve vastuv6tmine
Kuulati fi nantsj uht -p ear aamatupidaj a Ulvi Viilvere sel gitusi ee ln6u kohta.
1. Laeva

Ulvi Viilvere: eelndu oli avalikustamisel 7.
saabunud.

septembrini, i.ihtegi parandusettepanekut ei

Karmen Kukk: Miks seda meil komisjonis ei olnud?

Ulvi Viilvere: Eeln6u oli avalikustamisel 7. septembrini, komisjon oli 6. septembril, kahe
volikogu vahel pidi 14 piieva avalikustamisel olema. 23. august oli volikogu,24. august sai
avalikustamisele.

Elviire Villa: Volikogu komisjon ei olnud otsustusvdimeline, kohal oli kolm liiget, kui
protokollist lugeda. Peaksite ikka jiilgima, et komisjon toimub siis, kui pooled liikmetest on
kohal. Viis v6i kuus liiget puudus, sisuliselt koosolekut ei toimunud.
Karmen Kukk: Mis kuupleva seisuga lisaeelarve tehtud oli?

Ulvi Viilvere: Augusti alguse seisuga.
Karmen Kukk: Kas anname veel lisaks lasteaia ruumide renoveerimiseks 8000.-? VOi

see on

iuba iira kulutatud?

Koit Prants: Too on tehtud, arve on maksmat.
Karmen Kukk: Kui palju meil hetkel kiiib mujal koolides 6pilasi?

Ulvi Viilvere: kuna mina ei piiiise registrisse, siis on kevade seisuga, septembris tuleb uus

seis.

Karmen Kukk: Huviringide tasu kultuurimaja eelrves on selleks aastaks arvestatud 2000 eurot
ja juunikuu seisuga on sellest kulunud 2200 eurot Kas peaksime sinna juurde andma, kas
peakime huviringi ara jatma v6i kuidas tildse selles suhtes kiiituda? Praegu on stigis, kui me
juunikuus juba nZigime, et meil on tile 200 euro rohke kulutatud, siis titlen mina et iikki peame
sinna lisaeelarvega raha juurde andma?

Ulvi Viilvere: Selleks tuleb teine lisaeelarve. Eelarvesse oli planeeritud ainult

rahvatants,

niiitering.

Elviire Villa: Miks kooli rahvatanst kultuurimaja alt liiheb? Me ei saa kuidagi digeid kulusid
kunagi teada siis ju. Siis oleks pidanud ara tSstma, muutma ja kooli alla panema. Nii ei saa, et
kooli asju teeme kultuurimaja alt.
Koit Prants: Mii[rust tuleb muuta, jargmine volikogu komisjon on planeeritud2T .09, Karmeni
ettepanke tuleks sinna viia.

Karmen Kukk: Tegin ettepaneku, et taidlus- ja huviringide finantseerimise kord uuesti iile
vaadata. Maakohta selliste miiiiradega ei leia mitte kedagi. Kultuurimajal juhti pole, muudame
mii2iruse ara, aga praegu iikki saame kultuurimajale raha juurde anda, niiitering ja rahvatants ei
saaks preagujatkata, sest seal ei ole raha.

Koit Prants: Kui miiiiruse tira muudame,

peame eelarvesse nagunii raha ette nzigema.

Istungi juhatajapani hii2iletusele, kes on miiriruse eelndu vastuvdtmise poolt.
Poolt oli 8 volikogu liiget

OTSUSTATI: V6tta vastu mlirirus nr 33 ,,Laeva valla 2016. a. eelarve
vastuvdtmine".

II

lisaeelarve

2. Esindaja valimine

Kiilli

Vabariigi Presidendi valimiskogusse

Suvi tutvustab esindaja valimise korda ning ndudeid esindajale. Esindajate arv on

Arvo Pennonen: Peaksme esmalt selgitama, milliseid kandidaate vald toetab ning

1.

sellest

liihtuvalt tegema otsused.

Elviire Villa: Rahvale sobib Kaljurand, Jdks on viilisatud, rahvas tahab

naispresidenti.

Kallasest vtiga ei raagita.

Arvo Pennonen esitas valijamehe kandidaadiks Kaido P6dersoo. Karmen Kukk

esitas

kandidaadiks Elviire Villa. Teisi kandidaate ei esitatud ning nimekiri suleti.

Salajase hii2iletuse l2ibiviimiseks moodustati kolmeliikmeline haaltelugemiskomisjon.
Komisjoni liikmed: Karmen Kukk, Jiiri Koster, Ago Vooremiie. Komisjon valis esimeheks
Karmen Kukke.
Toimus hiiiiletamine. Peale haaletamist luges Karmen Kukk ette hiiiiltelugemiskomisjoni
protokolli nr 15:
Salajase hiililetamise liibiviimiseks jagati

viilja 8 hiitiletussedelit. Ptirast htiiiletuse lSppemist oli
kastis 8 sedelit, neis kehtivaid 8. Kehtetuid ei olnud. Hiiiled jagunesid:
Elviire Villa

-

5 poolthii2ilt

Kaido P6dersoo

-

3 poolthiiiilt.

Ldhtudes valimistulemustest tiiideti otsuse eelndus olevad li.ingad, esindajaks Vabariigi
Presidendi valimiskogusse valiti volikogu liige Elviire Villa.

OTSUSTATI: V6tta vastu otsus

ff 128 ,,Esindaja valimine Vabariigi

Presidendi

valimiskogusse".
3. Kohustuste

tiiitmise tagamine

Koit Prants tutvustab eelndu sisu. Projekt on EASIe esitatud, praegu soovitakse lisamaterjale.
Poolt oli 8 volikogu liiget.

OTSUSTATI: Vdtta vastu otsus m 129,,Kohustuste tiiitmise tagamine".
4.Laeva Vallavolikogn26. novembri 2013. a otsuse nr 11 "Laeva Vallavolikogu alatiste
komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine
Ulvi Viilvere selgitab otsusesisu.

Elviire Villa: Eelndus on viidatud valele otsusele (vallakodanikukomisjoni

muutmine).

Ettepanke arutada seda eeln6ud jiirgmisel istungil.

Elviire Villa: Volikogu liikmel on 6igus kuuluda iihte komisjoni, soovin osaleda
maj anduskomisj

oni trio s.

OTSUSTATI: Mitte jiitkata otsuse eelndu menetlemist ja ltikata
5. Vallavanemale

tiiiitasu mflflramine

see vallavalitsusele tagasi.

Ulvi Viilvere selgitab otsuse eeln6ud. Teised said palgat6usu 01.03, seetdttu ka vallavanemale
vdiks tagasiulatuvalt miiiirata.

Elviire Villa: Kaugel on vallasekretZiriga, ka volikogu metoodikut pole. On juba niiha, et
eelOudega on probleeme. Saan aru, et ega ei j6ua ka k6ike teha.

Koit Prants: Konkurss kestab 20.09, praegu 5 avaldust.

Elviire Villa: Kas tagasiulatuvalt tiihendab 01.03? Vallavanem ei saanud palgatdusu,

sest

sekretiiri ei pandud todle.

Ago Vooremiie: Kui probleem lahndati alles niiiid, siis palgatdus ka ni.iiid.

Arvo Pennonen: Vara kooi direktori palk on nt 1400 eurot.

Ktilli Suvi:

Summa jaab 1400? Kas otsust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.03?

Elviire Yilla: Mis p6hjusel tagaiulatuvalt?

Kiilli Suvi: Minu

arust on ta praegu hiisti tootanud, kalapiiiis on tehtud, sotsiaalmaja too kiiib,
kdnniteed on valmis, valla aastapiiev oli hiisti korraldatud.

Elviire Villa: Vallasekretdr liiks tririvdime viihenemise tdttu

Kiilli Suvi: Siis on ettepanek

2ira.

augustist?

Elviire Villa: Miks augustist, septembrist
Arvo Pennonen: Akki siis 1450?
Karmen Kukk: Mina olen palgat6usuga n6us, aga mitte tagasiulatuvalt.

Elviire Villa: Ettepanek alates 01.09.
Kaido Pddersoo: Praegu ainult i.iks ettepanek, esimesest septembrist ja 1400 eurot"
Istungi juhataja pani h[iiletusele, kas miizirata vallavanemale tootasuks 1400 eurot kuus alates
0t.09.2016?

Poolt: 4 haalt
Erapooletud:4

OTSUSTATI: V6tta vastu otsus nr 130 ,,Vallavanemale toritasu mddramine".
6. Laeva

valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tf,htvere valla iihinemislepingu arutelu ja

ettepanekute tegemine lepingusse
Kadi Kukk tutvustas kibiriieikimiste seisu.

Arvo Pennonen: Sain neljapiieval kokku Puhja valla inimestega, siis sain kokku Vara valla
inimestega, olukord on kahe liibirriiikija poolt kardinaalselt muutud.

Kadi Kukk: Uhtegi ametlikku otsust meil veel ei ole, Puhja volikogu on homme. Leping on
volikogudele edastatud, kui Puhja otsuse teeb, siis saab edasi vaadata.

Elviire Villa: Tartu vallale tuleb ettepanek nii Yara, Peipsiiiiire kui Alatskivilt. Kallaste liiheb
ehk teisele poole. Puhja tegi ettepaneku, niii.id loobus, kuidas niiiid juriidiliselt Sige on? Meie
pole ettepanekuid ise teinud. Kas peame ise Tartu vallale tegema, et tihinege meiega?

Kadi Kukk: Kui tiks liiheb iira, siis teiste labiraiikimised jiitkuvad.
Elviire Villa: Keskuse koht on Laevarahvale ka oluline.
Karmen Kukk: K6ikidel koosolekutel riiiikisime, et keskus on Tartus"

Kaido Pddersoo: Riiiikisime ka struktuuri ja juhtimiskulude kokkuhoiust, praegu jiiiivad k6ik
asutused alles, lisaks veel midagi Tarlusse.

Arvo Pennonen: Tabiverele oeldi ei, kuna nelja valla liibiriiiikimised olid l6ppjiirgus.
Karmen Kukk: Laeva valla kodanikud ei ole n6us Tabiverega, see on tliiesti vale suund. neli
valda laheb l6hki, siis tiihtajaliselt me ei saakski teistega liituda.

Elviire Villa: Kas juhtriihm on saanud kokku sellises kontekstis, et Puhja liiheb iira?

Koit Prants: Ei ole. 22.09 on koosolek.

Elviire Villa: Kohe oleks pidanud tegeutsema, kes hakkab ntitid juhtima, mis saab EASi
toetusest? Kadi leping lSpetatakse 15.09.

Koit Prants: Koordinaatoril oli 0,5 kohta ja

Laevas

oli 0,5 kohta.

Ago Vooremaa: Lehes oli, et k6ik on n6us, et Piirissaare tuleb. Mis oli aluseks, et nii sai viiita.

Koit Prants: Mina niieks, et Piirissaare oleks samadel alustel nagu tesied merelised saared,
kuid ma pole ka vastu, et ta meiega tihineks.

Arvo Pennonen: Peame

valla seisukoha, mis hakkab edasi toimuma. Kui Puhja
vald titleb ei, siis kas jiitkame kolmekesi vdi neljakaesi.
saama kolme

Uhinemislepingu arutelu, tehti jiirgmised ettepanekud:

. Asukoht, keskus asub Tartus
o Struktuur lisasse
o Nimi mitte Tarlu vald vaid nt K6rvekiila vald v6i Emajde vald
. p 2.2.2, lisada ka kvaliteetsemaks. Mitmekesisemaks, kiittesaadavamaks ja
o

kvaliteetsemaks
p 5.2 korrigeerida sdnastust, pdhim?iiirus v6etakse vastu mitte ei kinnitata, lisada ka,
et pdhimiiiirus vdetakse vastu identsel kujul

o 5.5 oluliste

arengudokumentidega ettevalmistamisega alustatakse
ettevalmistusperioodil, esmaj[rjekorras koostatakse tihise arengukava ja
eelarvestratee gia proj ektid

o
o

Kui keskus on Kdrvektilas, siis nimi Tarlu vald ei sobi enam, pigem siis K6rvektila
vald v6i Emaj6e vald. Tartu linn ja Tartu vald tekitab asjaajamises segadust. Valla
nime osas teha kiisitlus
juhtimine tuleb kujundada mitmetasandilise struktuurina, kus iihelt poolt on selgelt
eristatud valla kui terviku strateegilise valitsemise ja juhtimise tasand ning
funktsioonid ning teiselt poolt teenuste osutamise ja korraldamise funktsioonid.

.

sailitatakse valla omandis olevad perearstikeskused

Kadi Kukk: Majanduskomisjonist tulid ettepanekud, et lisas v6iks olla struktuurist i.ilevaade
ning kiisimusi tekitas ka keskuse asukoht. Struktuur, kuidas toimub juhtimine, kas
valdkonnapdhine vdi piirkonnapdhine.

Elviire Villa: Kui on piirkonnap6hine, siis ei lahe juhtimine kvaliteetsemaks. Peab olema
valdkonnapdhine.

Arvo Pennonen: KSigile ametnikele tagatakse too, aga mida tflpsemalt?
Kadi Kukk: Tlipsem struktuur arutatakse liibi ettevalmistusperioodil.

Elviire Villa: Strateegiline juhtimine ja m6tlemine peaks ikka olema keskuses, piirkonnas
esmatasandi juht.

Elviire Villa: Investeeringute kavas viiga suured investeeringud. Meil v6iks olla ka teede ja
tiinavate investeering nagu Tartu vallal.
Koit Prants: Tuleb

vaadata ka proporlsioone.

Elviire Villa: P 6.4 - teenuskeskuste vaheline suhtlemine korraldatakse valdavalt kaugtdo
pdhimdtteid arvestades, mida siin m6eldakse?

Kadi Kukk: Inimesed ei pea tihes kohas koos istuma, suheldakse meil ja telefoni teel.
Blviire Villa: Teenuskeskused asuvad

- kas luuakse vdi asuvad.

Arvo Pennonen: Kas mingid aadressid tulevad taha?

Elviire Villa: Kui Tartu on t6mbekeskus, siis kdik teenused vdiksid asuda
Teenuskeskuses siiilitatakse vdi luuakse - kas siis v6etakse ametnikke juurde?

Tartus.

Kadi Kukk: M6eldud on spetsiifilisi ametikohti, Puhja pakkus nt maastikuarhitekti.

Kiilli Suvi: Sotsi valdkonnad lahku liii.ia, nt lastekaitsespetsialist. Nt kui maastikuarhitekt on
piirit Laevast, siis ta v6ib tootada Laevas"
Arvo Pennonen: Strateegiline juhtimine on koondatud iihte kohta. Tuleb rida koole, kes neid
kureerib? Kas k6ik direktorid hakkavad omaette tegutsema?
Elviire Villa: Opetajate tootasud, millised on pdhimdtted?

Seda pole kirjas, vaia on tihtlustada.

Ago Vooremiie: li.ikkasime Tabivere ettepaneku tagasi, kuna leidsime, et ei ole mdistlik praegu
teda kaasata ja alustada sama tood.

Elviire Villa: Tartu vallale tulevad juurde Yara, Peipsi2iiire, Alatskivi, Piiriissaare.
Koit Prants: Kui piirkonda jiietakse alles ametnikud,

aga ruha ja otsustusOigust ei anta, siis see

piirkond ei arene kuhugi.

Elviire Villa: Elva piirkonnal on leping juba avalikustamisel, nad on meist tiiki maad eespool,
protokollid ja valdade ettepanekud olid varakult kiittesaadavad. Niitid pannakse Puhja asjad
sisse ja avalikustatakse uuesti, jOuavad ilusti valmis.

Elviire Villa: Kiilaliikumisest pole juttu, ktilaliikumine peab muutuma. Kes garanteerib, et
Laeva vallast i.ildse keegi volikogusse saab. Tehakse koost66d ja toetatakse vabaiihenduste
tegevust, mis mdeldakse vabaiihenduste all? Arendama peaks ki.ilavanemate vabatahtlikku
valimist. Piirkonnakogu vdi midagi peab siia jiiZtma.

Koit Prants: mdeldaksegi ktilaliikumist.

Elviire Villa: siiilitatakse olemasolevad perearsti vastuv6tupunktid Laevas, Puhjas ja
Ilmatsalus. Mismoodi siiilitatakse? Sailitada saab siis, kui on valla omandis olevas hoones ja sa
seda toetad. Valla omandis hoone - kui teha korda, siis v6ib sinna ka m6ni teine perearst tulla.

Ago Vooremiie: Kui valla keskus on Tartus, siis kiiid seal arsti juures ja vajadusel saad ka
vallast liibi astuda.

Elviire Villa: V6iks panna, et siiilitatakse valla omandis olevad perearstikeskused. Kuidas on
sotsiaaltransporditeenus kavandatud? Kuidas hakkab kiiima? Sotsiaaltranspordi teenuse
osutamine ei ole sotsiaaln6uniku i.ilesanne, tuleks inimene toole v6tma. Kersti tegeles arsti
juurde viimise ja toomisega.

Elviire Villa: Tuleb tagada i.ihendus lasteaedade, p6hikoolide ja gi.imnaasiumidega. Kuidas
vallakeskusega jliiib? Tartu linnas on tihistransport, sinna liihevad maakonnaliinid, kuidas
tagatakse tihendus K6rvekiilaga.

Koit Prants: Uhinenud valdade bussiringid on need, mida

oma bussidega veetakse.

Kiilli suvi: Mis suuna me vStame?
Arvo Pennonen: Tabivere ootab sundliitmist.

Kadi Kukk: Tabivere huvi liituda Tartuga, t6mbekeskus on Tarlu linn. Kui keegi

teeb

ettepaneku ainult Tartule, siis meiega ta liibi ei riiiigi.

Elviire Villa: Laeva, Tiihtvere, Tartu, Ya1a, Peipsiiiiire, Piirissaare, Alatskivi i.ihinevad. Pala
liiks kohtusse. Kui teised tulevad juurde, siis 2/3 ei ole Tartu vald. Oktoobriks saab uus
iihinemisleping. Nii ta liiheb, mina olen sellega arvestanud. Ootama pole m6tet jAAda.
Ago Vooremiie: Selles ulatuses, mis meile raha pakutakse, me seda ei niie.

Arvo Pennonen: Juhtriihmale ettepanek -viilja selgitada, kui kiiresti selgub t6de, milline on
teiste liibiriiiikij ate seisukoht.

Karmen Kukk: Info esitada volikogu liikmetele kirjalikult, me saame kokku volikoguga alles
04.10. muidu volikogu liikmed on teadmatuses.

Info
Ago Vooremfle: Probleeme on kalapiiiisuga. Miks pole lSplikku selgust, kas projekt on 6ige
v6i vale.

Koit Prants: Sademete hulk on olnud suur, uputas mitte ainult kalapiiiis vaid ka igal pool mujal.
K6igi osapooltega olime iihise laua taga, PSllumajandusamet puhastab sillast allavoolu j6ge,

siis vaatame edasi, mis saab. Kalapddsu tegemisel pole muudetud alaveetaset ega ka
iilaveetaset. Sademeid pole tulnud ja praegu on vesi jiille alla liiinud.
Kadi Kukk: P6llumajandusamet teeb oma too iira, puhastab j6e sillast allavoolu ja siis vaatame
edasi. Kui vaidlus kestab, tuleb tellida eksperliis.
Ago Vooremiie: Kaks piieva tagasi kuulsin, et projekt oli valesti tehtud.

Elviire Villa: Tuletdrjeauto, kuidas sellega on. Kas on olnud jutt, et leppige kokku Porlaaliga.
Turvalisuse ki.isimus, kui P66steselts ei saa uut autot vastu vdtta. Hinnapakkumine on 15 000,
garaaLi pole vaja kOrgemaks teha, v6tke maa sisse. Vald peaks pakkuma abi MTUIe projekti
kirjutamisel.

Arvo Pennonen: Kui tahavad mingist meetmest rahasaada,tuleb teha ehituslik projekt. Palusin
Harril TASi kodulehte uurida, palusin vdtta kolm hinnapakkumist ning vajadusel olen ndus
aitama proj ekti ko o stami se ga.

Elviire Villa: Auto tuleb

saada

ja kuidagi edasi minna. Rendileping, kui pikaks ajaks sai? Kui

5 a, siis on vaja rohkem.

Koit Prants: Kui kevadel auto saavad, siis tuleb ka lahendus leida.
Karmen Kukk: Alguses oli plaan, et Erkki Remmelkoor aitab teha, kuid

see

jiii

iira. Kaalutud

on ka seda, et otsapealne garaaL

Arvo Pennonen: Mul on vaja

saada

info selle kohta, mida on vaja teha. Neile on tehtud

ettepanek, et astuge Piiiisteliidu liikmeks, sealtkaudu levib info.

Jiiri Koster:

Peavad tulema siia

ja asjad tuleb selgeks riiiikida.

Kaido Pddersoo: Kui on mingid hinnapakkumised v6etud, siis neid tahaks niiha.

Koit Prants:01.07 sai sotsiaalmaja ehitamise leping sdlmitud. Reedel oli koosolek,28.02
peaks valmis saama, t66de graafik on esitatud. T66de juhataja liiks lira. Praegu teevad Pajusi
objekti, siis tulevad topelt suurema meeskonnaga siia. Soovime, et parkla tuleks suurem, see oli
ainult 5 kohta, soovime, et saaks ka kultuurimaja parklaks.

Elviire Villa: Lepingut pole registris, tahan

seda niiha. Kas rahadega tuleb villja?

arvestusega tuleb juurde arvestada. Aeg-ajalt tuleb projekt tile
vaadata, et millised lahendused teha. Nt Telia ei liihe viilja, leping tahtajatu, maksab renti.

Koit Prants: Ruutmeetrite

Elviire Villa: Kui suurt tiiiendavat raha maksta tuleb?

Koit Prants:

Praegu projekteerivad, tiiiendav kalkulatsioon tuleb sinna juurde.

Ago Vooremiie: Valla korterite i.iiirilepingud, kuidas nendega on?

Kadi Kukk: Korterite lepingud on tahtajatud. Valdade avalikus kasutuses olevad

teed
vaadatakse iile, antakse hinnang seisundile, filmitakse, pildistatakse, tehakse ettepanekud,
millised vdiks veel avalikult kasutatavad teed. Selle pdhjal saab asjaga edasi tegeleda.

Elviire Villa: Teede lepingut pole riigihangete registris.

Koit Prants: Lepingud on s6lmitud.

Lepiti kokku,

Kiilli

et

jiirgmine volikogu istung toimub 04.10.2016.

-fu*.Suvi

Vallavolikogu esimees

