LAEVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Laeva

12.01. 2016 nr 27

Algus kell 15.30, lõpp kell 18.20
Juhatas esimest päevakorrapunkti Ago Vooremäe, alates teisest päevakorrapunktist Külli Suvi
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Ene Koort, Arvo Pennonen, Kaido Põdersoo, Külli
Suvi, Ago Vooremäe, Merike Veemaa.
Hilines Kaido Põdersoo, osales alates 15,45-st.
Puudusid: Jüri Koster, Priit Raidvee.
Osalesid: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, vallasekretär Helen Mägi, vallavanem Koit
Prants, vallasekretär Helen Mägi, majandusspetsialist Tiit Sangla.
Külalisena osales vallaelanik Elviire Villa.
Päevakorra projekt:
1. Vallavolikogu esimehe valimine
2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
3. Vallavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine
4. Laeva valla 2016. a eelarve vastuvõtmine, II lugemine
5. Nõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega
6. Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine
7. Laeva Vallavolikogu 18.06.2013 määruse nr 79 „Laeva valla ametiasutuse palgajuhend“
muutmine
8. Vallavanemale preemia maksmine
9. Vallavanema puhkusele lubamine
10. Vaba arutelu
Volikogu liige Karmen Kukk tegi ettepaneku tõsta 1. päevakorrapunkt viimaseks. Ettepaneku
poolt oli 1 volikogu liige, vastu oli 5 volikogu liiget.
Seega kinnitati esitatud päevakorra projekt päevakorrana, kinnitamise poolt 5 volikogu liiget.
1. Vallavolikogu esimehe valimine
Volikogu aseesimees Ago Vooremäe tegi ettepaneku esitada volikogu esimehe kandidaadiks Külli
Suvi.
Teisi ettepanekuid ei olnud.
Häältelugemiskomisjoni koosseisu valiti volikogu liikmed Karmen Kukk, Ene Koort ja Merike
Veemaa, kes andsid komisjoni koosseisu kinnitamiseks suulise nõusoleku. Komisjoni koosseis
kinnitati 6 poolthäälega.
Häältelugemiskomisjoni liikmed kandsid volikogu esimehe kandidaadi nime hääletussedelitele ja
jagasid välja 7 sedelit volikogu liikmetele salajaseks hääletamiseks.

Toimus hääletamine.
6 poolthäälega valiti vallavolikogu esimeheks Külli Suvi, 1 sedel oli kehtetu.
Sellekohane valimiskomisjoni otsus nr 12 12.01.16 on lisatud volikogu istungi protokollile.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 98 „ Vallavolikogu esimehe valimine“
2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Ago Vooremäe ettepanek oli, et kuna volikokku pääses 2 erakonna ja 1 valimisliidu liikmeid, siis
praegu on revisjonikomisjonis 2 osapoolt esindatud, oleks kena kui sinna saaks valitud ka
kolmanda osapoole esindaja. Mida arvab sellest ettepanekust Kaido Põdersoo?
Kaido Põdersoo väitis, et juhib majanduskomisjoni ja revisjonikomisjoni esimees olla, läheks tal
üle jõu.
Merike Veemaa pakkus välja Arvo Pennoneni kandidatuuri, kes aga taandas enda kandidatuuri.
Karmen Kukk tegi ettepaneku lükata revisjonikomisjoni esimehe valimine edasi järgmisse
volikokku, siis on kohal ka tänased puudujad ja valikuvõimalus on suurem.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes selle poolt, et 2. päevakorrapunkt „Vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimehe valimine“ võetakse järgmise volikogu istungi päevakorda?
Poolt oli 6 volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 volikogu liige oli erapooletu.
3. Vallavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine
Külli Suvi tegi ettepaneku valida majanduskomisjoni aseesimeheks Karmen Kukk.
Teisi ettepanekuid ei olnud.
Häältelugemiskomisjoni koosseisu valiti volikogu liikmed Ene Koort, Kaido Põdersoo ja Merike
Veemaa, kes andsid komisjoni koosseisu kinnitamiseks suulise nõusoleku. Komisjoni koosseis
kinnitati 7 poolthäälega.
Häältelugemiskomisjoni liikmed kandsid majanduskomisjoni aseesimehe kandidaadi nime
hääletussedelitele ja jagasid välja 7 sedelit volikogu liikmetele salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Häälte jagunemine: 6 poolt, vastu 0, 1 erapooletu.
6 poolthäälega valiti majanduskomisjoni aseesimeheks Karmen Kukk.
Sellekohane valimiskomisjoni otsus nr 13 12.01.16 on lisatud volikogu istungi protokollile.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 99 „Vallavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine “
4. Laeva valla 2016. a eelarve vastuvõtmine, II lugemine
Elviire Villa selgitas, et viibib istungil sooviga, et kõik tema poolt esitatud parandusettepanekud
hääletataks volikogus
läbi, kuna lähtuvalt majanduskomisjoni protokollist seda
majanduskomisjoni koosolekul ei tehtud. Vallavalitsuse protokolli väljavõttest võib aga lugeda, et
vallavalitsus
toetab
kõiki
muudatusettepanekuid,
kuid
arvestab
kõiki
esitatud
muudatusettepanekuid lisaeelarves peale rahandusministeeriumi poolt riigieelarveliste eraldiste
kinnitamist.
See on aga vallavalitsuse poolt väga vastutustundetu suhtumine valla eelarvesse, teades samas, et
tulubaas väheneb ja kavas on veel olemasolevaid kulusid suurendada.
Tänase seisuga saame tasandusfondi ca 15 000 vähem kui arvestatud, täna istungil arutamisele
tulevate palgajuhendite muutmise vastuvõtmisega suurenevad personalikulud ca 17000 eurot,
majanduskomisjoni protokollist saame teada, et külakeskuse küttesüsteemi jaoks omaosalust on
vaja juurde 18000, seega tuleb eelarves puudu kuskil 50 000 eurot ja tuleb teha hoopis negatiivne
lisaeelarve. Vallavalitsus aga kinnitab, et parandusettepanekuid arvestatakse lisaeelarvega. Ei
maksa arvata, et raha tuleb kuskilt juurde, valikud tuleb teha kohe.

Kaido Põdersoo vastas, et majanduskomisjon teab, et komisjoni ettepanekud on vaid
soovituslikud ja seepärast otsustas need volikokku suunata.
Koit Prants täpsustas, et tegelikult on peale õpetajate palga ja kooli finantseerimise kõik rahad
lahtised, seetõttu tegigi vallavalitsus sellise ettepaneku, et lükkaks kõik parandusettepanekud
lisaeelarvesse või siis on siin volikogu otsustamise koht ja lähme eelarvega edasi järgmisse faasi.
Elviire Villa andis teada, et on nõus osaliselt muutma oma parandusettepanekuid. Muu puuetega
inimeste sots. kaitse kulusid vähendada mitte 6722 euro võrra , vaid 5722 euro võrra. Et
parandusettepanekud oleksid tasakaalus suunata summa 5341 eurot valla 25. aasta juubeli
tähistamiseks ja parandusettepanekut tulude vähendamise osas 6341 eurot mitte arvestada.
1.Asuti hääletama Elviire Villa parandusettepanekuid Laeva valla 2016. aasta eelarvele.
1. Suurendada põhitegevuse kulusid summas
sh
1.1. 1112 Valla- ja linnavalitsus
Art
500
506
1.2. 4900 Muu majandus (sh majandus haldus)
Art
500
506
1.3. 5400 Bioloogiline mitmekesisus
Art
500
506
1.4. 6605 Muu elamu- ja komm. majandus
Art
500
506
1.5. 8107 Noorsootöö ja noortekeskused
Art
5515
1.6. 8201 Raamatukogud
Art
500
506
1.7. 8209 Seltsitegevus
Art
450
1.8.

Valla 25. Aastapäeva tähistamine

8194
340
254
86
786
600
186
315
320
-5
163
180
- 17
138
138
111
92
19
1000
1000
5341

2. Vähendada põhitegevuse kulusid summas
8194
sh
2.1. 8202 Rahva- ja kultuurimajad
1422
Art
500
1040
506
382
2.2. 1021 Muu puuetega inimeste sots. kaitse personalikulud
5722
2.3. 3200 Päästeteenused
1050
Art
5500
200
Art
5513
850

Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et Elviire Villa esitatud
parandusettepanekud lisada valla eelarvesse?
Poolt oli 6 volikogu liiget, vastu ei olnud, 1 volikogu liige oli erapooletu.
2. Laeva valla elanik Juta Mäesepa parandusettepanek Laeva valla 2016. aasta eelarvele
Suurendada eelarve kulusid selliselt, et oleks võimalik korda teha Laeva Kultuurimaja juurest
suurte majade juurde suunduv pargitee. Samuti Rohekoja juures olev pargitee ja pargi
kauplusepoolne trepp.
Rahastamise katteallikana näeb ta tulumaksust laekumise vahendite summa suurendamist.
Parandusettepanekule oli juurde lisatud hinnapakkumised ca 13 000 (mõlemad pargiteed + trepp).
Karmen Kukk leidis, et see on väga vajalik ära teha ja oleks vaja pargiteele, mis läheb
kultuurimaja juurest majade juurde, panna lisaks juurde ka tänavavalgustus. Samuti on see ainuke
pargitee, mis üldse suundub kultuurimaja juurde.
Ka Rohekoja juures olev pargitee ja trepp, need on vaja kindlasti ära teha.
Kaido Põdersoo selgitas, et komisjoni liikmed toetasid samuti ettepanekut, aga küsimus oli
rahastamise osas. Komisjon ei olnud nõus vallavanema ettepanekuga, leida raha jooksvalt teede
remontide arvelt, samuti ei saa loota tulumaksu ülelaekumisele. Üks võimalus oleks lisaeelarvega
seda teede korralise hoolduse summat tõsta ja ta sinna alla panna, lisada investeeringutesse.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et Juta Mäesepa poolt esitatud
parandusettepanek summas 13 000 eurot viia eelarvesse investeerimistegevuse alla.
Poolt oli 7 volikogu liiget, vastu ei olnud.

3. Vallavalitsuse liikme Tiit Sangla parandusettepanekud Laeva valla 2016. aasta eelarvele
Lisada eelarvesse Lasteaed- külakeskuse valvesignalisatsioon
1200
Volikogu liikmed kõik poolt, kirjutada projekt.
Ujumiskoha riietuskabiin, istepink, prügikast, teadete tahvel
Kõik volikogu liikmed poolt, kirjutada projekt, kui sealt raha ei saa,
siis võetakse reservist

1600

Opel Vivaro soojendus
2000
Volikogu liikmed toetavad ettepanekut, uurida vahetust teise bussi vastu,
millel on soojendus peal, võtta hinnapakkumised
Töökoja aken 2,00 x 2,40
Volikogu liikmed toetavad ettepanekut, raha reklaamimaksust

450

Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et Tiit Sangla poolt esitatud
parandusettepanekud viia eelarvesse?
Poolt oli 7 volikogu liiget, vastu ei olnud.

4. Majanduskomisjoni liige Enn Tummi parandusettepanekud Laeva valla 2016.a. eelarve
kohta
1. Investeeringutegevust 2016 aastal muuta alljärgnevalt: (muudatused tumedas kirjas)
Maksumus valla eelarve
Valla teed
Ankru tee remont, pindamine 0-200m
Koit Prants- Jääb samaks, eelarves olemas.
Kõik volikogu liikmed nõus.

19038

52866

9000

9000

Müüri tee remont, kruusakate 0-1600 m 10000
Koit Prants- RMK teeb oma tööd ära ja siis korrastab,
Vald teeb hooldusega kruusavedu.
Kõik volikogu liikmed nõus.

10000

Laeva-Kärevere tee remont
15000
15000
Kruusakate 0-2550 m
Koit Prants- 0-2550 m jätta välja ja vastavalt vajadusele tehakse hoolduse käigus
Kõik volikogu liikmed nõus.
Truusa tee remont, pindamine 0-330 m 12000
12000
Koit Prants- Ei ole eelarvestrateegias sees, jääb praegu välja.
Kõik volikogu liikmed nõus.
Keskuse ringtee remont
26500
26500
pindamine 0-1030 m
Koit Prants- PKT II reservnimekirjas sees, oma eelarvest seda praegu ette ei näe.
Kõik volikogu liikmed nõus.
Laeva Palupõhja, pindamine 0-1165 m
28000
28000
truubi paigaldus 0-50 m
Koit Prants- On eelarvestrateegias sees, arvatavasti saame sellel aastal raha ja see saab
ära tehtud.
Kõik volikogu liikmed nõus.
Kergliiklustee ettevalmistavad tegevused 79500

79500

Istungi juhataja pani hääletusele, kas kõik on nõus Enn Tummi parandusettepanekutele esitatud
seletuste ja muudatustega
Poolt oli 7 volikogu liiget.
Karmen Kukk palus meeles pidada ja mitte unustada, et teede juures tuleb seletuskirjas kenasti
lahti kirjutada, mis teede all on kajastatud, mis Ennu ettepanekutes oli.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et praegu määruse eelnõu „ Laeva valla
2016. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine katkestada, parandusettepanekud sisse viia ja
esitada volikogu istungile märtsis.
Poolt 7 volikogu liiget.

5.Nõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimistega alustamisega
Kuulati vallasekretär Helen Mägi selgitust eelnõu kohta.
Istungi juhataja pani hääletusele, eelnõu punkti 1, kes on selle poolt, et alustaksime läbirääkimisi?
Poolt 7 volikogu liiget.
Arvo Pennonen tegi ettepaneku otsustada ära kas lähme läbirääkimistele volikogu liikmetena +
vabatahtlikkuse variant või siis nii nagu on väljapakutud eelnõus.
Ago Vooremäe arvas, et põhimõtteliselt on rahva poolt antud volitused ikkagi valimisliitudele ja
erakondadele. Seda ongi eelnõu esitaja silmas pidanud. Just, et teada paremini rahva soove ja
huvisid. Vallavanem ega arengu- ning keskkonnanõunik ei ole meil kohalik, kui nad hakkavad
meie asju siin päris otsustama, siis see ei ole ka õige, motivatsioon võib muutuda.
Koit Prants- Ei vallavanemal ega arengu- ning keskkonnanõunikul ei ole mingit otsustamise
õigust ja see kas me oleme kohalik või mitte, see ei muuda meie töö tulemust. See on rumal
ametnik, kelle motivatsiooni muudab asukoht.
Karmen Kukk pooldas varianti, kus on kaasatud volikogu liikmed ja vabatahtlikud volikogu
liikmed.
Ene Koort arvas, et võiks olla volikogu esimees ja vallavanem.
Koit Prants tegi ettepaneku, et läbirääkimiste komisjoni kuuluksid volikogu esimees, vallavanem
+ vabatahtlikud soovijad.
Istungi juhataja pani hääletusele eelnõu punkti 2, nimetada Laeva valla esindajateks otsuse punktis
1 nimetatud läbirääkimistel vallavolikogu esimees Külli Suvi, vallavolikogu liige Karmen Kukk,
vallavanem Koit Prants.
Poolt 7 volikogu liiget
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 100 „Nõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimistega alustamisega.”
6. Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine
7. Laeva Vallavolikogu 18.06.2013 määruse nr 79 „Laeva valla ametiasutuse palgajuhend“
muutmine
Eelnõusid menetleti koos.
Ulvi Viilvere selgitas, et palgamääruste tegemine tulenes miinimumpalga tõusust.
Praegu läheb miinimumpalk suuremaks kui on kasvataja abi põhipalk. Viimane hakkab saama
koristajaga ühte palka, see ei ole normaalne. Palgamäärused tähendavad 17 000 eurot lisakulu
eelarvele. Kindlasti tuleb veel kõik majanduskulud üle vaadata.
Koit Prants ütles, et miinimumpalgaga tuleb arvestada, see on kogu selle asja aluseks, edasi on
kaalutluse koht, kuidas eelarves raha jagub nii saab seda ka eelarves kajastada.
Ene Koort arvas, et igas asutuses peaks olema proportsioonid paigas. Nii palju kui on tõusnud
miinimumpalk, nii palju peaks ka teistel palk tõusma, et jääks vastutus ja kõik see tähtsus
proportsioonis paika, vastavalt võimalustele. See tähendab, et koristaja ja juht ei pea võrdselt
juurde saama.
OTSUSTATI: Suunata eelnõud samal kujul majanduskomisjoni ja teha juurde arvestused, kuidas
see siis eelarvet mõjutab.

8. Vallavanemale preemia maksmine
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt oli 4 volikogu liiget, vastu ei olnud ja 3 volikogu
liiget olid erapooletud.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 101 „Vallavanemale preemia maksmine.“

9. Vallavanema puhkusele lubamine
Ago Vooremäe tegi ettepaneku täiendada otsust punktiga 3 järgmises sõnastuses:
3.Maksta Kadi Kukk`ele vallavanema ülesannete täitmise eest lisatasu 200 eurot.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et maksta Kadi Kukk`ele vallavanema
ülesannete täitmise eest lisatasu – poolt 5, vastu ei ole, erapooletud 2
Maksta 200 eurot. - poolt 5, vastu ei ole, erapooletud 2
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 102 „ Vallavanema puhkusele lubamine“

10. Vaba arutelu
Koit Prants andis infot nn. sots maja tegemistest ja küsis volikogu arvamust selle kohta, et teeks
kahe aasta hanke kokku ja valmistaks selleks vajalikud dokumendid ette.
Volikogu liikmed nõustusid vallavanema ettepanekuga.
Karmen Kukk teavitas volikogu olukorrast noortekeskuses, ruumid külmad, kütte toimimisega
on probleemid.
Volikogu liikmed võtsid info teadmiseks.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 2. veebruaril k. a algusega kell 15.30.

/allkirjastatud digitaalselt/
Külli Suvi
Vallavolikogu esimees

