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Osalesid: vallavanem Koit Prants, arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk, finantsjuhtpearaamatupidaja Ulvi Viilvere, majandusspetsialist Tiit Sangla, sotsiaaltööjuht,
lastekaitsespetsialist Kersti Kõrge.
Päevakorra projekt:
1. Laeva valla 2016.aasta eelarve II lisaeelarve I lugemine
2. Tartumaa maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu
mittekooskõlastamine
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega mittenõustumine
4. Kannestiku (katastriüksus 38301:003:0336) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
5. Vallavanema puhkusele lubamine
6. Informatsioon. Vaba arutelu
Päevakorra kinnitamise poolt oli 5 volikogu liiget.

1. Laeva valla 2016.aasta eelarve II lisaeelarve I lugemine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitusi eelnõu kohta.
Ulvi Viilvere: Lasteaia remont läks kallimaks kui planeeritud ning seetõttu tuli teha
eelarvesiseseid muudatusi, arvele on võetud ka täiendavad tulud.

Koit Prants: lasteaia remondiks oli kavandatud 6000 eurot. Vaatamas käis 5 ehitusfirmat,
neist kolm tegid pakkumise ning kõige soodsam ka valiti. Arvestama pidi Tervisekaitseameti
ettekirjutusega, samuti vajadusega alumise korruse koridori põranda kate vahetada ning
aluspind korralikult tasandada. Lisakulud on põhjendatud, lasteaia töötajad on hetkel remondi
kvaliteediga rahul.
Karmen Kukk: kuna tööd lõpetatakse?
Koit Prants: 26.08.2016, ka spordihoone saun ja kool saavad selleks ajaks valmis,
mänguväljak on valmis, rannas on tööd lõpetatud. Sotsiaalmaja ehitus käib.
Ulvi Viilvere: 5000 eurot on kavandatud Siniküla rauaeraldusfiltri soetamiseks.
Tiit Sangla: Sinikülas on rauda üle normi, kui vesi seisab, siis läheb halliks. Inimesed
kaebavad, peame olukorra kuidagi lahendama. Raua sisaldus vees kõigub 300-400 µg/l vahel.
Ulvi Viilvere: majanduskomisjon arutas lisaeelarvet ning oli sellega nõus, välja arvatud
haiguslehel oleva vallasekretärile lahkumishüvitise maksmine.
Karmen Kukk: eelmises volikogus oli juttu, et vallasekretäri asendav Ülenurme vallasekretär
töötasu asendamise eest ei saa. Kas sellisel juhul ei võiks maksta seda summat palgafondist?
Miks peab raha reservfondist võtma?
Ulvi Viilvere: minule, Kadile ja Jutale on makstud lisatasu vallasekretäri asendamise eest.
Praegu ei tea, millise palgaga tulevad uued inimesed tööle.
Karmen Kukk: kas me oleme kohustatud vallasekretärile hüvitist maksma?
Koit Prants: juristidega on teemat arutatud, tänasel päeval me enam ei peaks maksma.
Arvo Pennonen: otsustada tuleb, kas me maksame või ei maksa vallasekretärile hüvitist, kui
ühele lahkuvale töötajale makstakse, siis tuleb ka teisi võrdselt kohelda ning neile
lahkumishüvitist maksta.
Karmen Kukk: kas vastab tõele, et vallasekretär on küsinud kergemat tööd? Arvestada tuleb
ka võimalusega, et vald kaevatakse kohtusse.
Koit Prants: vallasekretär kergemat tööd küsinud ei ole, räägime juristidega, kuidas edasi
minna.
Ago Vooremäe: kui vallasekretär tuleb nt homme tööle, siis kas ta saab oma tööd jätkata?
Millised on edasised tegevused? Kuidas seda situatsiooni fikseerida?
Koit Prants: homme kohtun juristidega ning siis selgub, kuidas edasi läheme.
Karmen Kukk: lisaeelarves on ette nähtud summa lapsehoiuteenusele, mis see täpsemalt on?
Ulvi Viilvere: see on riigieelarvest eraldatav summa lapsehoiuteenuse toetamiseks
(taastusravi, transport jne ).
Kersti Kõrge: kõik lapsed, kes on 1,5 aastased, saavad nüüd meie lasteaeda tulla.

OTSUSTATI: Nõustuda majanduskomisjoni seisukohaga ning mitte maksta vallasekretärile
kompensatsiooni. Lõpetada Laeva valla 2016. a. eelarve II lisaeelarve I lugemine ja suunata
see avalikustamisele kuni 07.09.2016.
2. Tartumaa maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
eelnõu mittekooskõlastamine
Kuulati arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Kadi Kukk: Tartu Maavalitsus on saatnud meile kooskõlastamiseks Tartumaa
maakonnaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu. Kuna nii
maakonnaplaneeringus kui ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes on mitmeid
vajakajäämisi, siis on ettepanek jätta dokumendid kooskõlastamata. Täpsemat käsitlemist
vajaks nt väärtuslike põllumajandusmaade kasutamise teema, samuti sadamate paiknemine
Emajõel, korrigeerimist vajavad planeeringu joonised.
Poolt oli 5 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 124 „Tartumaa maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu mittekooskõlastamine“.
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
mittenõustumine
Kuulati vallavanem Koit Prantsu selgitusi eelnõu kohta.

läbirääkimiste

alustamisega

Koit Prants: Tabivere Vallavolikogu tegi oma 30.06.2016 otsusega nr 52 Laeva
Vallavolikogule ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle eesmärgiga Tabivere, Tartu, Tähtvere, Laeva ja Puhja valdade ühinemiseks
üheks omavalitsusüksuseks. Ettepanek on mitte nõustuda läbirääkimiste alustamisega. Praegu
peame läbirääkimisi Puhja, Tartu ja Tähtvere vallaga. Tartu vallale on läbirääkimiste
alustamise ettepaneku teinud ka Piirissaare vald.
Arvo Pennone: ega Tabiverel pole kuhugi väga ka minna, jääb üksinda. Kuhugi ta pannakse.
Ago Vooremäe: Miks ta peaks üle maakonna piiri tulema?
Kadi Kukk: üks, mida vaadatakse, on tõmbekeskus, ja Tabivere tõmbekeskuseks on Tartu.
Poolt oli 4 volikogu liiget, erapooletu oli 1 volikogu liige.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 125 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimiste alustamisega mittenõustumine“.
4. Kannestiku (katastriüksus 38301:003:0336) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
Kuulati arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kuke selgitusi eelnõu kohta.
Poolt oli 5 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 126 „Kannestiku (katastriüksus 38301:003:0336)
jagamisel
tekkivatele
katastriüksustele
sihtotstarvete
määramine“.

5. Vallavanema puhkusele lubamine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitusi eelnõu kohta.
Poolt oli 4 volikogu liiget, erapooletu oli 1 volikogu liige.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 127 „Vallavanema puhkusele lubamine“.
6. Informatsioon. Vaba arutelu
Karmen Kukk: kas võiksime edaspidi volikogu istungite kavandamisel lähtuda
põhimääruses kokkulepitust?
Kadi Kukk: hetkel sõltuvad volikogude ajad paljuski ka ühinemisläbirääkimiste ajakavast.
Järgmisse volikogusse tuleb ka ühinemisleping.
Koit Prants: järgmise istungi aeg sõltub ka valijamehe valimistest. Kui Riigikogu presidenti
ära ei vali, siis peame meie valima valijamehe.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 13. septembril k.a.
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