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Päevakorra projekti kinnitamise poolt päevakorrana oli 8 volikogu liiget.
1.Laeva valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
Kuulati Kaimo Puniste selgitusi arengukava kohta.
Kaido Põdersoo ütles, et tegevuskava tabelisse 5 said uuendused sisse viidud, aga punkti 3.
Arengustrateegia ja eesmärgid, alapunkti 3.3.1 elukeskkond ja tehniline infrastruktuur on sisse
viimata, et lisaks Käreverele on plaanis rajada tsentraalne veevarustus ka Sinikülla Pilpa teele.
Samuti kergliiklusteede puhul räägime juba ka Laeva-Valmaotsa teest, see tuleks sinna lisada ja
need muudatused sisse viia.
Ettepanekutega nõustusid ka teised volikogu liikmed.
Istungi juhataja tegi ettepaneku määrus “Laeva valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine
ja uue redaktsiooni kinnitamine” koos nimetatud muudatustega vastu võtta.
Elviire Villa selgitas, et tema arvates eelnõu vastuvõtmisega eiratakse valla põhimääruses
sätestatut, kuna eelnõud arutatakse uue koosseisuga. Laeva valla põhimäärusest tulenevalt tuleb
arengukava eelnõu panna kahele lugemisele. Pealegi ei ole täna kohalviibivatest volikogu
liikmetest pooled, s.o 4 liiget, saanud osaleda eelnõu I lugemisel, samuti on muudetud I lugemisel

olnud eelnõu pealkirja. Eelnõule ei olnud juurde lisatud
arusaadav millega meil tegemist on ja miks me seda teeme.

mingisugust seletuskirja, et oleks

Helen Mägi selgitas, et seda, kas menetluses pooleliolevate eelnõude lugemist jätkatakse või
käsitletakse neid volikogus kui uusi eelnõusid, seda peab otsustama volikogu. Vale ei ole kumbki
variant.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et määruse eelnõu I lugemine lõpetada ja
suunata see II lugemisele.
Poolt oli 8 volikogu liiget.

2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
Ulvi Viilvere selgitas, et eelarvestrateegiasse on muudatused sisse viidud.
Elviire Villa vastas sellepeale, et ei ole sisse viidud kõiki parandusi. Jätkuvalt on tabelis 5
tulumaksu laekumine 442 516, aga tabelis 10 laekumine 443 400, samuti on parandamata lk 8
majanduskulud ja majandamiskulud.
Tabel 7 – tulud kaupade ja teenuste müügist, leian, et vähemalt 2016.a. on tulud üle prognoositud,
sest kruusakarjääris lõpeb kaevandamine 1. märtsil. Tuleks lahti kirjutada palju laekub tulu
karjäärist ja palju laekub allasutuste tegevusest.
Arvo Pennonen pakkus välja, et kuna võrreldavate numbritena on aastal 2017 pakutud 93 000,
siis jätta aasta 2016 samuti 93 000 või natuke rohkem, seda peab korrigeerima.
Elviire Villa küsis veel, et strateegias näitad, et 2014.a majandamiskulud vähenevad. Praegu
2013.a. loodetava järgi moodustavad majandamiskulud põhitegevuse kuludest 41 % ja
personalikulud 54%, 2014.a vastavalt 40% ja 55%. Mille arvel siis toimub vähenemine
majandamiskulude osas? Loodad sellel aastal täita majandamiskulusid 303 000 ja järgmisel aastal
planeerid täita 290 000. Kust see kokkuhoid tuleb?
Ulvi Viilvere vastas, et tänavu sai lasteaeda remonditud ja järgmisel aastal ei remondi, sealt ka
vähenemine.
Elviire Villa juhtis veel tähelepanu asjaolule, et arengukava ja eelarvestrateegia on omavahel
kooskõlas. Kui me arengukava tegevuskavas toome eraldi välja I etapi, II etapi, siis võiks ka
eelarvestrateegias need objektid nii olla.
Samuti küsis ta Ulvi käest, et kas ta on kasutanud tasandusfondi prognoosimisel
rahandusministeeriumi leheküljel olevat tasandusfondi mudelit 2014-2018? Kui sinna panna
vastavad arvud sisse, siis on sealt väga hea prognoosida tasandusfondi suurust.
Kui tema proovis seda mudelit, siis leidis, et ka tasandusfondi on prognoosinud üle.
Ulvi Viilvere vastas, et ei ole jah, ta suhtleb otse Kersti Sannikuga.
Istungi juhataja vabandas ja katkestas sõnavõtu, öeldes et kõneleja aeg 5 minutit ja lisaeg 5 minutit
on läbi, kas oleks võimalik need tähelepanekud kirjalikult saada, et oleks hea järge pidada.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et määruse eelnõu “Laeva valla
eelarvestrateegia aastateks 2014-2017” I lugemine kuulutada lõppenuks ja suunata see II
lugemisele, koos nende muudatusettepanekutega.
Poolt oli 8 volikogu liiget.

3.Laeva Vallavolikogu esimehe töötasu määramine
Vastavalt KOKS-i § 17 lõikele 5 taandas Kaido Põdersoo ennast otsuse arutamisest ja
otsustamisest.

Arvo Pennonen tegi ettepaneku jätta töötasu number 130 eurot samaks, kuna eelarve on aasta
lõpuni paigas.
Elviire Villa tegi ettepaneku lisada otsuse punkti 1 Kaido Põdersoo nimi, et oleks tegemist ikka
otsusega, mitte määrusega ja palus parandada otsuse preambulis ära määruse nr 62 vastuvõtmise
kuupäev, õige on 28.02.2012
OTSUSTATI:
1. Määrata Laeva Vallavolikogu esimehele Kaido Põdersoole makstava töötasu suuruseks 130
eurot kuus.
2. Punktis 1 nimetatud tasu rakendatakse tagasiulatuvalt alates vallavolikogu esimehe valimisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Poolt oli 6 volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige.
Võtta vastu otsus nr 2 “Laeva Vallavolikogu esimehe töötasu määramine “

4. Laeva vallavanema valimine
Istungi juhataja palus esitada vallavanema kandidaate.
Külli Suvi esitas vallavanema kandidaadiks Elviire Villa.
Arvo Pennonen tegi ettepaneku valida vallavanemaks Kalev Kurs
Ühehäälselt moodustati häältelugemiskomisjon koosseisus Helen Mägi, Harri Orro, Karmen Kukk.
Istungi juhataja andis esitamise järjekorras sõna vallavanema kandidaatidele enda tutvustamiseks.
ELVIIRE VILLA – Miks ma nõustun kandideerima vallavanemaks?
Sellepärast, et ma tahaksin midagi valla heaks ära teha. Laeva on mu koduvald olnud peaaegu juba
40 aastat. Ja tema käekäik on minu jaoks väga oluline.
Ma ei taha leppida sellega, mis praegu toimub Laeva vallas. Ei saa leppida sellega, et
vallavalitsuses ollakse rahulolus iseendaga ja leian, et Laeva valla juhtimises on vaja väga hädasti
teha muutusi. Leian, et Laeva vald on praegusel momendil seisaku ajajärgus, et mitte öelda
taandarengus. Minu jaoks on väga oluline küsimus selles, et kas me lepime jätkuvalt sellega, et
Laeva vald tasakesi uinub või oleme valmis uuteks arenguteks. Nendeks arenguteks ja
võimalusteks, mida senini ei ole kas juletud teha või osatud teha. Me peaksime ikka tegelikult
vaimult ja tahtmiselt suuremad olema.
Artur Alliksaar on ütelnud väga ilusti ühes oma luuletuses... Me julgeme tahta ja tahet omadagi nii
naeruväärselt vähe, enamasti lepime lähimaga, enamasti lepime lühimaga, enamasti lepime
tühimaga ja olematus võiks ju ka olemata olla...
Ma leian, et mul on olemas teadmisi ja kogemusi kohaliku omavalitsuse toimimisest, ka
juhtimisoskus on olemas, nii et ma saaksin neid kasutada Laeva valla arengu heaks.
Võiks öelda, et siin on ka väike emotsionaalne taust juures- kunagi sai oldud Laeva valla sünni
juures ja arvestades Tõmbekeskuste Eesti omavalitsusreformi ajakava, siis ma võiksin olla ka tema
loojangu juures. Aitäh.
A.Pennonen- Kas Tartus siis on juba tööpõld otsa saanud või?
E.Villa – Ei, Tartus on mul tööpõld olemas, nii et kui ei osutu valituks, siis töö on alles.
KALEV KURS- Lugupeetud volikogu, ma ei tahaks küll nõustuda Elviire väitega, et Laeva vald
seisab. Laeva vald kindlasti ei seisa. Laeva vald on tegutsenud ja arenenud küll. Selle aja jooksul,
mis ma siin olen olnud, näen, et vallavalitsuse töös on puudujääke olnud, aga kuna sisemised tülid
on küllaltki teravad olnud, ei ole pidanud õigeks neid asju muuta konkreetselt. Ja kindlasti on
tehtud ka mõned valed valikud aga eks neid saab ajapikku uuendada. Et väita seda, et vald ei
toimi, vald toimib, on oma töös ja tegemistes täiesti arvestatav ja samuti on valla rahaline seis väga
hea. Eelmise kandidaadi nimetatud seisaku ajajärk on sellest tingitud, et ei ole kasutatud ära neid
võimalusi projektide tegemisel, aga kui tähelepanu on suunatud mujale siis ta kipubki tegelikult nii
olema. Arvan, et kui osutun valituks, siis suudan ja tuleb tõsisemalt hakata võtma neid küsimusi,

mis vallavalitsusel tegemata või eelnevalt selle juriidilise poole pealt, eelnõude ettevalmistamisel
tegemata on jäänud, nendele tõsiselt tähelepanu pöörata. Ja usun, et need mõeldud tegemised mis
teha tuleb, neid teostama hakata ja vahendeid mida otsitakse ja on otsitud kätte leitakse ja
rakendatakse. Vald areneb täiesti normaalselt kui vaadata seda, mis muidugi ei ole ainult minu töö,
vaid on ka eelnevate tegijate töö. Laeva vald on statistika poole pealt küllalt heas seisus ja halvem
pool on nagu alla viinud sotsiaalpool. Rahade jagamine nii sotsiaalpoolele kui ka haridusele, tuleb
nende osatähtsust suurendada. Arvan ka, et oman piisavalt kogemusi, aga et neid rakendada töösse,
siis tuleb volikogul ja valitsusel siiski käsikäes töötada. Aitäh
Kandidaatide nimed kanti kõigile 8 hääletamissedelile ja sedelid jagati välja volikogu liikmetele
salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Hääled jagunesid: Elviire Villa 4 häält poolt
Kalev Kurs 4 häält poolt
Istungi juhataja teatas, et valla põhimäärus näeb sellisel puhul ette kordushääletust, kuna
vallavanema valimise puhul on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Ta tegi ettepaneku, et see kordushääletus toimuks järgmisel volikogu istungil.
Ettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget.

5. Laeva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Kaido Põdersoo tegi ettepaneku moodustada Laeva vallavalitsus 5 liikmeline, vallavanem ja 4
liiget.
Ettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget, vastu ei olnud.
OTSUSTATI:
1. Kinnitada Laeva Vallavalitsus 5-liikmelisena järgneva struktuuriga:
1.1 vallavanem
1.2 4 liiget
Võtta vastu otsus nr 3 “Laeva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine”.

6. Laeva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
Kuna vallavanemat ei valitud, siis ei toimunud ka vallavalitsuse liikmete kinnitamist.

7. Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Toimus arutelu, volikogu liikmete arvamus oli, et uue otsusega tuleb teha juurde komisjonide
tegevusvaldkonnad.
OTSUSTATI:
1. Moodustada volikogu volituste ajaks järgmised vallavolikogu alatised komisjonid:
1.1. revisjonikomisjon;
1.2. majanduskomisjon;
1.3. haridus- ja kultuurikomisjon:
1.4. vallakodanikukomisjon.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Poolt oli 8 volikogu liiget, vastu ei olnud.
Võtta vastu otsus nr 4 “Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine”.

8. Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
Komisjoni esimeeste kandidaatidena seati üles järgmised volikogu liikmed:
Revisjonikomisjon – Ago Vooremäe, Harri Orro ja Elviire Villa –taandas enda kandidatuuri
Majanduskomisjon – Kaido Põdersoo, Arvo Pennonen- taandas enda kandidatuuri
Haridus- ja kultuurikomisjon – Arvo Pennonen
Vallakodanikukomisjon – Karmen Kukk
Kandidaatide nimed kanti kõigile 8 hääletamissedelile ja sedelid jagati välja volikogu liikmetele
salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Hääled jagunesid:
Revisjonikomisjoni esimees
- Ago Vooremäe 2 poolt, vastu ei olnud
- Harri Orro
6 poolt, vastu ei olnud
Majanduskomisjoni esimees
- Kaido Põdersoo 7 poolt, vastu- 1
Haridus- ja kultuurikomisjon
– Arvo Pennonen 8 poolt, vastu ei olnud
Vallakodanikukomisjoni esimees – Karmen Kukk 8 poolt, vastu ei olnud
Seega kanti otsuse eelnõusse järgmised komisjoni esimeeste nimed:
Revisjonikomisjoni esimees
– Harri Orro
Majanduskomisjoni esimees
- Kaido Põdersoo
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
- Arvo Pennonen
Vallakodanikukomisjoni esimees
- Karmen Kukk
Otsuse eelnõu kinnitamise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 5 “Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste
valimine “.

9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.
Karmen Kukk tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Ago Vooremäe.
Ago Vooremäe tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Merike Veemaa.
Hääletamissedelitele kanti Ago Vooremäe ja Merike Veemaa nimi ja seejärel jagati sedelid välja
volikogu liikmetele salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Häälte jagunemine: Ago Vooremäe poolt 4 häält poolt
Merike Veemaa poolt 4 häält poolt
8 poolthäälega otsustati valida revisjonikomisjoni liikmed järgmisel volikogu istungil uuesti.

10. Jooksvad küsimused ja info
Kuulati vallavanema informatsiooni, mis võeti teadmiseks.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 26. novembril kell 15.30.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kaido Põdersoo
Vallavolikogu esimees

