LAEVA VALLAVOLIKOGU

ISTUNGI PROTOKOLL
Laeva

26. 11. 2013 nr 3

Algus kell 15.30, lõpp kell 17.30
Juhatas: Kaido Põdersoo.
Protokollis Juta Mäesepp
Võtsid osa volikogu liikmed: Karmen Kukk, Jüri Koster, Harri Orro, Arvo Pennonen, Kaido
Põdersoo, Külli Suvi, Merike Veemaa, Elviire Villa, Ago Vooremäe.
Osalesid: vallasekretär Helen Mägi, abivallavanem Kaimo Puniste, finantsjuht-pearaamatupidaja
Ulvi Viilvere, Laeva Kultuurimaja juhataja Karin Küttis.
Päevakorra projekt:
1.Laeva vallavanema valimine
2.Laeva Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
3.Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide tegevusvaldkondade määramine
4. Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
5. Laeva Vallavaolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
6. Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste päevale
7. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
8. Koosa tee 10 (katastriüksus 38301:003:0009) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
9. Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
10. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
11. Laeva valla Avatud Noortekeskuse asutamine
12. Info
Enne päevakorra kinnitamise juurde asumist kuulati Laeva Kultuurimaja juhataja Karin Küttise
enesetutvustust ja ülevaadet kultuuritöö kohta.
Päevakorra projekti kinnitamise poolt päevakorrana oli 9 volikogu liiget.
1.Laeva vallavanema valimine
Vallavanema kordusvalimisteks kanti kandidaatide nimed kõigile 9 hääletamissedelile ja sedelid
jagati välja volikogu liikmetele salajaseks hääletamiseks. Samaks jäi ka eelmisel istungil valitud
häältelugemiskomisjoni koosseis.
Toimus hääletamine.
Hääled jagunesid: Elviire Villa 4 häält poolt
Kalev Kurs 5 häält poolt
1. Otsustati kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll nr 5 ja valida vallavanemaks Kalev Kurs.

2. Asuti määrama vallavanema töötasu suurust.
Karmen Kukk tegi ettepaneku jätta vallavanema töötasu suurus samaks s.o. 1010 eurot kuus.
Poolt -2, vastu- 1, erapooletud - 6
Arvo Pennonen tegi ettepaneku määrata vallavanema töötasu suuruseks 1200 eurot kuus.
Poolt - 5, vastu - 2 , erapooletud - 2
Otsustati, et eelnõus täiendatakse punkti 2 sõnadega “alates vallavalitsuse ametisse kinnitamise
päevast”.
3. Maksta vallavanemale seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitust
256 eurot kuus. Poolt- 9 , vastu ei olnud.
Oldi selle poolt, et vallavanemale mobiiltelefoninumbrilt võetud kõnede jaoks kõnelimiiti ei
kehtestata, jättes seega välja otsuse eelnõust punkt 4.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et antud otsus vastu võtta?
Poolt oli 9 volikogu liiget, vastu ei olnud.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 6 “Laeva vallavanema valimine”.

2.Laeva vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Vallavanem Kalev Kurs tegi ettepaneku kinnitada Laeva vallavalitsus jätkuvalt 5 liikmelisena,
sinna kuuluksid peale tema veel Reliia Käro, Maire Jõgi, Ulvi Viilvere ja Kaimo Puniste.
Elviire Villa küsis millise valdkonnaga hakkab Reliia Käro vallavalitsuses tegelema ehk teiste
sõnadega, millist tegevusvaldkonda koordineerima?
Kalev Kurs vastas, et praegu on tegevusvaldkonnad jagamata, nad teevad seda peale esimest
koosolekut.
Kaido Põdersoo küsis, kes oleks olnud Elviire Villa kandidaadid vallavalitsuse liikmeteks?
Tegelikult oleme me kõik tahtnud, et 2 inimest oleks olnud väljastpoolt seda maja.
Elviire Villa vastas, et see on vallavanema meeskond ja vallavanem ise valib oma meeskonna. Kui
tema oleks osutunud valituks, siis oleks ta ka kandidaadid esitanud.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on vallavalitsuse liikmeteks esitatud kandidaatide kinnitamise
poolt?
Poolt oli 9 volikogu liiget, vastu ei olnud.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 7 “Laeva vallavalitsuse koosseisu kinnitamine”.
3.Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide tegevusvaldkondade määramine.
Kuulati vallasekretär Helen Mägi selgitust eelnõu kohta.
Arvo Pennonen juhtis tähelepanu asjaolule, et üheski eelnõus toodud komisjonis, ei ole puudutatud
sotsiaaltöö valdkonda. Selle võiks lisada vallakodanikukomisjoni alla.
Elviire Villa tegi järgmised muudatusettepanekud komisjonide tegevusvaldkondade
sõnastamiseks:
1. Revisjonikomisjon- vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste tegevuse kontrollimine (tegevuse
seaduslikkus, otstarbekus, tulemuslikkus), vallavara kasutamise sihipärasuse kontrollimine.
2. Vallakodanikukomisjon- valla sotsiaaltöövaldkonna, seltsitegevuse ja külaelu korraldamine.
3. Majanduskomisjon- sõna „planeerimise“ ette lisada sõna ruumiline.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et antud otsus nimetatud muudatustega vastu
võtta
Poolt oli 9 volikogu liiget, vastu ei olnud.
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4. Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
Komisjoni aseesimeeste kandidaatidena seati üles järgmised volikogu liikmed:
Revisjonikomisjon - Ago Vooremäe
Majanduskomisjon - Elviire Villa
Haridus- ja kultuurikomisjon – Merike Veemaa
Vallakodanikukomisjon – Jüri Koster
Kandidaatide nimed kanti kõigile 9 hääletamissedelile ja sedelid jagati välja volikogu liikmetele
salajaseks hääletamiseks. Volikogu liikmete soovil viis hääletamisprotseduuri läbi eelmisel
istungil vallavanema valimiseks moodustatud hääletamiskomisjon.
Toimus hääletamine.
Hääled jagunesid:
Revisjonikomisjoni aseesimees - Ago Vooremäe
9 poolt, vastu ei olnud
Majanduskomisjoni aseesimees - Elviire Villa
9 poolt, vastu ei olnud
Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees – Merike Veemaa
9 poolt, vastu ei olnud
Vallakodanikukomisjoni aseesimees – Jüri Koster
9 poolt, vastu ei olnud
Seega kanti otsuse eelnõusse järgmised komisjoni aseesimeeste nimed:
Revisjonikomisjoni aseesimees - Ago Vooremäe
Majanduskomisjoni aseesimees - Elviire Villa
Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees – Merike Veemaa
Vallakodanikukomisjoni aseesimees - Jüri Koster
Otsuse eelnõu kinnitamise poolt otsusena oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 9 “Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste
valimine”.

5. Laeva Vallavaolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine.
Elviire Villa avaldas, et antud otsuse eelnõus on tegemist kahe erineva tegevusega,
revisjonikomisjoni liikme valimisega salajasel hääletamisel ja alatiste komisjonide esimeeste
esildise alusel komisjonide koosseisu kinnitamisega, seega selle päevakorrapunkti all tuleb vastu
võtta 2 otsust, üks on revisjonikomisjoni liikme valimine ja teine on komisjonide koosseisu
kinnitamine.
Kõik volikogu liikmed nõustusid sellega.
Revisjonikomisjoni liikme valimine.
Ago Vooremäe- tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Külli Suvi.
Volikogu liikmete soovil viis hääletamisprotseduuri läbi eelmisel istungil vallavanema valimiseks
moodustatud hääletamiskomisjon.
Hääletamissedelitele kanti Külli Suvi nimi ja seejärel jagati sedelid välja volikogu liikmetele
salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Häälte jagunemine: Külli Suvi
poolt 9 häält , vastu ei olnud
Otsuse eelnõu kinnitamise poolt otsusena oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 10 “Revisjonikomisjoni liikme valimine”

1. Majanduskomisjoni esimees Kaido Põdersoo - tegi ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeteks:
1.1. Tiina Maibach-Laugmaa
1.2. Enn Tumm
1.3. Veiko Märtin
1.4. Priit Raidvee
1.5. Ulvi Viilvere
2. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Arvo Pennonen - tegi ettepaneku kinnitada komisjoni
liikmeteks:
2.1. Maire Jõgi
2.2. Angela Männik
2.3. Nadežda Niklus
2.4. Merle Raiküla
3. Vallakodanikukomisjoni esimees Karmen Kukk -tegi ettepaneku kinnitada komisjoni
liikmeteks:
3.1. Kalev Kurs
3.2. Juta Mäesepp
3.3. Merike Veemaa
Kõikide komisjonide liikmete kinnitamise poolt oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 11 “Laeva Vallavaolikogu alatiste komisjonide koosseisu
kinnitamine“.

6. Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale
TOL –i Omavalitsuste Päevale otsustati nimetada esindajaks Kaido Põdersoo ja asendusliikmeks
nimetada Ago Vooremäe.
Poolt oli 8 ja erapooletu oli 1 volikogu liige.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 12 “Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu
Omavalitsuste Päevale”.

7. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale otsustati nimetada valla esindajateks Kaido Põdersoo
ja Kalev Kurs ning esindajate asendusliikmeteks nimetada Ago Vooremäe ja Kaimo Puniste.
Poolt oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 13 “Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu
Maapäevale”.

8. Koosa tee 10 (katastriüksus 38301:003:0009) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI:Võtta vastu otsus nr 14 “Koosa tee 10 (katastriüksus 38301:003:0009) jagamisel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine”.
9. Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
Kuulati abivallavanem Kaimo Puniste selgitust, milles ta ütles, et kõik parandusettepanekud on
arengukavasse sisse viidud.
Istungi juhataja tegi ettepaneku eelnõu II lugemine lõpetada ja võtta antud määrus vastu.
Määruse vastuvõtmise poolt oli 9 volikogu liiget.

OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 1 “Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 muutmine
ja uue redaktsiooni kinnitamine”.
10. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
Elviire Villa küsis, mis kuupäeval arutati vallavalitsuse istungil eelarvestrateegia muutmist?
Ulvi Viilvere vastas, et 20. novembril.
Elviire Villa- eelmisel istungil sai palutud, et täpsustataks ja kirjutataks lahti tabelis 7 „Tulud
kaupade ja teenuste müügist 2012-2017“. Palju laekub tulu karjäärist ja palju laekub allasutuste
majandustegevusest? Tabelisse on sisseviidud eelmisel istungil tehtud ettepanekutest ainult Arvo
ettepanek 93 000 eurot, kuid tabelis on muudetud ka teisi arve võrreldes I lugemisega.
Vähendatud on võrreldes I lugemisega 2013. aasta eeldatavat täitmist 35 000 võrra. See tähendab,
et sa prognoosid üldse sellel aastal võrreldes kinnitatud eelarvega kaupade ja teenuste müügist
alalaekumist 30 % s.o. 43 000 eurot. Siis ma soovin teada, millest saame 2014 a. tulu 136 765, kui
sellel aastal tuleb täitmine 102 000?
Ulvi Viilvere vastas, et sai teada kaevandamise tasu, mis on väiksem kui oli eelarves planeeritud.
Uurisime seda ja järgmisel aastal saavad kaevandustasudest kuskil pool ammendatud. Praegu tuleb
kohe lisaeelarve.
Elviire Villa ütles, et teda huvitavad ainult konkreetsed summad, kuid ma ei saa kunagi Sinu käest
vastuseid.
Eelmisel korral ma rääkisin ka tasandusfondi 10 000 eurost, ka seletuskirjas seletad, et planeerid
10 000 eurot, aga miks sa siis kirjutad tabelisse 30 000? Veel on muudetud ka kohustuste tabelit
ehk laenude võtmist.
Varem oli tabelis, et 2015.a võtame laenu 60 000 ja 2016.a võtame ka 60 000, aga nüüd on
tabelis, et 2015.a võtame laenu 70 000 ja 2016.a võtame 120 000 eurot laenu.
Ulvi Viilvere vastas, et kui ta vähendab tulusid nii palju, siis ma ei saa eelarvet tasakaalu, sest ei
ole investeeringutesse suunatavat vaba jääki, see on ära kasutatud.
Elviire Villa ütles, et tegi selle arvestuse läbi ja see oleks järgmine:
2014.a saame omavahenditega hakkama, 2015.a on minu arvestuse järgi meil vaja laenu võtta
mitte 70000 vaid 73 000 eurot, et kataks ära investeeringute omaosaluse 84000 euro suuruses.
2016.a planeerid sa võtta 120 000 eurot laenu kui investeeringute omaosalust on planeeritud 69000
euro ulatuses ja näitad aasta lõpus likviidseid vahendeid enam kui 56 000 eurot. Milleks on vaja
maksta pangale intresse meie arvel seisvalt raha pealt? Laenu oleks vaja võtta ainult 63 000.
Ei saa panna eelarvestrateegias arve lihtsalt paika nii, et kõik klapiks, peab ikka mõtlema ka.
Kaido Põdersoo juhtis volikogu liikmete tähelepanu
Rahandusministeeriumi KOV
finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku kirjale, kus tuletatakse meelde, et vastavalt
KOFs- i § 30 lg 3 tuli volikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegia saata juba 30. oktoobriks.
Istungi juhataja tegi ettepaneku II lugemine lõpetada ja antud eelarvestrateegia vastu võtta, kes on
selle poolt?
Poolt oli 8 ja vastu 1 volikogu liige.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 2 “Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017”.

11. Laeva valla Avatud Noortekeskuse asutamine
Kuulati Karmen Kukk´e selgitust eelnõu kohta.
Arvo Pennonen küsis, miks just valla allasutus, miks mitte moodustada MTÜ, ka neile saab
tegevustoetust taotleda? Miks ei ole juures põhimäärust?
Karin Küttis selgitas, et omab nii MTÜ-ga kui ka vallaasutusega töötamise kogemust ja teab, et
MTÜ-ga peab ise rohkem majandama. Kust tuleb palgaraha, peab tegelema ise
raamatupidamisega, sellega on keerulisem toimetada. Sinna on vaja palju inimesi, kes seda käima

lükkavad. Allasutus on palju lihtsam, oluliselt mugavam, turvalisem ja riskivabam. Ja mitte keegi
ei keela luua noortekeskuse juurde mingi MTÜ, mille kaudu saaks siis raha taotleda.
Toimus arutelu, mille käigus tegi Arvo Pennonen ettepaneku, esitatud otsuse eelnõust võtta maha
asutamise kuupäev 01.01.2014, millega nõustusid kõik volikogu liikmed.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et antud otsus vastu võtta.
Poolt oli 9 volikogu liiget.
Järgmiseks volikogu istungiks esitada volikogule põhimäärus.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 15 “Laeva valla Avatud Noortekeskuse asutamine”.

12. Info
Informatsioon võeti teadmiseks.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub teisipäeval,17. detsembril algusega kell 13.15

/allkirjastatud digitaalselt/
Kaido Põdersoo
Vallavolikogu esimees

