LAEVA VALLAVOLIKOGU
ERAKORRALISE VOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL
Laeva
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Algus kell 15.30, lõpp kell 16.30
Juhatas Elviire Villa
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Jüri Koster, Marek Maibach, Ivar Ordning, Arvo
Pennonen, Kaido Põdersoo, Külli Suvi, Endel Sõster ja Elviire Villa.
Hilines Marek Maibach, osales alates 15.35-st.
Osalesid: vallavanem Aare Olgo, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, maa- ja
keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar, abivallavanem Kaimo Puniste, vallavalitsuse liige Ago
Vooremäe, majandusjuhataja Tiit Sangla, vallasekretär Helen Mägi.
Kutsutud vallavanema kandidaadid Uno Rootsmaa ja Kalev Kurs.
Päevakorra projekt:
1.Vallavanema tagasiastumine
2. Vallavanema valimine
3. Laeva valla 2013. a eelarve vastuvõtmine
Päevakorra projekti muudatusettepanekuid ei tehtud ja selle kinnitamise poolt päevakorrana oli 8
volikogu liiget.
Istungi juhataja tutvustas volikogu liikmetele Laeva valla valimiskomisjoni 14.01.13 otsust nr 17
“Laeva Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine”, millega peatati
volikogu liikme Priit Raidvee volitused 15. jaanuarist kuni 14. aprillini 2013. a. ja keda asendab
volikogus asendusliige Marek Maibach.
1. Vallavanema tagasiastumine.
Kuulati vallavanem Aare Olgo selgitust olukorra kohta, miks ta tagasi astub.
Elviire Villa esitas otsuse eelnõule 2 parandusettepanekut.
1. parandusettepanek: jätta otsuse eelnõust välja punkt 4, sest Aare Olgo ise osaleb volikogu
istungil ja sellega tehakse volikogu otsus talle teatavaks juba istungil.
Kõik volikogu liikmed nõustusid selle parandusettepanekuga.
2. parandusettepanek: asendada otsuse eelnõus punkt 2 sõnastus järgmise sõnastusega:
määrata vallavanema kohusetäitjaks vallavalitsuse liige Ago Vooremäe kuni uuele vallavalitsusele
volituste andmiseni.
Arvo Pennonen tegi ettepaneku määrata vallavanema kohusetäitjaks Kaimo Puniste.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et määrata vallavanema kohusetäitjaks
vallavalitsuse liige Ago Vooremäe kuni uuele vallavalitsusele volituste andmiseni.
Poolt- 4, vastu ei ole, erapooletu - 5
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et määrata vallavanema kohusetäitjaks
vallavalitsuse liige Kaimo Puniste kuni uuele vallavalitsusele volituste andmiseni.

Poolt- 5, vastu - 3, erapooletu - 1
Seega sõnastatakse otsuse eelnõus punkt 2 järgmiselt:
2. Määrata vallavanema kohusetäitjaks vallavalitsuse liige Kaimo Puniste kuni uuele
vallavalitsusele volituste andmiseni.
Seejärel pani istungi juhataja hääletusele parandatud kujul eelnõu vastuvõtmise otsusena.
Poolt olid kõik 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu ottsus nr 137 “Vallavanema tagasiastumine”
2. Vallavanema valimine
Istungi juhataja palus esitada vallavanema kandidaate.
Külli Suvi esitas valimisliidu poolt vallavanema kandidaadiks Uno Rootsmaa.
Arvo Pennonen esitas vallavanema kandidaadiks Kalev Kursi.
Kuna volikogu liikmed ei soovinud vallavanema kandidaatideks kedagi rohkem esitada, siis
andis istungi juhataja esitamise järjekorras sõna vallavanema kandidaatidele enda tutvustamiseks.
UNO ROOTSMAA – Olen töötanud 10 aastat Rannu vallavanemana ja samapalju ka Võrtsjärve
Sihtasutuse nõukogu esimehena. Kui 10 aastat sai täis, siis märkasin, et mõned arengud ja
eesmärgid ei kattu minu enda nägemusega. Eelkõige kooli tulevik, meil oli Rannus keskkool ja et
see säiliks tuli midagi ka teha. Meil oli arengukavas ka sees, kuid MASU tulles mõned hakkasid
kahtlema ja tehti see otsus ja keskkool kaotati, mina seda otsust ei teinud ja täitsa taandasin ennast
võimu juurest. Minu jaoks on haridus väga tähtis, aga selline otsus tähendab seda, et siis hakkab
kõik maal alla käima, kui juba selle kallale minnakse. Ja teine asi on lapsed, aga Rannus läks see
isegi hästi. Randu sai rajatud 4 järve, meil on Eesti suurem rahvamaja, lasteaed on meil tasuta nii
omadele kui võõrastele lastele. Ka koolis on kõigile lastele kõik tasuta, nii toit, vihikud, transport,
kõik on tasuta.
Olen veel töötanud 7 aastat Ühispangas kontori juhatajana, enne seda olin sovhoosis
peaökonomist ja ATK-s pearaamatupidaja.
Abielus, 2 poega, hobideks sport (võrkpall) ja fotograafia.
I. Ordning- Kuidas praegu Rannu vallal läheb?
U. Rootsmaa- Rannu vallal ei lähe praegu kuigi hästi, sündivus on vähenenud, juba 2 aastat on
inimeste arv vallas ja õpilaste arv koolis järsult vähenenud. Järsult on vähenenud ka sissekolimine
Rannu valda, sest noorte perede lastel puudub haridustee jätkamise võimalus. Rannu on ikkagi
ääremaa, mitte halvas mõttes, aga just tsentri mõttes asub ta keskustest kaugel, siin ei võiks selliste
asjadega mängida. Kui lapsel see koolitee venib pikaks, kas ta ikka õhtuks koju jõuab, kui siin ikka
keskkooli haridus ära lõpeb, siis on see lastele tohutu probleem. Kuhu siis minna ja kuidas tagasi
saab, kas tal huviharidus on olemas? Kui linn on lähedal oleks kindlasti lihtsam, aga 40-50 km on
ikka palju.
Laeva vald on ilmselt väga hea liiklussõlme ääres ja teil pole siin selliseid probleeme.
Minu mõte oli keskkooliga ikka jätkata ja tahtsin ümbruskaudseid lapsi ka juurde tõmmata. Minu
mõte oli kogu piirkonna jaoks Jäähall teha + siis ökomajana ja siis looduse keskusena. Projektid
olid olemas ja mõte oli küsida juurde eurorahasid selle. Aga “masu” ikka hirmutas osa inimesi nii
ära, et nad tõmbasid nagu hetkel pidurit. Aga mina arvan, et kes ei riski, see ei võida ja asi ei ole ju
ainult keskhariduses, siin on veel palju asju taga.
A. Pennonen- Kui osutud vallavanemaks, kus sa siin elama hakkad või hakkad iga päev
autoga edasi tagasi sõitma?
U. Rootsmaa -Teil on siin esialgu lühiajaline projekt-9 kuud. Vaevalt ma kohe siin eluaset hakkan
kohe otsima, aga edaspidi, miks mitte, kui see võimalus on., kus teil siin see ühiselamu või korter
on? Aga esialgu plaanisin ikka sõita, otse tuleb 50 km, ajaliselt 45 minutit.

KALEV KURS– Pikemalt olen ennast juba eelmisel korral tutvustanud. Aga olen möödunud
sügise jooksul paar korda Laevast läbi sõitnud ja üht-teist on silma jäänud. Laeva alevi teed. Teede
küsimus on tegelikult omavalitsustes üldine. Ja muidugi see jõgi tuleb korda teha. Vaatasin eile ka
eelarvet, kahjuks ei olnud seal investeeringute rida, peab ikka otsima neid rahastamise võimalusi.
E. Villa- Eelarves meil nagu investeeringute rida ikka oli. Raha on Laeva vallal küll, pangas raha
seisab, aga sellega on vaja midagi teha. Mis te näete, mis te selle eelarvega saate teha?
K. Kurs- Teede jaoks oli jah investeeringuid. Seletuskirjas oli praktiliselt kirjas, mis selle
eelarvega teha. Eks vallavanema kohus on kõige pealt need ära täita ja lisavõimalusi otsida. Praegu
on eurorahadega kaunis kitsas, aga tuleb see üleminekuperiood üle elada ja kui 14, 15. aprill uued
rahade taotluse võimalused avanevad, siis neid hoogsalt kasutama hakata, selleks tuleb tõsised
ettevalmistused teha, mis plaanis ära teha.
E.Villa- Minu käest on küsitud, kuidas mina vaatan selle peale, et valla 2013. a eelarves on
kultuurimajale, kus midagi ei toimu, eraldatud summa palju suurem kui spordihoonele, kus igal
õhtul midagi toimub palju väiksem summa. Kuidas Te suhtute sellesse?
K. Kurs- Selleks, et hinnata, kuidas see raha sinna on paigutatud, peab enne saama ülevaate
kuidas seal tegutsetakse. Aga nii spordis kui kultuuris on mul võimalus kaasa rääkida, sest olen
Jõgeva Spordiliit “Kalju” president ja ka kultuuris ühte teist teinud.
E. Sõster- Küsimused mõlemale kandidaadile. Kas olete ka kuskil parteis?
K. Kurs- Kui Rahvaliit laiali läks, siis nimekirjast maha ei ole ennast võtnud, aga edasi mujal ei
ole tegutsenud.
U. Rootsmaa- Olin Rahvaliidus, aga praegu ei kuulu ühtegi parteisse.
E. Sõster- Kuidas teie mõtlete? Kas selleks, et oma võimu näidata peab mõne noore nuka
taha tõmbama ja hakkama käsi väänama? Kui näiteks erakonnal tuleb üks hääl puudu ja
tahaks, et võim oleks meie käes, siis on vaja üks hääl kuskilt ära võtta. Ja kas see on siis üks
noorpoliitik, kellel peab nuka taga minema käsi väänama.
K. Kurs- Erakondlik tegevus maa omavalitsustes, see, et parteid omavahel sõdivad, see ei vii
kuskile edasi ja selliseid asju ei ole tarvis teha. Ma ei usu, et kellegil käsi peaks väänama, inimesel
on omal tahe ja mõistus mille järgi ta toimetab.
U. Rootsmaa- Täpselt sama ja mina toetaks ka sama mõtet ja isegi kui on need valimised ära,
pärast seda võiks hakata koostööd tegema. Sõjakirves tuleb maha matta ja tuleb teha seda, mis on
sellel kohalikul rahval vaja. Meil küll Rannus sellist asja ei olnud mitte kunagi. Oli 2-3
valimisliitu, parteid, aga pärast unustati ära, ei mäletanud keegi, kes kuhu kuulus, see pole oluline.
Kuna vallavanema kandidaatidele rohkem küsimusi ei esitatud, siis istungi juhataja küsis kas
ollakse nõus, et jätkatakse sama häältelugemiskomisjoniga nagu varem, koosseisus: Helen Mägi,
Juta Mäesepp, Kaimo Puniste.
Kõik volikogu liikmed olid sellega nõus.
Häältelugemiskomisjoni poolt kanti hääletussedelitele Uno Rootsmaa ja Kalev Kursi nimed ja
jagati need volikogu liikmetele välja salajaseks hääletamiseks.
Kuulutati välja VAHEAEG kuni valimistulemuste selgumiseni.
Häältelugemiskomisjoni esimees Helen Mägi luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli:
Salajase hääletamise läbiviimiseks jagati välja 9 hääletussedelit, pärast hääletuse lõppemist oli
kastis 9 sedelit.
Hääled jagunesid:
Uno Rootsmaa 4 poolthäält
Kalev Kurs
5 poolthäält

Seega osutus valituks Kalev Kurs.
Istungi juhataja pani hääletusele kogu otsuse eelnõu vastuvõtmise otsusena.
Poolt 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 138 “ Vallavanema valimine.”
3. Laeva valla 2013. a eelarve vastuvõtmine.
Istungi juhataja teavitas, et eelarve eelnõule ei ole volikogu poolt antud tähtajaks esitatud mitte
ühtegi parandusettepanekut.
Ettevalmistatud määruse eelnõu vastuvõtmise poolt määrusena oli 7 volikogu liiget, vastu ei olnud,
2 volikogu liiget olid erapooletud.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 75 “Laeva valla 2013. a eelarve vastuvõtmine.”
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