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Algus kell 15.30, lõpp kell 16.00
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.
Osalesid: vallavanem Kalev Kurs, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, maa- ja
keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar, abivallavanem Kaimo Puniste, vallavalitsuse liige Ago
Vooremäe, vallasekretär Helen Mägi.
Enne päevakorra kinnitamise juurde asumist luges vallavolikogu liige Arvo Pennonen ette
avalduse ja edastas selle seejärel viie volikogu liikme poolt allkirjastatuna volikogu esimehele.
Avalduses annavad allakirjutanud volikogu esimehele võimaluse Koks-i § 461 järgselt ametikohalt
tagasiastumiseks. Ettepanekuga mittenõustumisel soovivad nad, et käesolevat avaldust käsitletaks
umbusalduse avaldusena, mis lülitataks järgmise istungi päevakorda (avaldus lisatud protokollile).
Kuna avaldus ei sisaldanud konkreetseid põhjusi, siis palus volikogu esimees täpsustada: kuidas,
mil moel on ta sekkunud vallavalitsuse töösse ja kellele milliseid korraldusi on ta andnud?
Arvo Pennonen vastas, et nad võivad sellele vastata pärast kirjalikult, mispeale Elviire Villa andis
teada, et kuna tagasi astuda saab vaid enda soovil ja temal selline soov praegu puudub, siis käsitleb
ta avaldust umbusaldusavaldusena ja see läheb järgmise volikogu istungi päevakorda.
Samuti palus ta endale saata kirjalikult, kellele milliseid korraldusi ta on jaganud ja kuidas ta on
sekkunud vallavalitsuse töösse.
Volikogu liikmetele oli koju saadetud alljärgnev päevakorra projekt:
1. Laeva Vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning vallavalitsuse liikmetele töötasu
maksmine
2. Vallavanem Kalev Kurs´ile isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine 2013.
eelarveaastal
3. Vallavanema kohusetäitjale lisatasu määramine
4. Väänikvere tee 5 (katastriüksus 38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele
katastriüksustele sihtotstarvete määramine
5. Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Abivallavanem Kaimo Puniste võttis vallavalitsuse nimel tagasi 5. punktina päevakorras arutusel
oleva vallavalitsuse eelnõu „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 uue redaktsiooni
kinnitamine“. Teisi ettepanekuid ja muudatusi päevakorra projektis ei tehtud.
Muudetud päevakorra kinnitamise poolt 9 volikogu liiget.

1. Laeva Vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning vallavalitsuse liikmetele
töötasu maksmine
Vallavanem Kalev Kurs selgitas, et vallavalitsust kokku pannes ja endise vallavalitsusega asja
arutanud jäi ta arvamuse juurde, et sama koosseisuga võiks jätkata. Vallavanem tegi ettepaneku
kinnitada vallavalitsuse liikmeteks abivallavanem Kaimo Puniste, sotsiaaltööjuht Maire Jõgi,
finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere ja väljastpoolt Ago Vooremäe.
Istungi juhataja tõi välja otsuse eelnõus esinevad vead ja palus need ära parandada: preambulis
toodud KOKSi § 22 lg 1 p 28 on kehtetu, vallavanemale töötasu määramise aluseks olev punkt on
jäetud välja ja otsustavas osas puudub punkt 2.
Peale selle juhtis ta tähelepanu sellele, et eelnõu pealkirjas sõna vallavalitsus kui täitevorgan tuleb
kirjutada väikse algustähega mitte suure algustähega. Suurt algustähte kasutatakse kui on tegemist
ametiasutusena.
Istungi juhataja tegi ettepaneku panna otsuse eelnõu hääletusele punktide kaupa:
1. Kinnitada vallavalitsus 5-liikmelisena: vallavanem ja 4 valitsuse liiget
poolt 9
2. Kinnitada vallavalitsuse liikmeteks Kaimo Puniste, Maire Jõgi, Ulvi Viilvere, Ago
Vooremäe
poolt –7; vastu – 1, erapooletu –1
3. Määrata vallavanem Kalev Kursi töötasuks 1010 eurot kuus.
poolt 9
4. Määrata vallavalitsuse liikmete töötasuks 30 eurot kuus.
Istungi juhataja tegi ettepaneku jätta eelnõust see punkt välja, kuna kehtib volikogu 01.09.2009. a
otsus nr 184 “Vallavalitsuse liikmetele makstava hüvitise suuruse muutmine” ja praegune eelnõu
ei näe selle tühistamist ette. Pealegi on vallavalitsuse liikmed põhiliselt kõik ametnikud, siis 01.
aprillist kehtima hakkama uue ATSi järgi ja ametnike töötasu ja igasugused lisatasud, hüvitised
määratakse palgajuhendiga.
Hääletuse tulemusena jäeti 9 poolthäälega 4. punkt eelnõust välja.
OTSUSTATI: 9 poolthäälega võtta vastu otsus nr 139 “Laeva vallavalitsuse struktuuri ja
koosseisu kinnitamine ning vallavalitsuse liikmetele töötasu maksmine.”

2. Vallavanem Kalev Kurs´ile isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine 2013.
eelarveaastal
Istungi juhataja juhtis tähelepanu sellele, et eelnõus märgitud Vabariigi Valitsuse määruse nr 164
väljaandmise kuu on vale.
Külli Suvi palus veel eelnõus ära parandada sõna Tartu, mis on kirjutatud väikse tähega.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Vastu võtta otsus nr 140 “Vallavanem Kalev Kurs´ile isikliku sõiduauto
kasutamise kulude hüvitamine 2013. eelarveaastal.”

3. Vallavanema kohusetäitjale lisatasu määramine
Istungi juhataja leidis, et lisatasu maksmine ei ole õigustatud, kuna Kaimo Puniste on
abivallavanem, kes ametijuhendi järgi peab asendama vallavanemat ja see asendamine on olnud
liiga lühikest aega, isegi mitte 2 nädalat.
Samuti on eelnõusse märgitud valed kuupäevad, Aare Olgo astus tagasi 16. jaanuaril, mitte 15.
jaanuaril ja Kaimo Puniste täitis vallavanema ülesandeid alates 17. jaanuarist, mitte 15. jaanuarist.
Arvo Pennonen väitis, et võrdsest kohtlemisest lähtuvalt tuleks maksta Kaimo Punistele lisatasu,
sest möödunud aastal maksti Maire Jõgile vallavanema asendamise eest lisatasu.

Istungi juhataja vastas, et see ei ole võrdne kohtlemine, sest Maire Jõgi oli vallavalitsuse liige, kes
volikogu poolt määrati ja kes ei pea ametijuhendi järgi asendama vallavanemat ja pealegi pidi ta
asendama vallavanemat rohkem kui kuu aega.
Istungi juhataja palus Kaimo Punistel vastata, milliseid lisaülesandeid ta vallavanema asendamise
ajal tegi? Kas KIK-ile sai Laeva paisjärve projekt tähtajaks esitatud? Kas Leader programmi sai
projekt esitatud? Kas perearsti ja hambaarsti poolt esitatud taotlusele on kirjalikult vastatud, nagu
detsembri volikogus sai kokku lepitud, üle 1 kuu on juba sellest möödas?
Kaimo Puniste vastas, et järve projekti ei saanud esitada ja Leader programmi projekti on veel
mõni päeva aega esitada. Perearsti ja hambaarsti kirjale pole kirjalikult vastatud, aga nendega on
kokku saadud ja probleeme arutatud.
Elviire Villa tegi ettepaneku mitte määrata abivallavanem Kaimo Punistele vallavanema
ülesannete täitmise eest ajavahemikul 17. jaanuar kuni 29. jaanuar 2013 lisatasu.
Marek Maibach tegi ettepaneku määrata abivallavanem Kaimo Punistele vallavanema ülesannete
täitmise eest ajavahemikul 17. jaanuar kuni 29. jaanuar 2013 lisatasu 150 eurot.
Seejärel pani istungi juhataja mõlemad ettepanekud esitamise järjekorras hääletusele.
Kes on selle poolt, et mitte maksta Kaimo Punistele lisatasu?
Poolt oli 3 ja vastu 6 volikogu liiget
Kes on selle poolt, et maksta Kaimo Punistele lisatasu 150 eurot?
Poolt oli 6 ja vastu 3 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 141 “Vallavanema kohusetäitjale lisatasu määramine.”
4. Väänikvere tee 5 (katastriüksus 38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine.
Kuulati maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaare selgitust eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 142 “Väänikvere tee 5 (katastriüksus 38301:002:0448)
jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine.”
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