LAEVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Laeva

26. 04. 2013 nr 42

Algus kell 15.30, lõpp kell 16.20
Juhatas vallavolikogu vanim liige Endel Sõster
Protokollis volikogu metoodik Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Jüri Koster, Ivar Ordning, Arvo Pennonen, Kaido
Põdersoo, Priit Raidvee, Külli Suvi, Endel Sõster ja Elviire Villa.
Osalesid: vallavanem Kalev Kurs, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere,
Kaimo Puniste, vallasekretär Helen Mägi, vallavalitsuse liige Ago Vooremäe.

abivallavanem

Külalisena võttis osa Puurmani vallavolikogu esimees Tõnis Mauer.
Päevakorra projekt
1. Laeva Vallavolikogu esimehe valimine
2. Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine
3. Laeva vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine
4. Laeva vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused
5. 2013. aasta eelarve täitmise seirearuanne seisuga 31. märts 2013. a
6. Laeva Vallavolikogu 26.03.2012 otsuse nr 145 “Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” muutmine
7. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 34 “Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistujate koosseisu kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
Volikogu liige Elviire Villa tegi ettepaneku võtta päevakorrast maha punkt 3. Laeva vallavalitsuse
teenistujate palgamäärade kinnitamine, öeldes et see eelnõu ei ole komisjonidest läbi käinud,
eelnõu pealkiri on Laeva Vallavalitsuse teenistujate palgavahemike kinnitamine ja selles
soovitakse, et rakendataks seda määrust 1. jaanuarist 2013. a. aga KOKS-i § 22 lg 1 p 36 sätestab,
et 1. jaanuarist kuni 01. aprillini kinnitatakse vallaametnikele palgamäärad. Palgavahemikud
tulevad volikogus arutusele siis, kui on vastu võetud palgajuhend mis seda lubab.
Samuti on eelnõus puudu on raamatupidaja ametikoht, mis 1. jaanuaril oli olemas ja ka praegu on
raamatupidaja ametikoht olemas.
Teiseks tegi ta ettepaneku võtta päevakorrast maha punkt 7. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010
määruse nr 34 “Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine”
kehtetuks tunnistamine, sest selle määruse (nr 76) on volikogu vastu võtnud ja see on jõustunud
12. aprillist, olemas ka Riigi Teatajas.
Ettepanekute poolt oli 9 volikogu liiget.
Seega kinnitati järgmine päevakord:
Päevakorra projekt
1. Laeva Vallavolikogu esimehe valimine
2. Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine
3. Laeva vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused

4. 2013. aasta eelarve täitmise seirearuanne seisuga 31. märts 2013. a
5. Laeva Vallavolikogu 26.03.2012 otsuse nr 145 “Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” muutmine

1. Laeva Vallavolikogu esimehe valimine
Istungi juhataja tegi ettepaneku moodustada volikogu esimehe valimiseks häältelugemiskomisjon
koosseisus: Kaimo Puniste, Juta Mäesepp, Helen Mägi, millega kõik volikogu liikmed nõustusid.
Jüri Koster tegi ettepaneku valida volikogu esimeheks Arvo Pennonen.
Kuna teisi ettepanekuid ei olnud, siis nimekiri suleti ja hääletamissedelitele kanti kandidaadi nimi
ning volikogu liikmetele jagati kätte hääletussedelid salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Helen Mägi luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli:
Salajase hääletamise läbiviimiseks jagati välja 9 hääletussedelit, pärast hääletuse lõppemist oli
kastis 9 sedelit, neist kehtivaid 8 sedelit ja kehtetuid 1 sedel.
Hääled jagunesid:
Arvo Pennonen
5 poolthäält, 3 vastuhäält
Vastavalt Koks-i § 17 lg 5 – le volikogu liige Arvo Pennonen taandas ennast küsimuse arutelust.
Priit Raidvee tegi ettepaneku maksta volikogu esimehele vallavolikogu esimehe kohuste täitmise
eest töötasu 130 eurot kuus.
Ettepaneku poolt oli 7 volikogu liiget ja erapooletu oli 1 volikogu liige.
Lähtudes valimistulemustest ja ettepaneku hääletamistulemustest täideti otsuste eelnõus lüngad.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 149 “Laeva Vallavolikogu esimehe valimine.”

2. Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine
Volikogu esimees Arvo Pennonen tegi ettepaneku valida vallavolikogu aseesimeheks Külli Suvi.
Külli Suvi taandas enda kandidatuuri.
Volikogu liige Jüri Koster tegi ettepaneku valida volikogu aseesimeheks Kaido Põdersoo.
Kuna teisi ettepanekuid ei olnud, siis nimekiri suleti ja hääletamissedelitele kanti kandidaadi nimi
ning volikogu liikmetele jagati kätte hääletussedelid salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Helen Mägi luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli:
Salajase hääletamise läbiviimiseks jagati välja 9 hääletussedelit, pärast hääletuse lõppemist oli
kastis 9 sedelit, neist kehtivaid 8 sedelit ja kehtetuid 1 sedel.
Hääled jagunesid:
Kaido Põdersoo
7 poolthäält, 1 vastuhääl
Lähtudes hääletamistulemustest täideti eelnõus lüngad.
Otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 150 “Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine”

3. Laeva vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused
Volikogu liige Elviire Villa tegi eelnõule järgmised parandusettepanekud:
1) lisada § 2 lg 6 ette sõna “Laeva”,
2) muuta § 2 lg 11 ja sõnastada see järgmiselt:
(11) Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia direktorid töötavad välja asutusesisese töötasustamise
juhendi, mis lähtub töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast määrusest. Asutuse

töötasustamise juhendi kinnitab asutuse juht käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt
hoolekogu, õppenõukogu ja vallavalitsusega.
3) § 3 lg 2 – jätta välja
Kõik volikogu liikmed nõustusid nimetatud parandusettepanekutega.
Istungi juhataja pani hääletusele parandustega eelnõu vastuvõtmise määrusena
Eelnõu vastuvõtmise poolt määrusena oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 77 “Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja
juhtide töötasustamine.”

4. 2013. aasta eelarve täitmise seirearuanne seisuga 31. märts 2013. a
Volikogu liikmetel küsimusi päevakorrapunkti kohta ei olnud.
Informatsioon võeti teadmiseks.

5. Laeva Vallavolikogu 26.03.2012 otsuse nr 145 “Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” muutmine
Eelnõu koostaja vallasekretär Helen Mägi võttis otsuse eelnõu tagasi.

Volikogu esimees andis teada, et järgmine volikogu istung toimub 28. mail.

/allkirjastatud digitaalselt/

Arvo Pennonen
Vallavolikogu esimees

