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Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Jüri Koster, Arvo Pennonen, Kaido Põdersoo,
Endel Sõster ja Elviire Villa.
Puudusid: Ivar Ordning, Külli Suvi, Priit Raidvee
Osalesid: vallavanem Kalev Kurs, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, maa- ja
keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar, abivallavanem Kaimo Puniste.
MTÜ Valguskaabel juhatuse liige Kuus.
Päevakorra projekt:
1. Maa munitsipaalomandissse taotlemine
2. Laeva valla 2013. a II lisaeelarve vastuvõtmine
3. Välislähetusse saatmine
4. Vallavalitsuse info
4.1. Ülevaade MTÜ Valguskaabel tegevusest
4.2. Maa-ameti taotlus maa riigiomandisse jätmiseks
ja sihtotstarbe muutmisest
4.3. Maanteeameti toetusest liikluslinnakute rajamiseks
Päevakorra projekti kinnitamise poolt päevakorrana oli 6 volikogu liiget.
1. Maa munitsipaalomandissse taotlemine
Maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar selgitas, et on esitanud volikogule maa
munitsipaliseerimiseks 2 varianti: I variant- kus munitsipaliseeritaks kõik 3 platsi (praegune laste
mänguväljak ja Masti tee 5 maja kõrval ja ees asuvad platsid) ja nende vahel asuvad teed ühise
puhkealana.
II variant- kus esmalt munitsipaliseeritaks ainult mänguväljaku plats koos kõrvaloleva teelõiguga
ja teisena ülejäänud 2 platsi.
Nimetatud 3 platsi on fikseeritud ka Laeva valla üldplaneeringus, sätestatud eesmärgiga puhkeala
rajamiseks. Tema eelnõu koostajana pooldab I varianti, munitsipaliseerida kõik koos ühe
toimikuga, tuleks odavam.
Kalev Kurs lisas, et vallavalitsus pakkuski sellepärast välja 2 varianti, et oleks valikuvõimalus.
Kas minna odavuse peale või siis oleks parem väljakute üle eraldi arvestust pidada ja midagi sinna
taotleda.
Elviire Villa selgitas, et eelmises volikogus ei olnud juttu mingist 2 variandist, vaid küsimus oli, et
kui on rajatise alune maa, siis ei pea luba küsima Vabariigi Valitsuselt vaid maavanemalt, aga
sotsiaalmaa puhul on see vajalik. Mänguväljak on rajatis. Küsisin miks peab otsuse preambulis

olema aluseks võetud maareformi seaduse § 28 lg 2, miks peab nõusolekut küsima Vabariigi
Valitsuselt? Keegi volikogus ei osanud mulle vastata ja sellepärast jäi eelnõu ka vastu võtmata.
Kuna praegu vallavalitsusel kindlat seisukohta ei ole, siis I variandi puhul on nii, et aluseks on
maareformi seaduse § 28 lg 1 p1, mis ütleb, et munitsipaliseerida saab munitsipaalomandis olevate
hoonete ja rajatiste alust ning teenindavat maad.
Mänguväljak on rajatisena arvel ja need 2 platsi on eraldi olevad ja ei ole rajatistena arvel, seega
ei lähe selle maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 alla. Need 2 platsi läheksid § 28 lg 2 alla ja nende
munitsipaliseerimiseks tuleks Vabariigi Valitsuselt eraldi nõusolekut taotleda.
Arvo Pennonen ütles, et põhimätteliselt ei saagi me rääkida ühest tervikust, vaid räägime teisest
variandist (2.1 joonis 1) kus on mänguväljaku plats koos juurdemõõdetud tee osaga.
Istungi juhataja pani hääletusele eelnõu variandi 2.1 “ Maa munitsipaalomandisse taotlemine”, kus
on mänguväljaku juurde mõõdetud ka teelõik.
Poolt oli 6 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Vastu võtta otsus nr 161”Maa munitsipaalomandisse taotlemine”
2. Laeva valla 2013. a II lisaeelarve vastuvõtmine
Finantsnõunik-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitas, et avalikustamise käigus lisaeelarvele
parandusettepanekuid ei tehtud.
Istungi juhataja tuletas meelde, et eelmisel volikogul tehti parandusettepanek, jätta tegemata
perearstikeskuse soojustamine 60 000 eurot.
Volikogu liikmed ei nõudnud hääletamist, kuid nõustusid sellega, et see 60 000 eurot
perearstikeskusele siiski ei lähe. Raha jääb praegu vabasse jääki alles ja järgmise aasta eelarve
koostamisel tuleb sellega arvestada, et minnakse lasteaed-külakeskuse maja ventilatsiooni
väljaehitamisele ja selleks on siis raha olemas.
Kaimo Puniste selgitas, et lasteaia ventilatsiooniprojekt koos käibemaksuga maksab 4600 eurot.
Ventilatsiooni ehituse täpne hind selgub siis, kui on projekteeritud. Arvestada tuleks kuskil 60-70
tuhande euroga. Hinnapakkumised on võetud.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et II lisaeelarve vastu võtta sellisel kujul, kus
lisaeelarvest on välja lülitatud investeerimistegevusest 60000 eurot?
Poolt oli 6 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Vastu võtta määrus nr 80 “Laeva valla 2013. a. II lisaeelarve vastuvõtmine.”
3. Välislähetusse saatmine
Vallavanem Kalev Kurs tutvustas otsuse eelnõud.
Elviire Villa küsis, millised on Laeva valla huvid selle lähetuse puhul? Vallal pole ju tegelikult
kalandusega mingit pistmist, seega on see minu arvates ebaotstarbekas kulu.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et võtta vastu otsus ”välislähetusse saatmine”?
Poolt volikogu liikmeid ei olnud, vastu oli 6 volikogu liiget.
4. Vallavalitsuse info
4.1. Ülevaade MTÜ Valguskaabel tegevusest
MTÜ Valguskaabel juhatuse liige Imre Kuus andis ülevaate rahade laekumisest ja valguskaabli
ehitustööde käigust.
4.2. Maa-ameti taotlus maa riigiomandisse jätmiseks ja sihtotstarbe muutmisest
taotletav maa piirneb Laeva Lasteaed-külakeskuse maaüksuse, töökoja kaarhallide ja keskuse
ringteega (end.nn. uus katalamaja).
Volikogu liikmed olid taotlusega nõus.

4.3. Maanteeameti toetusest liikluslinnakute rajamiseks Kalev Kurs
Ideega oldi nõus.
Liikluslinnak soovitati rajada kompleksselt lasteaiaga (lasteaia juurde).
Volikogu liikmed nõustusid Hajaasustuse programmi omaosaluse tagamisega 10 000 eurot.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 27. augustil ( arutusele eelarvestrateegia,
arengukava).
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