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Algus kell 15.30, lõpp kell 17.00
Juhatas Arvo Pennonen
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Arvo Pennonen, Kaido Põdersoo, Külli Suvi, Endel Sõster, Elviire
Villa.
Priit Raidvee hilines, osales 15.40-st.
Puudusid: Jüri Koster, Marek Maibach, Ants-Endel Sõrra
Osalesid: vallavanem Kalev Kurs, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere,
Kaimo Puniste, sotsiaaltööjuht Maire Jõgi, vallasekretär Helen Mägi,

abivallavanem

Päevakorra projekt:
1. Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määruse nr 74 „Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a.
määrusega nr 50 vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 vastu võtmine“
muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“ muutmine
2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.
Volikogu esimees Arvo Pennonen tegi ettepaneku täiendada päevakorda 3. päevakorrapunktiga
Informatsioon.
Ettepaneku poolt oli 5 volikogu liiget.
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määruse nr 74 „Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a.
määrusega nr 50 vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 vastu võtmine“
muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“ muutmine
2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.
3. Informatsioon.
1. Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määruse nr 74 „Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a.
määrusega nr 50 vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 vastu võtmine“
muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“ muutmine
Abivallavanem Kaimo Puniste teavitas volikogu liikmeid, et arengukava avalikul väljapanekul
tehti arengukavale üks parandusettepanek: Lisada tegevus- ja investeeringukavasse Sinikülas
Pilpa tee elamutele ühisveevärgiga liitumise võimalus.
Elviire Villa palus lähemalt tutvustada arengukavasse lisatud teisi parandusettepanekuid, mida
seal varem ei olnud (nt. koostöös Tähtvere vallaga Kärevere silla juurde puhkekeskuse rajamine,
mänguväljakute rajamine jne.). Kust need ettepanekud on tulnud?
Kaimo Puniste selgitas, et need on vallavalitsuse ettepanekud. Kärevere-Kämara külaselts alustas
mõned aastad tagasi projektiga, mis pole siiani väga rakendust leidnud. Tartu- Tallinna mnt.

vasakule poole, Kärevere vana silla juurde kolmnurka, on plaanitud teha paadisild (slipp),
peatumisala paatidele ja puhkeala, teisele poole jõge karjääri poolsesse külge, tuleks aga
peatumisala kuni 35 m pikkusele laevale ja teenindushoone.
Kahe valla piir jookseb vana jõesängi keskelt. Suurem osa jääb küll Tähtvere valla maale, aga
mõistlik on teha see lahendus kahe valla peale koostöös.
Elviire Villa küsis veel, et tegevuskava ja investeeringute tabelis on hariduse alalõigu alla
pandud aastasse 2015 koolimaja remont II etapp, kas kooli arengukavas ei ole 2014. aastal mitte
ühtegi investeeringut? Kas ei pea korras olema kodunduse klass ja füüsika klassi ventlatsiooni
väljaehitus, kas sealt ettekirjutusi ei ole olemas, ega tulemas?
Ulvi Viilvere vastas, et ei ja tehakse ainult jooksev remont.
Elviire Villa tegi ettepaneku vähendada tegevuskava ja investeeringute tabelis tehnilise
infrastruktuuri alalõigu alt kergliiklustee rajamise 2016. aasta summat 20 000 euro võrra ja tõsta
see summa 2015. aasta alla kergliiklustee ehituse projekti tellimiseks, 2016.a. alla jääb tee
ehituseks 160 000 eurot.
Kõik volikogu liikmed nõustusid ettepanekuga.
Istungi juhataja pani hääletusele Siniküla küla elanik Ene Meose parandusettepaneku, lülitada
arengukava tegevus- ja investeeringukava tabelisse Pilpa tee elamutele ühisveevärgiga liitumise
võimalus (Laeva valla puurkaevust).
Otsustati lisada tegevuskava ja investeeringute tabelisse alalõik tehniline infrastruktuur alla
aastasse 2014 summa 10 000 eurot ja olemasolevale tegevuse tektsile, lisada- Sinikülas
veevarustuse tagamine Pilpa teel.
Ettepanekuga nõus kõik volikogu liikmed.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et kehtestada järgmine määrus:
Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määruse nr 74 „Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a.
määrusega nr 50 vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 vastu võtmine“
muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel.
§ 1. Muuta Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määrus nr 74 „Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a.
määrusega nr 50 vastu võetud „Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 vastu võtmine“
muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine“ lisa punktis 5 „Tegevuskava ja investeeringud 20122016“ tabelit nr 6 (lisatud).
§ 2. Avaldada Laeva valla arengukava 2012-2025 muudatused Laeva valla veebilehel
www.laeva.ee ja paberkandjal Laeva Rahvaraamatukogus.
§ 3.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Poolt oli 3 volikogu liiget, vastu ei olnud ja erapooletud olid 3 volikogu liiget.
Määrus jäi vastu võtmata, kuna
arengukava muutmine nõuab volikogu koosseisu
poolthäälteenamust.
2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitust eelarvestrateegia kohta.
Elviire Villa küsis küsimusi tulumaksu prognoosi kohta, kuidas on arvud on saadud ja kuidas
Ulvi neid põhjenb? Näiteks tabelis 5 on 2014. aastal sissetuleku kasv 2,3 % ja tulumaksu
laekumise kasv 2,6 %? Kuidas saab see olla erinev, nad on ju omavahel sõltuvuses?
Samuti aastad 2015, 2016, 2017, kus sissetuleku kasv protsentides on siis vastavalt 3,7; 2,9 ; 3,0.
Tulumaksu laekumise kasv protsentides on 3,1; 2,0 ja 1,6.

Kuidas see saab nii olla? Kui sissetulekud kasvavad, siis peaks ju ka tulumaksu laekumise protsent
kasvama.
Samas tabelis on tulumaksu laekumine 2017.a. 442 516 aga tabelis 10 on tulumaksu laekumine
hoopis 443 400. Samuti on erinevad asjad majanduskulud ja majandamiskulud (lk. 8)
Tabelis 13 näidatud investeeringud peavad olema seotud arengukavaga.
Näiteks Põhikooli renoveerimise puhul on kogu summa näidatud meie omaosaluseks, aga
arengukava näitab vald + fondid.
Samuti puhkekeskus koos Tähtvere vallaga, jällegi arengukava väidab teisiti, vald+ fondid.
Ka juhtis ta tähelepanu määruse eelnõule, kus paragrahvis 4 peab olema määruse jõustumine 1.
jaanuaril 2014, sest kui ka paragrahv 3 jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist,
siis on vahepeal paar kuud, kus meil ei olegi kehtivat eelarvestrateegiat.
Vastuseid oma küsimustele ta ei saanud.
Istungi juhataja pani hääletusele, Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017, kes on selle
poolt?
Poolt oli 2 volikogu liiget, vastu 1 ja erapooletud olid 3 volikogu liiget.
Määrus jäi vastu võtmata, kuna eelarvestrateegia vastuvõtmine nõuab volikogu koosseisu
poolthäälteenamust.
3. Informatsioon
Istungi juhataja tutvustas Peremeditsiini osakonna ja Terviseameti poolt Pajusi, Puurmani ja Laeva
perearstidele saadetud perearstide nimistute ühendamist korraldavat kirja.
Informatsioon võeti teadmiseks.
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