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Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Arvo Pennonen, Kaido Põdersoo, Priit Raidvee,
Külli Suvi, Merike Veemaa, Elviire Villa.
Puudusid: Jüri Koster, Ago Vooremäe.
Osalesid: vallavanem Kalev Kurs, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, maa- ja
keskkonnaspetsialist Ülli Reimets, vallasekretär Helen Mägi.
Päevakorra projekt:
1. Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve vastuvõtmine
2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015 -2018
3. Laeva Vallavolikogu 26.03.2014 otsuse nr 145 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine
4. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 29 „Laeva Lasteaias vanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine“ muutmine
5. Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine
6. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
7. Jooksvad küsimused ja info
Päevakorra projekti kinnitamise poolt päevakorrana oli 7 volikogu liiget.
1. Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve vastuvõtmine
Ulvi Viilvere ütleb, et materjalid on välja.
Arvo Pennonen küsib, palju karjäärilaekumine üle maksti.
Ulvi Viilvere vastab, et 5200 eurot.
Ülli Reimets selgitas, et kuna mahud on vähenenud, pole kohustust igal aastal mõõdistada.
Ulvi Viilvere ütleb, et deklareerimine peaks toimuma oktoobris.
Elviire Villa ütleb, et miks lisaeelarvet ei tehtud kohe, kui selgus alalaekumine. Volikogu
otsustab, kas eelarvet võib vähendada. Volikogu võib lubada eelarveid vähendada kui tulusid
laekub vähem, kui kauaks ja kui suures ulatuses, see tuleb kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusest. Volikogu määrab prioriteedid.
Arvo Pennonen ütleb, et karjääriga oli 2008. aastal oli umbes sama seisukord.
Elviire Villa ütleb, et investeeringuid on tehtud selliseid, mida eelarves pole. Vald on kriisis.
Merike Veema küsib, kas kultuurimaja palgafondi kärpimisel saavad ringid töötada aasta lõpuni.
Ulvi Viilvere vastab, et saavad.
Elviire Villa küsib, kas kultuurimajalt on ära võetud pidude raha.

Kalev Kurs vastab, et ei ole. Ürituse „Laeva Kultuurimaja 100“ jaoks on raha olemas, lisaks
projektist saadud raha.
Kaido Põdersoo küsib, milline on teiste allasutuste juhtide tagasiside.
Kalev Kurs vastab, et negatiivset tagasisidet pole kooli poolt olnud.
Arvo Pennonen ütleb, et fakt on see, et tulusid ei ole.
Elviire Villa ütleb, et tegemata on elektri, kütteõli ja vee-ettevõtja riigihanked. Teede lepinguid
teede registrisse.
Ülli Reimets vastab, et teederegister on tema ülesanne, teed on üle vaadatud. Registrist on öelnud,
et nad hakkavad üle vaatama aasta lõpuks, selleks ajaks on plaan korda saada. Üks inimene peab
tegelema väga paljude valdkondadega, oleme väike vallavalitsus. Plaan teha täielik nimekiri,
esitada volikogule kinnitamiseks. Hetkel on veel aega.
Istungi juhataja paneb hääletusele, kes on selle poolt, et lõpetada Laeva valla 2014. aasta I
lisaeelarve vastuvõtmise esimene lugemine ja suunata see teisele lugemisele.
Poolt oli 4 volikogu liiget, vastu oli 1 volikogu liige, erapooletu oli 2 volikogu liiget.
2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018
Ulvi Viilvere ütleb, et materjalid on välja saadetud, ootab küsimusi. Eelarvestrateegiast jäi välja
kooli direktori soovil kooli ventilatsiooni väljaehitamine.
Kalev Kurs ütleb, et on sõlmitud leping sotsiaalmaja ehitusprojekti koostamiseks. Vallaelanikelt
arvamusavaldusi ei tulnud.
Elviire Villa küsib, kas lähteülesanne on olemas, kas saaks näha.
Arvo Pennonen ütleb, et ärge tekitage samasugust olukorda nagu kultuurimajaga juhtus, viimasel
hetkel saime teise korruse välja ehitada.
Kalev Kurs selgitab, et lähteülesannet ruumide kaupa ei ole antud. Lifti ei ole planeeritud. Kavas
on allkorrusele invaruumid, 3 korterit puudega inimestele, kaldtee, pesuruum, juuksur, kööginurk,
saal, ülevale korterid vähekindlustatud peredele. Eelprojekti maksumus alla 5000 euro. Pärast seda
saab välja kuulutada ehitushanke koos projekteerimisega. Sotsiaalkeskus tuleb oma rahade eest
teha. Kergliiklustee on planeeritud järgmiseks aastaks, vaja eelprojekti.
Elviire Villa ütleb, et ühisveevärgi arengukava ei ole.
Kalev Kurs vastab, et Emajõe Veevärk aitab ära teha, nad on huvitatud, järgmine aasta saab neil
viis aastat täis.
Merike Veema küsib, mis saab Siniküla seltsitoast.
Kalev Kurs vastab, et maja on väga halvas seisus. On huvilised, kes tahaks ära osta.
Ülli Reimets selgitab, et vallavalitsuses on arutatud, dokumentideni pole veel jõudnud.
Elviire Villa küsib, mis Kärevere koolist sai.
Kalev Kurs vastab, et leping on septembrist lõpetatud, tuleb müüki panna. Santex OÜ lõpetab sel
nädalavahetusel ventilatsioonisüsteemi ehitamise vaegtööd.
Elviire Villa küsib, millal tuleb arengukava muutmine, see ei ole strateegiaga kooskõlas. Kui
arengukava ei näe ette neid investeeringuid, mis on arengukavas. Kas KIK-i paisjärve projekti raha
tuleb tagasi maksta.
Ülli Reimets vastab, et dokumentatsiooni osas enam võlgnevusi ole. Taotlesime tähtaja
pikendamist septembrini 2015.a. vastuväiteid taotlusele ei ole, aga vastavat otsust veel ei ole. On
tehtud neli väljamaksetaotlust.
Juurdepääsu objektile ei ole, vastavalt projekteerija ettepanekule on praegu kokkulepe Meierei
kinnistu omanikuga, et juurdepääs saab olema läbi tema kinnistu.
Arvo Pennonen teeb ettepaneku katkestada eelnõu lugemine ja jätkata, kui on olemas arengukava.

Istungi juhataja paneb hääletusele, kes on selle poolt, et katkestada Laeva valla eelarvestrateegia
aastateks 2015-2018 esimene lugemine.
Poolt oli 7 volikogu liiget.
3. Laeva Vallavolikogu 26.03.2014 otsuse nr 145 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine
Kalev Kurs selgitab, et suvel nurjus konkurss abivallavanema ametikoha täitmiseks, kuna
palgasoovid olid meile liiga suured. Siiani on abivallavanema ülesandeid täitnud maa- ja
keskkonnaspetsialist Ülli Reimets. Otstarbekas oleks kahe ametikoha ülesanded ümber jagada.
Ehituse valdkond nõuab ehitusalast haridust. Luua 0,5 koormusega ehitusnõuniku ametikoht,
ülejäänud ülesanded jääks abivallavanemale, juurde liita maa- ja keskkonnaspetsialisti ülesanded.
Ehitusnõunik hakkaks tegema ka ehitusalaseid hankeid. Majandusosakond allub abivallavanemale.
Elviire Villa ütleb, et eelarvekomisjon oli teistsugusel arvamusel. Maa- ja keskkonnaspetsialisti
ametikoht peab olema. Kaotada ära abivallavanema ametikoht, mis sisuliselt on poliitiline
ametikoht. Ametnikud vahetuvad. Pole mõtet hoida sotsiaaltöötaja 1,25 kohta.
Helen Mägi selgitab, et möödunud sügistalvel oli palju surmasid ja nende hulgas kliendid.
Noorsootöö spetsialisti ametikohta ei jää. Abivallavanema ametikoha kaotamisel tekib kogu
struktuuri muutmise vajadus. Või kaotada ära kõik osakonnad ja teha nõunike süsteem. Järelevalve
ei tähenda ainult omanikujärelevalvet. Teatud ülesandeid saab täita ainult ametnik, ei saa teenust
sisse osta.
Ülli Reimets ütleb, et praegu on ühe ametikoha jaoks töökohustusi liiga palju.
Priit Raidvee ütleb, et ehitusnõunik on vajalik.
Elviire Villa ütleb, et juunis otsustasime, et ei võta uusi inimesi tööle, vaid maksame
olemasolevatele rohkem palka ja motiveerime neid.
Helen Mägi ütleb, et ükskõik kuidas sõnastame, aga maa- ja keskkonnaspetsialisti ja
abivallavanema ülesandeid ühte ei pane, koormust on rohkem. Kui tuleb ehitusnõuniku ametikoht,
peaks ka maa- ja keskkonnaspetsialisti ametikoht olema nõuniku tasemel.
Arvo Pennonen teeb ettepaneku, et abivallavanema ametikoht kaoks ära, asemele tuleb maa- ja
keskkonnaspetsialist ja majandusosakond hakkab otse alluma vallavanemale. Punkt 4.1. asendada
maa- ja keskkonnanõunikuga.
Kaido Põdersoo küsib, kellele peaks majandusosakond alluma.
Kalev Kurs teeb ettepaneku nimetada maa- ja keskkonnaspetsialisti ametikoht arengu- ja
keskkonnanõuniku ametikohaks.
Põhimõtted on kokku lepitud, järgmiseks korraks esitada vastav eelnõu.
Otsustati eelnõu lugemise katkestada.
4. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 29 „Laeva Lasteaias vanemate poolt kaetava
osa määra kehtestamine“ muutmine
Ulvi Viilvere selgitab, et määrus kehtib 2010. aastast. Ettepanek tõsta tasu 20 euroni.
Karmen Kukk ütleb, et lapsevanemaid huvitab, mis selle raha eest rohkem saab. Kas praeguse
rahaga ei tule välja või see läheb kasvatajate palgarahaks.
Arvo Pennonen ütleb, et vald peab ära majandama ja tagama lastele arengutingimused, aga me
peame konkreetselt ära põhjendama, mis on selle osalustasu suurendamise sees.
Elviire Villa ütleb, et lasteaed ei leidnud, et tasu oleks vaja tõsta, vallavalitsus leidis.
Õppevahenditele läheb 1/3, kuhu läheb 2/3.
Arvo Pennonen ütleb, et osalustasu saab kasutada teatud konkreetsete asjade jaoks, muljale seda
kasutada ei saa.

Kaido Põdersoo ütleb, määruse muudatus peaks jõustuma 1. jaanauarist 2015. a, jõuame sellega
tegeleda. Volikogu istungile peaks kutsuma lasteaia juhataja.
Istungi juhataja paneb hääletusele, kes on selle poolt, et katkestada Laeva Vallavolikogu
28.12.2010 määruse nr 29 „Laeva Lasteaias vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“
muutmise lugemine.
Poolt oli 7 volikogu liiget.
5. Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine
Vallavanem Kalev Kurs teeb ettepaneku kinnitada Laeva vallavalitsuse liikmeteks Ülli Reimets ja
Merle Zborovsky.
Helen Mägi selgitab, et valdkonnad on vallavalitsuse liikmete vahel korraldusega ära jagatud.
Istungi juhataja paneb hääletusele, kes on nõus, et kinnitada Laeva vallavalitsuse liikmeteks Ülli
Reimets ja Merle Zborovsky.
Poolt oli 7 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Kinnitada Laeva vallavalitsuse liikmeteks Ülli Reimets ja Merle Zborovsky.
Võtta vastu otsus nr 31 „Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine“
6. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
Helen Mägi selgitab, et vallavolikogu Harri Orro liige esitas avalduse revisjonikomisjoni esimehe
kohalt tagasiastumise kohta. Tuleb valida uus revisjonikomisjoni esimees. Aseesimees Ago
Vooremäed täna istungil ei ole. Lisaks aseesimehele on revisjonikomisjonil üks liige. Esimees
tuleb valida volikogu liikmete hulgast.
Arvo Pennonen küsib, kas kandidaate on.
Otsustati jätkata arutelu järgmisel volikogu istungil.
7. Jooksvad küsimused ja info
Kuulati vallavanema informatsiooni, mis võeti teadmiseks.
Lepiti kokku, et järgmine vallavolikogu istung toimub 28. novembril 2014. a algusega kell 15.30.
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