LAEVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Laeva

28. 10. 2014 nr 13

Algus kell 15.30, lõpp kell 18.30
Juhatas Kaido Põdersoo
Protokollis vallasekretär Helen Mägi
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Arvo Pennonen, Kaido Põdersoo, Külli Suvi,
Merike Veemaa, Elviire Villa, Ago Vooremäe.
Puudusid: Jüri Koster, Priit Raidvee.
Osalesid: vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Reliia Käro, finantsjuht-pearaamatupidaja
Ulvi Viilvere, kultuurimaja juhataja Karin Küttis, vallasekretär Helen Mägi.
Päevakorra projekt:
1. Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve vastuvõtmine
2. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015 -2018
4. Laeva valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
5. Laeva Vallavolikogu 26.03.2014 otsuse nr 145 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine
6. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 29 „Laeva Lasteaias vanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine“ muutmine
7. Laeva Vallavolikogu 26.11.2013 otsuse nr 13 „Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu Maapäevale“ muutmine
8. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
9. Väänikvere tee 1 (katastriüksus 38301:002:0601) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
10. Info
Istungi juhataja küsib, kas on ettepanekuid päevakorra osas.
Elviire Villa: Päevakorra järjestust oleks vaja muuta. Päevakorras peaks olema, mitmes lugemine,
et me teaks, mida me oleme teinud.
Helen Mägi: Eelmisel volikogu istungil avaldati soovi kuulata ja küsitleda kultuurimaja juhataja
Karin Küttist ning kuna ta peab enne istungi lõppu lahkuma, siis kuulata teda esimesena.
Elviire Villa: Minul on üle anda avaldus umbusaldamise algatamine vallavolikogu esimehele
Kaido Põdersoole.
Elviire Villa loeb ette valimisliit Koduvald avalduse teksti Laeva Vallavolikogu esimehe Kaido
Põdersoo umbusaldamise kohta.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Ülevaade Laeva Kultuurimaja tööst

2. Laeva valla 2014. a I lisaeelarve vastuvõtmine
3. Laeva valla arengukava aastateks 2012–2015 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
4. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018
5. Laeva Vallavolikogu 26.03.2013 otsuse nr 145 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine
6. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 29 „Laeva lasteaias vanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine“ muutmine
7. Laeva Vallavolikogu 26.11.2013 otsuse nr 13 „Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu maapäevale“ muutmine
8. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
9. Väänikvere tee 1 (katastriüksus 38301:002:0601) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
10. Info

1. Ülevaade Laeva Kultuurimaja tööst
Kuulati kultuurimaja juhataja Karin Küttist.
Elviire Villa: kas vallavalitsus on seadnud sellise ülesande, et toimub üks suur korralik pidu
kvartalis?
Karin Küttis: kui tööle tulin, öeldi, et peod on neli korda aastas. Olen edaspidiseks planeerinud
iga kuu ühe harrastusteatri etenduse.
Elviire Villa: Ürituste reklaam on puudulik ja seetõttu käib inimesi vähe. Kuulutused peaksid
olema valla kodulehekülje avalehel.
Karin Küttis: Saatsin 6. oktoobril kuulutuse Jutale, aga ei kontrollinud, kas kuulutus sai üles.
Plakatid olid teadetetahvlitel üleval. Kuulutused on ka Facebookis.
Merike Veemaa: kuulutused võetakse poe juures olevalt teadete tahvlilt maha.
Arvo Pennonen: ma ei ole Facebookis kultuurimaja sõber, mina ei näe kuulutust.
Karin Küttis: kultuurimaja Facebooki konto on avalik.
Karmen Kukk: oleme pidude toimumist arutanud, Jüri Kosteri seisukoht on kogu aeg olnud, et
pigem teha harvem, aga korralikuma ansambliga. Oleme kultuurimajaga arutanud, et tulevad
isadepäev ja jõulud, allasutused ei tea, mis teised teevad. Oleks vaja ühist kalendrit.
Karin Küttis: Saime projektiraha 12 Kursi kihelkonna rahvariide seeliku ja pluusi kanga
ostmiseks. kangad on ostetud. Hinnapakkumine nende valmisõmblemiseks on ligi 2000 eurot.
Õmblemise raha projektist ei saa või saab väikese osa. Õmblemise raha pole eelarves olnudki kuna
seda ei saanudki planeerida. Olen projektide kirjutamise etappidena üles ehitanud, kanga saamine
on esimene etapp. Pluuside õmblemine võtab rohkem aega kui seelikud.
Kultuuriseltsi alt ei saadud raha pargi tee korrastamiseks, kuna seltsil oli majandusaasta aruanne
esitamata.
DJ-de koolituseks ka raha ei saanud. Rääkisin DJ kooli tegijaga, panime paika, et kevadel esitame
äkki uuesti. Ideeliselt oleks, et koolitada välja 2 DJ-d noorte ja 2 DJ-d täiskasvanute seast ning
saaks ka tehnikat.
Arvo Pennonen: Kas saaks nii läbi rääkida, et ta õmbleks riided kultuurimaja 100. sünnipäeva
tähistamise ajaks valmis, aga arve maksmise tähtaeg oleks järgmise aasta alguses.
Karin Küttis: hakkan tellima kultuurimaja seinale metallist nimetähti, mille raha saime
kultuuriseltsi projektist, pean teadma, kas kultuurimaja jääb kultuurimajaks või muudetakse
seltsimajaks. Virve Tammel on inimeste arvamused võetud, enamus tahab seltsimaja. Seltsimaja
oleks ajaloolise nime taastamine. Vaja otsust, raha on ootel. Tähtede tarne on paar nädalat. Raha
tähtede ja kultuurimaja ette tuleva ülevaatetahvli jaoks on 1700 eurot. Aastapäeva pidu on 14.
detsembril.

2. Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve vastuvõtmine, II lugemine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilveret.
Lisaeelarve oli avalikustatud, ühtegi ettepanekut ei laekunud.
Elviire Villa: peaks eelnõu preambulat täpsustama ja lisama kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse paragrahv 26 lõike 3 ja paragrahv 8 lõike 11.
Istungi juhataja paneb hääletusele, kes on selle poolt, et lõpetada Laeva valla 2014. aasta I
lisaeelarve teine lugemine lõpetada ja määrus vastu võtta.
Poolt oli 7 volikogu liiget.
Otsustati: vastu võtta Laeva Vallavolikogu määrus nr 11 „Laeva valla 2014. a I lisaeelarve
vastuvõtmine“.
3. Laeva valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine,
I lugemine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilveret.
Ulvi Viilvere: Muudetud on ainult tegevuskava, aga kuna arengukava on vormistatud ühe
dokumendina, tuleb kehtestada uus redaktsioon. Tegevused on lisatud.
Elviire Villa: Kas peate normaalseks, et arengukava tehakse eelarvestrateegia järgi ja seda teeb
finantsjuht-pearaamatupidaja. Kui muudetakse arengukava, tahaksin lugeda seletuskirjast, et
tuuakse juurde asju, mis asjad viiakse järgmisesse aastasse. Näiteks lasteaia osas või valla teede
rekonstrueerimine. Ma ei süüdista Ulvit, et ta üksi peab seda tegema. Meil on palju asju tegemata,
ühisveevärgi arengukava jne. Ei saa panna projekti sisse, sest arengukava ei ole ju. Rahastuse
korral peab igal juhul olemas olema 15 protsenti.
Arvo Pennonen: Meil on vaja fondidest raha ja kindlasti projekte. Koolimajale tuleb tellida
korralik rekonstrueerimisprojekt. Ehituslikud projektid on kõige aluseks.
Elviire Villa: Sa kirjutad, et kõik 2014. tegemata asjad lükatakse edasi. Kirjuta, mis asjad
lükatakse edasi. Võiks lõpetada esimese lugemise ja vaadata, kas saab järgmiseks korraks
paremaks. Ma ei tea, mis meid ees ootab, kui ma ei näe rahasid. Kirjuta, mis projektid lükatakse
järgmisesse aastasse.
Eelnõust võtta maha § 3, see tuleneb seadusest ja raamatukogus paberkandjal arengukava keegi ei
loe.
Ulvi Viilvere: Järgmiseks korraks kirjutan projektid lahti.
Otsustati: lõpetada Laeva valla arengukava aastateks 2012 – 2025 muutmine ja uue redaktsiooni
kinnitamise esimene lugemine ja suunata teisele lugemisele.
4. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018, I lugemine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilveret.
Elviire Villa: Võtta maha § 2 ja preambulisse võiks lisada § 372. Lõhmuse kruusakarjääri leping
lõpeb, 2016. aastal saame natuke. Kirjutada toetustesse sisse koolitoidud, sotsiaalteenused, et
saaks õigemat pilti, mis meie valla seis on rahaliselt.
Seletuskirjas olevad tabelid tuua eelnõus välja. Lisa 1 oleks seletuskiri, lisa 2 tabelid.
Otsustati: lõpetada Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2018 esimene lugemine ja
suunata teisele lugemisele.

5. Laeva Vallavolikogu 26.03.2013 otsuse nr 145 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine
Kuulati vallasekretär Helen Mägit.
Helen Mägi tutvustab uut sotsiaaltöö juhti ja lastekaitsespetsialisti ning Laeva vallavalitsuse liiget
Merle Zborovskyt.
Helen Mägi: Eelmine kord jõudis vallavolikogu kokkuleppele, et kaotatakse abivallavanema ja
noorsootöö spetsialisti teenistuskohad ning luuakse arengu- ja keskkonnanõuniku 1,0 koormusega
ja ehitusnõuniku 0,5 koormusega tähtajatud ametikohad. Struktuur otsustati jätta samaks.
Vallavalitsus sai ülesandeks eelnõusse muudatused teha.
Elviire Villa: Kokkulepitust on kinni peetud. Palun rääkida ehitusnõuniku konkursist - mitu
avaldust tuli, kes kutsuti vestlusele ja kui kaugel see asi on.
Helen Mägi: Konkursi kuulutamise välja peale eelmist volikogu istungit. Vastavalt avaliku
teenistuse seadusele avaldasime kuulutuse avaliku teenistuse kesksel veebilehel, sealt „peegeldub“
kuulutus teistesse levinud cv-portaalidesse. Konkurssi ei saanud välja kuulutada seaduses
sätestatust lühema tähtajaga. Saime seitse avaldust.
Helen Mägi tutvustab väljavalitud kandidaadi töökogemust.
Istungi juhataja paneb hääletusele, kes on selle poolt et vastu võtta otsus Laeva Vallavolikogu
26.03.2013 otsuse nr 145 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kinnitamine“ muutmine
Poolt oli 6 volikogu liiget, 1 jäi erapooletuks.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 32 „Laeva Vallavolikogu 26.03.2013 otsuse nr 145 „Laeva valla
ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine“.
6. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 29 „Laeva Lasteaias vanemate poolt kaetava
osa määra kehtestamine“ muutmine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilveret.
Ulvi Viilvere: Lasteaia juhataja ei saanud volikogu istungile tulla töökohustuste tõttu.
Elviire Villa: Mis hoolekogu otsustas?
Reliia Käro: Hoolekogu ei ole olnud.
Elviire Villa: Mis seletuskirjas see 2/3 ikkagi on? Mis on valla seisukoht, kas lasteaiaõpetajate
palk hakkab lähenema kooliõpetajate palkadele?
Reliia Käro: Hetkel ei ole lasteaia direktor esitanud kirjalikku taotlust palkade tõstmiseks.
Arvo Pennonen: Seletuskiri ei lähe asjaga kokku.
Kaido Põdersoo: Tahaks hoolekogu arvamust.
Otsustati: lõpetada Laeva vallavolikogu 28.10.2010 määruse nr 29 „Laeva Lasteaias vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine esimene lugemine lõpetatuks ja suunata see
teisele lugemisele.
7. Laeva Vallavolikogu 26.11.2013 otsuse nr 13 „Esindajate nimetamine Eesti
Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale“ muutmine
Kuulati vallasekretär Helen Mägit.
Helen Mägi: EMOL-i põhimääruse kohaselt saab esindajaks ja esindaja asendaks nimetada ainult
volikogu või vallavalitsuse liikme. Kuna praegu kehtiva otsusega nimetatud asendusliige ei ole
enam vallavalitsuse liige, tuleb nimetada uus asendusliige. Vallavalitsus on asja arutanud ja näeb
asendusliikmena Ülli Reimetsa.

Otsustati: nimetada asendusliikmeks Ülli Reimets. Võtta vastu Laeva Vallavolikogu otsus nr 33
„Laeva Vallavolikogu 26.11.2014 otsuse nr 13 „Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu Maapäevale“ muutmine“.
8. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
Kuulati vallasekretär Helen Mägit.
Kaido Põdersoo: mida arvab revisjonikomisjoni aseesimees?
Ago Vooremäe: Ma jääksin oma liistude juurde.
Otsustati: lükata eelnõu arutelu edasi ja jätkata arutelu järgmisel volikogu istungil.
9. Väänikvere tee 1 (katastriüksus 38301:002:0601) jagamisel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilveret.
Elviire Villa: Me saame aru, see on seoses KIK-i kalapääsu projektiga.
Arvo Pennonen: Kalapääsu rajamine peab olema puhtalt taotleja maal. Kas see on pärast
abikõlbulik või mitte?
Elviire Villa: Me peame ühel hetkel selle osa ära ostma. Mind hakkasid sihtotstarbed häirima.
Miks kalapääsu alune on üldkasutatav maa? Mida ma lähen selle vee peale üldkasutama?
Arvo Pennonen: sinna tuleb kivirenn.
Elviire Villa: See on veekogude alune maa. Kuidas saab maatulundusmaa elamumaaks? Kas
eraisikul saab olla üldkasutatav maa, sest see on sotsiaalmaa alaliik? Võib-olla ongi kõik õige, aga
tahaks selgitusi. Tähtsad on detailplaneeringu kohustusega alad – Laeva jõu ümber, Laeva keskus,
jne. Detailplaneeringu kohustuse korral määratakse sihtotstarve detailplaneeringu alusel.
Otsutati: Lükata eelnõu tagasi. Vallavalitsusel koostada eelnõu kohta seletuskiri.
10. Info
10.1. Kergliiklusteest
Kuulati vallavalitsuse liiget vallavanema ülesannetes Reliia Kärot.
Reliia Käro: Mõeldud on lõigule Laevat Tallinn-Tartu maanteeni, kuna see on rohkem kasutatav.
Selle projekti rahade eest ei saa kergliiklusteed nii Tallinn-Tartu maanteeni kui Sinikülani.
Arengukavas on kergliiklustee 2016. aasta tegevustes olemas. Projekti maksimaalseks ajaks on 24
kuud. On vaja volikogu otsust, et see raha on meil 2016. aastal olemas. Maaomanikega peaks
olema eelkokkulepped sõlmitud. Kui teha kergliiklustee paremale poole, on vaja kuus kokkulepet,
kui vaskule, siis kaheksa kokkulepet. Vallavalitsuse seisukoht on, et kergliiklustee võiks asetseda
paremal pool teed. Osa kergliiklusteed jääks maanteeameti maale. Kokkulepped peavad olemas
olema selleks ajaks, kui projekt läheb töösse.
Abikõlbulikud kulud on ehitamine, projekteerimine, omanikujärelevalve, turvapiirded, valgustid,
jne. Ei rahastata maa sundvõõrandamist ja valdusesse saamise kulusid.
Ühtegi pakkumist ei ole veel võetud. Küsimus on selles, kas saab eelkokkulepped. Taotlejaid on
palju, saab see, kes paremini põhjendab. Sinikülas on rohkem elanikke.
Elviire Villa: Kas eelkokkulepped saab? Lisaks tuleb ületada potivabriku tee, Ado tall.
Arvo Pennonen: Liikluskoormus on Siniküla poolt väiksem. Meierei poole käib 60 inimest.
Projektide üle otsustatakse tõmbekeskuste põhiselt. Maanteeametil on andmed, palju sõidukeid
läbi sõidab ja ka liiklusõnnetuste arv.
Ulvi Viilvere: arengukavas ja eelarvestrateegias on 20 000 eurot 2015. aastal projekteerimiseks ja
160 000 eurot 2016. aastal ehitamiseks.

10.2. Kaido Põdersoo kommentaar umbusaldamise algatamise kohta
Kaido Põdersoo: Põhjalikumalt räägin järgmisel vallavolikogu istungil. Puudujääke kindlasti on.
Tunnistan, et oma firma võtab palju aega. Reformierakonna põhimõte peale valimisi on olnud, et
vallavalitsuse igapäevasesse tegevusse me ei sekku. Vallavalitsuses töötavad inimesed on
väljastpoolt valda.
Arvo Pennonen: meil on praktiliselt kõik inimesed väljastpoolt. Põhimäärust teeme juba kaks
aastat. On tunne, et käime siin nagu külakoosolekutel, me ei pane paika strateegilisi eesmärke,
kuhu edasi liikuda, kustutame tuld, mis on pahasti või halvasti. Muudatused tuleb ära teha.
Elviire Villa: Mind häirib see, et vallavolikogu esimehel oli teada, mis meil on augustis vaja vastu
võtta, aga ta annab järele vallavalitsusele, kes saadab kirja, et eelnõusid ei jõutud ette vormistada,
kuna ametnikud olid puhkusel. Mul on hea meel, et Kaido tunnistab, et ei saa hakkama. Need on
asjad, mis on teada ajast aega. Vallavalitsus võiks teha tööplaani. Ei saa olla, et eelnõud tulevad
viimasel minutil. Me ei saa teede määrust jätta viimasele minutile detsembrisse.
Ago Vooremäe: Kutsuda vallavanem siia, kuulata ta ära – mis ta arvab, mis seisus asi on, mida
oleks vaja muuta, mida oleks vaja ette võtta et asi toimiks paremini. Kui ta ütleb, mis teda takistab
või mis tema töö korralikku organiseerimist takistab, siis saame midagi välja pakkuda või midagi
ette võtta. Niimoodi saame me mõjutada teda. Pool Kaido umbusaldamisest on vallavanema
tegemata töö. Tundub, et põhiline on see, kohapealseid inimesi ei ole enam. Inimesed, kes on
vallast, liiguvad siin ka vabal ajal ringi ja kuulevad ja vestlevad ka teiste inimestega. Mulle öeldi
just paar päeva tagasi, et vallavalitsuses töötavad inimesed, kes ei ela vallas. Neid ei huvita.
Nemad tõmbavad peale tööd hõlmad vaheliti ja lähevad ära. Nii on mõeldud seda asja, mitte et
Kaido oleks pidanud iga päev vallavanemat tagant torkima.
Elviire Villa: Ma pean silmas tegemata jäänud asju.
Karmen Kukk: olen allasutuse juhina saatnud vallavanemale viis kirja ja ühelegi pole vastust
saanud.
Elviire Villa: praegu on küsimus volikogus, et saaksime volikogu tööle, et tuleksid materjalid
komisjonisse. Kui sa oled volikogu esimees, siis sa pead juhtima volikogu. Meie valimisliit on
kõik teinud.
Ago Vooremäe: Kas see oleks variant, et sa kohustaksid vallavanemat tegema järgmisel
vallavolikogu istungil ettekande, kuidas ta ise hindab oma tegevust ja selle tulemuslikkust.
Elviire Villa: Praegu on meie poolt käik antud ja järgmine kord toimub umbusaldamine.
Lepiti kokku, et järgmine majanduskomisjoni koosolek toimub 18. novembril 2014. a ja järgmine
vallavolikogu istung toimub 25. novembril 2014. a algusega kell 15.30.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kaido Põdersoo

