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1. Laeva valla põhimäärus
Kaido Põdersoo: Teen ettepaneku põhimäärus välja jätta kuna eelnõu koostaja on haige.
Elviire Villa: Aseesimehe ja esimehe valimine koos, aasta kodanik sees, rohkem edasi ei
lugenud. Volikogusse palun saata korralik eelnõu, ilma värvideta. Arvestada eelnevate
volikogu ettepanekutega.
2. Laeva valla arengukava aastateks 2012 - 2025 muutmine ja uue redaktsiooni
kinnitamine.
Ulvi Viilvere: Laeva valla arengukava oli kodulehel avalikustatud, parandusettepanekuid ei
saabunud.
Elviire Villa: 2016 - 2017, mis plaanis teha koolimajas? Mida tähendavad ristid tabelis? Kas
tuleb ventilatsioon, kas on olemas ettekirjutus? Tärnide asemel peaksid olema summad,
soovin teada mis on meie rahaline seis, kui jätkusuutlikud me oleme. Veevarustuse
arengukava puudub, järelikult ei saame raha Siniküla küla veevarustuse tagamiseks.
Reservpumbamaja rekonstrueerimine seotud Emajõe Veevärgiga, sõltub samuti ühisveevärgi
arengukavast. Kõikide taotluste aluseks arengukava (EAS, KIK). Kas saame selle rahaga
tehtud kergliiklustee?
Kalev Kurs: Kergliiklustee taotlus esitatud EAS-i.
Elviire Villa: Paisjärve esimene etapp, paju tasutud sellest projektist? Maa erastamine, kas
vald maksis 300 eurot eraisiku eest? Palju läheb KIK-i raha. Kuidas jõe teise etapiga lood?
Tärnid maha võtta tabelist. Kelle rahast toimub spordipargi rajamine? Mida tehakse
perearstikeskuses? Seletuskiri ei ole õige, sest teedele ei saa käesoleval aastal raha. Rahastus
tuleb 2015. aasta teisel kvartalil, summad on palju väiksemad kui esialgu välja käidi. Pole
kindel et Laeva vald sealt raha saab. See tuleks teha riigi rahadega mis vallale eraldatakse.
Kas on lõpetatud lasteaed külakeskuse ventilatsiooni ehitus?
Kalev Kurs: Osaliselt veel vaegtööd tegemata ja üleandmise-vastuvõtmise akt puudub. Enne
vastu ei võta kui kõik valmis.
Elviire Villa: Mis saab Väänikvere tee 7 majaga, miks me ei tee korda , ootame aastat 2016,
meil on laenukoormus olematu. Võiks ühe ilusa asja valmis teha.
Kalev Kurs: 2015. aastal Leadrist veel raha ei saa.

Elviire Villa: Tuleks suurendada laenukoormust ja teha kõik vajalikud asjad ära teha,
haldusreform ei jää tulemata. Üle 20% eelarvest ei tohiks minna laenu tagasi maksmisele. Me
oleme rikas vald, oma rahaga saaks ka palju ära teha.
Priit Raidvee: Vallavalitsus võiks sellele mõelda. Tuleb sisse kirjutada julgemad summad.
Ulvi Viilvere: Kas tõsta Väänikvere tee 7 2015. aastasse ja teha muudatus?
Elviire Villa: Mis saab Siniküla saunaga, pensionäridele oleks vaja. Mis maksaks sauna
remont? Saun ja pesemisvõimalused on kaks erinevat asja. Ka televisiooni saatele võib tulla
järelkontroll. Kas saab katuse parandatud 500 euroga?
Ulvi Viilvere: Pakkuda võimalus Laeva spordihoone sauna kasutamiseks.
Kalev Kurs: Alla 3 000 euro ei saa remontida, sest vaja rohkem kui katus teha.
Tiina Maibach-Laugmaa: Miks Siniküla rahvas saab sauna ilma piletita, Laevas saunas
käies tuleb maksta. Kui saun korda teha, kes siis vastutab selle eest?
Elviire Villa: Kui remontida pole mõtet, siis kandke maha.
Kalev Kurs: Punase maja rekonstrueerimisel on sinna sisse planeeritud saun.
Elviire Villa: Missugune on punase maja ruumiline lahendus? Sotsiaalkorter antakse üürile
üheks aastaks, siis peab üürnik endale leidma korteri. Meil kõik munitsipaalkorterid. Kas
kõik võlad on tasutud? Inimesed käivad tööl, miks nad ei otsi endale korterit. Meil on väga
odavad üüri hinnad.
Priit Raidvee: Kas ei saa võtta laenu ja osaliselt punast maja korda teha, et rahvas saaks
saunas käia. Igasse külasse pole mõtet sauna teha, teha üks ja korralik. Teha valmis ainult
saun.
Kaido Põdersoo: Ei ole mõtet teha osaliselt, siis tuleb jälle midagi ära lõhkuda.
Elviire Villa: Meil pole ka projekti ehitamiseks, millal valmib eelprojekt?
Kalev Kurs: Eelprojekt peab valmima aasta lõpuks, maksumusega 5 000 eurot.
Elviire Villa: Siis tuleb veel teha põhiprojekt, see võtab kõik aega. Kas 2016. aastal tuleb
laen 84 000 või 120 000?
3. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018
Elviire Villa: Üle vaadata sissejuhatuse ja kokkuvõte sõnastus. Tabelid ja seletuskiri panna
eraldi lisadena, lisa 1 ja seletuskiri on lisa 2. Kus on lisaeelarve, miks pole riigi teatajas?
Järelikult on ka strateegia vale, sest lisaeelarve pole jõustunud.
4. Laeva valla 2015 a. eelarve
Ulvi Viilvere: 2015. aasta eelarve summad on samad mis eelarvestrateegias.
Elviire Villa: Maksuprotsendid on muutmata.
Ulvi Viilvere: Eelarve on tehtud enne 0,8% töötuskindlustuse kinnitamist.
Elviire Villa: Reservfond peab olema vähemalt 1% ? Kes on vallavalitsuse teenistujad?
Ametnikke on 5,5, kas koolituskulud on ametnikele? Vallavolikogu aukodaniku summa tõsta
reservfondi alla. Eelnevatel aastael on see tegemata jäetud. Mis on serveri rent? Kas saate
serveri hiljem endale? Mida te ostate, kas mahtu?
Ulvi Viilvere: Serveri rendiperioodi pikkus on 3 aastat.
Elviire Villa: See on ju 9 000 eurot, palju oleks maksnud uue ehitus? Kas hinnapakkumised
on võetud? Kus on vana koduleht, ei saa kuidagi kätte vanu määruseid ja otsuseid. Kas need
tuleb kõik uuesti käsitsi sisestada?
Ulvi Viilvere: Kodulehte haldab Andmevara.
Elviire Villa: Päästeteenistuse administreerimiskulud lahti kirjutada. Allasutustes on töökoht
mitte ametikoht. Mida sisaldavad haljastuse inventari hoolduskulud?
Ulvi Viilvere: Trimmeri ja murutraktori hooldus, vana murutraktor sai ka remonditud.
Kaido Põdersoo: Miks koolil eelarve väheneb ja riigi poolt eraldatav summa sama?

Ulvi Viilvere: Laekus HTM sihtfinantseerimine 5 000 eurot koolile ja õpetajate palkade
summa veel kinnitamata, eelarves eelmise aasta summa.
Elviire Villa: Miks vana koosseisude määrus kehtib ja uued koosseisud kinnitatud
korraldusega? Mis valla lapsed meie lasteaias, miks summa selline, lahti kirjutada. Lastaia
inventari kulud lahti kirjutada, miks noortekeskus ei saa printerit? Mitu last käib
gümnaasiumis? Mis summa on arvestuse aluseks? Mitu õpilast täiskasvanute gümnaasiumis,
võib nimed ka välja tuua.
Ulvi Viilvere: Arvestuse aluseks 83 eurot.
Tiina Maibach-Laugmaa: Kuidas sotsiaalse kaitse haldus nii väikse summaga hakkama sai,
nüüd eelarve suurenemine?
Elviire Villa: Miks kasutamata lapsehoiu teenuse raha, meil ju olemas lapsed kellele anda
toetust. Kui jätame raha kasutamata, siis riik meile enam raha ei eralda. Kas tuleb välja rahast
lasteaia mängumaja katusele ja terrassilaudadele. Miks ei tikita rahvariide pluusidele
tikandeid, öeldi et raha pole, milleks teha poolikut tööd. Mais lõpeb kergkütteõli soodus, sisse
pole planeeritud hinnatõus.
Ulvi Viilvere: Ei vahetata välja tervet terrassi mängumajas.
Elviire Villa: Mais lõpeb kergkütteõli soodus, sisse pole planeeritud hinnatõus.
Kalev Kurs: Käis gaasikütte pakkuja, teeb hinnapakkumise.
Elviire Villa: Elektrikäit tegemata, kuna tehakse elektri hange, kaua ostame üldteenust?
Kütteõlil ka riigihange tegemata, hange alates 10 000 eurot. Gaasi peale ei saa küll kindel
olla. Võib-olla võiks panna maakütte, sellest juba ammu räägitud, maa peaks ka olemas
olema. Kas lasteaia töökorraldusega on tegeldud, sügisest koosseisudele uued nõuded, selle
saab sisemiselt korraldada.
Priit Raidvee: Maja taga peaks valla maa olema. Maaküte algul kallis ehitada, aga tasub end
kiiresti.
Enn Tumm: Kaugel on teede registrisse kandmine?
Elviire Villa: Need oleks pidanud olema selles volikogus, muidu jääb hiljaks. Kas kalatrepi
ehitusel kasutusvalduse leping või vald ostab selle maa ära, et kulu oleks abikõlbulik ja mis
hinnaga maa tuleb osta?
Kalev Kurs: Maa saame tasuta. Meie teeme kulud arvele võtmisel ja mõõdistamisel.
Elviire Villa: Veealune maa, mis on sihtotstarve, kuidas saab olla üldkasutatav. Sinna maad
ei jää, see veetakse välja, kas on koht kuhu see saar veetakse.
Kalev Kurs: Veetakse täiteks tammi taha. Ei tea veel täielikult mahtu mida välja vedada.
Priit Raidevee: Põllule see täiteks ei sobi.
Elviire Villa: Hanke tegemisel tuleb teada kuhu vedada ja kui palju, selle järgi
hinnapakkumine. Lasteaia ventilatsiooni summat ei saa vähendad, selle peate põhjendama
riigihanke aruande tegemisel.
Enn Tumm: Kui palju inimesi hakkab kasutama kergliiklusteed?
Priit Raidvee: Kummale poole kergliiklustee siis tuleb?
Kalev Kurs: Vasakule poole tee äärde tuleb kergliikluste.
Otsustati määruse eelnõu suunata volikogu istungile.
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