LAEVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Laeva

04. 02. 2014 nr 5

Algus kell 15.30, lõpp kell 18.20
Juhatas Kaido Põdersoo
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Jüri Koster, Karmen Kukk, Harri Orro, Arvo Pennonen, Kaido
Põdersoo, Külli Suvi, Merike Veemaa, Elviire Villa, Ago Vooremäe
Jüri Koster lahkus istungilt kell 17.40
Osalesid: vallavanem Kalev Kurs, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, abivallavanem
Kaimo Puniste.
Kutsutud Laeva Põhikooli direktor Nadežda Niklus, Laeva perearst Ivika Oja, hambaarst Lii
Uibonurm.
Päevakorra projekt:
1. Laeva valla 2014. a. eelarve vastuvõtmine
2. Laeva valla 2013.-2015. majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitori määramine ja
audiitorlepingu sõlmimine
3. Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr. 77,,Laeva vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate ja juhtide töötasustamine´´ muutmine
4. Laeva Vallavolikogu esindaja nimetamine Laeva Põhikooli hoolekogusse
5. Loa andmine hangete korraldamiseks projekti ,,Laeva paisjärve kalapääsu rajamine``
teostamiseks
6. Info
Päevkorra projekti kinnitamise poolt päevakorrana oli 9 volikogu liiget.
1. Laeva valla 2014. a. eelarve vastuvõtmine
Nadežda Niklus- tutvustas õpetajatele eraldatud palgafondi jaotust öeldes, et sellest päris hästi ei
jätku õpetajatele palkade väljamaksmiseks. Hetkel ollakse natuke miinuses, samas ei ole võimalik
koolijuhi palka tõsta ega maksta õpetajatele lisatasu, et neid motiveerida lapsi juhendama õppeaine
uurimustöödel. Samuti peaks olema võimalik maksta õpetajatele lisaks 80 eurot klassijuhatamise
eest. Koormusnorm on ikka veel 24 tundi kuus, mida tuleks kindlasti vähendada.
Koolil oleks juurde vaja kuskil 10 000 eurot.
Probleem on ka õpetajate arvutitega, mis on lihtsalt vanad ja vajaksid väljavahetamist.
Arvutite osas otsustati: Arvutid õpetajatele tuleb liisida ja kõigil korraga välja vahetada, kasutada
kasutusrenti, sama rakendada ka vallavalitsuses ja paika panna sellega ka arvutite hooldus.
Elviire Villa parandusettepanekud 2014.a. eelarvele olid:
1. Suurendada tulusid kaupade ja teenuste müügist
4500
sh.
1.1. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
2500
1.2. Laekumised elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest 2000

2. Vähendada põhitegevuse kulusid
5500
sh.
2.1. Muud üldised teenused (01330)
-4000
2.2. Laste muusika- ja kunstikoolid (08105)
-500
2.3. Seltsitegevus (08209) -1000
3. Suurendada veevarustus (063009) kulusid
10000
hajaasustusprogrammi valla osalus, katteallikaks täiendavad tulud ja vähendatud kulud
4. Vähendada tuleks veel mingi summa võrra laste muusika- ja kunstikoolid (08105) kulusid
arvestades seda, et see kellele makstakse lõpetab kevadel kooli ja suurendada selle sama summa
võrra lastehuvimajad ja - keskused (08106) kulusid.
Kõik volikogu liikmed nõustusid esitatud parandusettepanekutega.
OTSUSTATI: Katkestada Laeva valla 2014.a. eelarve II lugemine, viia Elviire Villa poolt
esitatud parandusettepanekud eelarvesse sisse, lisada õpetajate palgafondi jaoks 10 000 eurot
eelarvesse juurde.

2. Laeva valla 2013.-2015. majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitori määramine ja
audiitorlepingu sõlmimine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere tutvustust eelnõu kohta.
Elviire Villa palus otsuse pealkirjast jätta ära sõnad “ja audiitorlepingu sõlmimine”, lisada otsuse
preambulisse audiitortegevuse seaduse § 91 lõige 3 ning sõnastada punktid 1 ja 2 järgmiselt:
1. Määrata Laeva valla 2013.- 2015. aasta majandusaasta aruannete audiitorteenuse osutajaks
audiitorbüroo Fides OÜ (registrikood 10051145, vandeaudiitor Toivo Alajõe).
2. Vallavalitsusel sõlmida audiitorteenuse osutamise leping audiitorbüroo Fides OÜ- ga.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt, et otsus antud parandustega vastu võtta?
Poolt oli 9 volikogu liiget, vastu ei olnud.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 16 “. Laeva valla 2013.-2015. majandusaasta aruannete
auditeerimiseks audiitori määramine”.

3. Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr. 77,,Laeva vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate ja juhtide töötasustamine´´ muutmine
Kuulati vallavanem Kalev Kursi selgitust eelnõu kohta.
Ettevalmistatud määruse eelnõu vastuvõtmise poolt määrusena oli 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 6 “Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr. 77,,Laeva
vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine´´ muutmine”.

4. Laeva Vallavolikogu esindaja nimetamine Laeva Põhikooli hoolekogusse
Jüri Koster pakkus volikogu poolt esindajaks Arvo Pennoneni.
Elviire Villa tegi ettepaneku sõnastada otsuses punkt 2 järgmiselt:
2. Arvo Pennoneni volitused hoolekogu liikmena kestavad kuni volikogu liikme volituste
lõppemiseni.
Ettepaneku poolt olid kõik volikogu liikmed.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 17 “Laeva Vallavolikogu esindaja nimetamine Laeva
Põhikooli hoolekogusse “.

5. Loa andmine hangete korraldamiseks projekti ,,Laeva paisjärve kalapääsu rajamine``
teostamiseks
Eelnõu esitaja, abivallavanem Kaimo Puniste, võttis eelnõu tagasi.
6. Info
Tiinumärdi- Hetkel on huviline, kes sooviks sinna kodu rajada, kui soov jääb püsima, siis õnnestub
vallal see ära müüa (avalik enampakkumine). Volikogu liikmed toetasid müüki.
Perearsti maja
Arutati perearst Ivika Oja ja hambaarst Lii Uibonurme soove, et vald vabastaks nad soojusenergia
eest tasumisest, kuna summad on suured. Lii Uibonurm nõus oli ka edaspidi maksma üüri ja
tasuma valgustuselektri eest.
Elviire Villa ütles , et tegelikult on vallavalitsus selle juba ära otsustanud, sest eelarve projektis on
summad sees (terve maja elekter 4000).
Otsustati:
1) Vaadata üle rendilepingud ja lahendada vallapoolne toetamine soojusenergia eest tasumisel
rendilepinguga. Vald võtab kulud enda kanda.
2) Perearstikeskuse renoveerimiseks tuleb esitada taotlus hasartmängumaksu nõukogule, so 17.
veebruariks k.a. Perearsti maja soojustamise renoveerimisprojekt teha tervele majale (ka uus
katus), kui projektirahast jääb puudu, siis lisada puudujääv osa valla eelarvest.
Volikogu liige Jüri Koster lahkub istungilt.
Kärevere talukool
Kalev Kurs- Pean tunnistama, et see oli meiepoolne viga, et see leping niimoodi sõlmitud sai ja
kuna lepingus on sellised punktid sees, nagu kindlustuse tegemine, siis kindlustus on neil
tegemata, siis me peatasime nendega lepingu ära ja selle lepingu ma saatsin maavalitsuse
juristidele. Sain tagasisidet, ega nad sealt eriti vigu ei leidnudki võib olla see 5 aastane periood on
tegevuskava ülevaatamiseks liiga pikk aeg, seda tuleks teha igal aastal ja midagi veel täiendada.
Nad valmistavad selle lepingu ette, siis esitame selle uuesti volikogule.
Kaimoga käisime maja vaatamas, pildid on ka olemas, millises seisus ta enne oli ja missuguses ta
praegu on. Maja on korras ja koristatud, pahatahtlikku asja seal midagi toimunud ei ole.
Sai räägitud ka veel Kärevere-Kämara külaseltsiga, nemad oleks muidugi huvitatud tihedamast
koostööst, aga sellega on nad samuti nõus, et peaks olema seal rentnik peal.
Loodav Vooremaa Geopark sellest majast huvitatud ei ole.
Elviire Villa- Meie valla õigusaktis, vallavara kasutamise korras on kirjas, et rendile võib anda
maksimaalselt 10 aastaks, mitte 25. aastaks. Kõigepealt tuleb teha avalik pakkumine. Rent ei saa
olla nullmääraga, see peab olema määratud. Kui palju ta on kohustatud investeerima, siis selle
järgi saab tuletada tasuta aeg. Me oleme teinud sellele majale kulutusi peale (ekspertfirma jne.) aga
tagasi ei saa me midagi.
Vallavanem tutvustas veel Vooremaa Geopargi teemat ja sellega seostuvat kalanduspiirkonna
teemat.
Info võeti teadmiseks.
Laeva katsesovhoosi vana kontorihoone
Kalev Kurs- Kohalekutsutud muinsuskaitsespetsialistid ütlesid, et otsest lammutamise keelu
piirangut selle hoone osas ei ole.
Ma ei arva, et vald peaks selle endale võtma, aga praegune valdaja ütles, et temal igasugune huvi
selle hoone edaspidiseks tegevuseks, isegi lammutamiseks, puudub.
Tema oli nõus vahetama mingi samasuure maatüki vastu.

Elviire Villa- Kaua see Kärevere veevärk selliselt edasi käib? Jüri lepingut ei sõlmi, aga nii ikka ei
saa, et me maksame renti ja mingit õiguslikku alust ei ole. Tuleb mõelda Kärevere rahva peale, mis
saab selle veevärgiga?
Probleem ka Siniküla saunaga? Sauna värk tuleb ära lahendada, arenguselts seda endale ei tahtnud,
sest sauna teenust ei olnud võimalik ilma remontimata pakkuda, see ei vastanud tingimustele.
Siniküla klubihoone maja, milline see välja näeb? Tuleb hakata sinna ka rahasid panema ja
munitsipaalkortereid remontima. Mis saab Laevas selle sotsiaalmajaga?
Ago Vooremäe- Mina olin üleeelmises volikogus ja siis kulutati sinna saunale raha peale. Aga
nüüd on 6-7 aastat mööda läinud ja muidugi on uuesti vaja remontima hakata.
Arvan, et niikaua me sinna sentigi ei kuluta, kui seal on olemas inimene, kes hakkab seda vedama
ja kust sealt midagi tagasi ka tuleb ja teenus oleks tagatud. Ärme räägime mingisugusest raha
kulutamiset sinna praegu rohkem.
Kalev Kurs- Laeva sotsiaalmajas planeerisime ratastooli vajavatele inimestele 2 korterit I
korrusele ja lahendame need asjad kaldteedega ära. Kahest poolest 2 kaldteed, teisele korrusele
tulevad ka korterid.
I korrusele tuleks veel saal e. ühisruum, väike köök, pesupesemine, saun, juuksuri teenus
(pediküür, maniküür).
Karmen küsis ka vallarahva arvamust, võib olla tuleb ka sealt häid mõtteid, ettepanekuid.
Lepiti kokku, et uus volikogu toimub 25. veebruaril, algusega kell 15.30.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kaido Põdersoo
Vallavolikogu esimees

