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Algus kell 16.00, lõpp kell 20.00
Juhatas vallavolikogu vanim liige Endel Sõster
Protokollis volikogu metoodik Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Jüri Koster, Marek Maibach, Arvo Pennonen, Kaido
Põdersoo, Külli Suvi, Endel Sõster ja Elviire Villa.
Puudus Ivar Ordning
Osalesid: vallavanem Kalev Kurs, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, maa- ja
keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar, abivallavanem Kaimo Puniste, vallasekretär Helen Mägi.
Osalesid vallaelanikud Ebe Aus, Genadi Kuznetsov, Alar Küng, Valve Lätt, Helju Mäesepp, Asta
Nõmmeots, Ivika Oja, Anne Paas, Ilona Piirimägi, Tiit Sangla, Kati Sõster, Evi Zirnask, Arvo
Talv.

Päevakorra projekt
1. Info vallavalitsuse tegemistest istungite vahelisel perioodil.
2. Volikogu ja vallavalitsuse liikmete vahekokkuvõte tehtud tööst
3. Laev a Vallavolikogu esimehe valimine
4. Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine
5. Laeva Vallavolikogu 31.01.2012. a otsuse nr 97 „Riigimaale hoonestusõiguse seadmine“
muutmine
6. Laeva Vallavolikogu 29.01.2013. a otsuse nr 142 „Väänikvere tee 5 (katastriüksus
38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete
määramine“ muutmine
7. Laeva vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine
8. Info- Laeva valla 2012. a eelarve täitmise seirearuanne ja -analüüs
9. Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine
10. Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
11. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 34 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistujate koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
12. Laeva valla esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
13. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend
14. Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused
15. Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmine
16. Loa andmine riigihangete “Laeva valla kohalike teede/tänavate talihooldus 2013-2016” ja
“Laeva valla kohalike teede suvine hooldus 2013-2015” korraldamiseks.
17. Info –Alpter Grupp OÜ taotlus
Päevakorra projekti kinnitamise poolt päevakorrana oli 8 volikogu liiget.

1. Info vallavalitsuse tegemistest istungite vahelisel perioodil.
Vallavanem Kalev Kurs andis ülevaate vallavalitsuse tegemistest volikogu istungite vahelisel
perioodil. Volikogu võttis info teadmiseks.
2. Volikogu ja vallavalitsuse liikmete vahekokkuvõte tehtud tööst
Kuulati volikogu ja vallavalitsuse liikmete lühikokkuvõtteid tehtud tööst.
Küsimus rahva seast.
Asta Nõmmeots- See jutt, mis sina Endel rääkisid, seda oli nii inetu kuulata, aga nüüd tahaks
palun kuulda, mis sina oled Laeva rahva heaks teinud ja kui palju?
Seepärast kõiki teisi maha materdada ja öelda, et ainult mina. Nüüd me tahame kuulata sama pikka
lugu sinu heategevusest, tahaks teada, mida oled teinud, tahame Laeva elust rohkem teada saada.
Endel Sõster- Mul ei ole midagi teile rääkida, ma olen kogu aeg olnud siin, aga seda ma tahaksin
teile küll ütelda, et selles see rumal küsimus ongi, et kui meil keegi midagi teeb, ei jää ta meelde.
Valimiste aeg on hoopis teised asjad. Ma ise ka ei tea, mis ma nii väga teinud olen? Aga minu
juurde on kogu aeg tuldud, et ole hea ja kandideeri, et siis volikogus olla.
Sina, Asta, oled ka kandideerinud, aga palju sa hääli oled saanud? Aga mina olen kogu aeg, nõuka
ajast peale siiamaani volikogus ja ma ei ole ühtegi häält ostnud, kõik on mulle tulnud. Tähendab
sellepärast ma siin olengi, et ma ikka midagi olen teinud.
Ja teiseks, kuna me ei saanud valla maaga korda, aga meil oli võimalik saada ehitada Sinikülla
ilma valla rahata mänguväljak ja siis see saigi tehtud, ta on nüüd olemas. Probleem on ainult selles,
et töötegijad tegid töö kehvasti ja pool mänguväljakut on külm üles lükanud. Seal tennist mängida
ei saa, aga vallavanem lubas aidata, et see pool saaks korda ja siis saab seal tennist edasi mängida.
See väljaku maksumus, see summa oli küllaltki suur mida me saime.
3. Laeva Vallavolikogu esimehe valimine
Istungi juhataja tegi ettepaneku moodustada volikogu esimehe valimiseks häältelugemiskomisjon
koosseisus: Kaimo Puniste, Juta Mäesepp, Helen Mägi, millega kõik volikogu liikmed nõustusid.
Endel Sõster tegi ettepaneku valida volikogu esimeheks Külli Suvi ja Jüri Koster tegi ettepaneku
valida volikogu esimeheks Arvo Pennonen.
Kuna teisi ettepanekuid ei olnud, siis nimekiri suleti ja istungi juhataja andis esitamise järjekorras
sõna volikogu esimehe kandidaatidele enda tutvustamiseks.
KÜLLI SUVI: Mul on suur au seda ülesannet vastu võtta, kui mind valitakse, aga kindlasti ei ole
mul nii palju kogemusi kui oli Elviirel. Ma loodan siiralt, et kui mina peaksin olema volikogu
esimees, siis Elviire aitab ja toetab mind eelnõude ja otsuste tegemisel ja läbivaatamisel. Olen
tõesti hinnanud Elviire tööd, sest ta on olnud täpne ja põhjalik ja mulle see väga meeldib, ma
tahaks olla samasugune.
ARVO PENNONEN: Lihtne asi tegelikult, 2009. aasta valimised näitasid ilusti kenasti ära,
milline on rahva eelistus. Ja kui me jäime põhimõtteliselt 4 hääle peale volikogus ja kaalukausiks
sai 1 hääl, siis ühele poole ja teisele poole loksutades on seda valla üle kolmeaastast perioodi väga
palju loksutanud. Küll on olnud 1 vallavanem ja teine vallavanem ja Kalev on praegu kolmas
vallavanem. Nagu seal kuulutuse peal oli, praegune vallavanem. See asi tuleb ära ükskord lõpetada
ja tuleb saavutada stabiilsus, ei pea hakkama siin puid ja maid jagama ja kuulama seda asja, kes on
reformikas ja kes on keskerakondlane jne. Unustage ära, me ajame oma asja ja selle tulemusena
see, et kus on raha. Ütlen ausalt, müts maha meeste ees. Oma rahadega nad kõigepealt
finantseerisid ära selle spordiväljaku ehituse, alles siis saime PRIA käest selle raha tagasi, vald
toetas omaosalusega mingil määral. Ja see, et me praegusel hetkel kempleme seal, ühte või teist
asja ajame taga, komakohta, punktikohta, volikogu seda tegema otseselt ei pea. Sellega peab
tegelema vallavalitsus ja kui vallavalitsus saab rahulikult töötada, siis on tulemust.

Sõna palus ELVIIRE VILLA: Mina kandideerisin volikokku Keskerakonna nimekirjas, kuna
peale koalitsiooni lagunemist olen ma üksinda, siis esindan volikogus alati enda arvamust. Enne
koalitsioonist lahkumist olin ma koalitsiooni partnereid korduvalt hoiatanud, et mulle ei meeldi,
kuidas vallas asju aetakse. Milleks pean mina kolmel järjestikkusel volikogu istungil tuletama
meelde, et see probleem on lahendamata, või see töö on tegemata ( näiteks: perearstikeskuse küte,
valguskaabel). Sellepärast astusingi koalitsioonist välja, et saaksin hääletada enda
südametunnistuse järgi, mitte nii, nagu taheti.
Mulle läks väga südamesse, et Arvo üles, et ma ajan komakohti ja punkte taga. See ei ole nii, ei ole
ajanud ja ei aja ka edaspidi. Küll olen ma kontrollinud eelnõude õiguslikkust ja ülesehitust, sest ma
tean, mis võivad olla tagajärjed. Kui võetakse vastu vale otsus, siis tagajärjed ei pruugi tulla samal
aastal, vaid aastate pärast ja selline, mis võib vallale kahju tuua.
Hääletamissedelitele kanti kandidaatide nimed ja volikogu liikmetele jagati kätte hääletussedelid
salajaseks hääletamiseks.
Kuulutati välja VAHEAEG kuni valimistulemuste selgitamiseni.
Helen Mägi luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli:
Salajase hääletamise läbiviimiseks jagati välja 8 hääletussedelit, pärast hääletuse lõppemist oli
kastis 8 sedelit, neist kehtivaid 8 sedelit ja kehtetuid sedelid polnud.
Hääled jagunesid:
Külli Suvi
4 poolthäält
Arvo Pennonen
4 poolthäält
Volikogu esimees jäi valimata, kuna kumbki kandidaat ei saanud volikogu koosseisu
poolthäälteenamust.
4. Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine
Volikogu esimehe mittevalimise tõttu volikogu aseesimehe valimist ei toimunud.
5. Laeva Vallavolikogu 31.01.2012. a otsuse nr 97 „Riigimaale hoonestusõiguse seadmine“
muutmine
Kuulati maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaare selgitust eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 143 “Laeva Vallavolikogu 31.01.2012. a otsuse nr 97
„Riigimaale hoonestusõiguse seadmine“ muutmine
6. Laeva Vallavolikogu 29.01.2013. a otsuse nr 142 „Väänikvere tee 5 (katastriüksus
38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine“ muutmine
Kuulati maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaare selgitust eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 144 “Laeva Vallavolikogu 29.01.2013. a otsuse nr 142
„Väänikvere tee 5 (katastriüksus 38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele
katastriüksustele sihtotstarvete määramine“ muutmine
7. Laeva vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine
Eelarve-, majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Elviire Villa tuletas meelde, et komisjon
arutas eelnõud komisjonide ühiskoosolekul 12. veebruaril, kus eelnõus oli arvestatud eelarves
kõigile töötajatele lubatud 5%-lise palgatõusuga. Komisjonis tehti ettepanek parandada eelnõud
selliselt, et igale teenistujale oleks tagatud vähemalt 5%-line palgatõus. Nüüd on aga volikogule
esitatud eelnõu, milles on palgatõus 10% ning mida ei ole komisjonis arutatud.

Finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere ütles, et kuna tehti lisaeelarve, siis sellega antakse
kõigile töötajatele juurde veel 5 % palgatõusu, kokku tulebki siis 10 %. Sellest sai räägitud ka
komisjonis.
Elviire Villa selgitas, et komisjonis lisaeelarve eelnõu arutamine ja sellega nõustumine ei tähenda
seda, et kohe võiks 5% muuta 10%-ks. Lisaeelarvet ei ole volikogu vastu võtnud, seda pole
volikogus isegi veel üldse loetudki. Võib olla tehakse lisaeelarvele parandusettepanekuid. Ei
maksa ette rutata, lisaeelarve tuleb ikka enne vastu võtta ja alles siis 5% võrra palka tõsta kui
lisaeelarve lubab. Asju tuleb teha ikka õiges järjekorras.
Tema ettepanek oli eelnõud praegu mitte vastu võtta.
Vallavanem Kalev Kurs võttis vallavalitsuse määruse eelnõu tagasi.
8. Info- Laeva valla 2012. a eelarve täitmise seirearuanne ja -analüüs
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere informatsiooni päevakorrapunkti kohta.
Elviire Villa küsis, miks anti vallavalitsuse korraldusega aasta lõpus 600 eurot MTÜ
Kultuuriseltsile fotoaparaadi ostmiseks kaasfinantseeringu taotlemise korrast mitte kinni pidades ja
volikogust mööda minnes? MTÜ-de projektide kaasfinantseeringut võib korra järgi anda kuni 20%
projekti maksumusest. Kui KOPi projekti maksumus oli 891 eurot, siis oli võimalik eraldada
toetust ainult 178 eurot ja mitte rohkem.
Vallavalitsuse liige Kaimo Puniste vastas, et soetati peegelkaamera.
Seepeale Elviire Villa väitis, et kui taheti soetada paremat fotoaparaati, siis oleks pidanud selle
soetama kultuurimaja eelarvest, mitte aga seltsitegevuse eelarvest kultuuriseltsile. Iga väljaminek
peab tulema ikka õige eelarve rea pealt.
Info võeti teadmiseks.
9. Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere tutvustust lisaeelarve kohta.
Toimus arutelu.
Otsustati lõpetada Laeva valla 2013. a lisaeelarve I lugemine ja suunata see avalikule
väljapanekule parandusettepanekute tegemiseks. Parandusettepanekud esitada hiljemalt 15. aprillil
2013. a e-posti aadressil ulvi@laeva.ee või paberkandjal Laeva Vallavalitsuse kantseleisse.
10. Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Eelnõu arutelu käigus otsustati läbi hääletada kõik teenistuskohad, mis olid võrreldes kehtiva
koosseisuga täiendavalt lisatud või muudetud vallavalitsuse või komisjonide ühiskoosolekul
esitatud ettepanekute alusel.
1. Kantselei
1.1 Volikogu metoodik
1,0 (ametikoht, poolt-4, vastu-3, erapooletu-1)
2. Rahandusosakond
2.1 Raamatupidaja
0,5 ( töökoht koondada, poolt-4, vastu-3, erapooletu-1)
3. Sotsiaalosakond
3.1 Sotsiaaltööjuht
0,75 ( poolt-8)
3.2 Lastekaitsespetsialist
0,25 ( poolt-8)
3.3 Sotsiaalhooldustöötaja
1,25 (töökoht, poolt-8)
3.4 Noorsootööspetsialist
0,5 (töökoht, poolt-8)
4. Majandusosakond
4.1 Sporditööspetsialist
0,4 (töökoht, poolt-8, kantselei alla)
4.2 Majandusspetsialist
1,0 ( poolt-8)
4.3 Kalmistuvaht
0,5 ( poolt-8)
4.4 Tööline
0,5 ( tähtajatu, poolt 8)

Lepiti kokku, et struktuuri osas kirjutatakse lahti osakondade ülesanded.
Eelnõu vastuvõtmise poolt oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 145 “Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine.”
11. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 34 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistujate koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Elviire Villa juhtis tähelepanu sellele, et määruse eelnõu ei vasta normitehnilistele nõuetele ja seda
ei ole võimalik jõustada.
Vallasekretär Helen Mägi luges puuduva preambuli ette, mis otsustati lisada.
Määruse vastuvõtmise poolt oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 76 “Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 34 „Laeva
valla ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
12. Laeva valla esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
Kuulati vallasekretär Helen Mägi selgitust eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 146 “Laeva valla esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu Maapäevale.”
13. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend
Kuulati vallasekretär Helen Mägi selgitust eelnõu kohta.
Volikogu liige Elviire Villa ütles, et endiselt on palgajuhendis sees need vead, millele on
komisjoni ühiskoosolekul tähelepanu juhitud. Ametnik saab ATS-i järgi palka ja töötaja saab TLS
alusel töötasu. Lisatasud ei lähe muutuvpalga 20% alla. Muutuvpalga alla läheb ainult lisatasu
täiendavate ülesannete eest. Eelnõusse on lisatud sotsiaalsed garantiid, mida ei ole komisjonides
arutatud.
Arutelu käigus lepiti kokku, et volikogu ei kinnitata enam palgamäärasid ametnikele, vaid
palgavahemiku, et vallavanem saaks ise määrata ametniku teenistusse võtmisel ametniku
põhipalga ja töötaja töölevõtmisel kokku leppida tema töötasu.
Finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere võttis vallavalitsuse määruse eelnõu tagasi lubades, et
vallavalitsus vaatab palgajuhendi veel üle, silmas pidades 12.02.13 toimunud eelarve-, majandusja keskkonnakomisjoni poolt tehtud ettepanekuid.
14. Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitust eelnõu kohta, toimus arutelu.
Volikogu liikmed katkestasid eelnõu I lugemise ja suunasid selle tagasi vallavalitsusele täienduste
ja paranduste tegemiseks.
15. Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmine
Kuulati vallavanem Kalev Kursi selgitust eelnõu kohta.
Volikogu liige Elviire Villa tegi ettepaneku jätta eelnõust välja punkt 3.
Ettepanekuga nõustusid kõik volikogu liikmed.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 147 “Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmine.”
16. Loa andmine riigihangete “Laeva valla kohalike teede/tänavate talihooldus 2013-2016” ja
“Laeva valla kohalike teede suvine hooldus 2013-2015” korraldamiseks.
Volikogu liige Elviire Villa küsis, miks on vaja teha 2 erinevat hanget, miks ei või teha ühte
aastaringset hanget?

Abivallavanem Kaimo Puniste vastas, et need, kes talvel tegelikult lund lükkavad, nad ei suuda
suvel teid greiderdada. Kui teen ühe hanke, siis kardan, et hankel pole pakkujaid.
Toimus arutelu.
Elviire Villa tegi ettepaneku korraldada ainult Laeva valla kohalike teede talihoolduse riigihange.
Ettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 148 “Loa andmine riigihanke “Laeva valla kohalike teede
talihooldus 2013-2016” korraldamiseks.“
17. Info –Alpter Grupp OÜ taotlus
Info võeti teadmiseks.

Endel Sõster
Vallavolikogu vanim liige
Vallavolikogu esimehe ülesannetes

