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ISTUNGI PROTOKOLL
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Algus kell 15.30, lõpp kell 17.30
Juhatas Arvo Pennonen
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Jüri Koster, Ivar Ordning, Arvo Pennonen, Priit
Raidvee, Külli Suvi, Endel Sõster ja Elviire Villa.
Puudus: Kaido Põdersoo
Osalesid: vallasekretär Helen Mägi, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, abivallavanem
Kaimo Puniste, maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar.
Päevakorra projekt
1. Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine
2. Sandri katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
3. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend
4. Üldplaneeringu muutmine
5. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
6. Info
Päevakorra projekti kinnitamise poolt päevakorrana oli 8 volikogu liiget.
1. Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine
Finatsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere teavitas volikogu liikmeid, et peale lisaeelarve I
lugemist ja avalikustamist, tehti lisaeelarvele järgmised muudatusettepanekud:
Avalik kord ja julgeolek
Loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 alusel korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil
hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist. Lähtudes eeltoodust ja
asjaolust, et Laeva külas tuleb samuti lahendada probleem hulkuvate kassidega, taotletakse
lisaeelarvest rahalisi vahendeid 400 euro ulatuses, et tasuda loomade varjupaiga teenuse eest.
Muudatusettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget.
Sporditegevus
Maakütte katlamaja remondiks (kompressori pumba mootor) 645 eurot.
Muudatusettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget.
Raamatukogu
Rahvaraamatukogu direktor esitas taotluse inventari soetamiseks (ruloo, korktahvel, magnettahvel
ja kohtvalgusti) summas 385 eurot.
Muudatusettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget
Eelharidus
Lasteaias koostatud riskianalüüsi alusel tuleks välja ehitada ventilatsiooni süsteem, et parandada
ruumide sisekliimat. Elektripaigaldiste nõuetekohaseks muutmiseks tuleb teostada nende kontroll
ja vajadusel uuendamine. Nende tööde teostamiseks taotles lasteaia direktor 3 000 eurot.
Muudatusettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget.

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Johannes Mihkelsoni Keskus koordineerib projekti „Tugiteenuste arendamine Tartu linnas ja
maakonnas sotsiaalselt vähekaitstud inimestele ja riskirühmadele“. Laeva Vallavalitsus edastas
Johannes Mihkelsoni Keskusele koostöö kinnituskirja, millega nõustus finantsiliselt panustama
projekti elluviimisesse tugiteenuste arendamisel. Toetus taotlus on 250 eurot.
Muudatusettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget.
Täiendavalt lisatakse allasutustele elektrikulude suurenemise katteks 8 400 eurot
Muudatusettepaneku poolt oli 8 volikogu liiget
Lisaeelarve muudatusettepanekute maht on 13080 eurot.
Istungi juhataja pani hääletusele, kes on selle poolt Laeva valla 2013.a. lisaeelarve võtta vastu.
Poolt oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu määrus nr 78 “ Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine”
2. Sandri katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
Kuulati maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaare selgitust eelnõu kohta.
Ettevalmistatud otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 151 “Sandri katastriüksuse jagamisel tekkivatele
katastriüksustele sihtotstarvete määramine.”
3. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend
Elviire Villa avaldas arvamust, et esitatud eelnõu ei vasta ATSi-s toodud palgajuhendi nõuetele.
Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord- ATS-is sätestatud lisatasude hüvitiste maksmise
tingimused ja kord- need peaks palgajuhendis olema, aga neid esitatud juhendis ei ole.
Arvo on küll mingid parandusettepanekud teinud, kuid ta ei ole jõudnud nendega eelnevalt
tutvuda.
Ulvi Viilvere- Lisatasud on asendatud muutuvpalgaga.
Elviire Villa- Aga lisatasude jaoks on vaja ka näidata nende maksmise tingimused ja kord.
Juhendist peab selguma, kas muutuvpalga maksmine on võimaldatud ainult teatud ametnikele, kas
makstakse ühekordselt või teatud perioodi eest, kes teeb ettepaneku muutuvpalga maksmiseks?
Millal makstakse preemiat, kas ainult siis nagu on eelnõus, eelarveliste vahendite olemasolul.
Millal makstakse lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest? Ületunnitööd, näiteks
käsitletakse täiesti erinevalt ametnike ja töötajate puhul. Ametnikule tuleb maksta ületunnitöö eest
palka ja siis kui ta esitab taotluse, võib talle võimaldada vaba aega. Kuidas ta esitab taotluse ja
millal?
Töötajale antakse esmalt vaba aeg ja siis mõlema poole kokkuleppel võib hüvitada rahas.
Kasutamata puhkuse hüvitis, kuidas makstakse lõpparve korral? Kas võetakse aluseks
kalendripäev ilma koma kohata või kahe komakohaga?
Kuidas toimub koolituskulude hüvitamine kui ametnik läheb ise tööalasele koolitusele, ATS ütleb,
et ametnik peab ennast täiendama pidevalt.
Ulvi Viilvere- Siis on enamus valdade vastuvõetud määrused õigustühised. Neil on üks l lk.
Elviire Villa- Miks õigustühised? Juhendis peab kirjas olema, mis on vajalik? Aga teil on eelnõus
valveaeg, öötöö, riigipühade aeg ja see on nii suures proportsioonis, mida teil ametiasutuses ei tule
ettegi. Ja kui te muutuvpalgana tulemuspalka ei maksa, siis ei kirjuta ka seda sisse. Mõned
küsimused veel. Asendustasu- millal on see oluline suurenemine, millal ta saab selle eest tasu?
Meil on volikogust näide olemas, abivallavanem pidi ametijuhendi järgi asendama vallavanemat
ja asendas vähem kui 2 nädalat ning sai selle eest lisatasu. Järelikult tuleb see siis juhendisse sisse

panna, millal on tegemist teenistusülesannete olulise suurenemisega. Kas see on 10 päeva, 14
päeva või lühem aeg?
Arvo Pennonen- Mulle ei meeldi, et on põhipalk ja siis põhipalgast on eelnõus 5 rida ja siis on 1,5
lehekülge lisatasusid. Otsustasin, et võtan need eelnõust välja ja siis tegin lihtsalt muutuvpalgana
ja muutuvpalga osasse lisasin need lisatasud ja muud asjad, mis ei ole nii olulised asjad, töötajate
töötasutamise juures.
Elviire Villa –Eelnõus mõisted segi, korratakse ühte sama asja. Kuidas toimub tasustamine
teenistusülesannete täitmise takistuse korral? Näiteks on vaja minna arsti juurde või kasvõi Eesti
Energiasse asju ajama tööpäeva sees. See tuleb ka ikka juhendisse kirja panna.
§ 5 Põhipalk – põhipalga kinnitab vallavanem käskkirjaga, aga kes määrab? Kord aastas
kalendriaasta lõpus vaadatakse üle põhipalk ja põhipalga muutus vormistatakse uue aasta algusest.
Mis on selle ülevaatamise eelduseks?
Arvo Pennonen – Selle ma võtsin ära ja tegin natuke teist moodi, et on tegemist arenguvestlusega,
lepitakse kokku tulemused, mida soovitakse saada ja järgmise aasta peale hakatakse seda
rakendama.
Ulvi Viilvere. – Mis vahet seal on?
Elviire Villa- Need on kõik erinevad mõisted. § 5 lg 4- kirjas on, et puhkusel olles säilitatakse
teenistujale põhipalk. No ikka ei ole päris nii. Ikkagi aluseks 6 kuu keskmine päevatasu ja kui tal ei
ole 6 kuu jooksul palga muutust, siis võib maksta põhipalka. Õppepuhkuse ajal on arvestuse
aluseks kogu aeg 6 kuu keskmine päevatasu.
Millal kantakse puhkustasud üle? Siin tuleb jälgida seadust, makstakse eelviimasel tööpäeval või
ametniku soovil, järgmisel palgapäeval. Vahepealsel ajal võimalust maksta ei ole.
Kui ta jääb puhkuse ajal haigeks, millal toimub ümberarvestus? Need asjad peavad olema
reguleeritud (avalduse alusel, edasine puhkus kokkuleppel).
§ 6 lg 4- ületunnitöö- kuidas makstakse töötajale, kui ta on istungile kutsutud (nt. Tiit)?
Arvo Pennonen- Arvan, et õigem ära tuua palgagrupid (juhid- abivallavanem, vallasekretär,
finantsjuht-pearaamatupidaja, sotsiaaltööjuht; spetsialistid, töötajad, abiteenistujad).
Tulemuspalk võiks ka olla, mul oli see ära toodud.
Elviire Villa- Tulemuspalga maksmise puhul võiks ka ära tuua, palju ta saab. Kas kõik saavad
25%, 10% põhipalgast või siis erinevad protsendid?
Ivar Ordning - Palgavahemikud peaks ikka suuremad olema.
Istungi juhataja tegi ettepaneku, lõpetada eelnõu menetlus, järgmiseks vallavalitsuse istungiks on
siis materjal olemas, koostate selle palgajuhendi sellisel kujul ära, vastutajaks juriidiliselt olgu
vallasekretär ja siis 6. juunil saata välja kõigile volikogu liikmetele korralik eelnõu, 3 päeva
jooksul saavad ka nemad oma parandusi teha.
Kõik volikogu liikmed nõustusid nimetatud ettepanekuga.
4. Üldplaneeringu muutmine.
Kuulati abivallavanem Kaimo Puniste selgitust eelnõu kohta.
Arvo Pennonen ja Elviire Villa tegid ettepaneku muuta määruse eelnõu ümber otsuse eelnõuks,
kuna see on konkreetne, ühekordne akt.
Elviire Villa palus veel preambulisse lisada Tartu Maavanema korralduse number 11686 ja jätta
sealt välja Koksi- § 22 lg 1 p. 31.
Istungi juhataja pani nimetatud ettepanekud hääletusele.
Ettepanekute poolt olid kõik 8 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 152 “Üldplaneeringu muutmine.”

5. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
Istungi juhataja tegi ettepaneku moodustada revisjonikomisjoni esimehe valimiseks
häältelugemiskomisjon koosseisus: Kaimo Puniste, Juta Mäesepp, Helen Mägi, millega kõik
volikogu liikmed nõustusid.
Arvo Pennonen tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni esimeheks Ivar Ordning.
Kuna teisi ettepanekuid ei olnud, siis nimekiri suleti ja hääletamissedelitele kanti kandidaadi nimi
ning volikogu liikmetele jagati kätte hääletussedelid salajaseks hääletamiseks.
Toimus hääletamine.
Helen Mägi luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 5:
Salajase hääletamise läbiviimiseks jagati välja 8 hääletussedelit, pärast hääletuse lõppemist oli
kastis 8 sedelit, neist kehtivaid 7 sedelit ja kehtetuid 1 sedel.
Hääled jagunesid:
Ivar Ordning
7 poolthäält
Lähtudes valimistulemustest täideti otsuste eelnõus lünk.
Otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena oli 7 volikogu liiget, 1 liige oli erapooletu.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 153 “Revisjonikomisjoni esimehe valimine.”
Elviire Villa juhtis tähelepanu asjaolule, et KOKS sätestab, et alates 01.01.2013
Revisjonikomisjon täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses
sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesandel. Käesolevaks aastaks ei ole meil
revisjonikomisjoni tööplaani vastu võetud, samuti pole ka volikogu otsust, et suunata rev.
komisjon majandusaasta aruande koosseisus olevate andmete kontrollimisele.
Võeti vastu protokolliline otsus: Laeva valla 2012.a majandusaasta aruanne suunatakse
revisjonikomisjonile arvamuse saamiseks.
6. Info
Arvo Pennonen- Küsin hangete kohta, teede ehitus?
Kaimo Puniste -Teedeehituse hange on praegu üleval, esmaspäeval peab hange läbi saama, 6
firmat on materjalid välja võtnud, hetkel tagasi laekunud ei ole.
Elviire Villa- Miks sa need osadeks jagasid? Kas see on lihthangete seadusega kooskõlas?
Kaimo Puniste- Ma ei ole summaliselt seda osadeks jaganud vaid olen jaganud ta
hindamiskriteeriumite järgi osadeks.
Elviire Villa- Masti tee võeti arvele volikogu otsusega, 1300m2 (pikkus 289 m, laius 4,5 m)
aga nüüd, kui me tahame munitsipaliseeida, on see meil 2400m2? Sarnane küsimus ka Ankru tee
kohta.
Kadri Lepasaar- Üks on tee ja teine on teede alune maa.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 18. juunil.
/allkirjastatud digitaalselt/
Arvo Pennonen
Vallavolikogu esimees

