LAEVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
Laeva

03. 03. 2015 nr 18

Algus kell 15.30, lõpp kell 18.00
Juhatas Elviire Villa
Protokollis Juta Mäesepp
Osa võtsid volikogu liikmed: Karmen Kukk, Jüri Koster, Arvo Pennonen, Priit Raidvee, Külli
Suvi, Elviire Villa, Ago Vooremäe, Merike Veemaa
Puudus: Kaido Põdersoo
Osalesid: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk, finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere,
Laeva Kultuurimaja juhataja Karin Küttis, vallavanem Koit Prants.
Enne päevakorra kinnitamist küsib istungi juhataja, kas volikogu liikmetel on ettepanekuid,
täiendusi päevakorra osas. Istungi juhatajale antakse üle avaldus umbusalduse algatamiseks
vallavolikogu aseesimehele Ago Vooremäele koos vastava otsuse eelnõuga.
Istungi juhataja teatas, et umbusalduse avaldus võetakse järgmise volikogu istungi päevakorda ja
palus istungil osalejate poolt päevakord kinnitada.
Poolthäälteenamusega (8 häält) kinnitati järgmine päevakord:
1. Rahvakohtunikukandidaadi valimine
2. Laeva valla 2014. a eelarve täitmise seirearuanne
3. Laeva valla 2015. a. I lisaeelarve vastuvõtmine ( I lugemine )
4. Laeva vallavalitsuse hallatava asutuse Laeva Kultuurimaja
tegevuse ümberkorraldamine Laeva Seltsimajaks
5. Laeva Seltsimaja põhimäärus
6. Vallavolikogu esimehele töötasu määramine
1. Rahvakohtunikukandidaadi valimine
Istungi juhataja teatas, et rahvakohtunikuks kandideerimise soovi on avaldanud kaks isikut ja nad
on allkirjaga kinnitanud seda, et nad vastavad rahvakohtunikule esitatud nõuetele ja neil puuduvad
rahvakohtunikuks nimetamist välistavad asjaolud. Kuna üks kandidaat hiljem loobus
kandideerimast, siis jäi kandideerima Tiina Maibach-Laugmaa. Kuna teisi kandidaate volikogu
liikmed ei esitanud, siis otsustati kanda hääletamissedelitele ainult Tiina Maibach-Laugmaa nimi.
Salajase hääletamise valimise läbiviimiseks moodustati häältelugemiskomisjon koosseisus
Juta Mäesepp, Külli Suvi ja Merike Veemaa.
Kuulutati välja VAHEAEG kuni valimistulemuste selgumiseni.
Peale hääletamist luges häältelugemiskomisjoni esimees Külli Suvi ette häältelugemiskomisjoni
protokolli nr 11:
Salajase hääletamise läbiviimiseks jagati välja 8 hääletussedelit, pärast hääletuse lõppemist oli
kastis 8 sedelit, neist kehtivaid 8 sedelit ja kehtetuid ei olnud.
Hääled jagunesid:
Tiina Maibach-Laugmaa 7 poolthäält.
Lähtudes valimistulemustest märgiti otsuse eelnõusse Tiina Maibach-Laugmaa nimi ja istungi
juhataja pani hääletusele otsuse eelnõu tervikuna.

OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 52 “Rahvakohtunikukandidaadi valimine” (8 poolthäält ).
2. Laeva valla 2014. a eelarve täitmise seirearuanne
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitust Laeva valla 2014.a. eelarve täitmise
seirearuande kohta.
Küsimusi volikogu liikmetele eelarve täitmise kohta ei olnud.
Informatsioon võeti teadmiseks.
3. Laeva valla 2015. a. I lisaeelarve vastuvõtmine ( I lugemine )
Kuulati finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere selgitusi lisaeelarve kohta.
Arvo Pennonen küsis miks vähendati päästeteenistuse summat 1447 eurot, kuidas seda olukorda
lahendatakse ?
Ulvi Viilvere vastas, et nad tegid oma MTÜ ja päästeteenistusega otse lepingu, nende väljasõidud
kõik on finantseeritud, see on päris suur summa, mis sealt tuleb.
Elviire Villa ütles, et majanduskomisjoni poolt ei tehtud personalikulude vähendamise
ettepanekut, nagu on seletuskirjas näidatud.
Istungi juhataja selgitas veel, et 2015. a eelarves ei ole raamatukogu ja noortekeskuse
personalikulud arvestatud lähtudes hallatavate asutuste palgamäärusest lähtudes, küll on seda
tehtud kooli ja lasteaia osas, st nende puhul on personalikulud arvestatud keskmise järgi. Sellist
toimimist ei saa õigeks pidada.
OTSUSTATI: Vallavalitsusel tuleb kõikide hallatavate asutuste puhul personalikulusid käsitleda
ühte moodi vastavalt volikogu õigusaktile.
Lõpetada Laeva valla 2015. a I lisaeelarve I lugemine ja suunata see avalikustamisele
parandusettepanekute tegemiseks ajavahemikul 04. – 18. märts k.a.
Parandusettepanekud tuua vallakantseleisse või saata need e posti aadressil ulvi@laeva.ee.
4. Laeva vallavalitsuse hallatava asutuse Laeva Kultuurimaja
tegevuse ümberkorraldamine Laeva Seltsimajaks.
Kuulati Laeva Kultuurimaja juhataja Karin Küttise selgitust eelnõu kohta, toimus arutelu, mille
käigus vallavalitsus võttis eelnõu tagasi.
5. Laeva Seltsimaja põhimäärus
Tulenevalt sellest, et vallavalitsus võttis eelnõu „Laeva vallavalitsuse hallatava asutuse Laeva
Kultuurimajategevuse ümberkorraldamine Laeva Seltsimajaks“ siis seda päevakorra punkti
ei arutatud ja vallavalitsus võttis eelnõu tagasi.
6. Vallavolikogu esimehele töötasu määramine
Vastavalt KOKs-i § 17 lõikele 5 taandas volikogu esimees ennast üksikakti arutamisest.
Volikogu aseesimees Ago Vooremäe selgitas eelnõu projekti ja tegi ettepaneku määrata volikogu
esimees Elviire Villale töötasu suuruseks 150 eurot kuus, vallavolikogu esimehe kohustuste
täitmise eest.
Ettepaneku poolt oli 7 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 53 „Vallavolikogu esimehele töötasu määramine“.
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 31. märtsil k. a.
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