VÕRU MAAKOND
LASVA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL

Lasva Raamatukogu

10.10.2014.a nr 1-1.1/10

Istungi algus 08:30
Istungi lõpp 09:15
Istungit juhatab: Heino Ojaperv
Protokollib: Anne Trumm
Istungist võtavad osa vallavolikogu liikmed koosseisus: Heino Ojaperv, Margus Küppas, Ain
Lõiv, Kuldar Jõgeva, Margus Järvpõld, Ülle Rauk, Maimu-Aime Nassar, Üllar Lillo ja Ahti
Treier.
Puuduvad: Toomas Maask ja Tea Kallaste
Istungil viibivad: vallavanem Juris Juhansoo, pearaamatupidaja Hiie Soome.

PÄEVAKORRAPUNKT nr 1
Istungi päevakorra kinnitamine
Vallavolikogu esimees Heino Ojaperv loeb ette istungi päevakorra.
Vallavanem Juris Juhansoo teeb ettepaneku välja jätta päevakorrapunkt nr 4 „SA-le
Võrumaa Arenguagentuur RIVERWAYS projekti teostamiseks tagastatava toetuse andmine“
kuna ei ole teada veel toetuse suurust.
Vallavolikogu liikmetelt vastuväiteid ei laekunud.
H. Ojaperv: panen hääletusele Lasva Vallavolikogu 10. oktoobri 2014.a muudetud
päevakorra. Kes on poolt, palun käega märku anda.
Hääletamine: Poolt - üheksa (9) häält
Vastu - ei ole
Erapooletu – ei ole
Ühehäälselt (9 poolthäälega) on vallavolikogu istungi päevakord kinnitatud alljärgnevalt:
1. Istungi päevakorra kinnitamine
2. Lasva valla eelarvestrateegia kinnitamine (uus terviktekst)
3. Lasva valla 2014. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine
4. Järgmisest istungist
KUULATI: Vallavanem Juris Juhansoo informeeris volikogu liikmeid vajadusest ehitada
Tsolgo raamatukokku uus ahi. On võetud hinnapakkumised ning ahju maksumus ulatab ca
1400 eurost kuni 3600 euroni. Juhansoo tegi ettepaneku ahju ehitamiseks võtta raha valla
eelarve reservfondist.

Vallavanem informeeris volikogu liikmeid 13. oktoobril avanevast kergliiklusteede
toetusskeemist ja ta palus volikogul otsustada, kas anda taotlus sisse Võru-Kääpa
kergliiklustee rajamise osas.
Volikogu liige Ain Lõiv väitis, et Tsolgo raamatukokku uue ahju ehitamise asemel on
soodsam lülitada taha keskküte või osta katel.
J. Juhansoo lubas võtta hinnapakkumise keskkütte osas ja teha kalkulatsiooni.
Vallavanema informatsioon võeti teadmiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 2
Lasva valla eelarvestrateegia kinnitamine (uus terviktekst)
KUULATI: pearaamatupidaja Hiie Soome tegi ettekande Lasva valla eelarvestrateegia
perioodiks 2015.-2018.a kinnitamise kohta ning teeb ettepaneku see esitatud kujul vastu
võtta.
A. Lõiv: miks ei ole investeeringute tabelis kajastatud küttesüsteemi vahetust kuna alates 01.
juulist 2015.a keelab seadus eriotstarbelise kütte kasutamise. Samuti ei näe valla teede
remondiks eraldatud summat.
J. Juhansoo: riigi poolt tulev raha on investeering, kui ehitatakse uus tee. Tee remondi jaoks
eraldatud raha on tegevuskuluna. Hiljem saab investeeringuid teha, kui lume lükkamisest
jääb raha üle. Tee hoolduses peavad olema rahad planeeritud, oleneb aastast. Kütte osas
kasutame kindlasti ära Šveitsi raha jäägi. Paremat varianti kui pelletiküte ei leia.
H. Soome: eelarvet saab alati muuta, ei suuda nii täpselt ette näha ja ega sellepärast ükski
asi tegemata jää.
J. Juhansoo luges ette Lasva valla lasteaia direktori Inge Järvpõllu ettepaneku lisada
eelarvestrateegiasse 2016 aastaks täiendavad rahalised vahendid uue lasteaia
sisustamiseks ja arvestataks personalikulu suurenemisega.
Vallavanem selgitas, et sisustus on tegevuskulu ja personali on väga etteruttav planeerida.
A. Lõiv: mida tehakse vee-kanalisüsteemide heaks?
J. Juhansoo: ehitatakse välja tuletõrje veevõtu kohad.
H. Ojaperv: kui küsimusi ega ettepanekuid rohkem ei ole, siis panen hääletamisele
vallavalitsuse poolt esitatud eelnõu. Kes on poolt, palun käega märku anda.
Hääletamine: Poolt - kaheksa (8) häält
Vastu - ei ole
Erapooletu – üks (1) hääl
OTSUSTATI: kaheksa (8) poolthäälega võtta vastu määrus nr 1-1.5/9 Lasva valla
eelarvestrateegia perioodiks 2015. – 2018.a kinnitamine (arengukava aastateks 20112020+ lisa).
PÄEVAKORRAPUNKT nr 3
Lasva valla 2014. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine
KUULATI: Pearaamatupidaja Hiie Soome kannab ette määruse eelnõu Lasva valla 2014.
aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamise kohta ning teeb ettepaneku see esitatud kujul vastu
võtta.
H. Ojaperv: kui ettepanekuid ei ole, siis panen hääletamisele vallavalitsuse poolt esitatud
eelnõu. Kes on poolt, palun käega märku anda.

Hääletamine: Poolt - üheksa (9) häält
Vastu - ei ole
Erapooletu – ei ole
OTSUSTATI: ühehäälselt (9 poolthäälega) võtta vastu määrus nr 1-1.5/10 Lasva valla
2014. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 4
Järgmisest istungist
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 24. oktoobril 2014.a kell 8.30 Lasva
Raamatukogus, eelistungit ei toimu.
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