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PÄEVAKORRAPUNKT nr 1
Istungi päevakorra kinnitamine
Kas kellelgi on ettepanekuid istungi päevakorra kohta?
Anne Mägi tegi ettepaneku punkt nr 9 „Valla arengukava 2011-2020+ muudatustega
kinnitamine“ jätta päevakorrast välja kuna Lasva Vallavalitsuse poolt 09.12.2011 välja antud
korralduses „Lasva valla arengukava 2010 – 2020+ muutmine“ kehtestatud tähtajad avaliku
väljapaneku ja muudatuste avaliku arutelu kohta on vastuolus volikogu otsuses kinnitatud
ajakavaga. A. Mägi leidis, et vallavalitsus on ületanud oma pädevust- kui volikogu kinnitab
ajakava, siis vallavalitsusel ei ole õigus seda ümber lükata. 05. jaanuaril A. Mägi poolt
vallavalitsusele esitatud vaide jättis vallavalitsus rahuldamata A. Mägi kavatseb Võru
maavanemale ja õiguskantslerile esitada ettepaneku järelevalve menetluse algatamiseks.
H. Ojaperv: see on lihtsalt ajaraiskamine, et aeg jookseks tühja, see on teil taktika selline
valitud ja ma teen ettepaneku kinnitada päevakord.
A. Lõiv A. Mägile: kas arengukava muudatustega seoses on jäänud ettepanekud esitamata,
kas on rikutud Sinu õigusi?
A. Mägi: ei ole.
Vallavolikogu esimees Ain Lõiv paneb hääletusele istungi päevakorra alljärgnevalt:
1. Istungi päevakorra kinnitamine – A. Lõiv
2. Lasva valla konstaabli ettekanne olukorrast Lasva vallas - Tarmo Tammesoo
3. Vallavalitsuse infominutid - J. Juhansoo
4. Vallavolikogu komisjonide esimeeste infominutid komisjonide tööst 2011.aastal
5. Maamaksumäärade muutmine – J. Juhansoo

6. Lasva valla 2012 aasta eelarve kinnitamine – H. Soome/A. Lõiv
7. Lasva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava kehtestamine – J. Juhansoo
8. Lasva-Kääpa kergliiklustee projekti raames sõlmitud lepingute heaks kiitmine –
J. Juhansoo
9. Valla arengukava 2011-2020+ muudatustega kinnitamine – J. Juhansoo
10. Vallavalitsuse koosseisu muutmine – J. Juhansoo
11. Esindajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse – J. Juhansoo
12. Lasva valla noorsootöö korraldamise teenuse delegeerimine mittetulundusühingule
Kating Noored – J. Juhansoo
13. Maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu suurendamine – A. Tamra
14. Avaldused, kirjad
15. Järgmisest istungist
Otsustati kaheksa (8) poolthäälega (8 poolt, 3 vastu)
päevakord.

kinnitada vallavolikogu istungi

PÄEVAKORRAPUNKT nr 2
Lasva valla konstaabli ettekanne olukorrast Lasva vallas
KUULATI: Lasva valla konstaabel Tarmo Tammseoo andis volikogu liikmetele statistilise
ülevaate süütegudest Võrumaal ja Lasva vallas 2011.a.
Konstaabel T. Tammsoo poolt tehtud ettekanne on võetud teadmiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 3
Vallavalitsuse infominutid
Vallavanem Juris Juhansoo tegi ettekande valla tegevuste kohta:
2011. aasta lõpus on esitatud kergliiklustee põhitaotlus EAS’ ile. Maaomanikega sõlmitud
lepingud on esitatud volikogule heakskiitmiseks. Eeldatavalt tuleb kergliiklustee põhitaotluse
vastus veebruarikuu esimesel poolel. Peale seda on võimalik edasi tegutseda.
Ettevalmistamisel on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise rahastamisprojekt.
Vallamaja garaaži on rajatud laadimiskohad kahe elektriauto jaoks, mis peaks vald saama
selle aasta juunikuus.
Alustatud on Lasva valla territooriumile valguskaabli trassi projekteerimisega.
Avalikule väljapanekule on suunatud detailplaneering nimetusega Väike-Lauga. Planeeringu
eskiisiga saab tutvuda valla kodulehel ja Lasva raamatukogus. Väljapanek lõpeb 6.
veebruaril kell 16.00.
18. jaanuaril toimus arengukava eelnõu avalik arutelu Lasva rahvamajas.
Küsimusi ei olnud ja vallavanem J. Juhansoo poolt tehtud ettekanne on võetud teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT nr 4
Vallavolikogu komisjonide esimeeste infominutid komisjonide tööst 2011.aastal
KUULATI: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Anne Mägi andis ülevaate komisjoni tööst
2011.a. Koos käidi 3 korral. Arutatud on koduteenuse osutamise korda, lapsehoiuteenuse
osutamise korda, hooldajatoetuste maksmist, tugiisiku teenuse osutamise korda ja teisi
hetkel aktuaalseid olevaid probleeme. Aitasime aasta lõpus vanuritele, puudega lastele ja
beebidele toimetada kingipakke. Sotsiaalosakonna juhatajaga on meil hea koostöö, lähiajal
on plaanis kokku tulla ja tutvuda uute töötajatega- sotsiaaltöö spetsialisti ja sotsiaalkeskuse
juhatajaga.
KUULATI: maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimees Ave Tamra andis ülevaate komisjoni
tööst 2011.a. Koos ei ole käidud mitte ühelgi korral.
KUULATI: hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Marko Mett andis ülevaate
komisjoni tööst 2011.a. Koos käidi 4 korral. Läbi arutati huvitegevuse ja hariduse
kompenseerimise kord, Tsolgo arendusühingu avaldus, lastehoiuteenuse rahastamise kord,
munitsipaalkoolide
arengustrateegia
kooskõlastamine,
vallaasutuste
struktuuri,
palgamäärade ja ametikohtade kinnitamine, arengukava muudatuste algatamine, eelarve
arutelu, viimasel koosolekul arutasime konkreetselt valla arengukava muudatuste tegemist
seoses Pikakannu kooliga.
KUULATI: majanduskomisjoni esimees Ain Lõiv andis ülevaate komisjoni tööst 2011.a.
Koos käidi 11 korral. Arutlusel olid põhiliselt eelarve küsimused, on arutatud laste
päevahoiuteenuse osa, esitatud on eelnõu arengukava muutmiseks koos hariduse-, kultuuri
ja spordikomisjoniga ja vallatöötajate- ja asutuste struktuur
KUULATI: revisjonikomisjoni esimees Ain Lõiv andis ülevaate komisjoni tööst 2011.a. Koos
käidi 1 korral kuna rahaline probleem on olnud Pikakannu kooliga.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 5
Maamaksumäärade muutmine
KUULATI: vallavanem Juris Juhansoo kandis ette määruse eelnõu Lasva valla maamaksu
määra kinnitamise ja maamaksust vabastamise rakendamise kohta ning tegi ettepaneku
see esitatud kujul vastu võtta.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
H. Ojaperv tegi ettepaneku toetada majanduskomisjoni ettepanekut, sest maksukoormuse
tõus on liiga suur sel aastal.
A.Lõiv: kui rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen vallavalitsuse poolt esitatud
määruse eelnõu hääletamisele kinnitada üldine maamaksumäär 2,0 % maa
maksustamishinnast ja haritava-loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,2 % maa
maksustamishinnast
Hääletamine:
Poolt – neli (4) häält
Vastu – seitse (7) häält
Erapooletu – ei ole

A. Lõiv: panen majanduskomisjoni ettepaneku hääletamisele kinnitada üldine
maamaksumäär 2,0 % maa maksustamishinnast ja haritava-loodusliku rohumaa
maamaksumäär 1,0 % maa maksustamishinnast
Hääletamine:
Poolt – seitse (7) häält
Vastu – neli (4) häält
Erapooletu – ei ole
OTSUS: seitsme (7) poolthäälega võtta vastu määrus nr 1-1.5/1 Lasva valla maamaksu
määra kinnitamine ja maamaksust vabastamise rakendamine.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 6
Lasva valla 2012 aasta eelarve kinnitamine
KUULATI: pearaamatupidaja Hiie Soome tegi ettekande 2012 aasta eelarve kohta.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
M. Mett: ettepanek on keerulised numbrid lasta suurele ekraanile.
A. Lõiv: kui küsimusi ja ettepanekuid rohkem ei ole, siis panen hääletamisele Lasva valla
2012 aasta eelarve kinnitamise vastuvõtmine edasi suunata järgmisse volikogusse .
Hääletamine:
Poolt – üksteist (11) häält
Vastu – ei ole
Erapooletu – ei ole
OTSUS: ühehäälselt suunata Lasva valla 2012 aasta eelarve vastuvõtmine järgmisse
volikogusse.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 7
Lasva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava kehtestamine
KUULATI: vallavanem Juris Juhansoo kandis ette määruse eelnõu Lasva valla ühisveevärgija kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2023 kehtestamise kohta ning tegi
ettepaneku see esitatud kujul vastu võtta.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A.Lõiv: kui küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen vallavalitsuse poolt esitatud määruse
eelnõu hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – üksteist (11) häält
Vastu – ei ole
Erapooletu – ei ole
OTSUS: ühehäälselt (11 poolthäälega) võtta vastu määrus nr 1-1.5/2 Lasva valla
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2023 kehtestamine.

PÄEVAKORRAPUNKT nr 8
Lasva-Kääpa kergliiklustee projekti raames sõlmitud lepingute heaks kiitmine
KUULATI: vallavanem Juris Juhansoo kandis ette otsuse eelnõu Kääpa ja Lasva vahelise
jalgtee ja jalgrattatee ehituse projekti raames sõlmitud lepingute kohta ning tegi ettepaneku
see esitatud kujul vastu võtta
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: kui küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen vallavalitsuse poolt esitatud otsuse
eelnõu hääletamisele.
Hääletamine:
Poolt – kümme (10) häält
Vastu – ei ole
Erapooletu – üks (1) hääl
OTSUS: kümne (10) poolthäälega võtta vastu otsus nr 1-1.3/1 Kääpa ja Lasva vahelise
jalgtee ja jalgrattatee ehituse projekti raames sõlmitud lepingute heaks kiitmine.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 9
Valla arengukava 2011-2020+ muudatustega kinnitamine
KUULATI: Vallavanem Juris Juhansoo kandis ette määruse eelnõu Lasva valla arengukava
aastateks 2011-2020+ muudatuste kohta ning tegi ettepaneku see esitatud kujul vastu võtta.
Vallavalitsus on kõik laekunud ettepanekud läbi vaadanud ja leidnud, et muud võimalust ei
ole, kui volikogul kõik ettepanekud ühekaupa läbi hääletada, sest vallavalitsus kui nende
elluviija ei saa sisuliselt otsustada neid küsimusi.
A. Lõiv: panen ettepanekud hääletamisele saabumise järjekorras.
Volikogu liige A. Tamra: arengukava muutmise protsess hilines, ei ole näinud avaliku arutelu
protokolli ja praegu kogu hääletamise protsess on segane, ei saa aru mille poolt
hääletatakse, oleks pidanud koostama korraliku eelnõu, kus need ettepanekud oleks
korrektselt sõnastatud, et ka volikogu liikmed saaksid aru, mille poolt või vastu hääletavad
J. Juhansoo: me ei saa ümber sõnastada ettepanekuid, sest siis me hakkaksime neid
tõlgendama ja avalikul arutelul oli võimalus neid ettepanekuid täiendada.
V. Litvinenko: Vallavalitus ei saa mitte ühegi ettepaneku osas oma otsustust teha, see on
volikogu pädevus ja sellisel juhul peab volikogu iga ettepaneku läbi hääletama, me ei saa
seda edasi lükata, eelnõu tehnilist vormistamist me võime edasi lükata, aga ettepanekud te
peate täna läbi hääletama.

9.1. Pikakannu kooli ettepanekud Lasva valla arengukava 2011-2020 muudatusteks
9.1.1. Ettepanek
Kustutada punkt peatükis 3.3 „Pikakannu Põhikooli tegevuse lõpetamine 31.
augustiks 2012. a"
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: minu ettepanek on mitte kustutada seda punkti kuna majanduskomisjon koos

haridus- ja kultuurikomisjoniga on analüüsinud seda ja numbrid on kõik selged, vallavalitsus
on teinud analüüsid.
A. Tamra luges ette pöördumise, mis on saadetud Eesti Vabariigi presidendile, valitsusele,
õiguskantslerile, riigikogule, Eesti Lastekaitse Liidule ja eesti avalikkusele.
H. Ojaperv: nii väike vald ei suuda kahte kooli üleval pidada, Pikakannu kooli lähedal ei ole
ühtegi last. Praegu on tähtsaim, et kõik lapsed saaksid võrdse hariduse. Probleem on
lasteaias, mida meil vallas ei ole.
R. Huul: kala hakkab mädanema peast ja need on instantsid, kelle poole Ave on pöördunud.
A. Lõiv: Kääpa põhikoolis on tagatud kõigile valla lastele hea põhihariduse andmine.
A. Tamra: ebavõrdses olukorras on need, kes elavad valla teises servas.
A. Tamra: mitte keegi ei ole suutnud tõestada, et liitklassides antav haridus oleks kehvem kui
Kääpal antav haridus ja miks siis ikka on neid lapsevanemaid, kes toovad oma lapsi
Pikakannule.
Ü. Täht: me paneme lapsed ebavõrdsesse olukorda sellega, et meil ei ole korralikku
lasteaeda.
A. Tamra: eelistatud seisus on Lasva ja Kääpa lapsed. Mina esindan seda rahvast, kes
soovib et Pikakannul antakse edasi kooliharidust ja need ettepanekud, mis tehtud on, neid
võiks nii majandus- kui ka hariduskomisjon kaaluda, mida komisjoni protokollide järgi tehtud
ei ole.
T. Maask: vallas on ka teisi ääremaid, mitte ainult Pikakannu, siis peaks igale ääremaale
kooli ja lasteaia ehitama.
A. Sild: olen olnud senini seisukohal, et ei ole otstarbekas Pikakannu koolis hariduse andmist
jätkata, aga kui nüüd süveneda nendesse ettepanekutesse, siis arvan, et vähe on kaalutud
seda varianti, et Pikakannul jätkata 6-klassilisena. Ei pea otstarbekaks, et ühendada koolid
ühise juhtimise alla.
A. Lõiv: kui rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen Pikakannu kooli esimese
arengukava muudatusettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kolm (3) häält
Vastu – kaheksa (8) häält
Erapooletu – ei ole
9.1.2. Ettepanek
Säilitada Pikakannu põhikool ning avada koolis ka lasteaia eelkoolirühm.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kolm (3) häält
Vastu – seitse (7) häält
Erapooletu – üks (1) hääl
9.1.3. Ettepanek
Viia Pikakannu Põhikool ja Kääpa Põhikool ühise juhtimise alla, kusjuures
Pikakannu majas olevad klassikomplektid pakuksid turvalist õpikeskkonda
hariduslike
erivajadustega ja sotsiaalsete probleemidega lastele.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?

A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaks (2) häält
Vastu – üheksa (9) häält
Erapooletu – ei ole
9.1.4. Ettepanek
Kaaluda võimalust ühe suure lasteaia loomise asemel luua suurematesse küladesse
(Kääpa, Lasva, Tsolgo, Otsa, Pikakannu) hoiurühmad ning eelkoolirühmad Kääpale ja
Pikakannu kooli.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaks (2) häält
Vastu – üheksa (9) häält
Erapooletu – ei ole

9.2. Võro Instituudi ettepanek Lasva valla arengukava muutmise eelnõu muutmiseks
9.2.1. Ettepanek
Teeme Lasva Vallavalitsusele ettepaneku jätkata Pikakannu põhikooli tegevust ja
kujundada sellest võru keele ja kultuuri süvaõppega kool. Sellega seoses teeme
ettepaneku Lasva valla arengukavas jätta alles need punktid peatükkides ”Haridus ja
lastehoid” ning ”Lasva valla missioon ja visioon”, mis käsitlevad Pikakannu põhikooli
säilitamist ja arendamist ning eemaldada arengukava muutmise eelnõus Pikakannu
kooli tegevuse lõpetamist puudutav osa.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kolm (3) häält
Vastu – kaheksa (8) häält
Erapooletu – ei ole

9.3. MTÜ Kääpa küla ettepanekud Lasva valla arengukava muudatusteks
Volikogu liige M. Mett taandab ennast hääletamisest kuna kuulub MTÜ Kääpa küla
juhatusse.
9.3.1. Ettepanek
Tabel 10 Kultuuri ja vaba aja SWOT analüüs
Nõrkuste alla lisada Kääpa laululava vähene kasutusvõimalus (laululava halvas
korras)
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele

Hääletamine:
Poolt – üheksa (9) häält
Vastu – üks (1) hääl
Erapooletu – ei ole
9.3.2. Ettepanek
5.4 Tegevuskavva lisada punktid:
Kääpa suusa/matkaraja hooldamine (iga-aastane)
-Kääpale liuvälja rajamine (iga-aasta )
- Kääpa külaplasti välja arendamine 2014.a.
-Kääpa laste mänguväljaku välja arendamine 2014.a.
- Kääpa laululava rekonstrueerimine
Lisaks võiks arengukava sisaldada Kääpa üldkasutatavate teede kõvakatte alla viimist
ja Kääpa küla valgustuse täiustamist.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaheksa (8) häält
Vastu – kaks (2) häält
Erapooletu – ei ole

9.4. Ilme Palu muudatusettepanek Lasva valla arengukava 2011-2020+ eelnõu muutmise
asjus
9. 4.1.Ettepanek
Teen ettepaneku, et Pikakannu kool peab jätkama 6-kl põhikoolina liitklassidega
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kolm (3) häält
Vastu – kaheksa (8) häält
Erapooletu – ei ole
9.4.2. Ettepanek
9-klassilise põhikoolina, kui leitakse võimalus lähiajal lähipiirkonna
arvu suurendamiseks
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kolm (3) häält
Vastu – seitse (7) häält
Erapooletu – üks (1) erapooletu

elanikkonna

9.5. Otsa küla 15.01.2012 toimunud koosolekul arutati Lasva valla arengukava 20112020+ muutmist.
A. Mägi:osales 12 inimest.
A. Lõiv: küsisin A. Mägi käest külakoosolekul osalenute nimekirja meili teel ja volikogu
koosoleku ajaks seda esitatud ei ole ning ei näe, mitu inimest pooldas Pikakannu põhikooli
jätkamist ja mitu mitte.
9.5.1. Ettepanek
Otsustati teha ettepanek Pikakannu Põhikooli muutmiseks Pikakannu Lasteaed
Põhikooliks.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kolm (3) häält
Vastu – kaheksa (8) häält
Erapooletu – ei ole

9.6. Ave Tamra ettepanekud Lasva valla arengukavasse
9.6.1. ettepanek
muuta praeguse arengukava p. 3.3 järgmiselt:
korraldada Lasva valla elanike hulgas (noored pered, lastega pered) küsitlus
lasteaia ruumide probleemi lahendamise osas. Sihtgrupiks on Lasva valla lastega
pered. Millised on erinevate piirkondade perede ootused lastaiateenuse
osutamise koha ja mahu kohta. Küsitluse koostamiseks kaasata lasteaia juhataja,
sotsiaaltöötajad ja vajalikud eksperdid.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: p 3.3 järgnevalt lasteaia ruumi probleemide lahendamine – see hõlmab kogu
tegevuse, mis on vallavalitsusel vajalik.
Lasva valla lasteaia direktor: küsitlused lasteaia ruumide osas on tehtud varasemalt ja
nendega tegeldakse pidevalt.
A.Lõiv: panen ettepaneku (lisada) hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaks (2) häält
Vastu – üheksa (9) häält
Erapooletu – ei ole
9.6.2. ettepanek
Muuta p.3.2. sõnastust järgmiselt:
Konkurentsivõimelise, kaasaegse ja kvaliteetse üld-, huvi- ja vabahariduse
omandamise võimaluse tagamine võimalikult kodu lähedal.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?

A. Lõiv: praegu on arengukavas p3.2 sõnastus järgnevalt „Konkurentsivõimelise, kaasaegse
ja kvaliteetse üld-, huvi- ja vabahariduse omandamise võimaluse tagamine“.
A.Lõiv: panen ettepaneku „võimalikult kodu lähedal“ mitte lisada hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – üheksa (9) häält
Vastu – kaks (2) häält
Erapooletu – ei ole
9.6.3. ettepanek
Muuta p.4.3. sõnastust järgmiselt:
Koostöö Lasva ja Tsolgo rahvamaja, ning Pikakannu Seltsimajaga noortetegevuse
arendamiseks
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: majanduskomisjonilt on ettepanek sõnastada p 4.3 järgnevalt „koostöö Lasva valla
kõikide ühingute ja allasutustega noorte tegevuse arendamiseks“.
M. Mett: teen ettepaneku lisada majanduskomisjoni ettepanek arengukavasse.
A.Lõiv: panen ettepaneku „Koostöö Lasva ja Tsolgo rahvamaja, ning Pikakannu
Seltsimajaga noortetegevuse arendamiseks“ hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaks (2) häält
Vastu – üheksa (9) häält
Erapooletu – ei ole
A. Lõiv: panen majanduskomisjoni ettepaneku „koostöö Lasva valla kõikide ühingute ja
allasutustega noorte tegevuse arendamiseks“ hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – üheksa (9) häält
Vastu – kaks (2) häält
Erapooletu – ei ole

9.7. Maaelu- ja keskkonnakomisjoni ettepanek arengukava muutmiseks
A. Lõiv loeb ette maaelu- ja keskkonnakomisjoni liikme Kalle Jõgeva kirja ja avalduse, kus
palub ennast välja arvata maaelu- ja keskkonnakomisjonist.

9.7.1. ettepanek
Viia Lasva valla 2 põhikooli ühise juhtimise alla, avada Pikakannul klassikomplektid
vastavalt vajadusele, kaaluda võimalust avada Pikakannul lasteaia rühm.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A.Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaks (2) häält

Vastu – üheksa (9) häält
Erapooletu – ei ole

9.8. Pikakannu Põhikooli hoolekogu ettepanek Lasva valla arengukavasse.
9.8.1. ettepanek
Pikakannu kooli lasteaia toomine ja kooli muutmist lasteaed- põhikooliks.
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A.Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaks (2) häält
Vastu – kaheksa (8) häält
Erapooletu – üks (1) hääl
9.8.2. Pikakannu Põhikooli ja Kääpa Põhikooli ühendamist ühise juhtimise alla, mille
järgselt Pikakannu koolis säiliks piirkonnast koolikäivate laste õppetöö vähemalt
põhikooli kahes esimeses astmes (kuni 6 klassi).
A. Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A.Lõiv: panen ettepaneku hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – kaks (2) häält
Vastu – üheksa (9) häält
Erapooletu – ei ole
A. Lõiv: panen vallavalitsuse poolt esitatud määruse
hääletamisettepanekutega.

eelnõu hääletamisele koos

Hääletamine:
Poolt – üheksa (9) häält
Vastu – kaks (2) häält
Erapooletu – ei ole
OTSUS: üheksa (9) poolthäälega võtta vastu määrus nr 1-1.5/3 Lasva valla arengukava
aastateks 2011-2020+ muudatustega kinnitamine.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 10
Vallavalitsuse koosseisu muutmine
KUULATI: vallavanem Juris Juhansoo kandis ette otsuse eelnõu vallavalitsuse liikmete arvu,
struktuuri ja koosseisu muutmise kohta ning tegi ettepaneku see esitatud kujul vastu võtta
.
A.Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid ?
A.Lõiv: kui küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen valla poolt esitatud otsuse eelnõu
hääletamisele.

Hääletamine:
Poolt – üksteist (11) häält
Vastu – ei ole
Erapooletu – ei ole
OTSUS: ühehäälselt (11 poolthäälega) võtta vastu otsus nr 1-1.3/2 Vallavalitsuse liikmete
arvu, struktuuri ja koosseisu muutmine.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 11
Esindajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse
KUULATI: vallavanem Juris Juhansoo kandis ette otsuse eelnõu esindajate nimetamise
kohta Võrumaa OL juhtorganitesse ning tegi ettepaneku see esitatud kujul vastu võtta
A.Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Lõiv: kui küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen vallavalitsuse poolt esitatud otsuse
eelnõu hääletamisele
Hääletamine:
Poolt – üksteist (11) häält
Vastu – ei ole
Erapooletu – ei ole
OTSUS: ühehäälselt (11) poolthäälega võtta vastu otsus nr 1-1.3/3 Esindajate nimetamine
Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 12
Lasva valla noorsootöö korraldamise teenuse delegeerimine mittetulundusühingule
Kating Noored
12.1 KUULATI: vallavanem Juris Juhansoo kandis ette otsuse eelnõu Lasva valla
noorsootöö korraldamise teenuse delegeerimise kohta MTÜ-le Kating Noored ning tegi
ettepaneku see esitatud kujul vastu võtta.
A.Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
A. Tamra tegi ettepaneku, et lepingus võiks lisa olla, mis on need teenused, mida MTÜ
Kating Noored osutab.
A. Mägi oleks tahtnud näha enne otsuse tegemist MTÜ aruannet, et näha kas rahasummad
on õigustatud kuna see on mõeldud terve valla jaoks. Kuuldavasti ei ole igal pool noortetoad
käima läinud.
A. Lõiv: kui rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen vallavalitsuse poolt esitatud
otsuse eelnõu hääletamisele.
Hääletamine:
Poolt – kümme (10) häält
Vastu – ei ole
Erapooletu – üks (1) hääl

OTSUS: kümne (10) poolthäälega võtta vastu otsus nr 1-1.3/4 Lasva valla noorsootöö
korraldamise teenuse delegeerimine mittetulundusühingule Kating Noored.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 13
Maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu suurendamine
KUULATI: Vallasekretär Valeria Litvinenko selgitas volikogu liikmetele, et eelnõu muutmine
toimub arvestades Kalle Jõgeva poolt laekunud avaldust, kus ta palub ennast välja arvata
maaelu- ja kekskonnakomisjoni koosseisust. Volikogu esimees Ain Lõiv kandis ette otsuse
eelnõu vallavolikogu maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu muutmise kohta.
A.Lõiv: kas on küsimusi ja ettepanekuid?
H. Ojeperv: teen ettepaneku seda mitte kinnitada, sest see suurendab koormust eelarvele ja
suured komisjonid ei ole kunagi õigustanud ennast. Kalle Jõgeva astuski välja sellepärast,
et ei ole rahul komisjoni esimehe tööga. Kahe aasta jooksul ei ole kordagi koos käidud.
A. Tamra: maaelu komisjoni tahan ma liikmeid juurde võtta selleks, et vallavolikogu ei võtaks
vastu otsuseid mitte ainult kahe kõige suurema küla Kääpa ja Lasva jaoks. Mina tahan seista
valla üldise arengu eest ja et ka ääremaad oleks esindatud. Komisjoni juurde lisatud
inimesed on Tsolgo külast, Lasva külast, Pikakannu külast ja Otsa külast. Ma ei ole näinud
vajadust komisjoni 2 aasta jooksul kokku kutsuda ilma põhjuseta.
A. Lõiv ütles repliigi: eelmisel aastal oli olmejäätmeteveo arutelu ja seoses sellega oleks
pidanud oma ettepanekud tegema maaelu- ja keskkonnakomisjon.
H. Ojaperv: teen ettepaneku jätta otsuse eelnõu kinnitamata, komisjoni esimees peaks ise
tagasi astuma või volikogu peab järgmisel istungil kaaluma umbusalduse avaldamist.
T. Maask: Komisjoni lisatud Arno Kirsimägi ei ole Kääpa külas mitte ühelgi üritusel osalenud,
ta ei tea mitte midagi Kääpa küla elust, olen konkreetselt selle inimese vastu.
A. Tamra: kõigil on õigus oma ettepanekuid teha.
Ü. Täht: teen ettepaneku eelnõu tagasi lükata.
A. Lõiv: kui rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis panen vallavalitsuse poolt esitatud
otsuse eelnõu ilma p1.3 Kalle Jõgevata 9-liikmelisena hääletamisele.
Hääletamine:
Poolt – neli (4) häält
Vastu – kuus (6)häält
Erapooletu – üks (1) hääl
PROTOKOLLILINE OTSUS: kuue (6) vastuhäälega jätta esitatud eelnõu Vallavolikogu
maaelu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu suurendamine vastu võtmata.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 14
Avaldused, kirjad
Vallavolikogu esimees Ain Lõiv luges ette volikogule saabunud Karin Sepp’ a avalduse, kus
palub selgitada Pikakannu lastehoiuteenuse eest tasumise tingimusi kuna praegusel hetkel
mõned lapsevanemad peavad tasuma lastehoiuteenuse eest, aga mõned mitte. K. Sepp
palub kirjalikku vastust.

PROTOKOLLILISELT OTSUSTATI: Karin Sepp’ a avaldusele vastab volikogu esimees peale
MTÜ Pikakannu Kooli Areng juhatuse esimehelt Peeter Viiard’ ilt vastuse saamist.
PÄEVAKORRAPUNKT nr 15
Järgmisest istungist
Järgmine korraline volikogu istung toimub 17. veebruaril
Raamatukogus ja eelistung 9. veebruaril kell 17.00 vallamajas.

Ain Lõiv
Vallavolikogu esimees

2011 kell 8.30 Lasva

Anne Trumm
Protokollija

