Vinni Vallavolikogu
ISTUNGI PROTOKOLL
Pajustis

19. detsember 2013 nr 11

Istung algas 16.00
lõppes 17.00
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Rauno Võrno. Protokollis kantseleispetsialist Inga Saar.
Istungist võtsid osa 16 volikogu liiget (registreerimisleht lisatud). Istungist võtsid osa külalised
(registreerimisleht lisatud).
Otsustati ( 15 poolt ) kinnitada järgmine päevakord:
1.2014.aasta eelarve koostamiseks vajalike määruste/otsuste vastuvõtmine:
1.1 Madala sissetulekupiiri kehtestamine 2014.aastaks
1.2 Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2014.aastaks
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
1.3 Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2014.aastaks
1.4 Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2014.aastal
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
2.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
3.Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
4. Vinni Vallavolikogu 26.09.2013 otsuse nr 39 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
5.Vinni valla 2014 aasta eelarve I lugemine http://vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2014
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
6.Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 määruse nr 8 muutmine
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.
7. Ehitise peremehetuse otsustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
8.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandjad: komisjonide esimehed.
9.Revisjonikomisjoni liikmete valimine
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1.2014.aasta eelarve koostamiseks vajalike määruste/otsusete vastuvõtmine:
1.1 Madala sissetulekupiiri kehtestamine 2014.aastaks
Ette kandis sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
Täpsustavaid küsimusi esitas Kalle Külaots.
O t s u s t a t i: ( 14 poolt ) vastu võtta otsus nr 53 (lisatud).
1.2 Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2014.aastaks
Ette kandis sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
Täpsustava küsimuse esitas Eha Kokoreva.
O t s u s t a t i: ( 14 poolt ) vastu võtta otsus nr 54 (lisatud).
1.3 Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2014.aastaks
Ette kandis haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
Täpsustavaid küsimusi esitasid Kalle Külaots ja Eha Kokoreva.
O t s u s t a t i: ( 15 poolt ) vastu võtta otsus nr 55 (lisatud).
1.4 Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2014.aastal
Ette kandis haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
O t s u s t a t i: ( 15 poolt ) vastu võtta määrus nr 16 (lisatud).
2.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ette kandis maanõunik Anu Are. Roela alevikus Sinilille 2a asetsev park.
O t s u s t a t i: ( 14 poolt ) vastu võtta otsus nr 56 (lisatud).
3.Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ette kandis maanõunik Anu Are. Vetiku külas Järve 29, elamumaaks.
O t s u s t a t i: ( 15 poolt ) vastu võtta otsus nr 57 (lisatud).
4. Vinni Vallavolikogu 26.09.2013 otsuse nr 39 muutmine
Ette kandis maanõunik Anu Are. Pajusti alevikus Naaritsa 13 kinnistu.
O t s u s t a t i: ( 15 poolt ) vastu võtta otsus nr 58 (lisatud).
5.Vinni valla 2014 aasta eelarve I lugemine http://vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2014
Ette kandis pearaamatupidaja Inna Arula.
Istungi saali saabus Vello Tafenau (16.20).
2014 aastal on põhitegevuse tuludeks 4 872 354 eurot, mis on 2% ehk 100 583 eurot suurem võrreldes
2013 aastaga. 2014 aasta põhitegevuse kuludeks on planeeritud 4 596 528 eurot, mis on 1,5%ehk
66 647 eurot suurem võrreldes 2013 aastaga. Personalikulud – 2 584 076 eurot ehk 56%,
tegevuskulud – 1 580 623 eurot ehk 35% ja antavad toetused – 431 829 eurot ehk 9%.
Täpsustava küsimuse esitasid Helle Noorväli ja Vello Tafenau.
O t s u s t a t i: I lugemine lõpetada, suunata komisjonidesse arutamiseks ja ettepanekute tegemiseks.
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6.Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 määruse nr 8 muutmine
Ette kandis majandusnõunik Peeter Kalvet.
O t s u s t a t i: ( 16 poolt ) vastu võtta määrus nr 17 (lisatud).
7. Ehitise peremehetuse otsustamine
Ette kandis ehitusnõunik Peep Võrk. Vetiku külas endise aianduskooperatiivi „Muru“ maa-alal
paiknev kelder.
O t s u s t a t i: ( 16 poolt ) vastu võtta otsus nr 59 (lisatud).
8.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ette kandsid komisjonide esimehed.
O t s u s t a t i: ( 15 poolt ) vastu võtta otsus nr 60 (lisatud).
9.Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Komisjoni esimees Maario Maalman esitas komisjoni koosseisu: Riine Org, Ülle Allika, Anita
Keivabu, Andres Haidak.
Andres Haidak loobus kandideerimast. Teised kandidaadid olid nõus kandideerima.
Rauno Võrno tegi ettepaneku revisjonikomisjoni liikmete valimiseks, valida häältelugemiskomisjon
järgmises koosseisu: Külli Tamm, Eha Kokoreva ja Kaupo Arukaev.
Otsustati: ( 15 poolt ) kinnitada häältelugemiskomisjoni koosseis Külli Tamm, Eha Kokoreva ja
Kaupo Arukaev.
Vaheaeg 15 minutit salajase hääletamise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eha Kokoreva luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2,
mille tulemusena osutusid valituks kõik esitatud kandidaadid (lisatud).
O t s u s t a t i: ( 16 poolt ) vastu võtta otsus nr 61 (lisatud).

Volikogu esimees Rauno Võrno kuulutas istungi lõppenuks. Järgmine vallavolikogu istung toimub
30. jaanuaril 2014.

Rauno Võrno
Esimees

