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Revisjonikomisjoni aruanne

12. mai 2015

Revisjonikomisjon on tutvunud Vinni valla konsolideerimisgrupi 2014 majandusaasta
aruandega.
Revisjonikomisjon toetab vallavalitsuse poolt koostatud 2014.a majandusaasta aruannet.
Komisjoni koosseisu kuuluvad Maario Maalman, Ülle Allika, Riine Org, kuni 30.03.2014 ka Anita
Keivabu.
Komisjonil toimus 2014.aastal 7 koosolekut:

17. veebruar 2014 kuulati pearaamatupidaja Inna Arula ülevaade 2014.a eelarvest ja vaadati valla
sõiduautode kulusid. Tehti järgmised ettepanekud vallavalitsusele:
1.Vahetada vallavanema auto uue ökonoomsema auto vastu (kasutusrent).
2.Vahetada osavalla vanema auto uuema sõiduki vastu (liising, kasutusrent).
3.Vaadata üle ametnike ja töötajate isikliku sõiduauto hüvitised.
Paluti 15.03.2014 kõikide valla eelarves olevate sõidukite (valla buss, piirkondade sõiduautod jne)
kulude väljavõtet.
4.Valla bussi suurte kulude tõttu vahetada see välja esimesel võimalusel.
27. märts 2014 kuulati ehitusnõunik Peep Võrgu ülevaade üldplaneeringust ja menetluses olevatest
detailplaneeringutest.
24. aprill 2014 külastati Vinni Perekodu ja ülevaate Vinni Perekodu tööst andis juhataja Urve
Saar. Selgus, et perekodu sõidukid, mis on üle kümne aasta vanad (buss Opel Vivaro, sõiduauto
Citroen) vajavad tihti remonti. Komisjon soovitas: kui perekodu eelarve võimaldab, vahetada
sõidukid uuemate sõidukite vastu. Tänaseks on renditud uus väikebuss Citroen Jumpy ja
sõiduauto Citroen Grand C4 Picasso.
22. mai 2014 koosolekul tutvuti valla 2013 majandusaasta aruandega ja anti oma heakskiit.
29. september 2014 kuulati noorsoo- ja sporditööspetsialist Uno Muruvee ülevaadet
spordivaldkonna rahastamisest (projektid, üritused). Ettekandest selgus, et pidevalt aasta aastalt
kasvab spordivaldkonna rahataotluste arv.
Samal koosolekul andis sotsiaalnõunik Mirjam Selli ülevaate sotsiaaltoetuste hooldajatoetuse
määramisest.
11.detsember 2014 kuulati majandusnõunik Peeter Kalveti selgitusi teede korrashoiust,
lumetõrjest ja korraldatud jäätmeveost. Teedele veeti üle 5000 tonni kruusa. Ehitati ca 1 km uut
teed Pajustis. Kõik valla teed on inventariseeritud ja kantud teeregistrisse.
Korraldatud jäätmevedu on korraldatud MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus kaudu.

Tehti vallavalitsusele ettepanek: esmajärjekorras hoida korras õpilasliinide teed.
11.detsember 2014 kuulati haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diitsu ülevaadet
haridusvaldkonna kuludest ja hangetest. Õpilasliinide riigihange on tehtud 3.aasta peale.
11.detsember 2014 kuulati kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen'i ülevaadet
kultuurivaldkonnas toimuva kohta ning kultuurivaldkonna kulude kohta. Hankeid ei ole tehtud.
Eraldi vaatluse all oli valla infoleht. Ülevaate andis Hilje Pakkanen:
Ilmus 2014.a 11 korda kuus (v.a juuli) mustvalgena, tiraaz 2200 (postkaste vallas 2160), trükitakse
trükikojas Trükis kui kõige soodsamas trükikojas.
Lehe ilmumissagedusest – seda harvemaks teha pole mõistlik, siis kaotab leht oma ilmumise
mõtte, enamik infost aegub sootuks ning kaastöötajad kaovad ära.
Lehe laialikannet teostab AS Omniva (Eesti Post). Laialikanne on kallis, mitmed KOVd loobunud
sellest, levitavad poodide, valla oma asutuste vahendusel.
Lehe halb kvaliteet ei muutu enne, kui lehte panustatakse rohkem raha. Teiste KOVde infolehed
ilmuvad paremal paberil (sealt ka parem piltide kvaliteet, värvilisus) ja nad saavad endale seda
lubada, kuna on loobunud lehe Omniva vahendusel laiali kandmisest (üks võimalus). Vinni vald
on suur vald ja kohati väga hõredalt asustatud, mistõttu on mõistlik kasutada Omniva teenust kas
kogu mahus või siis osaliselt.
Mõnel KOV-l ka tasuline leht. Vinni vallas on leht ilmunud lugeja jaoks kogu aeg tasuta.
Tehti ettepanek vallavalitsusele: lehe väljaandmise summat suurendada lehe kvaliteedi
parandamiseks. Lehe väljanägemine peab olema parem.
11.detsember 2014 kuulati osavalla vanema (Roela, Viru- Jaagupi, Tudu) Ade Murumägi
ülevaadet osavaldade tööst.
Selgus, et kõik valla saunad Tudu, Viru-Jaagupi ja Küti vajavad kapitaalremonti. Kõige suurem
sauna kasutus on Tudus. Roelas on vaja tühjad korterid maha müüa, kõik vajavad remonti.
Üürikorterites teevad üürnikud ise remonti, saab tasaarveldada üürimaksega. Roelas on
keskküttega korterites üürivõlglasi.
Tehti ettepanekud vallavalitsusele:
1. Võimalusel remontida valla saunad;
2. Võtta kasutusele rangemaid meetmeid võlgade sissenõudmiseks;
3. Võimalusel vahetada osavalla vanema sõiduauto uuema vastu.
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