Majanduslike huvide deklaratsioonid
Majanduslike huvide deklaratsioon (edaspidi deklaratsioon) on dokument, millega
korruptsioonivastases seaduses nimetatud ametiisik deklareerib temale kuuluva vara, varalised
õigused, kohustused, tuluallikad ja tulud nii Eestis kui ka välisriikides ning mis võimaldab kindlaks
määrata tema tegeliku varalise seisu, regulaarsed sissetulekud ja majanduslikud huvid (osaluse
ettevõtluses).
Deklaratsiooni andmed esitatakse deklaratsiooni koostamise kuupäeva seisuga v.a punkt 13 ja 14.
Üldjuhul ei tohiks andmed olla deklaratsiooni esitamise päevaks vanemad kui üks kuu.

Vinni Vallavalitsuse liikmed - 2010
Deklaratsiooni andmed avaldatakse vastavalt majanduslike huvide deklaratsiooni vormile:
I . Üldandmed
1.
2.
3.
4.
5.

Ees-ja perekonnanimi
Isikukood (ei avaldata)
Ametikoht - vallavalitsuse liige
Asutus (tööandja) – Vinni Vallavalitsus
Ametipalga aste ja ametipalk – Ei ole

II . Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad) kohta (otstarve,
asukoht, kinnistuspiirkond, kinnistu number);
7. Riiklikku registrisse kantud sõidukid: sõiduki liik, mark ja väljelaske aasta;
8. aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, aktsiate, osade ja
vahetusvõlakirjade puhul ka iga artikli koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10.Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid
jms)
IV. Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk,
hüvitised, intressid, pensionid, muud tasud ja tuluallikad) (Ei avalikustata tulu suurust);
13. Maksustatav tulu (ei avalikustata)
14. Dividenditulu (ei avalikustata)
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta (ei avalikustata)
Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

1. Marve Morgen. 6.korteriomand, kinnistu nr 36803 Vinni vallas, 7. Ei ole.8. OÜ Aurelill 1 osa 40
000 krooni.9. SEB - arvelduskonto, Swedbank- arvelduskonto, Nordea Pank -kasvuhoius.10.Ei ole.11.
Ei ole.12. AS Vinni Spordikompleks nõukogu liikme hüvitus, Vinni Vallavalitsuse liikme hüvitus,
pension. 13.04.2010.

1. Teet Ottin. 6. Ei ole.7. Peugeot 206, 2003 8. Ei ole. 9. Swedbank -arvelduskonto. 10.Ei ole.11.Ei
ole. 12. Vinni Vallavalitsuse liikme hüvitus, pension. 30.04.2010.
1.Ülo Ülesoo. 6. Kinnistud 9142, 4991 2601, 496, 21558, 38248, 3869231, 33191, 37307, 4403631,
122631 Vinni vallas, kinnistu nr 29961 Vihula vallas, 3866231 ja 3877831 Rakvere linnas. 7.
Nissan Murano 2007, Toyota Hiluks 2007. 8. Ei ole. 9. SEB - arvelduskonto, Swedbank –
arvelduskonto, Nordea Pank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Hüpotee Eesti Vabariigi kasuks 71 000
krooni. 12. Vinni Vallavalitsuse liikme hüvitus. 13.04.2010.
1.Mirjam Selli. 6. Elamumaa Vinni vald, kinnistu nr 26615. 7. PICK-UP Ford P100 1992 (ühisvara).
8.Pensionifond K2, 43910.94 krooni. 9. Swedbank - arvelduskonto. 10.Swedbank 113223 krooni.
11.Hüpoteek Swedbank kasuks. 12.Vinni Vallavalitsus töötasu.29.04.2010.
1.Aili Taal. 6. Elamumaa, Vinni vald kinnistu nr 4022, 7. Sõiduauto Volkswagen 1991, Audi 1988.
8. Ei ole.9. Swedbank- arvelduskonto, SEB pank - arvelduskonto.10. Ei ole.11. Ei ole. 12. Tulu
ettevõtlusest, Vinni Vallavalitsuse liikme hüvitus 13.04.2010.

