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1.Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimäärus.
KUULATI: keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets ettekannet.
Jäätmevaldajate registri põhimääruse koostamisel on lähtutud OÜ Geodata Arendus poolt 2017.a
väljatöötatud jäätmevaldajate registri põhimääruse näidisest, mis haakub kasutuses oleva
infosüsteemiga KOVGIS EVALD, samuti Vinni ja Laekvere jäätmevaldajate registri põhimäärusest.
Laekvere ja Vinni registrid ning Rägavere andmed on 01.01.2018 seisuga liidetud ja on moodustunud
üks andmekogu.
OTSUSTATI: esitada eelnõu „Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ vallavolikogu istungi
päevakorda. Ettekandaja keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets.
2.Vinni valla jäätmehoolduseeskiri.
KUULATI: keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets ettekannet.
Eelnõukohane määrus täpsustab juba kehtivat korda ja ühendab kolme valla eeskirjad üheks
eeskirjaks, mistõttu määruse rakendamisega kaasnevad negatiivsed sotsiaalmajanduslikud tagajärjed
on ebatõenäolised. Mingil määral avaldab määruse muutmine mõju endise Rägavere valla elanikele,
kuna antud piirkond ei olnud varasemalt korraldatud jäätmeveo kohustusega piirkond. Valdavalt
peaks mõju olema positiivne ja korraldatud jäätmeveo kohustusest tulenevalt kujunema hinnad
soodsamaks kui seni ja peaks vähenema metsaaluste prügistamine.
Täpsustavaid küsimusi Lääne-Viru Jäätmekeskuse kohta esitas Aarne Laas.
Kätlyn Mets: „Tegevus toimub Keskkonnaameti lubade piires“.
OTSUSTATI: esitada eelnõu „Vinni valla jäätmehoolduseeskiri“ volikogu istungi päevakorda.
Ettekandaja keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets.
3.Vinni valla valimiskomisjoni moodustamine.
KUULATI: vallasekretär Vaive Kors ettekannet.
Vinni valla valimiskomisjon moodustatakse viie liikmelisena. Lähenevatel Riigikogu ja Euroopa
Parlamendi valimistel on valla valimiskomisjonil häältelugemiskomisjoni roll (teistkordne häälte
ülelugemine ja koondprotokollide koostamine). Varasema 12 valimisjaoskonna asemel moodustatakse
2019. aastal 7 valimisjaoskonda.
Täpsustavaid küsimusi esitas Aarne Laas.
OTSUSTATI: esitada eelnõu „Vinni valla valimiskomisjoni moodustamine“ volikogu istungi
päevakorda. Ettekandja vallasekretär Vaive Kors.
4. Peremehetute ehitiste hõivamine.
KUULATI: abivallavanem Eerik Lumiste ettekannet. Vallavalitsusele on saanud teatavaks, et valla
haldusterritooriumil asuvad järgmised eeldatavalt peremehetud ehitised: Viru-Kabala külas,
lähiaadressil Võilille, elamu ja kuur. Ettepanek on algatada menetluse elamu ja kuuri peremehetuse
tuvastamiseks (ehitise hindamine, ehitise arvelevõtmine, teate avaldamine, ajutine valdamine,
vastuväidete läbivaatamine) ning volitada vallavalitsust vaadata läbi esitatud vastuväited ja otsustada,
kas ehitis on peremehetu või mitte.
Täpsustavaid küsimusi esitas Vello Tafenau.
OTSUSTATI: esitada eelnõu „Peremehetute ehitiste hõivamine“ vallavolikogu istungi päevakorda.
Ettekandja abivallavanem Eerik Lumiste.

5.Hooldajatoetuse määrad.
KUULATI: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli ettekannet.
1. Määrata alates 01.01.2019 puudega lapse hooldajale hooldajatoetus alljärgnevalt:
1.1 sügava puudega lapse hooldajale või eeskostjale on 100 € kuus (praegu 70 €)
1.2 raske puudega lapse hooldajale või eestkostjale on 70 € kuus (praegu 50 €)
1.3 keskmise puudega lapse hooldajale või eestkostjale jääb 25 € kuus.
Puudega lapse hooldajatoetust makstakse 25 inimesele.
2. Määrata alates 01.01.2019 täisealise isiku hooldajale hooldajatoetus
Hooldajatoetust tõstetakse 8% (aluseks miinimumpalga tõus):
2.1 sügava puudega isiku hooldajale või eeskostjale on 76 € kuus (praegu 70 €);
2.2 raske puudega isiku hooldajale või eestkostjale on 45 € kuus (praegu 42 €);
2.3 keskmise puudega isiku hooldajale või eestkostjale jääb 20 € kuus.

alljärgnevalt.

Täisealise isiku hooldjatoetust makstakse 118 inimesele.
Mitte töötava hooldaja eest tasutakse sotsiaalkindlustusmaksud (st kui hooldus lõppeb, saab inimene
pöörduda Töötukassasse (hoolduse ajal tööstaaž jookseb, mis läheb pensioni arvestusse ja inimene on
haigekassaga kindlustatud).
Vello Tafenau esitatud küsimused:
„Keskmise puudega lapse- ja täisealise isiku hooldaja toetust ei suurendatud, kas see on sihilik
käitumine, neid inimesi on niigi vähe. Pange neile natuke juurde. Eelnõu seletuskirjas ei ole
selgitatud, mis toetusi/ teenuseid keskmise puudega lapse- ja täisealise isiku hooldajale osutatakse.
Kas me ei võiks laste – ja täiskasvanute toetusi ühtlustada. Tuleks tõsta täisealise isiku hooldaja
toetust veelgi“?
Mirjam Selli vastus: „ Hetkel ei tõstetud keskmise puude toetust kuna neid inimesi on vähe ja Vinni
vallal on erinevaid abistamise liike, mis on keskmise puude korral kohati mõistlikumad: näiteks
isikliku abistaja teenus, tugiisik. Keegi ei ole jäänud abita, oleme kõik üksikjuhtumid läbi vaadanud ja
abi osutanud.
Tuleb meeles pidada, et oleme ainus vald kus pereliige saab olla hooldaja (maksame nii
hooldajatoetust kui ka sotsiaalkindlustusmaksed (nii on inimene haigekassaga kindlustatud). Lapse
hooldajatoetus tuleb riigieelarvest ja täiskasvanute hooldajatoetus valla eelarvest.
Aarne Laas lisas, et volikogu istungi ajal peaks sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli andma
ülevaate teistest meetmetest/ toetustest/ teenustest, mis keskmise puudega lapse- ja täiskasvanu
hooldajale osutatakse.
OTSUSTATI: esitada
eelnõu „Hooldajatoetuse määrad“ vallavolikogu istungi päevakorda.
Ettekandja sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli.
6.Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine.
KUULATI: Gustav Saar ja Inna Arula ettekannet. Valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia
2019-2022 avalikud arutelud toimuvad 04.-13.12.2018. Materjalidega on võimalik tutvuda 01.-14.
detsembrini 2018 valla kodulehel ja kantseleis ning raamatukogudes. Kirjalikke põhjendatud
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Eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni liikmed on eelnevalt tutvunud arengukava ja eelarvestrateegiaga.
Täpsustavaid küsimusi esitas Aarne Laas, Evelin Poolamets, Ruth Pulk.
Toimus elav arutelu.
Vello Tafenau esitas ettepaneku, et valla lehes oleks välja toodud Vinni valla poolt pakutavad
teenused ja toetused.
OTSUSTATI: esitada eelnõu „Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia“ vallavolikogu istungi
päevakorda I. lugemisele. Ettekandjad arendusnõunik Gustav Saar ja finantsjuht Inna Arula.
7.Audiitori määramine.
KUULATI: finantsjuht Inna Arula ettekannet. Ettepanek on määrata Vinni valla 2019-2022 aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande audiitoriks RUUT & PARTNERID AUDIITORBÜROO
OÜ. Kõige soodsama pakkumuse esitas Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ, kelle pakkumus
järgnevaks neljaks aastaks konsolideerimisgruppi kuuluvate valla ja spordikompleksi kohta kokku
ilma käibemaksuta on 9 000 eurot, Vinni valla konsolideeritud 2019-2022 majandusaasta aruannete
auditeerimise maksumus oli 6 000 eurot (käibemaksuta) ja AS Vinni Spordikompleks 2019-2022
majandusaasta aruannete auditeerimise maksumus 3 000 eurot (ilma käibemaksuta).
Täpsustavaid küsimusi esitas Vello Tafenau.
OTSUSTATI: esitada eelnõu „Audiitori määramine“ vallavolikogu istungi päevakorda. Ettekandja
finantsjuht Inna Arula.
Vinni vallavolikogu liige Aarne Laas esitas 25.10.2018 volikogu istungil volikogu esimehele
ettepanekud (dokument lisatud protokollile).
Vinni vallavanem Rauno Võrno vastas ettepanekutele:
1.Palga ja puhkuse küsimus ei ole vallvolikogu pädevuses (sellega tegeleb vallavalitsus ja
vallavanem). Informatsiooniks: palgatõus kuni 15% on planeeritud raamatukogutöötajatel, õpetajatel
ja –abidel kuni 12%, Laekvere piirkonna töömeestel kuni 43% (ühtlustamaks palgad Vinni valla
siseselt). Vallamaja ametnikel palgatõusu planeeritud ei ole. Nn 13 kuupalk on pedagoogiliste
töötasude jääk aastalõpuks (reserv), mis jaotatakse valla haridusasutuste õpetajate vahel.
2. Vinni Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatest 154 inimest on need kelle
puhkus on üle 35-päeva. Alla 35-puhkusepäeva on 107-inimesel ning 90-inimesel on puhkus 35päeva.
Volikogu novembrikuu istungil saavad volikogu liikmed teha ettepanekuid, mis kell edaspidi istungid
toimuvad, et arvestada kõigi liikmete arvamusega.
Järgmine eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni koosolek toimub 13.12.2018 kell 15.00.
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