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Juhatas Rein Raadla 

Protokollis Maarja Sõukand 

Võtsid osa: Meelis Jaemaa, Kalle Kannel, Karmen Kukk, Rein Raadla, Kaarel Tiganik, Piret Kiss,  

  Peeter Sibul, Lea Tähe, Heli Salf, vallavanem Enel Liin, finantsspetsialist Kaja Pargas,  

  majandusspetsialist Jüri Leikin, maa- ja ehitusspetsialist Taivo Kaldoja,    

  sotsiaalhoolekande spetsialist Kaire Leikin, arendusspetsialist Külli Pähn,   

  noorsootööspetsialist Mirjam Ojasaar, vallasekretär Maret Kollom 

Puudus(id): Ene Tigas, Karmen Oidermaa 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Veriora Vallavalitsuse ja allasutuste palgajuhend 

2. Veriora Vallavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 4 „Veriora Vallavalitsuse palgajuhend“ kehtetuks 

tunnistamine 

3. Vallavanema töötasu 

4. Veriora valla 2015. a. eelarve I lugemine 

5. Veriora valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 I lugemine 

6. Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise algatamise kohta 

7. Vallavara võõrandamine 

8. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine 

9. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituste andmine 

10. Vallavalitsuse info 

11. Organisatsioonilised küsimused 

 

1. Veriora Vallavalitsuse ja allasutuste palgajuhend 

KUULATI: Enel Liin märkis, et suurimaks muutuseks on Vabariigi Valitsuse poolt alates 01.01.2015 

kehtestatud alampalga tõus 390 euroni. 

 

Sõnavõtud: Peeter Sibul küsis, palju on hooldajate tunnitasu. Kaja Pargas vastas, et 3 eurot. 

 

OTSUSTATI: 

1.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) kinnitada määrus nr 1 „Veriora Vallavalitsuse ja 

allasutuste palgajuhend“ 

 

 

http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172438
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172391
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172391
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172397
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172392
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172393
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172394
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172395
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172396
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172398
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172438


 

 

2. Veriora Vallavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 4 „Veriora Vallavalitsuse palgajuhend“ kehtetuks 

tunnistamine 

KUULATI: Enel Liin tutvustas otsuse eelnõu sisu. 

 

OTSUSTATI: 

2.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) vastu võtta otsus nr 1 „Veriora Vallavolikogu 

21.02.2013 otsuse nr 4 „Veriora Vallavalitsuse palgajuhend“ kehtetuks tunnistamine“ 

 

3. Vallavanema töötasu 

KUULATI: Rein Raadla tutvustas otsuse eelnõu sisu. 

 

OTSUSTATI: 

3.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) vastu võtta otsus nr 2 „Vallavanema töötasu“ 

 

4. Veriora valla 2015. a. eelarve I lugemine 

KUULATI: Kaja Pargas rääkis muudatusettepanekutesse sisse viidud parandusest (parandatud 

muudatusettepanekud lisatud protokollile). 

 

Sõnavõtud: Rein Raadla rääkis volikogu materjalidega seotud probleemidest, volikogu pädevusest, 

töötasudest (esitlus lisatud protokollile). Rein Raadla küsis ka, kuidas on formeeriti tegelikult töötasufond 

eelarves.  

Enel Liin vastas, et algselt oli planeeritud 35 eurot, kuid arvab, et vallavalitsus tegi vea ning oleks pidanud 

koheselt protsentuaalselt tõstma.  

Peeter Sibul avaldas arvamust, et tuleks tõsta kõigi palka protsentuaalselt, mitte jätta tööandjale vabast 

tahtest jagamiseks. 

Kaarel Tiganik pooldas aga protsentuaalset tõusu nendel, kellel on suurem vastutus. 

 

Toimus hääletus. 

Ettepanekud: 

1.1 Tõsta vallavalitsuse personalikulusid 4395 euro võrra – 7 poolthäält (1 vastu, erapooletuid polnud, 1 

volikogu liige ei osalenud hääletusel) 

1.2 Kiita heaks ülejäänud muudatusettepanekud – 9 poolthäält (vastu ja erapooletuid ei olnud) 

 

OTSUSTATI: 

4.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) vastu võtta otsus nr 3 „Veriora valla 2015. aasta eelarve 

I lugemine“ 

 

5. Veriora valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 I lugemine 

KUULATI: Kaire Leikin rääkis muudatusettepanekutest. 

 

Sõnavõtud: Heli Salf tõi välja veel mõned kitsaskohad, mida võiks muuta. 

 

OTSUSTATI: 

5.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) võtta vastu otsus nr 4 „Veriora valla terviseprofiil ja 

tegevuskava 2015-2020 I lugemine“ 

 

 

http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172391
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172391
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172397
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172392
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172393


 

 

6. Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise algatamise kohta 

KUULATI: Taivo Kaldoja selgitas otsuse eelnõu sisu. 

 

OTSUS: 

6.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) vastu võtta otsus nr 5 „Maaüksuse 

munitsipaalomandisse taotlemise algatamise kohta“ 

 

7. Vallavara võõrandamine 

KUULATI: Enel Liin selgitas otsuse eelnõu sisu. 

 

OTSUSTATI: 

7.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) vastu võtta otsus nr 6 „Vallavara võõrandamine“ 

 

8. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine 

KUULATI: Maret Kollom selgitas otsuse eelnõu sisu. 

 

OTSUSTATI: 

8.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) vastu võtta otsus nr 7 „Jaoskonnakomisjoni 

moodustamine“ 

 

9. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituste andmine 

KUULATI: Jüri Leikin selgitas jäätmeveo korraldamise riigihanke tagamaid. 

 

Sõnavõtud: Peeter Sibul küsis, mitmeks aastaks leping sõlmitakse. 

Jüri Leikin vastas, et 3,5 aastaks, kuna hankes osalejate arvates pole mõistlik 5 aastaks sõlmida, lepingut 

saab alati pikendada. 

 

OTSUSTATI: 

9.1 9 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) vastu võtta otsus nr 8 „Korraldatud jäätmeveo 

riigihanke korraldamiseks volituste andmine“ 

 

10. Vallavalitsuse info 

KUULATI: Enel Liin teavitas, et edukalt on läbitud lumehange, kõigil piirkondadel on olemas lükkajad. 

Aasta alguses saabus EAS-i leping, mille põhjal hakatakse lihthanke menetlust kokku panema. Hetkel on 

koostamisel tehnikamaja projekt. Maakonna liikluskomisjon soovib  informatsiooni liiklusohtlikest 

kohtadest. Olid probleemid õpilaste sõidukaartide aktiveerimisega. Leevi Hooldekodu ootab volikogu 

liikmeid juubeliüritusele 3. veebruaril kell 19.00. 

 

11. Organisatsioonilised küsimused 

KUULATI: Rein Raadla teavitas volikogu liikmeid, et oodatakse rahvakohtunikke kandidaate. Tegi 

teatavaks järgmise isungi aja ja seal päevakorda tulevad teemad. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/ 

Rein Raadla         Maarja Sõukand 

volikogu esimees        protokollija 

http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172394
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172395
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172396
http://avalik.amphora.ee/verioravv/index.aspx?type=12&id=172398

