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1. Veriora valla 2015. aasta eelarve 

KUULATI:  
Enel Liin rääkis, et aastalõpu jääk oli 110 000 eurot. 

Kaja Pargas selgitas muudatusettepanekuid (lisatud protokollile). 

 

Sõnavõtud: majanduskomisjoni esimees Kaarel Tiganik ütles, et majanduskomisjon toetab ettepanekut 

suurendada vallavalitsuse liikmete töötasu, kuna vastutus on suur ja on leitud ka katteallikas. 

Enel Liin tegi ettepanku suunata see raha personalikulutustesse, kasutamiseks vastavalt palgajuhendile. 

Jüri Leikin selgitas, et kunagi vähendati vallavalitsuse liikmete töötasu umbes 35%, praeguseks on 

suurendatud töötasu kõigest 10%, kuid töökoormus on suurenenud. 

Enel Liin lisas veel täiendavalt, et suuremates valdades on kommunaalmajandus suunatud ettevõtetele. 

Kaire Leikin selgitas, et ajaliselt on vallavalitsuse istungid pikenenud, eelnevalt on vaja läbi töötada 

materjalid, tema tööajast on see suur maht. 

Rein Raadla rääkis, et 1. detsembril esitatud eelnõus polnud sõnagi, et töömaht on suurenenud.  
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9. detsember selgus, et vallavalitsuse vastutus on suurenenud ning palk peaks suurenema 80€ võrra kuus. 

Majanduskomisjon esitas ettepaneku, kuid see polnud korrektne, kuna polnud ära toodud katteallikat. 

Majanduskomisjoni protokollist selgus, et vallavalitsuse liikmed hääletasid oma palgatõusu, 

korruptsioonivastase seaduse järgi peaks nad ennast taandama. Majanduskomisjoni ettepaneku järgi on 

vallavalitsuse vastutus suurenenud. Vallavalitsus aga ei räägi töökoormuse ega vastutuse suurenemisest, 

vaid istungite ajalisest pikenemisest. Miks ei märgatud enne, et töökoormus jms on suurenenud, kas see 

selgus alles jaanuarikuus? 

Enel Liin selgitas, et tema jaoks on alati 1. detsembril eelarve esitamine suur probleem, kuna ei ole teada 

täpset jääki ning tasandusfondi märge tuli 8. või 9. detsembril. 

 

Ene Tigas tegi ettepaneku eelarve muudatusettepanekuid arutada/hääletada veel viimase 

päevakorrapunktina. Ettepanek kiideti heaks. 

 

2. Veriora Vallavalitsuse ja allasutuste palgajuhend 

KUULATI: Enel Liin tutvustas eelnõud. 

 

Sõnavõtud: Rein Raadla täpsustas, et vallavanema töötasu sai palgajuhendist välja võetud, kuna selleks on 

vaja eraldi otsuse eelnõud. 

 

OTSUSTATI: 

2.1 Toetada eelnõud. 

 

3. Vallavanema töötasu 

KUULATI: Ene Tigas tutvustas eelnõud. 

 

Toimus hääletus (hääletusel osalesid komisjonide esimehed ja liikmed). 

Ettepanek: Alates 01.01.2015. aastast määrata vallavanema töötasuks 1480€ kuus (bruto). 

 

OTSUSTATI: 

3.1 17 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) kiita otsuse eelnõu, kus on märgitud vallavanema 

töötasuks 1480€ kuus (bruto), heaks. 

 

4. Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine algatamise kohta 

KUULATI: Enel Liin tutvustas eelnõud. 

 

OTSUSTATI: 

4.1 Toetada eelnõud. 

 

5. Vallavara võõrandamine 

KUULATI: Enel Liin tutvustas otsuse eelnõud. 

 

OTSUSTATI: 

5.1 Toetada eelnõud. 

 

6. Jaoskonnakomisjoni moodustamine 

KUULATI: Enel Liin tutvustas otsuse eelnõud. 
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OTSUSTATI: 

6.1 Toetada eelnõud. 

 

 

7. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituste andmine 

KUULATI: Enel Liin tutvustas eelnõud. 

 

OTSUSTATI: 

7.1 Toetada eelnõud. 

 

8. Veriora valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 

KUULATI: Enel Liin tutvustas eelnõud. 

 

Sõnavõtud: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Ene Tigas ja revisjonikomisjoni esimees Heli Salf 

tegid ettepaneku vaadata üle terviseprofiilis olevad tabelid ja tegevuskavad, et oleks arusaadavam 

tavakodanikule.  

 

OTSUSTATI: 

8.1 Toetada eelnõud. 

 

9. Veriora valla 2015. aasta eelarve arutelu jätk 

KUULATI: Toimus arutelu muudatusettepanekute üle. 

 

Toimus hääletus (hääletusel osalesid komisjonide esimehed ja liikmed) 

Hääletuselt taandasid ennast vallavalitsuse liikmed: Jüri Leikin, Kaire Leikin, Kaja Pargas, Taivo Kaldoja. 

 

OTSUSTATI: 

13 poolthäälega (vastu ja erapooletuid ei olnud) 

9.1 suunata 4395 € vallavalitsuse üldpalgafondi personali kuludeks. 

9.2 kiita heaks Veriora valla 2015 aasta eelarve muudatusettepanekud.  
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