AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
09.12.2013.a. nr.3
Algus 17.00 lõpp 19.00
Istungi juhataja: vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija: vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Aare Kaldma, Tiiu Kruus,
Aivar Pakkas , Anne Paas, Ants Rummel, Arvi Pihlak, Mai Tooming,
Mari-Liis Tikerperi, Rainer Järvelaid, Verner Mölder.
Puudus: Aleksei Männiste, Mai Tooming osales istungil alates 2 päevakorrapunktist
Esialgselt teatavakstehtud päevakorda muudeti:
1.Vallasekretär Imbi Kaarama selgitas, et tulenevalt KOKS § 35 lg 4 otsustab
vallavolikogu MTÜ-des ja äriühingutes osalemise või lõpetamise. Muus osas teostab
osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi vallavalitsuse poolt nimetatud isik.
MTÜ-sse Ida-Eesti Jäätmehoolduskus valiti valla esindaja vallavalitsuse istungil.
2. Pearaamatupidaja Heli Kalaus´e ettepanekul jäi päevakorrast välja lisaeelarve ja
vallaeelarve muutmine. Päevakorda võeti Avinurme valla eelarvestrateegia 2013-2017
projekti arutelu.
3.Muudeti päevakorrapunktide arutamise järjekorda.
Kinnitatud päevakord:
1.Ametist lahkuva vallavanema informatsioon.
2.Maamaksumäära kehtestamine 2014 aastaks.
3.Metsatee teeosade riiklikku teeregistrisse kandmise ja kohalike teede andmete
muutmise kooskõlastamine.
4.Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
5.IVOL-i ja EMOL-i vallavanema asendaja nimetamine.
6. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.
7.Vallavanema töötasu kinnitamine.
8.Lahkumishüvitise määramine endisele vallavanemale.
9.Reservfondist raha suunamine.
10.Tutvumine Avinurme valla eelarvestrateegiaga 2013-2017.Vallaeelarve hetkeseis.
11.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Ametist lahkuva vallavanema informatsioon.
Kuulati: Raivo Reisenbuk

Vallavalitsuse viimasel istungil kinnitasime elektrienergia ostmise riigihanke tulemuse.
Soodsaima pakkumise esitas seekord Eesti Energia AS. Leping 2014 aastaks on sõlmitud.
Projektidest: VIA Hanseatica projekt ” Avinurme Riistapuupargi rekonstrueerimine ”
lõpeb 2014 aastal. Järgmisel aastal on plaaniline lepingu lõpetamine ning projektijuhi reis
Venemaale.
Kõnnitee projekti koostamine on samas seisus. Projekti ei ole, vaatamata antud
lubadustele ja mitmetele tähtaegadele, üle antud. Makstud on vaid esialgselt tehtud
välitööde eest. Vallavalitsus ei ole teinud lepingust loobumise kirja. Kontaktist
projekteerijaga on teada, et maanteeamet on omi seisukoht veidi leebemaks muutunud.
Oleme saatnud kirja maanteeametile, et aleviku kõnnitee võetaks riigi poolt ehitamisele.
Vee- ja kanalisatsiooniprojekt. Viimane investeering oli Kase tänava torustiku
ühendamine ning Ulvile uue puurkaev-pumpla rajamine. Viimatises vee- ja
kanalisatsioonihindade tõusus oli arvestatud ka investeeringukomponent, aga et vallas on
tarbijaid vähe- siis investeeringuteks vajaminev raha koguneb visalt. Juttu on olnud
järgmisel aastal ca 12 000 € kasutamisvõimalusest.
Vallavolikogu tänas vallavanem Raivo Reisenbuk´i veidi üle kahe aasta pikkuse töö eest.
Päevakorrapunkt nr 2
Maamaksumäära kinnitamine 2014 aastaks
Selgitusi andis maanõunik Arvi Liiv.
Alates sellest aastast on maamaksumääraks Avinurme vallas 1,8 % maa maksustamishinnast. Maksumäära piirid on sätestatud maamaksuseadusega: 0,1 kuni 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas ( haritav maa ja looduslik rohumaa 0,1-2,0 % ).
Maamaksu tasumisest on alates 01.01.2013 vabastatud maa omanik tema omandis oleva
elamumaa või maatulundusmaa õuemaa osas alevikus kuni 0,15 ha ning külades kuni 2
ha ulatuses. Maaomanik peab olema valla elanik.
Volikogu võib täiendavalt vabastada pensioni saaja või represseeritud isiku, aga sellise
soodustuse määramist ei ole volikogud vajalikuks pidanud.
Ca 73 % maamaksust laekub metsamaa eest. Metsaomanikeks on riik ja eraomanikud
enam-vähem võrdses osas. 700 ha on looduskaitsealasid, mille maamaksul on 50 %-ne
soodustus seoses piiranguvööndidega, sellest omakorda 150 ha ehk siis otsene
piiranguala on täiesti maamaksust vabastatud.
Maksumäär tuleb kehtestada hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks.
Ettepanekut kehtestada 2014 aastal maamaksumääraks 2 % arutati mitmet kanti. Arutelu
tulemusel arvati, et maksu tõus ei tohiks oluliselt inimesi mõjutada: lisandub ca 50 senti/
ha, eeldatav tulu vallale 5000 €.

O t s u s t a t i: Kinnitada 2014 aastal maamaksumääraks Avinurme vallas 2 % maa
maksustamishinnast. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.
Poolt 9 volikogu liiget, 1 erapooletu. Võeti vastu määrus nr 1
Päevakorrapunkt nr 3
Metsatee teeosade riiklikku teeregistrisse kandmise ja kohalike teede andmete
muutmise kooskõlastamine.
Selgitusi jagas maanõunik Arvi Liiv
Teeregistri andmete kandmine ja muutmine tuleneb ADS-is reguleeritud nõuetest.
Vallavolikogu peab muutmised kooskõlastama.
O t s u s t a t i : Anda nõusolek RKK-le kuuluva Kütametsa tee nimetamiseks Kütametsa
haruteeks. Kooskõlastada kohalike teede: Maetsma-Kiissa ja Kiissa, Lissi ja Kangru-Raja
andmete ning avaliku eratee Raja-Lissi muutmised teeregistris.
Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 11 „Metsatee teeosade riiklikku
teeregistrisse kandmise ja kohalike teede andmete muutmise kooskõlastamine”.
Päevakorrapunkt nr. 4
Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
Kuulati vallavanem Aivar Saarela ettepanekut ning tema poolt esitatud tulevaste liikmete
lühiiseloomustust ning kinnitati vallavalitsuse koosseis: Aivar Saarela- vallavanem,
liikmed Toomas Tooming, Hans Mõttus, Ivar Teeväli, Urmas Ilves.
Ametnikke jt spetsialiste kaasatakse valitsuse istungitele, kui on tarvis asjatundlikku nõu.
Poolt 9 valitsuse liiget, 1 liige oli istungilt korraks väljunud. Kell 17.42 võeti vastu otsus
nr 12 „ Vallavalitsuse kooseisu kinnitamine „ Seoses sellega lõppesid vallavanem Raivo
Reisenbuk´i ja eelmise vallavalitsuse koosseisu volitused ning valitud vallavanem Aivar
Saarela sai kõik õigused ja volitused valla esindamiseks.
Päevakorrapunkt nr 5
IVOL-i ja EMOL-i vallavanema asendaja nimetamine
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
O t s u s t a t i : Kinnitada IVOL-i ja EMOL-i vallavanema asendajana vallavalitsuse liige
Toomas Tooming.
Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr .13
Päevakorrapunkt nr 6
Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Haridus.kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Mari-Liis Tikerperi , revisjonikomisjoni
esimees Aivar Pakkas ning eelarve – ja majanduskomisjoni aseesimees Arvi Pihlak
esitasid vallavolikogule vastavate komisjonide liikmekandidaadid. Valikuid
iseloomustati.
Arvati, et spordi esindatus peaks/võiks olla parem. Aga nii kui vallavalitsus , toimetavad
ka komisjonide esimehed- koosolekutele kutsutakse oma valdkonna spetsialiste.

O t s u s t a t i: Komisjonide koosseisud kinnitada. Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu
otsus nr.14
Päevakorrapunkt nr 7
Vallavanema töötasu kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
O t s u s t a t i: Kinnitada vallavanema töötasuks 1500 €.
Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.15
Päevakorrapunkt nr 8
Lahkumishüvitise määramine endisele vallavanemale.
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees.
Endine vallavanem oli ametis veidi üle kahe aasta. KOKS § 541 sätestab volikogu poolt
valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid. Volikogu otsusega võib sellise
staažiga maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses.
O t s u s t a ti. Määrata endisele vallavanemale Raivo Reisenbuk´ile lahkumishüvitiseks
1 kuu ametipalk.
Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.16
Päevakorrapunkt nr 9
Reservfondist raha suunamine
Kuulati: Heli Kalaus- pearaamatupidaja
O t s u s t a t i: Suunata reservfondist 1 481 € vallavanema detsembrikuu töötasuks ja
maksudeks.Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.17
Päevakorrapunkt nr 10
Tutvumine Avinurme valla eelarvestrateegiaga 2013-2017
Vallaeelarve hetkeseis.
Valla pearaamatupidaja Heli Kalaus selgitas koostatud eelarvestrateegia eelnõud ning
vallaeelarve hetkeseisu.
Tulude ja kulude eelarve 30.11.2013.a. seisuga.
Tulude eelarve
1 654 949 € täitmine
1 448 605 €
Kulude eelarve
1 654 949 € täitmine
1 286 521 €
Kassa,panga jääk 403 617 € ( 2012.a. 241 532 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 94,59%
469 295 €
( 2012.a. oli 421 896 € , 2011.a.411 920 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2012.a. 47 399 € ehk 11,23%, 2011.a. 57 375 €
ehk 13%.

Maamaksu laekumine 100,42 % 70 292 € ( 2012.a. 66 883 € )
Asutused, kellel on vaja lisaraha 2013.a:
volikogu, projekt Via Hanseatica, heakord ja haljastus,ujula ning kalmistu.
Pärast PRIA kontrolli on MTÜ Just Mind lubanud tagasi maksta tegevustoetuse 5000 €
Päevakorrapunkt nr 11
Mitmesugust
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
Järgmine vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30.detsembril 2013.a. Päevakorras
Avinurme valla eelarvestrateegia 2013-2017 vastuvõtmine ning Avinurme valla
2013.aasta lisaeelarve ja eelarve muutmine.
/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/ allkiri /
Imbi Kaarama
Protokollija

