AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
30.12.2013.a. nr.4
Algus 14.00 lõpp 15.30
Istungi juhataja: vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija: vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis algselt osa 7 volikogu liiget: Aivar Pakkas , Anne Paas, Ants
Rummel, Arvi Pihlak, Rainer Järvelaid, Aleksei Männiste, Verner Mölder.
Puudusid: Aare Kaldma, Mai Tooming, Mari-Liis Tikerperi, Tiiu Kruus
Kinnitati päevakord:
1. Avinurme valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine.
2. Avinurme valla 2013.aasta lisaeelarve kinnitamine.
3. Avinurme valla 2013.aasta eelarve muutmise kinnitamine.
4. Reservfondist raha suunamine.
5. Valla 2014 aasta eelarve koostamisest.
6. Vallavanema informatsioon.
Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine.
Selgitused eelarvestrateegiale andis Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Strateegias on kirjas 2012 aasta täitmine, käesoleva aasta eeldatav täitmine ning
prognoositud vallaeelarve 2014-2017. Arvestatud on tulumaksu tõusuga. Maamaksu tõus
on 2014 aastast 2 % ehk ca 75 000 €/ aastas. Tulu kaupade ja teenuste müügist on
kavandatud suurusjärgus 300 000-327 800 €.
Tasandusfondi arvestatud 2013.a.tasemel 194 167 €/aastas. Toetusfondi ( 2013.a. 358
531 € ) puhul arvestatud 3 % suurenemist.
Eelarvestrateegiasse on planeeritud palgatõus: 2014.a.10%, 2015.a. 5 %, 2016.a. 4 %.
Võlakoormus, mis on käesoleval ajal 76,5 % jõuab 2017 aastal seadusega lubatud võla
piiri ( 52,6 %).
Istungile saabus Tiiu Kruus- kohal 8 volikogu liiget.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla eelarvestrateegia 2014-2017. Poolt 8 volikogu
liiget.
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla 2013.aasta lisaeelarve kinnitamine.
Selgitused lisaeelarvele andis Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Tulud 22 500 €/ kulud 22 500 €

Avinurme Lasteaia lisaeelarve 2 440 €:
kohamaks 788 € , majandustegevuse tulud 125 €, õppekulude katmine 100 €, Haridusja teadusministeeriumist 875 € , Eesti Töötukassast 552 €.
Avinurme Gümnaasiumi lisaeelarve 12 094 €.
IVOL-ilt 3 510 € erinevatele projektidele:
260 € „8 klassi õpioskuste olümpiaad“
500 € „ Koolinali 2013“
2 000 € „Õpetajate suveseminar“
320 € „ Vabariiklik mälumängu eelvoor“
300 € „ Inglise kultuuripäev“
130 € „ Olümpiaad terves kehas terve vaim“.
Üüritulu 498 € ja majandustegevuse tulu 2 936 € .
KIK SA 4800 € projekt „ Loodussõprade õppekäik Lahemaale“
Eesti Koolispordi Liidult 350 € „Õpetajate suveseminar“.
Avinurme Kultuurikeskuse lisaeelarve 2 213 €:
Peoraha ja rent 1 763 €, KULKA projekt 450 €, s.h. 150 € „ Memmede tantsurühm 20“
ja 300 € projekt „ Muusika maale II“
Avinurme Raamatukogu tulu Kultuuriministeeriumilt 389 € projekt„ Laste lugemiselamuste ja loovuse arendamine muinasjututundides, tutvumine kodukoha
pärandkultuuriga“
Põllumajandusministeeriumilt koolipiim ja puuvili 416 €, s.h. kooli köögi kulusse 320 €
ja 96 € lasteaia köögi kulusse.
Avinurme Gümnaasiumi muu toiduraha 2 056 € köögi kulusse. Maavalitsuselt 440 €
toetus puuetega lastele. Ujula tulu 1145 €, vallavara halduse tulu 1307 €
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla 2013.aasta lisaeelarve. Poolt 8 volikogu liiget.
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla 2013.aasta eelarve muutmise kinnitamine.
Selgitused eelarve muutmisettepanekule andis Heli Kalaus.
Eelarve muudatused on alaeelarvetes. Muudatus hõlmab sotsiaalvaldkonda, seltsi- ja
kultuuritegevust, teede- ja tänavate korrashoidu, katlamaja ning vallavarade haldamise
tegevusi.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla 2013.aasta eelarve muutmine . Poolt 8 volikogu
liiget.
Päevakorrapunkt nr 4
Reservfondist raha suunamine.
Kuulati: Heli Kalaus- pearaamatupidaja
O t s u s t a t i: Suunata reservfondist tegevuskuludeks 10 617 € sh:
Vallavarade haldamisele 1 453 € , kalmistu haldamisele 1 654 € (personalikulud
suurenesid seoses põhikohaga töötaja tööle võtmisega maikuust ning majanduskulud
suurenesid jäätmete äraviimise kallinemisega )

VIA Hanseatica projektile „ Avinurme Riistapuupargi rekonstrueerimine „ 2 660 €.
Projekti kogukulu 32 236 €, projektist saadud 16 428 €, 2014.aastal saada 4 673 €
Omaosalus 2013 .a. 15 808 €.
2014.a. kulud orienteeruvalt auditile 320 € ja lõpuseminar ca 600 €.
Ujulale 4 850 €. Ujula palgafondi oli eelarves ekslikult vähendatud 34%, s.o. 2 294 €.
Koos reservfondist suunamisega ja lisaeelarvega ei ole 2013.a. kulud suurenenud
võrreldes 2012.a. Ujula tulud 2012.a. olid 11 967 €, 2013.a. 13 992 €
O t s u s t a t i: Reservfondist suunata 10 617 € vastavalt esitatud ettepanekule. Poolt 8
volikogu liiget.
Istungile saabus Mai Tooming, kohal volikogu liikmeid 9.
Päevakorrapunkt nr 5
Valla 2014 aasta eelarve koostamisest.
Heli Kalaus avaldas arvamust 2013 aastal kasutusele võetud eelarve uue vormi ja
põhimõtete kohta. Mai Tooming seevastu peab varasemat süsteemi ajale „jalgu jäänuks“.
Eelarve peab olema arusaadavam.
Aivar Saarela: Hiljemalt uue aasta algusnädalatel tuleb alaeelarvete koostajatel esitada
eelarved. Eelarve I lugemine tuleb jaanuari istungi päevakorda võtta.
Päevakorrapunkt nr 6
Vallavanema informatsioon.
Vallavanem Aivar Saarela andis ülevaate vallavalitsuses toiminust. Istungeid on
toimunud 3, arutatud 2014 aasta eelarve koostamist, 2013 aasta eelarve muudatusi,
eelarvestrateegiat. Kinnitati lasteaia sisehindamise aruanne ja lasteaia hoolekogusse
nimetati vallavalitsuse esindajana Toomas Tooming.
Arutati Änniksaare külaseltsingu kirja, milles paluti vallavalitsuse seisukohta kiriku parki
nimelise pingi paigaldamise ideele. Idee on hea, kuid pinkide parki paigaldamist tuleks
täpsemalt planeerida, kellele ja kuhu. Kindlasti tuleb küsida auväärsetelt inimestelt endilt
või nende järeltulijatelt nõusolekut.
Heli Kalaus andis ülevaate eelarvest seisuga 27.12.2013.a.
Tulumaksu laekunud rohkem 21 921 € (planeeriti 496 154 € laekus 518 075 € )
Maamaksu laekus 70 410 € ehk planeeritust 410 € rohkem. Ehitusalaste lubade
väljastamise eest laekus 5088.56 ( eelarve 1627 € ).
Üldse tulud 1 574 303.86. Tulude ülekaal kuludes 123 779.10. Perioodi alguse raha jääk
( kulude katteks suunamata ) 241 532.14. Perioodi lõpu raha jääk 365 311.24.
/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/ allkiri /
Imbi Kaarama
Protokollija

