AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
23.01.2014.a. nr.5
Algus 17.00 lõpp 19.00
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 6 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Arvi Pihlak,
Verner Mölder, Mari-Liis Tikerperi, Tiiu Kruus.
Puudusid: Rainer Järvelaid, Aleksei Männiste, Aivar Pakkas (etteteatamisega), Aare
Kaldma, Mai Tooming.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja, SA Avinurme
Elulaadikeskuse juhatuse esimees Piia Vettik-Leemet.
Kinnitati päevakord:
1. Volikogu töökorra eelnõu arutelu.
2. Tutvumine 2014 aasta eelarvega.
3. Vallavalitsuse info.
4. Komisjonides päevakorral, tööplaanide esitamine.
5. SA Avinurme Elulaadikeskuse tegevuskava tutvustamine.
6. Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Volikogu töökorra eelnõu arutelu.
Töökorra eelnõud tutvustas vallasekretär Imbi Kaarama.
Arutelu tekkis eelnõu § 2 lg 3 sõnastuse üle. Sätestatud oli, et istungid toimuvad üldjuhul
iga kuu eelviimasel neljapäeval. Kindla nädalapäeva fikseerimine ei tundunud kõige
parem. Arvamuseks jäi, et istungid toimuvad üldjuhul iga kuu, aga toimumise aeg
lepitakse kokku eelmisel volikogul.
Eelnõu § 3 lg 1 kirjas, et istungi päevakorra projekti koostavad volikogu esimees
koostöös vallavanema ja vallasekretäriga. Punkti täiendati: „vajadusel kaasatakse
komisjonide esimehi“.
Arutleti teemal, kui pikk võiks/peaks oleme volikogu istung. Arvati, et kuni 2 tundi on
piisav. Kui istungi lõpuks ei ole päevakorra kõiki küsimusi läbi arutanud otsustab
volikogu, kas pikendada volikogu tööd samal istungil või lükata küsimuse arutelu edasi
järgmisele istungile.
Samuti arutleti teemal, kas reguleerida ettekannete, kaasettekannete, sõnavõttude ja
küsimuste ajapiire.
Lepiti kokku, et revisjonikomisjon peab kavandatavast kontrollist teatama vähemalt neli
tööpäeva ette. Protokollide esitamise ja avaldamise tähtajaks sätestati 6 tööpäeva.

Töökorda on liidetud varasem volikogu komisjonide töökord. Komisjonidel üle vaadata
komisjonide töökorda puudutavad punktid, et järgmisel volikogu istungil oleks võimalik
volikogu töökord vastu võtta.
Päevakorrapunkt nr 2
Tutvumine 2014 aasta eelarvega.
Selgitused andis Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Alaeelarvete tabeleid on kokku 63, andmed võtab kokku üldtabel.
Tänaseks ei ole veel teada riigipoolsed tasandusfondi summad. Eeldame tulusid ca 1,5
milj/€ ja kulusid 1,4 milj/€. Tulumaksu laekumise suurenemist plaanime 8 %.
Maamaksumäära 2 % tõus peaks andma maksu laekumiseks ca 75 000 € .
Tuludes ei ole kajastatud gümnaasiumi ja lasteaia toitlustamise ning kohamaksumust.
Toetusfondist on eelmise aastaga võrreldes vähem 15 000 € kuid need summad on veel
pidevas muutumises.
Kulueelarved on hetkel tunduvalt suuremad, kui 2013 aastal. Kavandatud on valla
sotsiaaltoetuste tõus.
Arvestatud on 10 %-lise palga tõusuga, selleks tuleb vähendada 5 % majanduskulusid ja
puuduolev osa arvestada tulumaksu laekumisest. Miinimumpalk on aastaid tõusnud,
õpetajad on palgalisa saanud, aga teiste valla palgal olevate inimeste palk ei ole
muutunud 6 aastat.
Projektid toovad raha sisse. Eelarves ei ole veel spordihoone omaosalust ( ca 14 000 € ).
Laenude maksmiseks on arvestatud 17 291 € ( s.h 12 000 € KIK-i laen, mis on vallal
seoses aleviku vee- jas kanalisatsioonitrasside rajamisega, ujula laen lõpeb märtsikuus ).
Kapitalirent 48 005 € ( RKAS-ile koolihoone eest ). Intressikulu 20 123 € seega ca
85 000 € laenude teenendamiseks peab jääma kassatagavarasse.
Anne Paas: Mis kuupäevaks on valmis tasakaalus eelarve ?
Lepiti kokku tähtaeg 10.veebruar
Päevakorrapunkt nr 3
Vallavalitsuse info.
Kuulati: Aivar Saarela-vallavanem
Kergliiklustee projektist
Teadaolevalt on viimaste aastate suurprobleemiks olnud kergliiklustee projekteeriminemaanteeameti vastuseis projekteerija poolt pakutud lahendustele, projekti
mittekooskõlastamine. Mais 2013 esitati eksperthinnang, mille alusel ei saanud
koostatud projekti esitada kinnitamiseks ega ehitusloa taotlemiseks.
Projekti rahastamisperioodi lõppemise tõttu esitasime EAS-ile loobumisavalduse ning
projekteerimisfirmale teate lepingu lõpetamise kohta.
Täna saime projekteerijalt vastuse ja info, et valminud töö eest küsitakse raha. Teemaga
tuleb tegeleda edasi ning seekord juristi abi küsida.

Maakonna arengukava 2014-2020
Maavanem on innukalt juhtima hakanud maakonna arengukava koostamist.
Avinurme valla objektidest on kirjas:
Avinurme aleviku ja Ulvi küla vee- ja kanalisatsiooni laiendus;
lasteaia hoone soojapidavaks rekonstrueerimine;
uue õppesuuna ( passivmaja ehitamise alused ) rakendamine koolis;
vana koolimajahoone renoveerimine õpilaskoduks;
Avinurme Spordihoone ja staadioni rekonstrueerimine;
tehhnopargi loomiseks vajaliku taristu loomine;
Lustimetsa puhkekeskuse arendamine;
matkaraja ehitamine muistse pelgupaiga ,Kukelinna, juurde rabasaarele.
Kui on ideid ja ettepanekuid , siis veebruari keskpaigaks tuleb info edastada maakonda.
Piirkondlikust meetmest ei saa taotleda rahalisi vahendeid, kui teemat ei ole arengukavas
kajastatud.
Vallavalitsuse istungite info
Arutatud on valla 2014.aasta eelarvet- ettepanek külade toetuse andmine MTÜ-le
Avinurme Külavanemate Koda.
Määrati sotsiaaltoetused puuetega isikute ravimi- arstiabi ja transporditoetuseks ning
küttepuudetoetuseks- ettepanek 2014 aasta eelarve menetlemisel sotsiaaltoetuste määrad
üle vaadata.
Kinnitati Avinurme , Lohusuu, Tudulinna ühine kriisikomisjoni koosseis
Avinurmest- Aivar Saarela, Ants Rummel, Arvi Liiv
Tudulinnast- Andrus Toss, Aare Karp ja Alar Nõmm.
Lohusuust- Anneli Kaasik, Mati Vaher, Kaidi Forostovets
Vabastati alaliste elaniketa majapidamised korraldatud jäätmekäitlusest 2014.aastal.
Tulenevalt jäätmeseadusest jt jäätmealastest õigusaktidest peavad kinnistuomanikud, kes
alaliselt kohapeal ei ela või kellede tootmis/tööstushoonetes ei ole olmejäätmete teketesitama enne 20.jaanuari taotluse korraldatud jäätmekäitlusest vabastamiseks
Päevakorrapunkt nr 4
Komisjonides päevakorral, tööplaanide esitamine.
Volikogu töö aluseks on volikogu istungil kinnitatud tööplaan, milles nähakse ette
arutusele tulevad põhiküsimused.
Mari-Liis Tikerperi tutvustas kultuuri-, haridus ja sotsiaalkomisjoni tööplaani.
Komisjoni töö üldpõhimõtteks on koostöövormid valdkondade spetsialistitega, tegevusi
puudutavate õigusaktidega ning eelarvetega. Samuti tegelemine külade, elulaadikeskuse,
tünnilaada toimetamistega. Kevadel on plaanis koolidirektori konkursi korraldamisele
kaasaaitamine.
Volikogu liikmetele oli edastatud ka eelarve-ja majanduskomisjoni tööplaan. Komisjoni
esimehe istungilt puudumise tõttu nimetatud tööplaaniga põhjalikumalt ei tutvutud.
Volikogude tööplaanid kinnitatakse järgmisel istungil.

Päevakorrapunkt nr 5
SA Avinurme Elulaadikeskuse tegevuskava tutvustamine
Tegevusi tutvustas SA juhatuse liige PiiaVettik -Leemet
Elulaadikeskusel on alates 20.12.2013 uus juhatus koosseisus: Mari-Liis Tikerperi,
PiiaVettik-Leemet ja Riina Rannula. Nõukogusse kuuluvad EELK Avinurme Koguduse
esindajatena Rene Alberi, Kaidi Alberi ja Raido Paju, Avinurme valla esindajana Anne
Paas, Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled esidajana Aime Salmistu ning
asutajte poolt ühiselt esitatud Lauri Jalonen ja Aime Raimets.
Tänaseks on olemasolev olukord kaardistatud, toimunud revisjon, mille akt on
koostamisel. Majanduslik olukord on raske, probleemidega tegeletakse. Tekkinud
kohustusi hakatakse jõudumööda lahendama.
Edasistes plaanides on mitmete ürituste ja tegevuste läbiviimine. Kindlasti jäävad
toimuma Kevadmätas ja Jõulubasaar, korraldatakse Tünnilaada kirikukontsert. Hetkel on
veel vara rääkida plaanidest täpsematelt, kuid kavandatavast antakse kindlasti teada.
Elulaadikeskus jääb edaspidigi kõigile avatuks. Jätkub töö piirkondliku elu edendamisel,
kohaliku elulaadi eksponeerimisel. Hoitakse korras ja hallatakse muuseumi
ekspositsiooni ning museaale.
Päevakorrapunkt nr 6
Mitmesugust
Lepiti kokku , et järgmine istung toimub 20.veebruaril
Volikogu liikmeid informeeriti , et seoses uue EL eelarveperioodi saabumisega on tarvis
teha oma piirkonnale uus strateegia. Et strateegia tuleks võimalikult hea ja piirkonna
eripära arvestav ootatakse kõiki huvilisi Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ( PAK-i )
strateegia koosolekule, mis toimub Avinurme Puiduaidas 28.jaanuaril algusega kell 13.00
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