AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
20.02.2014.a. nr.6
Algus 17.00 lõpp 19.00
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Arvi Pihlak,
Verner Mölder, Mari-Liis Tikerperi, Rainer Järvelaid, Aleksei Männiste, Aivar
Pakkas, Jüri-Henn Uuetoa, Mai Tooming.
Puudus: Tiiu Kruus (etteteatamisega).
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Kinnitati päevakord:
1. Volikogu töökorra kinnitamine.
2. Volikogu alatiste komisjonide 2014 aasta tööplaanide kinnitamine.
3. Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord
Avinurme vallas.
4. Vallaeelarve I lugemine.
5. Vallavanema info vallavalitsuse tööst.
6. Mitmesugust.
Päevakorrast jäi välja esialgu plaanitud SA Avinurme Elulaadikeskuse avalduse arutelu
Päevakorrapunkt nr 1
Volikogu töökorra kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
Eelmisel volikogu istungil toimunud arutelul esitatud ettepanekud olid töökorda lisatud.
Rohkem ettepanekuid ei esitatud
Otsustati: Kinnitada volikogu töökord. Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 3
Päevakorrapunkt nr 2
Volikogu alatiste komisjonide 2014 aasta tööplaanide kinnitamine.
Eelarve-ja majanduskomisjoni tööplaani tutvustas komisjoni esimees Aleksei Männiste.
Põhiteemaks on Avinurme valla 2014.a. eelarve menetlemine, eelarve täitmise jälgimine ja
analüüs. Aasta teises pooles eelarvestrateegia koostamine.
Vallavalitsuse ettepanekute arutamine. Avinurme bussipeatuse ehitus-ja remonditööd,
valla varade ülevaade, avariiliste hoonetega seonduv. Heakord ja jäätmekäitlus. Kohalike
teede ja tänavate remont ning hooldus. Avinurme valla arengukava ülevaatamine.

Eelarve- ja majanduskomisjoni oli toimunud kaks koosolekut, mida komisjoni esimees
samuti tutvustas.
Komisjon on tutvunud 2014 aasta eelarve projektiga. Ettepanek vallavalitsusele: üle
vaadata vallavalitsuse palgafond ning välja töötada vallavalitsuse töötajate töötasustamise
ja lisatasustamise printsiibid ning muuta need läbipaistvateks ja arusaadavateks.
Vallavanem peaks looma süsteemi, kuidas tasustada asendustöötajaid. Arutatud on
varahalduse toimimist.
Külastati Ulvi Rahva Maja. Komisjoni ettepanekud: Üle viia Ulvi Rahva Majale vajalikud
ruumid õhksoojusküttele- varahaldusel koostada vajaliku investeeringu eelarve. Teha
ümberkorraldused töötajate koosseisus, uurida veevarustuse võimalusi.
Vallavalitsusele tehti ülesandeks koostada valla varade register. Selle registri alusel peaks
saama otsustada vallale mittevajalike varade müüki. Samuti koostada vallas müügis olevate
kinnisvaraobjektide nimekiri, mis tuleks üles panna valla kodulehele, et aidata leida
kinnisvarale võimalikult kiiresti investoreid. Komisjon nõustus vallavanema ettepanekuga,
et liituda programmiga „ Maale elama „
Kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalkomisjoni tööplaani tutvustas komisjoni esimees Mari-Liis
Tikerperi.
Komisjoni eesmärk on valdkondade tööga tutvumine, koostöö saavutamine. Tutvumine
eelarvetega, tegeliku olukorra ja vajaduse väljaselgitamine. Külade, MTÜ-de ja
Elulaadikeskuse tegevustega tutvumine.
Sotsiaalküsimuste lahendamisele kaasa aitamine. Uue koolidirektori konkursi komisjonis
osalemine. Tünnilaada korraldamisele kaasaaitamine, traditsioonilise rattamatka
korraldamine. Komisjoni ettepanek: moodustada ajutine spordikomisjon.
Revisjonikomisjoni tööplaani tutvustas komisjoni esimees Aivar Pakkas.
Alustuseks tutvutakse 2012 ja 2013a. revisjonikomisjoni aktidega. Antakse arvamus
Avinurme valla 2013.aasta majandusaasta aruandele. Kontrollitakse mittetulundusliku
tegevuse toetamiseks vallaeelarvest vastavaks otstarbeks ettenähtud raha kasutamist.
Avinurme Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste personali koosseisu ja majandustegevust.
Samuti valla kasutuses olevate transpordivahendite ja isikliku sõiduautode kasutamist.
Tööülesandeks samuti valla 2014a. eelarve täitmise jälgimine. Sotsiaaltoetuste maksmise
kordade ja maksmise; ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate puhkuse
kasutamise; personalikulude s.h. lisatasude ja asendustasude maksmise kontrollimine
Lisaks on tööplaanis ülesandeks, mis on reguleeritud KOKS-i § 48.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme Vallavolikogu alatiste komisjonide 2014 aasta
tööplaanid. Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.21
Päevakorrapunkt nr 3
Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord Avinurme
vallas.
Selgitusi korrale andis Imbi Kaarama- vallasekretär.
Kui töö- või teenistusülesannete täitja töötab vähemalt poole oma tööajast kuvariga ning
nägemisteravus vastavalt töötervishoiu- või silmaarsti tõendi kohaselt on töö tõttu
vähenenud, tuleb vallaeelarvest osaliselt prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate
abivahendite maksumus hüvitada.

Eelnõus oli kirjas, et esitatud arve alusel hüvitatakse prillide või nägemisteravust
korrigeerivate vahendite soetamine arvel märgitud summast 50 % ulatuses, kuid mitte
rohkem kui 100 eurot ning et hüvitist on õigus saada üks kord kolme aasta jooksul.
O t s u s t a t i: Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord
suunata arutamisele kultuuri-,hariduse- ja sotsiaalkomisjoni.
Valla 2014 aasta eelarve I lugemine
Selgitused andis Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Valla 2014 aasta eelarve on hetkel tasakaalus.
Eeelarve tulusid on planeeritud rohkem võrreldes eelmise 2013 aastaga 73 295 €.
Tulumaksu tõusu 73 014 €, maamaksu tõus 5 000 €. Lasteaia majandustegevuse tulu on
planeeritud vähem 13 532 € ( laste arvust sõltuv ).
Tasandusfondi on vähem 14 851 €, toetusfond suurenenud 15 503.- Põhitegevuse kulusid
on vähendatud 88 970 €. Kohustusi on 60 496 €.
Küsimusi tekitas, miks ei ole eelarve koostamisel –tasakaalustamisel kaasatud alaeelarvete
koostajaid. Edaspidine eelarve menetlemine peab jõudma komisjonidesse,
pearaamatupidaja aitab andmete mõistmisel. Samuti tuleb läbi arutada küladele, seltsidele
ja MTÜ-dele eraldatavad rahade summad.
Päevakorrapunkt nr 4
Vallavalitsuse info.
Kuulati: Aivar Saarela-vallavanem
Vallavalitsuses:
Väljastati kasutusload: Elektrilevi OÜ-le Avinurme AJF Sahargu liini ( MaetsmaÄnniksaare ) rekonstrueerimistöödele ning Wiru Vili TÜ teravilja vastuvõtu hoonele ja
laohoonele.
Kinnitati arvestuslik õpilaskoha maksumus Avinurme lasteaias 2541 €/aastas, 212 €/kuus.
Anti vallavalitsuse seisukoht kasutusvalduses olevate maade võõrandamisel.
Tegemist on põllumajandusmaaga. Vald saab taotleda maad omale üksnes siis, kui see on
vajalik KOV-le tema ülesannete täitmisel või muul avalikul eesmärgil.
Otsustati korraldada lihthange heakorratööde töövõtja leidmiseks Avinurme valla
heakorraobjektidel.
Väljastati projekteerimistingimused MTÜ-le Avijõe selts. Projekti eesmärk: Avinurme
kitsarööpmelise raudtee pikendamine. Planeeritav pikkus 850 m, laius 3 m.
Päevakorrapunkt nr 6
Mitmesugust
Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung toimub 6.märtsil.
/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

