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Kinnitati päevakord:
1.Avinurme Gümnaasiumi hoolekogusse volikogu esindaja valimine
2.Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise korra
kinnitamine.
3.Valla 2014.aasta eelarve projekti arutelu.
4.Vallavalitsuse info.
5. Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme Gümnaasiumi hoolekogusse volikogu esindaja valimine
Novembris kooli hoolekogusse valitud volikogu esindaja asendusliikme volitused lõppesid
ning valida tuleb uus esindaja.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme Gümnaasiumi hoolekogusse volikogu esindajana
Aleksei Männiste. Võeti vastu otsus nr 22.
Päevakorrapunkt nr 2
Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise korra
kinnitamine
Eelnõuga tutvumise tulemusi tutvustas kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalkomisjoni esimees
Mari-Liis Tikerperi:
Määrus tuleneb seadusest, vajalik on otsustada, kas prillitoetuse määr 100 € on mõistlik ja
kas piisab, kui toetust saab kord kolme aasta jooksul. Võiks paremini määratleda, kellel on
õigus hüvitisele (kas peetakse silmas vaid täistööaega – õpetajate puhul ei tule alati
täiskoormust; kas neil on siis samuti õigus hüvitisele ja kui, siis kellel?) Komisjoni
seisukoht: hüvitise määr on mõistlik ja vastab reaalsetele vajadustele. Hüvitise maksmise
sagedus (kord kolme aasta jooksul) on reaalne.

Imbi Kaarama: määruses on sätestatud, et prillide hüvitamine on töötajatele, kes töö- või
teenistusülesannete täitmisel töötavad vähemalt poole oma tööajast ( ei ole sõnastatudtäistööaega ) kuvariga. Asutuse juht koostab riskianalüüsi ja selgitab välja, kellel on õigus
taotleda hüvitist ning hüvitamise aluseks on töötervishoiu- või silmaarsti tõend.
O t s u s t a t i: Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord
kinnitada. Poolt 6 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr. 4
Päevkorrapunkt nr 3
Valla 2014.aasta eelarve projekti arutelu
Kultuuri-, hariduse ja sotsiaalkomisjoni 03.märtsi koosolekul arutati kooli- ja lasteaia ning
sotsiaaltöö valdkonna eelarvet. Samuti arutati kultuuritöö korraldust ja eelarvet. Arutati
seltside rahastamist.
Komisjoni ettepanekud:
• Kooli eelarves muudatusi mitte teha.
• Lasteaia majahoidja koht viia täiskohalt poole kohani.
• Sotsiaaltoetuste tõstmine ja kohendamine on põhjendatud.
• Kaaluda varianti, et kultuurimaja halduskulud viia vallavara halduse alla.
• Järgmiseks aastaks välja töötada valla eelarvest toetuse saamise kord. Teha
blanketid, mis loovad ühtsed alused. Taotlejad peaks määratlema eesmärgi ja
kirjutama lahti, milleks raha vajatakse. Lisanduks üldsõnaline aruandluskohustus
kõikidele, kellele rahasid eraldatakse.
Eelarve- ja majanduskomisjonis toimunud koosolekute kokkuvõtte esitas komisjoni
esimees Aleksei Männiste.
2014 aasta eelarve peab olema 2013 aasta täitmise tasemel, on olnud alaeelarveid mis on
suuremad.
KÜSIMUS
A. Männiste- miks on katlamaja eelarve 13 000 € väiksem?
VASTUS
Heli Kalaus-nimetatud summa on kassatagavaras.
Komisjoni ettepanekud:
• Kõigil valla allasutustel küttekulud eelarves viia 2013.a. olevate kulude täitmise
tasemele, kulud ei tohi olla suuremad.
• Tõsta ujula tulusid piletite ja ruumide renditasude suurendamise läbi.
• Valla teede korrashoiu eest vastutav töötaja peab esitama valla teede hoiu kava.
Lahti kirjutada art. 551203- millised ostud on planeeritud 2014.a.
• Kui ühes isikus töötaja täidab korraga teede hooldusega seotud ülesandeid ja
maadega seotud ülesandeid, siis töötasu planeerimine eelarves kahekordselt ei ole
põhjendatud.
• Teedega ja maadega tegeleval töötajal on päevas ette nähtud autole küttekulud.
Komisjon palub selgitada, kuidas on selline kulu saadud?
• Vallavanemal välja töötada valla autode kasutamise kord. Tuleb leida võimalus
autod garažeerida vallamaja juures ja organiseerida autode ühiskasutamise kord.
Komisjoni arvamusel varahalduse kasutuses oleva auto kohta eraldi kasutamiskorda
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kehtestada ei ole vaja, kuna see auto on seotud Avinurme Pritsimeeste Seltsiga, mis
on vajalik tegevus kogu vallale.
Ulvi Rahvamaja küttesüsteemi ümberkorraldamisega on algust tehtud, saadud on
hinnapakkumised soojuspumpadele, seega jätta eelarve maht Ulvi Rahva Majas
muutmata ja alustada sealsete töötajate struktuuri muutmisega.
Avinurme Gümnaasiumi söökla juhatajal välja tuua eraldi summad ja kalkutatsioon
teenuste kohta, mida söökla müüb väljaspoole maja.
Kultuurijuhil esitada kas otse või koostöös kultuuri-ja hariduskomisjoniga 2014
aasta kultuurikalender, kus oleks näha ürituse rahaline kate ja ürituste sisu.
Avinurme Soojuse juhatajal üle vaadata oma ettevõtte investeeringute ja kulutuste
maht ning võimalusel leida kokkuhoiu võimalused.
Ülejõe tänava elanike taotlus 2000 eurot veepuhastussüsteemi parendamiseks on
õigustatud ning vajalik summa tuleb eelarvest leida.
Avinurme valla allasutuste palgatõusu 10% mitte kinnitada, välja arvatud seadusest
tulenevad palgatõusud (miinimumpalga tõus 2014.a.).
Lisatasude maht ei või olla suurem kui 10 % kuu palgafondist.
Kõigi allasutuste muudatustega seotud tulud suunata Avinurme Gümnaasiumi
spordihoone remondiks, välja arvatud lasteaed, kus suunata kokkuhoiust saadud
tulud lasteaias vajalikeks investeeringuteks.

Põhiliseks aruteluks kujunes palgatõusu teema:
Üks arvamus: palgatõus valla allasutuste töötajatel kuni 10% , aga mitte rohkem, kui 50 €.
Teine arvamus: vallavanem ja hallatavate asutuste juhid ise käsutavad oma palgafondi,
mitte ei ole palgatõus võrdsusprintsiibil.
Heli Kalaus-palgafondi tõstmise eelduseks oli, et majanduskulu tuleb vähendada. Palgatõus
10 % on arvestatud valla eelarvestrateegias. Volikogu peab kinnitama palgamäärad.
Päevakorrapunkt nr 4
Vallavalitsuse info.
Aivar Saarela- vallavanem
Järgmine valitsuse istung toimub 12.märtsil. Arutamisele tuleb spordihoone
rekonstrueerimine. Samuti vajavad lahendust ja otsustamist mitmete erinevate valdkondade
teemad.
Päevakorrapunkt nr 5
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung toimub 27.märtsil
Peateema: Valla 2014 aasta eelarve vastuvõtmine.
/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

