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Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 9 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Verner
Mölder, Rainer Järvelaid, Arvi Pihlak, Mai Tooming. Jüri- Henn Uuetoa, Mari-Liis
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Puudusid: Aleksei Männiste, Aivar Pakkas,
Kutsutud: Arvi Liiv-maanõunik, Aivar Saarela- vallavanem.
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Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla 2014.aasta teehoiukava kinnitamine.
Kuulati: Arvi Liiv- maanõunik
Igal kevadel on volikogu kinnitanud aasta teehoiukava, sest renoveerimist vajavaid objekte
on rohkem, kui raha. Eelmisel aastal kinnitati kavasse Kütametsa ja Ülissoo kruusateede
remont ning Kaevussaare ja Lissi teede truupide remont. Kahe „lamava politseiniku „
paigaldamine Põllu tänavale ning Avi ja Nurme tänavate 2,5 x pindamine.
Otsustati, et kui hanke tulemusel ehitusmaksumused ületavad eelarves ettenähtud
investeeringute summa, sõlmitakse leping volikogu poolt kinnitatud objektide pingerea
alusel. Teostati Kütametsa tee remont, Ülissoo teele kaevati vaid kraavid ja ehitati truubid.
Avi ja Nurme tänavad jäid pindamata.
2014 a teehoiukavas eelnõus on esmased objektid, mille teostamine jäi 2013 ära:
Ülissoo tee nr.164012 renoveerimise lõpetamine;

Avi tänava nr. 164046 ja Nurme tänava nr.164047 2,5 x pindamine.
Ettepanek uute objektidena teehoiukavva liitmiseks:
Kangru - Toode tee nr. 1640008 truupide remont ja ehitus.
Ülejõe tänav nr.1640053 silla otste remont ja 1 x pindamine 0-350 m ( IisakuTudulinna- Avinurme teelt kuni Ülejõe põik ristumiseni).
Volikogus toimus arutelu: Avi ja Nurme tänavad on enam-vähem korras, Ülissoo tee
läbimatu, Ülejõe tänava rekonstrueerimine on samuti vältimatu.
Ülejõe tänav vajaks truupide vahetust, kuid see oleks hetkel liiga suur investeering- aasta
hooldusraha. Sellel talvel oli lume lükkamist vähe, aga me ju ei tea, mis eeloleval talvel
võib olla.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla 2014 aasta teehoiukava:
1.Ülissoo tee nr.164012 renoveerimise lõpetamine.
2.Ülejõe tänava nr.1640053 silla otste remont.
3.Kangru- Toode tee nr. 1640008 truubi remont ja uue truubi ehitus koos otste
kindlustamisega.
4. Ülejõe tänava nr.1640053 1 x pindamine ( Iisaku- Tudulinna- Avinurme teelt kuni
Ülejõe põik ristumiseni).
5. Avi tänava nr. 164046 ja Nurme tänava nr.164047 2,5 x pindamine
Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 24.
Päevakorrapunkt nr 2
Maade taotlemine munitsipaalomandisse.
Kuulati: Arvi Liiv- maanõunik
Ettepanek taotleda munitsipaalomandisse MRS § 28 lõige 1 punkt 7 alusel maad, mis
kuulusid enne 16. juunit 1940 Avinurme vallale:
1.Avinurme alevikus Võidu tn18b ( kooli aed ). Pindala ca 1950 m2, sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa ( 016;Üh).
2.Änniksaare külas Vallametsa maaüksus. Pindala on 3,717 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa (011;M).
3.Avinurme alevikus Vallapõllu maaüksus ( kooli põld ). Pindala 31656 m2,
sihtotstarve maatulundusmaa ( 011;M).
4.Avinurme alevikus Vallanurme maaüksus. Pindala ca 26 570 m2, sihtotstarve
üldkasutatav maa (017;Üm).
Esitatud ettepaneku poolt oli 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 25 „ Maade taotlemine
munitsipaalomandisse „.
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla üldplaneeringu ülevaatamine.
Kuulati: Arvi Liiv- maanõunik, Imbi Kaarama- vallasekretär
Üldplaneeringu ülevaatamise põhiline eesmärk on hinnata valla üldplaneeringu
ajakohasust.
Kehtestatud planeeringu ülevaatamisega selgitatakse:
Planeeringukohase arengu tulemused ja planeeringu edasise elluviimise
võimalused;

Uue planeeringu koostamise vajadus või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
vajadus;
Planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele,
kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise
tingimused.
Kuigi planeeringu kehtestamisest on möödunud 18 aastat, ei ole planeering olulises osas
takistanud valla mitmekülgset arengut.
O t s u s t a t i: Lugeda ülevaadatuks ja jätta kehtima Avinurme Vallavolikogu
14.11.1996.a.otsusega nr 8 kehtestatud üldplaneering koos hiljem kehtestatud
detailplaneeringuga. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.26
Päevakorrapunkt nr 4
Korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Avinurme vallas.
Kuulati Imbi Kaarama- vallasekretär
Korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt peab volikogu kinnitama isikud, kel kohustus
esitada majanduslike huvide deklaratsioon. Samuti tuleb moodustada deklaratsioonide
kontrollimise komisjon ning nimetada isik, kes kannab deklarantide alusandmed registrisse.
Seadusega peavad MHD esitama volikogu liige, vallavalitsuse liige ja vallavanem.
Volikogu võib lisaks nimetatutele kohustada deklaratsioone esitama valla ametiisikuid,
KOV-i või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutatud sihtasutuse juhtorgani liikmeid.
Alates sellest aastast tuleb MHD esitada hiljemalt 31.maiks elektroonilisele registrile.
O t s u s t a t i: Võtta vastu määrus nr 10. Poolt 9 volikogu liiget.
Päevakorrapunkt nr 5
Avinurme valla põhimääruse muutmine, eelnõu I lugemine.
Kuulati Imbi Kaarama- vallasekretär
Pärast valimisi tuleb volikogul üle vaadata valla põhimäärus. Kehtiv versioon vahepealsete
muudatustega on aastast 2006.a.
Olulisemad muudatusettepanekud, mille üle arutati:
Aukodaniku kandidaadi andmed tuli esitada hiljemalt eelneva aasta
31.detsembriks- ettepanek hiljemalt 20.jaanuariks ( praktika on näidanud, et aasta
lõpu tegemistes aukodaniku teema meeles ei ole ).
Täpsustati valimiste läbiviimise korra, kui kandidaate on mitu ning esimeses voorus
valimine ei õnnestu, sõnastust:
„ Kui ükski kandidaat ei osutu valituks, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enim
hääli saanud kandidaadi vahel. Kui kaks ettepanekut saab võrdselt hääli, otsustab
volikogu, kas kuulutab välja vaheaja või katkestab arutelu, et jätkata seda volikogu
järgmisel istungil. „
Volikogu töövaldkonnad, pädevus ning tegevuse alused ja kord ning
komisjoniliikmete õigused ja kohustused on sätestatud Avinurme Vallavolikogu
20.02.2014.a.määruses nr 3 „ Volikogu töökorra kinnitamine „ st eraldi
põhimääruses teemat käsitlema ei pea.

Varem oli põhimääruses sõnastatud, et volikogu komisjonide esimeestel ja
aseesimeestel tuleb tagasiastumispalve esitada volikogu istungil, aga vastavalt
KOKS-ile tuleb vastavad avaldused esitada vallasekretärile.
Tulenevalt eelmisel aastal toimunud avaliku teenistuse reformist on valla
põhimääruses uuendatud valla ametiasutuse mõiste.
Suuremad pearaamatupidaja poolt esitatud muudatusettepanekud on VIII peatükis.
Peatükk puudutab valla eelarve ja eelarvestrateegia ning majandusaasta aruande
koostamist ning finantsjuhtimise üldisi põhimõtteid.
Ettepanek: Reservfondi kasutamine peaks olema paremini reguleeritud. Vallavalitsusel
koostada reservfondi kasutamise korra eelnõu.
Päevakorrapunkt nr 6
Avinurme Tünnilaada pääsmete ja müügikoha hindade kehtestamine.
Kuulati: Imbi Kaarama-vallasekretär
Tulenevalt kaubandustegevuse seadusest peab volikogu kinnitama müügikoha hinnad, kui
ürituse korraldajaks on vallavalitsus.
Müügikohtade senised hinnad kehtivad 2008 aastast. Muudatuseks 2011 aastal oli
ümberarvestuskurss euroks, tõusis toidukauba ( sink, vorst, kurk, maasikas, jäätis jms )
hind, mis oli olnud käsitööliste tasemel.
Samuti said hinnad erinevaks vastavalt müügi-aladele : sisemistes staadioni müügiridades
käsitöö ja ka tööstuskaup odavam, välisringil ( jooksuraja ääres ) meeter kallim.
Käsitöölise tavaline koht on 3- 4 m, toidukaup 3 – 6 m, tööstuskaup 6 - 12 m, toitlustus
alates 10 meetrist.
Jaanisimmanid lähevad aina suuremõõtmelisemaks, õhtuks-ööseks jäädakse kauplema, aga
eraldi tasustamist ega organiseerimist selleks ei ole tehtud. Sellepärast määruses hinnad ka
simmanil kauplejatele.
Kallimaks on muudetud nurga koht (müügiridade vahelise tee ristumine staadioni
keskmise vahe teega ), sest nõudlus just nendele kohtadele on ülemäära kõrge.
Kõige rohkem arutati teemal, kui palju peaks maksma laada sissepääs ja kui vanad lapsed
võiksid tasuta laadale pääseda.
Otsustati: tasuta saavad laadale eelkooliealised ( selle otsustuse vastu olid Mai Tooming ja
Mari-Liis Tikerperi, kellede arvates võiks tasuta saada laadale alla 12 või lausa alla 14
aastased lapsed ).
Volikogu võttis vastu määruse nr 11 „Avinurme Tünnilaada ja Jaanisimmani pääsme
ning müügikohtade hindade kehtestamine“.
Päevakorrapunkt nr 7
Euroopa Parlamendi valimiste jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine
Kuulati: Imbi Kaarama ettepanekut:
O t s u s t a t i : Kinnitada jaoskonnakomisjonid koosseisus:
Jaoskonnakomisjon nr 1 (Avinurme Kultuurikeskus, Võidu tn 9 )

esimees: Kaja Labe, liikmed: Tiia Vabaorg, Eda Oja, Aivar Parfojev,
Urve Oja, Toomas Tikerperi. Asendusliikmed: Kaja Leeben ja Imbi
Kaarama.
Jaoskonnakomisjon nr 2 ( Ulvi Rahvamaja )
esimees : Klaarika Klemm, liikmed: Indrek Tarum, Anu Tooming, Aiki Zilinski
ning asendusliikmed Silvi Leeben ja Lehte Tooming.
Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.27.
Päevakorrapunkt nr 8
Vallavalitsuse info
Kuulati vallavanem Aivar Saarela infot
Vallavalitsuse istung toimus 15.aprillil:
Kinnitati Avinurme valla 2014 aasta hankeplaan. Valla hankekorra alusel peab kõik
hanked, mis ületavad 2000 € kinnitama hankeplaani. Plaan tuleb vastu võtta 1 kuu jooksul
pärast eelarve vastuvõtmist. Iga-aastased hanked on teede rekonstrueerimine, hakkepuidu
varumine, elektrienergia ostmine. Selle aasta plaanis on ka spordihoone hanked ning
bussijaama renoveerimise planeerimine.
Kinnitati Avinurme Spordihoone hangete hindamiskomisjoni koosseis:
Aivar Saarela, Urmas Ilves, Hans Mõttus, Ivar Teeväli, Toomas Tooming ja Ants Rummel
ning tutvuti Avinurme Spordihoone rekonstrueerimise I etapi riigihangete tulemustega:
saali põranda rekonstrueerimise hange – laekus 9 pakkumust, parim summas 21 619 €
( järgmine 23 253 € )
saaliosa akende vahetus- laekus 7 pakkumist , parim summas 28 539 €
( järgmine 34 320 € )
Hetkel ei ole parimat kinnitatud, toimub sisuline pakkumist võrdlemine.
Arutati teemat, kuidas korraldada spordihoone saali rekonstrueerimistööd ( lagi, seinad )
Hinnanguliselt tööde maht 14 000- 15 000 € + elektrisüsteemide rek, tuleohutuse tagamine.
Otsustati Avinurme valla 2013 aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks korralda
hange.
Tutvuti OÜ Birger tootmishoone ( EHR kood 1022039536 ) kasutusloa materjalidega –
taotlus esitatakse Päästeametile. Heakskiidu saamisel väljastatakse kasutusluba.
Arutati sotsiaalteemasid: määrati sotsiaaltoetused, lõpetati hooldus, arutati teemat: kas
vald on kohustatud maksma hooldekodu koha eest, kui puuduvad seadusjärgsed hooldajad,
aga on olemas kinnisvara mille pärijatering olemas?
Tutvuti volikogu istungil arutusel olnud eelnõudega.
Muud valla elu puudutavad teemad:
Vallaleht (oli plaanis anda välja märtsi lõpp/aprilli algus ) – probleemidega, mis
takistavad lehe väljaandmist, ei ole saanud piisavalt tegeleda.

Vald osaleb 26 aprillil Tartus messil „Maale elama“ .
Arutusel on olnud Konsumi kaupluse ja internaadihoone vahelise tee tolmuvabaks
muutmine (sh mõtlesime muuta tolmuvabaks ka katlamaja esise platsi).Uuritud on
hindasid, täpsemat infot veel ei ole. Tööde maht ca 870 m2.
Teemaga: bussijaam ja bussijaama esise platsi uuendamine , ei ole suudetud edasi
minna. Kõikide ettepanekud on teretulnud.
Valla eelarve seisuga 15.04.2014:
Proportsionaalselt täitmise % 38,86 tuludel, 25,61 % kuludel. ( norm oles 28,77 % )
Põhitegevuse tulude eelarve 1 474 090 €
Tulude täitmine 572 786 €
Põhitegevuse kulude eelarve 1 437 677 €
Kulude täitmine 368 164 €
Kassa, panga jääk 541 667 € ( 31.12.2013 oli 322 060 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 164 436 € ( 29,39 % ) ehk 3 501 € rohkem, kui eelarves
planeeritud ( samal ajal 2013 aastal 148 710 € ning 2012 aastal 132 447 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2013aastaga 15 726 €, 2012.aaastaga 31 989 €.
Maamaksu laekumine 42 899 € ( 57,20 % ). 2013 aastal vastavalt 24 665 €
Maamaksu eelarve 75 000 €.
Päevakorrapunkt nr 9
Komisjonide töö
Komisjoni esimeestest oli kohal vaid kultuuri-hariduse- ja sotsiaalkomisjoni esimees
Mari-Liis Tikerperi. Komisjon ootab arutamist vajavaid teemasid. Kokkusaamine on
plaanitud lähinädalatel.
Päevakorrapunkt nr 10
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung toimub esmaspäeval, 26.mail algusega 16.30

/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/ allkiri /
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Protokollija

