AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
26.05.2014.a. nr.10
Algus 16.30 lõpp 18.15
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 6 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Verner
Mölder, Jüri- Henn Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi ja Tiiu Kruus.
Puudusid: Rainer Järvelaid, Arvi Pihlak, Mai Tooming, Aleksei Männiste ja Aivar
Pakkas. Kutsutud : Aivar Saarela- vallavanem.
Kinnitati päevakord:
1.Avinurme valla põhimääruse muutmise kinnitamine.
2.Avinurme valla 2013.aasta majandusaasta audiitori määramine.
3.Vallavalitsuse info.
4.Komisjonide töö.
5.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla põhimääruse muutmise kinnitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama- vallasekretär
Eelmisel volikogu istungil arutati mitmeid vallavalitsuse poolt esitatud põhimääruse
muutmise ettepanekuid, tänasele istungile uusi ettepanekuid ei esitatud. Vallavalitsuse
ülesandeks jäi ette valmistada reservfondi moodustamise, sellest raha eraldamise ning
aruandluse alused ja kord.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla põhimääruse muutmine. Poolt 6 volikogu liiget.
Võeti vastu määrus nr. 12
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla 2013.aasta majandusaasta audiitori määramine.
Kuulati: Imbi Kaarama- vallasekretär
Vallavalitsus viis läbi hanke alla lihthanke piirmäära, et esitada volikogule kinnitamiseks
soodsama pakkumise esitanud audiitorfirma. Pakkumuse kutsele vastas 2 audiitorfirmat:
Fides OÜ ja Lekra-Audit OÜ. Soodsama pakkumuse summas 1 320 € esitas Fides OÜ.
O t s u s t a t i: Määrata Avinurme valla majandusaasta audiitoriks Fides OÜ
Poolt 6 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 28
Päevakorrapunkt nr 3
Vallavalitsuse info.
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem

Volikogude toimumise vahel toimus vallavalitsuses kolm istungit. Vallavanem esitas
kokkuvõte arutatud teemadest:
Väljastati kasutusload OÜ-le Elektrilevi Kaevussaare külas asuva Jõeääre kinnistu
liitumiseks ning TÜ Jõgeva Majandusühistule Konsumi kaupluse kasutusele võtuks.
Vastavalt volikogu otsustele kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate maade
( Põllu tn L1, Põllu tn 6a, Vallapõllu , Võidu tn 18 b, Vallanurme ) lähiaadressid, suurus,
piirid ning maakasutuse sihtotstarbed .
Anti nõusolek Teadossaare kinnistu jagamiseks Teadosaare ja Teadomaa kinnistuteks.
Moodustati hajaasustuse programmi 2014 taotluste hindamiskomisjon koosseisus:
Aivar Saarela, Urmas Ilves, Toomas Tooming, Ivar Teeväli ning Arvi Liiv- komisjoni
esimees. Tähtaeg taotluste esitamiseks 9.juuni.
Sotsiaaltoetuste määrati vastavalt volikogu poolt esitatud sotsiaaltoetuste määradele.
Kinnitati Avinurme Spordihoone riigihangete tulemused:
Saali põranda rekonstrueerimise parima pakkumuse esitas Kuldvillak-Sport OÜ
summas 18 026 € ( ilma käibemaksuta ) ning saaliosa akende vahetuse parima pakkumuse
esitas Ram Builder OÜ summas 23 782.50 ( ilma käibemaksuta ).
Korraldati alla lihthanke piirmäära jääv hange Avinurme Spordihoone saali ja treenerite
ruumi viimistlemiseks ning siseuste asendamiseks Parim pakkumine Ram Builder OÜ –lt
summas 16 055 ( + käibemaks ).
Reservfondist on eraldatud 1102 €, sellest:
Avinurme Vallavalitsusele administreerimiskuludeks 501 € ( messil „ Maale elama „
osalemine ja transpordikulu ) .
Vabadussõja Tõrvikukandjate Seltsile 50 € Vabadusristi Päeva tähistamiseks.
Vadi MLS-le 500 € segarahvatantsurühma toetus Taani sõiduks.
EELK Avinurme Kogudusele 51 € laste korvpalliturniiri karikate ostmiseks.
Vallavalitsus andis nõusoleku välikohviku avamiseks OÜ-le Maamaitse.
Kohviku paigaldamisel ja kauplemisel jälgida, et tagatud oleks liiklusohutus.
Arutati MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse teemasid
AS RagnSells esitas MTÜ-le taotluse suurendada segaolmejäätmete käitlemise teenuse
hindasid. Hinna tõstmise põhjuseks toodi keskmise brutopalga, kütuse hinna ja Torma
prügila väravahinna tõus. Uue hinnad hakkaksid kehtima 01.09.2014.a.
Vallavalitsuse arvates ei ole teenuse hinna tõstmise vajadus piisavalt põhjendatud.
TÜ ootab seisukohta samuti ühtse jäätmevaldaja registri loomise kavatsusele:
vallavaltisus ei pea ühtse jäätmevaldaja registri asutamist hetkel samuti vajalikuks.
Avinurmes on registris ca 250 klienti – kirjas olevad andmed ( konteineri asukoht, suurus,
kliendi andmed ja katastriüksuse number ning veo sagedus ) on täiesti piisavad, et omada

ülevaadet toimuvast. Liitumistasule lisanduks igakuine hooldustasu , mis survestaks valla
eelarvet.
Järelevalveametniku olemasolu peetakse vajalikuks, kuid selle otsuse lõplikuks
langetamiseks on tarvis teada selle maksumuse suurust või kui palju see suurendab IEJHK
liikmemaksu.
Võeti vastu Avinurme valla raamatupidamise sise-eeskiri.
Mitmesugused arutatud teemad:
Seoses Venevere-Pärniku tee remondiga, on hakatud huvi tundma, mis saab freesitud
asfaldiga ? Vallavalitsus esitab maanteeametile kirja järelpärimisega, mis on ametil
järelejääva materjaliga plaanis.
Arutati Avinurme Gümnaasiumi õpilasesinduse ettepanekut: Noortel on idee, et Avinurmes
võiks olla matka- või terviserada. Soovikohane oleks valgustatud rada staadioni lähedal.
Päevakorral on Avinurme Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks konkursi
korraldamine
Otsustati esitada selle aasta heakorraobjektid IVOL-ile
Aili ja Ants Rummel
Aasa tn 6 Avinurmes
Maire ja Jüri Kohanski
Jüri kinnistu Maetsma külas
Aivo Lille
Uuetoa kinnistu Kõrvemetsa külas
AS E.Strauss
Avinurme Puiduait
Arutatud on Põllu tänava majade juurest jalgtee edasi arendamist, bussijaama
detailplaneeringut.
Vallaeelarve seis:
Tulude ja kulude eelarve 22.05.2014.a. seisuga. Proportsionaalselt 142 päeva täitmise
% 49,33 tuludel, 36,08 % kuludel. 22.05.2014.a. seisuga % 38,90 norm.
Põhitegevuse tulude eelarve
Põhitegevuse kulude eelarve

1 474 090 €, täitmine 727 290 €
1 437 677 €, täitmine 518 761 €

Kassa, panga jääk 543 294 € ( 31.12.2013.a. 322 060 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 38,87 %. s.o. 183 € vähem, kui prognoositud
217 462 € samal ajal oli 2013.a. 206 044 € ning 2012 aastal 187 285 €
Laekumine on suurenenud võrreldes 2013.a. 11 418 €, 2012.a. 30 177 €.
Eelarve 559 440 €.
Maamaksu laekumine % 61,37 46 026 €
Päevakorrapunkt nr 4
Komisjonide töö.
Kultuuri- ja hariduskomisjono tegemisi tutvustas Mari-Liis Tikerperi- komisjoni esimees.
Komisjoni koosolek toimub 2.juunil, arutamisele tuleb noorte puhkpilli õpetamise teema.

Viis aastat on meie noori puhkpillihuvilisi õpetanud Mare Russak. Oma panuse on andnud
ka Silver Mesi ja Verner Mölder. Hetkel õpib erinevaid puhkpille 16 noort. Olemas on
väga heal tasemel pillipark, laste huvi ja motiveeritus, lapsevanemate tugi ning saavutatud
tubli tase.
Oluline on tagada järjepidevus, kvaliteetne õpetamine, taskukohasus lapsevanemale ning
õiglane tasu õpetajale

Päevakorrapunkt nr 5
Mitmesugust.
Otsustati, et järgmine volikogu istung toimub 16.juunil.

/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

