AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
16.06.2014.a. nr.11
Algus 17.00 lõpp 18.45
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Verner Mölder,
Jüri- Henn Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Tiiu Kruus, Arvi Pihlak, Aleksei Männiste.
Mai Tooming ja Aivar Pakkas saabusid istungile esimese päevakorrapunkti arutelu ajal.
Puudus: Rainer Järvelaid. Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem ja Heli Kalauspearaamatupidaja.
Päevakorras:
1.Avinurme valla 2013.a. aastaaruandega tutvumine.
2.Avinurme Gümnaasiumi direktori valimise komisjoni volikogu esindaja valimine.
3.Vallavalitsuse info.
4.Komisjonide töö.
5. Microsofti tarkvara ühishankimisest Ida- Virumaa haridusasutustele
6.Loa andmine vallavanemale lepingu sõlmimiseks.
7.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr.1
Avinurme valla 2013.a. aastaaruandega tutvumine.
Kuulati Heli Kalause selgitusi
Aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. Aruandes ei ole veel vallavanema arvamust,
samuti audiitori järeldusotsust ega revisjonikomisjoni akti.
Finantsnäitajad: Tabelis on viie aasta võrdlusandmed. Varad sh käibevarad vähenevad, samuti
vähenevad kohustused. Laenukohustusi on 1271 eurot. Aruandeperioodi tulem on – 6000 €,
mis on hea näitaja. Netovõlakoormus on üle lubatu, kuid paari aasta pärast on selles osas
korras. Bilanss on 2 aasta võrdluses. Kaupade, teenuste müük on suurenenud, sotsiaaltoetused
vähenenud 14 000 €. Suurenenud on tööjõukulud 30 000 €.
Päevakorrapunkt nr.2
Avinurme Gümnaasiumi direktori valimise komisjoni volikogu esindaja valimine.
Kuulati: Aivar Saarela
Vallavalitsuse korraldusega kuulutasime välja konkursi Avinurme Gümnaasiumi direktori
valimiseks. Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg 10. juuli 2014 kell 12.00.
Komisjoni tuleb valida volikogu esindaja. O t s u s t a t i: Valida volikogu esindajaks Anne
Paas. Võeti vastu otsus nr .29

Päevakorrapunkt nr.3
Vallavalitsuse info.
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
Valitsuse istung toimus 4.juunil
Otsustati korraldada hange valla teede renoveerimiseks:
Ülissoo tee kruusatee remondi II järk ning Ülejõe, Nurme ja Avi tänavate 1x ja 2 x
pindamine. Pakkumisi ootame 04.juulini. Pakkumise kutse saadeti : Moreen OÜ-le,
Vooremaa Teed OÜ-le, Lemmikkäinen Eesti OÜ-le, Hansura OÜ-le, Gravel EAE OÜ-le.
Anti nõusolek riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks: Hoonestusõigusega koormatavav Baari
maaüksuse suurusega 553 m2 koha-aadressiks on Ida-Viru maakond, Avinurme vald, Ulvi
küla.
Anti nõusolek maade jagamiseks:
Võidu tn 18 katastriüksuse jagamine: Jõgeva Majandusühistu kinnistust mõõdetakse välja
Võidu tn L6, pindalaga 75 m2.
Kõveriku külas asuva Avinurme metskonna 8 maatükk jagatakse seoses kitsarööpmelise
raudtee pikendamise sooviga.
Otsustati küsida valla üldplaneeringu koostamise hind.
Otsustati küsida Avinurme bussijaama detailplaneeringu koostamise hind ning esialgne
eskiisplaan lahendusest. Kutse osaleda hinnapakkumisel otsustati esitada firmadele, kes
viimastel aastatel on Avinurmes projekteerinud: Arhitektuuribüroo Studio-3 ( Avinurme
Konsum ), OÜ Sport ( Avinurme Elulaadikeskus ) , Landhaus OÜ ( Avinurme Puiduait ), AA
Arhitektid OÜ ( Lustimetsa puhkekeskus ) K. Enno Arhitektuuribüroo ( Gümnaasiumi
õppehoone ) , OÜ Kino Maastikuarhitektid ( VIA Hanseatica projekti lahendus Avinurme
Riistapuupargis )
Anti nõusolek aia ehitamiseks kinnistute piirile- tingimuseks naabri nõusolek
Arutatud mitmesugused teemad:
Anti nõusolek lasteaia suvisele töötamisele. Alates 4.augustist töötab lasteaias koondrühm.
Vallavalitsus ei pea mõislikuks lasteaia majandusala uue juhataja töölevõtmist. Eelmise
vallavalitsuse korraldus on jõus: lasteaia ja kooli köökide ühise juhtimise alla viimine.
Põllu tänavalt jalgtee rajamist Võidu tänavale: Aastaid tagasi alustati Põllu tänava majade
juurest jalgtee tegemist aleviku peatänavale. Täna on võimalik saada tee-ehituselt tasuta
täidet. Kas on selle tee rajamine vajalik, seda ei oska hetkel otsustada. Võib-olla piirduda
lihtsalt endise karjääriaugu täitmisega, et oleks kõnealuse tee vajaduse päevakorda tõusmisel
valmidus ehitamiseks.
Vallale ametiauto soetamisest: Vallavanem vajab ametiautot, eelarves on selleks vahendid
olemas. Vallavalitsuse liikmed arutasid teemalt pikalt.
Arutati Ülejõe tänava ääre niitmist: Ülejõe tänava rahvas taotleb vallalt raha, et niita tänava
ääred. Eelarves on valla teede ja tänavaäärte 2x niitmiseks ettenähtud 700 €, kui jagada see
teede kogupikkusega, oleks Ülejõe kompensatsioon ca 20 €.

Eelarve seisu tutvustas Heli Kalaus: Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 13.06.2014.a.
seisuga. Proportsionaalselt 164 päeva Täitmise % 57,38 tuludel, 43,39 % kuludel.
Põhitegevuse tulude eelarve
Põhitegevuse kulude eelarve
Kassa, panga jääk

1 474 090 €, tulude täitmine 845 910 €
1 437 677 €, kulude täitmine 623 874 €

539 008 €

Üksikisiku tulumaksu laekumine 44.76 %. s.o.-1000 € vähem, kui peaks olema eelarve
250 378 € ( eelmisel aastal oli 230 567 €, 2012 aastal 209 866 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2013.a. 19 811 €, 2012.a. 40 512 €
Maamaksu laekumine 61 % 46 026 € ( eelmisel aastal 27 558 € )
Päevakorrapunkt nr 4.
Komisjonide töö.
Revisjonikomisjon sai enne volikogu kokku. Mai Tooming selgitas, et räägiti audiitoriga ning
audiitori järeldusotsuse alusel koostatakse oma aruanne.
Mari-Liis Tikerperi andis teada, et komisjoni koosolekul arutati noorte puhkpilli ja suvelaagri
teemasid.
Aleksei Männiste andis ülevaate eelarve- ja majanduskomisjoni tegemistest. Komisjonil
istungit ei toiminud, aktuaalseid- täna päevakorras olnud teemasid arutati meili ja telefoni
teel.
Päevakorrapunkt nr 5.
Microsofti tarkvara ühishankimisest Ida- Virumaa haridusasutustele
Kuulati Aivar Saarela selgitusi
Koolid kasutavad Microsofti sooduslitsentse mis hakkavad lõppema või on juba lõppenud.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Microsofti vahel on sõlmitud uus raamleping soodustingimustel haridusasutustele litsentside pakkumiseks, aga nende litsentside saamiseks tuleb
koolidel või kooli pidajatel korraldada vastavad hanked, sest poest nendel soodustingimustel
litsentse ei saa - neid saab ainult hulgimüüjate kaudu.
Ida- Virumaa Omavalitsuste Liit esitas ettepaneku valdadele, linnadele ühishanke
korraldamiseks.
O t s u s t a t i: Volitada Ida-Virumaa Omavalitsuse Liitu viima läbi Avinurme valla eest
ühishanget Microsofti tarkvaratoodete litsentside hankimiseks. Poolt 10 volikogu liiget. Võeti
vastu otsus nr 30
Päevakorrapunkt nr 6
Loa andmine vallavanemale lepingu sõlmimiseks.
Selgitusi andis Aivar Saarela
Avinurme Spordihoone põranda rekonstrueerimise hanke võitis KULDVILLAK-SPORT OÜ
Sõlmimisel on leping, mille täitmistähtaeg 20.08.2014. a.

Lepingus on Töövõtja sätestanud, et Tellija tasub lepingu objektiks olevate tööde eest
21 619,20 eurot koos käibemaksuga esitatud arvete alusel kahes osas järgmiselt:
I osa – Tellija tasub 11 000,00 eurot koos käibemaksuga esitatud arve alusel 10 tööpäeva
jooksul peale lepingu sõlmimist
II osa -Tellija tasub 10 619,20 eurot koos käibemaksuga esitatud arve alusel 15 tööpäeva
jooksul peale tööde üleandmist-vastuvõtmist.
Et tegemist on ettemaksuga, mille suurus ületab vallavalitsuse pädevuse, palub vallavanem
luba sõlmida leping ning tasuda lepingujärgne I makse.
O t s u s t a t i: Anda nõusolek lepingu sõlmimiseks. Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu
otsus nr 31
Päevakorrapunkt nr 7
Mitmesugust
Kuulati: Aivar Saarela
Spordihoone saal ja treeneriteruum saavad rekonstrueeritud, tööde teostamisel oleks mõtekas
lava samuti rekonstrueerida. Ehitustöövõtja esitas kalkulatsiooni kuludele.
O t s u s t a t i : Suunata reservfondist 01114 kululiik 6081 Muud tegevuskulud 3 216 €
spordihoone lisatöödeks. Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 32

Lepiti kokku, et järgmine volikogu istung on esmaspäeval, 30.juunil.

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

