AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
30.06.2014.a. nr.12
Algus 16.00 lõpp 17.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Verner Mölder,
Jüri- Henn Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Tiiu Kruus, Rainer Järvelaid, Mai Tooming.
Puudusid: Aleksei Männiste, Arvi Pihlak ja Aivar Pakkas . Kutsutud: Aivar Saarelavallavanem ja Heli Kalaus- pearaamatupidaja.
Päevakorda hääletati lisapunktina reservfondist raha suunamine.
Päevakorras:
1.Sõltumatu vandeaudiitori märgukirja ning aruandega tutvumine, revisjonikomisjoni
arvamuse ärakuulamine.
2.Avinurme valla 2013.a. aastaaruande kinnitamine.
3.Vallavalitsuse info.
4.Komisjonides päevakorral.
5.Reservfondist raha suunamine.
6. Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr.1
Sõltumatu vandeaudiitori aruandega tutvumine, revisjonikomisjoni arvamuse
ärakuulamine.
Kuulati: Heli Kalaus
Kokkuvõte vandeaudiitori märgukirjast:
Audiitori hinnangul on vallal soojusenergia müügitulu osas vajadus valla (või selle allasutuse)
registreerimiseks käibemaksukohustuslasena, sest tulu soojuse müügist on aruandes kajastatud
65 tuhat eurot.
Kokkuvõte audiitori aruandest
Avinurme valla bilansis seisuga 31.12.13 ei ole kajastatud varana kinnistusraamatusse kantud
nelikümmend kaheksa maaüksust, mille lõplik väärtus selgub nende arvelevõtmisel maa
maksustamishinnas.
Toivo Alajõe ( Vandeaudiitor nr 220 OÜ Fides OÜ ) arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega
arvamuse alus“, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt Avinurme valla finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Kokkuvõte revisjonikomisjoni aruandest- kuulati Mai Tooming´a etteakannet
Revisjonikomisjon kujundas seisukohad audiitori kontrollist väljapoole jäävate

majandusaastaaruande osade - tegevusaruanne ja reservfondi kasutamine – kohta ning võttis
aluseks audiitori poolt tehtud ettepanekud.
Revisjonikomisjon teeb Avinurme Vallavolikogule ettepaneku:
1. suhtuda tõsiselt audiitori poolt viidatud puudusele kinnistute kajastamise vajaduse kohta
aruandes maa maksustamishinnas ja hoonete turuhinnas ning tegeleda selle teemaga jooksval
majandusaastal. Nimetatud puudusele on viidatud ka varasemal aastal.
2. töötada välja konkreetne ja põhjendatud seisukoht valla piiratud käibemaksukohuslaseks
olemise või mitteolemise kohta.
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla 2013.a. aastaaruande kinnitamine.
Volikogu liikmetel ei olnud rohkem küsimusi aastaaruande kohta ning 8 poolthäälega
otsustati Avinurme valla 2013.a.aastaaruanne kinnitada. Otsus nr .33
Päevakorrapunkt nr 3
Vallavalitsuse info.
Info edastas vallavanem Aivar Saarela.
Vallavanem esitas lühikokkuvõte toimunud laadast ning andis ülevaate spordihoones
toimuvatest remonditöödest.
Arutati taaskord Avinurme aleviku ebaturvalist liiklust. Vallasekretär saadab volikogule
jalgtee rajamist puudutava kirjavahetuse.
Päevakorrapunkt nr 4
Komisjonides päevakorral.
Komisjonidel ei ole toimunud kokkusaamisi, revisjonikomisjon esitas oma arvamuse
aastaaruande menetlemise käigus.
Päevakorrapunkt nr 5
Reservfondist raha suunamine
Kuulati: Aivar Saarela
Tegemist on Avinurme Gümnaasiumi tehnoloogiaklassile aspiratsioonisüsteemi hankimise ja
paigaldamisega. Projekti kogumaksumus 25 509.86, KIK -i toetus projektile 22 700.86
Omaosalus 2809 €.
Tegemist on puidutööst tekkiva tolmu ja puidujääkide kogumissüsteemiga, mis muudab
töökeskkoona koolilastele tervislikumaks.
O t s u s t a t i: Suunata reservfondist 01114 kululiik 6081 Avinurme Gümnaasiumile 2 809 €
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.34
Päevakorrapunkt nr 6
Mitmesugust
Kuulati: Anne Paas
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval 21. augustil kell 16.00
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