AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
21.08.2014.a. nr.14
Algus 16.00 lõpp 17.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija sekretär-kassapidaja Kaja Labe.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Verner Mölder,
Jüri- Henn Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Mai Tooming , Arvi Pihlak, Rainer Järvelaid,
Tiiu Kruus.
Puudusid: Aleksei Männiste, Aivar Pakkas. Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem
Päevakorras:
1.Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise korra kehtestamisest .
2. Vallavalitsuse ja raamatupidamise info, tünnilaada aruanne .
3.Volikogu esindaja valimine Avinurme Lasteaia direktori valimise komisjoni.
4.Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr 1
Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise korra kehtestamisest .
Kuulati: Anne Paas-volikogu esimees
Alates 01.juulist ei kehti enam avaliku korra eeskiri, mis oli vastu võetud KOKS-i § 22 lg 1
punkti 36 3 alusel, sest seaduse säte mille alusel eeskiri oli vastu võetud kaotas kehtivuse
korrakaitseseaduse jõustumisel.
Tutvuti esitatud määruse „ Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise kord „ eelnõuga ning
otsustati, et kord kinnitatakse järgmisel volikogu istungil.
Päevakorrapunkt nr 2
Vallavalitsuse ja raamatupidamise info, tünnilaada aruanne .
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
Toimus kaks valitsuse istungit.
Küsiti hinnapakkumist katlamaja esise platsi ja staadionile viiva tee asfalteerimiseks
AS-ilt TREF, Lemminkäinen Eesti AS-ilt ning Nordecon AS-ilt. Tähtajaks 14.augustiks
laekus 2 pakkumist. AS-ilt TREF ning Lemminkäinen Eesti AS-ilt.

Kahjuks ei mahu esitatud hinnapakkumised ( 16 613,77 ja 23 994 ) eelarve piiridesse.
Asfalteerimise teostamiseks käivad hinna osas läbirääkimised töid lähikonnas toimetava
AS-iga TREF.
Korraldati Ulvi Rahvamaja katlasüsteemi enampakkumine. Tähtaeg 28.august kell 12.00
alghind 2000 € .
Kinnitati riigihanke 154260 „Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2014/2015 tulemus
( komisjoni protokoll ). Hanke võitja Toompuit OÜ summas 7.85 €/m3
Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le Birger. OÜ Birger projekteerib Nexuse kinnistule
laohoonet.
Kuulutati välja Korraldati Avinurme Lasteaed Naerulind direktori leidmiseks avalik konkurss.
Tähtaeg 29.august 2014 kell 12.00
Arutati liiklusmärkide paigaldamise vajaduse üle Metsanurme teele ( kiirusepiirang ) ning
katlamaja juurde viivale teele (sissesõidukeeld ).
Valla rahalisest seisust.
Kassa-panga jääk 499 599 € ( 2014.aasta algul 322 060 € ).
Tulude laekumine 66% kavandatust.
Tulumaksu on 2014.a planeeritud 559 440 € , peaks olema laekunud 66% e. 369 230,4 €
laekunud on 63,66% 356 139,50 € ( laekunud vähem 13 091,40 €, aga augustis on üks
laekumine veel tulemas).
Maamaks laekunud 50 000 €; aastaks on planeeritud 75 000.- € ( oktoobri maksetähtaeg on
tulemas)
Tünnilaat Tulu 24 913.- € ( piletid 13 727.-€, müügikohad 11 186.-€)
Kulud 19 384.-€. Vallale tulu 5 528 €
Spordihoonele on senised kulud olnud ca 69 000 €. Hoone rekonstrueerimise lõplikeks
kuludeks on ca 92 000 € ( arvestades ettenägematuid kulusid – juba olnuid ja veel tulevaid ).
Projektidest, toetustest ja eelarves on planeeritud kokku 81 981 € .
Planeeritud kuludes ei olnud sees saali ja lava viimistlemist (maksumused vastavalt 19 266 €
ja 3 216 € ). Planeerimata olid samuti radiaatorite katted, milledele on hetkel pakkumine 4
300 € ( sellele otsime alternatiivset ja odavamat tegijat, hetkel on töös 2 varianti, järgmise
nädala algus annab lahenduse)
Tänavavalguse plaanime sisse lülitada 25.augustil.
Staadionile viiva tee ja katlamaja esise platsi asfalteerimine toimub septembri esimesel
nädalal, kui ilmaprognoosid paika peavad .
Päevakorrapunkt nr 3
Volikogu esindaja valimine Avinurme Lasteaia direktori valimise komisjoni.
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
Volikogu esindajateks direktori valimise komisjoni esitati Mai Tooming ja Anne Paas
Toimus salajane hääletamine. 5 poolthäälega valiti volikogu esindajaks Anne Paas.
Võeti vastu otsus nr.39.

Päevakorrapunkt nr 4
Mitmesugust
SA Elulaadikeskuse tegevusest
Anne Paas- volikogu esindaja SA Elulaadikeskuse nõukogus andis ülevaate SA 2013 aasta
majandusaruandest, hetke finantsolukorrast ning tegevusaruandest.
Vallaelanikke häirivast mürast
Ülejõe tänava ja Maetsma küla elanikke häirib TÜ Wiru Vili teraviljaterminaalist kostuv
müra. Samuti on häirivaks ehitustegevusest tingitud müra Nexuse kinnistul.
Laekunud info kohaselt on tellitud müra mõõtmine ning volikogu ei saa enne
mõõtmistulemuste saamist midagi otsustada.
Järgmine volikogu istung toimub 18.septembril algusega kell 17.00
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