AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
18.09.2014.a. nr.15
Algus 17.00 lõpp 18.30
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, Arvi Pihlak, Rainer Järvelaid, Tiiu Kruus,
Aleksei Männiste, Aivar Pakkas.
Puudus: Mai Tooming.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem , Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Täiendavalt hääletati päevakorda lisaeelarve kinnitamine.
Päevakorras:
1.Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise korra kehtestamine.
2.Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise korra I lugemine.
3.Reservfondi vahendite kasutamise korra I lugemine.
4.Lisaeelarve kinnitamine.
5.Vallavalitsuse info.
6.Komisjonide töö.
7.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise korra kehtestamine
Kuulati: Imbi Kaarama
Korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel koostatud määruse eelnõu sätestab valla territooriumil
avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
O t s u s t a t i: Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise kord kehtestada.
Poolt 9 volikogu liiget, erapooletu 1. Võeti vastu määrus nr.14
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise korra I lugemine
Kuulati Mari-Liis Tikerperi.
HKS komisjoni esimees selgitas põhjalikult, miks on tarvis kehtestada valla eelarvest rahade
eraldamise kord ning esitatud taotlus- ning aruandlusvormid vastu võtta.
Oli arvamusi, et taotluse aruande blanketid on liiga mahukad. Põhiline info raha taotluse
kohta võiks olla ühel lehel.

Kujunes arvamus, et ühine taotlusvorm on kõigile siiski hea, siis on paremini arusaadav
milleks raha vajatakse ning aruandlusest selgub, kas valla eelarvest eraldatud raha on
kasutatud sihipäraselt. Kahtluste korral on raamatupidamisel õigus täpsemat arvemajandust
nõuda.
Mari-Liis Tikerperi esitas ettepaneku määruse § 1 lõike 3 täiendamiseks: toetuse saamise
võimaluse lisamine ka eraisikutele ning § 3 lg 2 täiendamise selles, et vallavalitsus kaasab
toetuse määramise otsustamisel komisjone.
O t s u s t a t i: Tähtaeg valla eelarvest raha taotlemiseks jääb samaks, 15-oktoober. Sellel
aastal ei jõua enne tähtaega määrust vastu võtta. Vallasekretär informeerib MTÜ-de ja seltside
esindajad uuest korrast ning edastab blanketid, mida taotlemisel kasutada. Esimene lugemine
loeti lõppenuks.
Päevakorrapunkt nr 3
Reservfondi vahendite kasutamise korra I lugemine
Kuulati Imbi Kaarama
Määruse kehtestamise aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5
lõike 7: Valla- või linnavolikogu kehtestab reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja
korra määrusega.
Valla põhimääruse § 59 sätestab, et reservfond moodustatakse eelarve koosseisus ning selle
suurus on kuni 1% eelarve kuludest. Reservfondi konkreetse suuruse määrab volikogu
eelarve vastuvõtmisel. Reservfondi moodustamise, sellest raha eraldamise ning aruandluse
alused ja kord sätestatakse täpsemalt Avinurme valla reservfondi kasutamise korras.
O t s u s t a t i: Reservfondi vahendite kasutamise kord kinnitada I lugemise järel.
Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr.15
Päevakorrapunkt nr 4
Lisaeelarve kinnitamine
Kuulati: Heli Kalaus
Töötukassa toetus 586 € suunatud lasteaiale. Eesti Kooriühingult 600 € suunatud Avinurme
Gümnaasiumile vormiriietuse kuludesse.
Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud 15 000 € kuluks õppehoone –spordihoone
renoveerimisse. IVOL-i projektide toetused 1 980 € suunatud kulusse Avinurme
Gümnaasiumi projektidele; „Noored instrumentalistid“ 535 €, „ Vabariiklik mälumängu
eelvoor“ 400 €, „Päev laulu ja tantsuga Avinurmes“ 395 €, „Käsitöölaager“ 500 €,
laulupeotranspordiks 150 €.
KULKA-lt projektidele tulu 2 100 € suunatud Avinurme Kultuurikeskuse projektidele:
„Muusika maale“ 1 800 € ja „Suveteater 2014.a.“ 300 €.
IVOL-ilt 1 111 € suunatud laulupeo transpordiks Avinurme Kultuurikeskusele.
Rahvakultuuri Arenduskeskuse 134 € suunatud Avinurme Raamatukogu projektile
„ Lugemine teeb targaks“ toetuseks.
Põllumajandusministeeriumilt koolipiima toetus 1 265 €, s.h. kooli köögi kulusse 974 €,
291 € lasteaia köögi kulusse.

Laagri/ õpilasmaleva tulu 961 € suunatud noorsootöö kulusse . KULKA tulu 700 € suunatud
projektile „Laada programm“ ning 200 € sponsorlus kooli lõpetajatele kingituseks.
O t s u s t a t i; Võtta vastu Avinurme valla 2014 aasta lisaeelarve summas 24 637 €
Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 16.
Päevakorrapunkt nr 5
Vallavalitsuse info.
Kuulati: Aivar Saarela
Eelmisest volikogust arvates on toimunud kaks valitsuse istungit
Kinnitati Avinurme Lasteaed Naerulind direktori valimise komisjoni koosseis:
Esitatud liikmed: Anne Paas- volikogu esindaja, Merje Roosvalt- lasteaia õpetaja
Mari-Liis Renser - lasteaia hoolekogu esindaja, Aivar Saarela- vallavanem ja
Toomas Tooming- valitsuse esindaja.
Kandideerimisdokumendid laekusid kahelt kandidaadilt. Dokumendivoor oli korras ning
mõlemad kandidaadid läbisid vestlusvooru. Vestlusvooru järgselt teatas üks kandidaat
loobumisest. Komisjon ei ole veel esitanud lõppotsust konkursi kohta.
Sotsiaalteemad: Arutati SA Mustvee Tervis pöördumist
Alates 01.07.2014 ei sõlminud Eesti Haigekassa SA-ga taastusravi lepingut.
Taastusravi asemel hakatakse pakkuma tasulist hooldust. 27.06.2014 toimunud SA Mustvee
Tervis nõukogu koosoleku ettepanekul esitati vallavalitsusele taotlus rahalise toetuse
saamiseks. Vallaeelarves on sellel aastal Mustvee SA-le toetus 315 €.
Sotsiaaltoetused on määratud vastavalt volikogu poolt kinnitatud määradele,
Otsustati toetada noori sportlasi; 18-21.sept toimub Valgevenes Lida linnas Euroopa MV
sumos. Avinurme lastest osalevad Pathricia Matso, Adrian Matso ja Helina Ärtis
lapsi toetati a´150 € Avinurme jalgpallirühmitus "FC Avinurme Snaiprid" osales 2014. aastal rahvaliiga jalgpalli
turniiril ja palus sellega seoses vallalt kulude katteks toetust. Alagrupis toimus 3 võistlust
Kundas, Kohtla-Nõmmel ja Aseris). Otsustati tasuda OÜ Aloil küttearve summas 200 €.
Korraldatud jäätmekäitlusest vabastati Jaama 1 kinnistu.
Ulvi katlamaja seadmete müügi enampakkumisele ei laekunud pakkumisi. Otsustati
pikendada vara müügisoleku aega, mitte vähendada alghinda.
Anti nõusolekud kinnistute jagamiseks Avinurme alevikus: Jagati Veskinõmme, Tartu mnt 3a
ning Indo kinnistud.
Otsustati paigaldada liiklusmärgid:
vähendada lubatud suurim kiirus Metsanurme tänaval nr.1640048. Selleks paigaldada
liiklusmärgid nr.351 (Suurim kiirus) „30“ Metsanurme tänava algusele ( mahasõidule
Tööstuse tänavalt) ja lõppu mõjuga Metsanurme tänavale (AS Folie MP erateelt
Metsanurme tänavale) , samuti paigaldada nimetatud teele- tänavale
liiklusmärk nr.341 Massi piirang „ 4t“

paigaldada liiklusmärk nr. 331 Sissesõidu keeld koos lisatahvliga nr.891 „ Välja arvatud
Avinurme vallavalitsuse loal“ Võidu tn 16 a juurdepääsuteele (katlamaja) Võidu tänavalt.
Anti korraldus tööks vajalike prillide hüvitamiseks summas 100 €
Arutati Võidu tn 20 majas valla korteri haldamist. Korter on väga halvas olukorras Tuleb
arutada, kas on mõtet sellises olukorras korterit hoida või hoopis müüa.
Kehtestati Avinurme Gümnaasiumi klaveriklassi ja puhkpilliõppe tasu; klaveriklass 32 €/kuus
ning puhkpill 25 €/kuus ( kohamaks tõusis 5 € ).
Kinnitati kooli ruumide rendi ning teenuste hinnad.
Anti nõusolek maa eraldamiseks Avinurme Skate CLUB´ile
Staadioni nn korvpalliplatsi või õppesõiduplatsi lõppu antakse maaeraldus ca 400 m2
plaanitakse rajada skate park – eestvedajateks lapsevanemad.
Väljastati kirjalik nõusolek pargi atraktsioonide Quarter+ Wall, Püramiid , Hubba, Hubba
ledge, Quarter, Flybox ;Püramiidi nurk, Vertwallning ) rajamiseks.
Kinnitati Riigihanke „ Avinurme Gümnaasiumi tehnoloogiaklassi aspireerimissüsteemi
soetamine ja paigaldamine „ tulemus. Hindamiskomisjon tunnistas protokolliga
22.08.2014.a.nr 1 Centest OÜ pakkumuse hankedokumendis nõutule vastavaks. Vajalikud
kvalifitseerimis- ja vastavustingimused on täidetud. Pakkumuse summa 26 076 € ( koos km )
Väljastati ehitusalased load: Rein Varulile väljastati elumaja kasutusluba
Kaive Suurväli sauna ehitusluba
Algatati Avinurme bussijaama maa-ala Võidu L6 detailplaneering ning kinnitati
lähteülesanne. Leping planeeringu koostamiseks sõlmitakse OÜ-ga Studio- 3.
Otsustati korraldada lihthange „ Keskkonda ohustavate pestitsiidide likvideerimine Maetsma
külas „Kolhoos kasutas laohoonet pestitsiidide hoidlana , hinnanguliselt on 2,5 tonni ohtlikke
jäätmeid. KIK on toetanud projekti summas 8 898 €. Hanke tulemus selgumisel.
Anti nõusolek MTÜ-le Nurmetuled staadioni kallaste haljastamise projekti esitamiseks.
Mureks on õpilasveo lepingu sõlmimine Lüganuse HVM-iga
21 Tudulinna õpilast kasutavad Lüganuse HVM –i bussi koju sõiduks. Kevadest oli hinnaks
140€/kuus ( olenemata laste poolt sõitmisest ). Lüganuse HVM-i ettepanek selleks
õppeaastaks: ühe koolipäeva maksumus 17,85 eurot. Ettepanek ei ole vallale vastuvõetav.
Staadionile viiv tee ja katlamaja esine on asfalteeritud. Töö tegemise hinnaks kujunes
16 848 € ( Avinurme Soojus eelarves selleks 11 000 € ning kooli eelarves 6 848 € )
Praegu veel päevakorras olevad teemad:
Lasteaia direktori valimine, kokkusaamised hoolekogu ning endise direktoriga.
Selle nädalaga peaks lõppema spordihoone renoveerimise I etapp, tuleb leida meetod, kuidas
koordineerida spordihoone kasutamist. Spordihoone ehituseelarve oli planeeritud 69 801 €,
kulunud on 71 646 €, tasumata on veel radiaatorite katted. Tegemata töödest on käsil akende
kaitsevõrgu paigaldamine ning üht-teist tuleb veel teha. Kogumaksumus jääb alla 90 0000 €.

Valla ajalehe väljaandmine- lubadus septembris, hiljemalt oktoobri alguses ilmub valla leht,
mis hõlmab perioodi jaanuar-oktoober.
Arutada tuleb järgmise aasta Tünnilaada korraldamist. Kaasajastamist vajab kodulehe
struktuur.
Raamatupidamise info
Kuulati: Heli Kalaus
Aluseks on võetud eelarve täitmise kuu aruanne 10.09.2014.a. seisuga. Proportsionaalselt 253
päeva täitmise % 59.98 tuludel, 61,20 % kuludel.
Põhitegevuse tulude eelarve
1 474 090 €
täitmine
1 141 956 €
Põhitegevuse kulude eelarve
1 437 677 €
täitmine
1 005 123 €
Tavaliselt ongi kuu keskel näitajad kesisemad, aga kuu lõpuga laekumine paraneb.
Kassa, panga jääk 459 894 € ( 31.12.2013 oli 322 060 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 64,97 % ehk 24 306 € vähem, kui peaks olema eelarve
järgi. Laekumine on suurenenud võrreldes 2013.a. 20 564 €, 2012.a. 15 959 €.
Eelarve 559 440 €.
Maamaksu laekumine % 66,51. 49 885 € , eelarve 75 000 €.
Päevakorrapunkt nr 6
Komisjonide töö
Kuulati: Mari-Liis Tikerperi
Kultuuri,- hariduse ja sotsiaalkomisjon töötas põhjalikult valla eelarvest toetuste eraldamise
teemaga. Raha taotlemine valla eelarvest puudutab eelkõige erinevaid MTÜsid ja ka
üksikisikuid. Siiani on toimunud raha eraldamine vabas vormis avalduste alusel,
aruandluskohustus puudub. Nii tekkis 2014.a. eelarve tegemise juures olukord, kus täies
mahus ei olnud võimalik taotlusi rahuldada ja lõplikud toetussummad kohandas
raamatupidaja lähtuvalt valla võimalustest. Komisjon teeb ettepaneku ühtsete taotlusvormide
kasutuselevõtuks. Lisaks sellele on komisjoni arvates oluline, et tekiks ka aruandluskohustus.
Arutati kogupere jalgrattamatka korraldamist 28.septembril. Sihtpunktiks Vadi küla.
Tutvuti kooli valmidusega algavaks õppeaastaks. Kõik vajalikud õpetajad on olemas, õpilasi
180.
Puhkpilliklassi probleem leidis lahenduse õpetajate ja koolidirektori koostöös.
Arutati valla ajalehe toimetamist. Pikemad plaanid hetkel puuduvad ja tegelikkuses on
probleem õhus. Suurimaks mureks on see, kuidas saada kirjutajatelt lubatud lugusid tähtajaks
kätte. Kokkupanek ei ole nii ajamahukas. Kultuurijuhi andmeil on tulnud üks lehetegemise
pakkumine väljastpoolt valda. Komisjonil hetkel konkreetsed ettepanekud puuduvad.
Väljastpoolt ajalehetegija leidmine kutsub esile kergelt kahtlevaid noote, kas Avinurmega
mitteseotud inimene ikka mõistab, millised teemad on parajasti vallas olulisemad ja
päevakorras.
Arutati samuti spordisaali edaspidist kasutamist.
Eelarve- ja majanduskomisjoni tööst andis ülevaate komisjoni esimees Aleksei Männiste.
Komisjon on koos käinud kaks korda. Arutatud Ulvi Rahvamaja olukorda, tänaseks on tellitud
õhksoojuspumbad ning uued aknad maja osale, kus toimuvad tegevused. Samuti on arutatud
Avinurme Soojuse käibemaksu teemat.

Komisjonil on teada Võidu tn 22 asuva valla korteri olukord.
Komisjoni ettepanekud:
Võidu tn 22 asuv valla korter müüa;
Kaaluda võimalust luua uus ettevõte- liita Vallavara Haldus ja Avinurme Soojus.
Komisjon soovib põhjalikumalt tutvuda nimetatud asutuste töötajate koosseisudega ja
tööülesannete jaotusega.
Päevakorrapunkt nr 7
Mitmesugust:
Kuulati: Anne Paas
Järgmine volikogu istung toimub 30.oktoobril
Koostada tuleb uus eelarvestrateegia , üle vaadata valla arengukava.

/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
vallasekretär

