AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
30.10.2014.a. nr.16
Algus 16.00 lõpp 18.00
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, Arvi Pihlak, Tiiu Kruus, Aivar Pakkas, Mai Tooming.
Puudusid: Mari-Liis Tikerperi, Rainer Järvelaid ja Aleksei Männiste.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Täiendavalt hääletati päevakorda kergliiklustee projektile omaosaluse garanteerimine.
Kinnitati päevakord:
1.Avinurme valla arengukava 2013-2022 üle vaatamine.
2.Tutvumine Avinurme valla 2015-2018 aasta eelarvestrateegiaga.
3.Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise korra kinnitamine.
4.Omaosaluse garanteerimine Avinurme kergliiklustee I etapi rajamise projektis.
5.Munitsipaalkorteri Võidu 20- 6 müük otsustuskorras.
6. Vallavalitsuse info, komisjonide tegemised.
7.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla arengukava 2013-2022 üle vaatamine.
Kuulati: Imbi Kaarama, Aivar Saarela.
Vallavolikogu vaatas üle Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava.
Ülevaatamise tulemused on vormistatud protokolli lisana.
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla eelarvestrateegia 2015-2018.
Kuulati: Heli Kalaus
Arengukava ja eelarvestrateegiat tuleb menetleda koos. Volikogu määrab arengukavaga valla
prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegiaga finantsprojektsiooni. Tuleb otsustada
vähemasti lähiaastate tegevuse prioriteedid.
Eelarvestrateegiasse on arvestatud 2015, 2016 aastal kergliiklustee rajamine ning üldplaneeringu teostamine. 6000 € aastas on planeeritud teistele projektidele.
Mai Tooming: Kui lasteaia kütte,- vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist lükatakse edasi
peaks vähemasti järgmisel aastal projektid tellima.
Ants Rummel: Ei ole nõus, et vallavara haldamisele ei ole planeeritud investeeringuid.
Heli Kalaus: Iga-aastane 6000 € ongi mõeldud täna täpsustamata ideede ja vajalike
investeeringute teostamiseks.

Otsustati: Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemus ning Avinurme valla
eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitatakse järgmisel volikogu istungil. Anda seega veel aega
ettepanekute esitamiseks.
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise korra kinnitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Eelmisel volikogu istungil toimus määruse eelnõuga tutvumine. Määrust on täiendatud
esitatud parandusettepanekutega.
Toetuse andmise eesmärgiks on arendada Avinurme vallas kultuuri-, spordi- ja
noorsootööalast tegevust ning külaelu.
MTÜ-d jt esitasid järgmise aasta taotlused juba uutel vormidel ja õigeaegselt.
O t s u s t a t i. Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise kord kinnitada.
Võeti vastu määrus nr.17. Poolt 7 volikogu liiget, 1 erapooletu.
Päevakorrapunkt nr 4
Omaosaluse garanteerimine Avinurme kergliiklustee I etapi rajamise projektis
Kuulati: Aivar Saarela
Tulenevalt jätkuvalt suurest vajadusest tagada liiklusohutus Avinurme alevikku läbiva
riigimaantee T-35 Iisaku-Tudulinna-Avinurme ääres, tuleb kergliiklustee rajamiseks esitada
EAS-ile taotlus. Taotlusega koos tuleb esitada ka volikogu garantiikiri omaosaluse tasumise
kohta.
O t s u s t a t a ti: Garanteerida Avinurme valla eelarvest EAS-ile esitatava projekti
„ Avinurme kergliiklustee I etapi rajamine“ omaosaluse rahastamine
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 40.
Päevakorrapunkt nr 5
Munitsipaalkorteri Võidu 20- 6 müük otsustuskorras.
Kuulati: Aivar Saarela
Võidu 20-6 korteri olukorda on mitmeid kordi arutatud vallavalitsuse istungil ning eelarve- ja
majanduskomisjoni koosolekul. 2-toaline korter on väga halvas olukorras, kuid vallal ei ole
rahalisi võimalusi vara parendamiseks. Õpetaja Heli Ambos esitas avalduse sooviga
nimetatud korter osta.
Ettepanek vallavalitsuselt volikogule: Müüa korter otsustuskorras hinnaga 2000 € õpetaja
Heli Ambos´ele. Korteri ostjal tuleb arvestada ka investeeringuga, sest KÜ Lindpriid on
tellinud maja akende vahetamise. Korteri ostu-müügikulud kannab ostja.
O t s u s t a t i: Müüa otsustuskorras munitsipaalkorter Võidu 20-6 Heli Ambos´ele.
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 41
Päevakorrapunkt nr 6
Vallavalitsuse info, komisjonide tegemised.
Kuulati: Aivar Saarela
Avinurme Lasteaed Naerulind direktori konkursist
Esimene konkurss ei andnud tulemust, hääletamine ei andnud kandidaadile vajaliku
poolthäälte enamust. Korraldati uus konkurss. Komisjon esitas vallavalitsusele otsuse
kinnitada Avinurme Lasteaed Naerulind direktori ametikohale Ursula Orastu.
Sotsiaaltoetuste määramine

Vastavalt kehtestatud määradele määrati matusetoetus 2-le perele a´100 € ning sünnitoetused
kahele lapsevanemale a´200 € 32 €, transporditoetus 32 €, küttepuudetoetus 100 € ning
arstiabitoetus 32 €.
Anti nõusolek RMK-le maa riigi omandisse jätmiseks, määrati maade koha-aadressid, pindala
ja sihtotstarve .
Kinnitati Ulvi Rahvamaja katlamaja seadmete müügi tulemus.
Enampakkumine ning kuulutamine e-keskkonnas ei andnud tulemust. Oktoobri alguses
laekus valla meilile kaks ostusoovi: Metallix Puit ning RP Puit OÜ soovisid seadmed osta
ühesuguse hinnaga 2000 €. Vallavara haldusjuht korraldas kahele võrdsele pakkujale uue
pakkumisvooru. Tulemus: METALLIX-PUIT OÜ pakutud ostusumma 2501 €, RP Puit
OÜ pakutud ostusumma 2105 €.
Arutati Avinurme valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise korda
Tavaliselt kevadeti, teedelagunemise ajal või siis olukorras, kui pikk vihmaperiood ähvardab
valla teid rikkuda, on vallavalitsus keelanud liiklemise üle 4 t massiga sõidukitel. Samuti on
paigaldatud liiklusmärke sissesõidu keelamisega. Seniajani ei ole sätestatud korda, kuidas
liikluspiiranguid kehtestada, kes võivad keelualas liikuda, kuidas toimub lubade väljaandmine
või lepingute sõlmimine.
Vallavalitsuse poolt lisati ettepanek, et ilma luba taotlemata võib piirangualas, mis on
kehtestatud Võidu tn 16 a juurdepääsuteele Võidu tänava mahasõidult, liigelda Avinurme
Gümnaasiumi kööki ning Avinurme Soojuse katlamaja teenindavatel autodel.
Väljastati ehitusalaste load
Rainis Limbach´ile Ööbiku 18 kinnistule abihoone ehitamiseks.
Jaan Tooming´ale kasutusload Väljaotsa taluhoonetele. Avinurme Spordihoone
tehnoloogiaklassi aspireerimissüsteemile kirjalik nõusolek ning spordihoone
rekonstrueerimistööde I etapi lõpetamise järgne kasutusluba.
Otsustati korrastada ehitusregistri andmeid likvideerimismenetlusega
Ehitusregister on valla valduses 2003 aastast- registri algmaterjalid tulid üle hooneregistrist
ning siiani on kirjas vallasvarana ehitisi, mille omanikud on 10 või rohkem aastat surnud,
pärimisi ei vormistatud, hoonete aluse maa erastamiseks või hoonestusõiguse seadmiseks
avaldusi ei ole esitatud ning ehitised on täiesti lagunenud ning taastamiskõlbmatud.
Arutati kergliiklustee ehitamise programmis osalemist
2011. aastal jõudsime kergliiklustee projektide seas põhitaotluste pingeritta, kuid
mitteõnnestunud projekteerimise tõttu tuli taotlemisest loobuda.
Vallavalitsuse arvates tuleks kergliiklustee projekteerida kogu pikkuses: alates Maetsma küla
väljakujunenud tööstusalast kuni Pärniku ringteeni (kogupikkus ca 4,8 km), kuid
ehitustegevus jääb kolme erinevasse etappi.
Esimese ehitusetapina kavandada aleviku tihehoonestusala vahelise jalgtee rajamist
riigimaantee lõunapoolses küljes (29,72-32,09 km).
Taotlused projekteerimistingimuste saamiseks on esitatud Maanteeametile, Elion Ettevõtted
AS-ile, Elektrilevi OÜ-le, Muinsuskaitse Ametile ning Emajõe Veevärgile.
Keskkonnaametile andsime teada, et projekti koosseisu on planeeritud tellida ka
keskkonnamõjude eelhinnang ning palusime ettepanekuid/lahendusi Rakvere tn kurepesa
teisaldamiseks. Hiljemalt 13.novembriks tuleb esitada EAS-i eeltaotlus.

Kinnitati Avinurme Spordihoone rendihinnad
jõusaal- ühe korra pilet 1.50 €, kümne korra pilet 10 €, kuupilet 20 €.
spordisaali broneering valla elanikule 1 tund 10 €, mitte valla elanikule 1 tund 20 €.
Kinnitati Maetsma küla ohtlike pestitsiidide likvideerimine riigihanke tulemus
Ragn-Sells AS pakkumus summas 9576.88 € ( koos km ) kinnitati edukaks.
Väljastati projekteerimistingimused Väljaotsa kinnistule sauna ehitamiseks.
Mitmesugust: Tutvuti Wiru Vili ettepanekuga Lasteaiale. Ettevõte soovib alustada võimaluse
piires mahetooraine pakkumist lasteaia toitude valmistamisel. Otsuse, kas pakutu sobib, peab
otsustama tulevane lasteaia direktor.
Pärast Pärniku ringtee kapitaalset ümberehitust on koolilastel Kõveriku poolt ohtlik liigelda
Pärniku bussijaama. Koolibussiga sai kokkulepe, et peatutakse ka Kõveriku tee juures.
Vallavalitsuse arvates võiks pärast ringteed olla kiiruse piiramine, sest just Kõveriku tee
ristumisel on autodel kiirus maksimaalselt lubatu piires. Paremini vajaks Pärnikul Avinurme
keskusele viitamine. Infotahvlil on vaid Tudulinna ja Iisaku info.
Heli Kalaus andis ülevaate valla rahalisest seisust
Aluseks on võetud eelarve täitmise kuu aruanne 29.10.2014.a. seisuga. Proportsionaalselt 10
kuud täitmise % 83,51 tuludel, 85.00 % kuludel. 30.10.2014.a. seisuga % 83,00 norm.
Põhitegevuse tulude eelarve
Põhitegevuse kulude eelarve
Kassa, panga jääk 428 875 €

1 606 540 € tulude täitmine 1 341 659 €
1 452 707 € kulude täitmine 1 234 844 €
31.12.2013 oli jääk 322 060 €.

Üksikisiku tulumaksu laekumine 81% s.o. 12 766 € vähem, kui peaks olema eelarve järgi
( samal ajal 2013 aastal 425 668 €, 2012 aastal 385 452 €).
Tulumaksu laekumine on suurenenud võrreldes 2013.a. 27 766 € ning 2012.aastaga
võrreldes 67 982 €.
Maamaksu laekumine % 110,12. 82 600 €, eelarve 75 000 €.
( 2013 aastal 69 813 € ):

Päevakorrapunkt nr 7
Mitmesugust.
Mai Tooming: Konsumi poe juures ei ole eriti parkimisruumi. Suvel asfalteeriti
staadionile minev tee ja katlamaja esine plats. Miks on paigaldatud pärast tee ja platsi
kordategemist sissesõidu keelu märk?
Aivar Saarela: Kauba autod, mis teenindavad kooli sööklat ning suured hakkeveo autod
peavad saama häirimatult laadimiskohtadele juurde.
Järgmine volikogu istung 27.november algusega kell 17.00
/ allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

