AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
30.12.2014.a. nr.18
Algus 17.00 lõpp 18.10 Avinurme Elulaadikeskuses
Istungi juhataja vallavolikogu esimees: Anne Paas.
Protokollija vallasekretär: Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 7 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri- Henn
Uuetoa, Arvi Pihlak, Aivar Pakkas ( istungile jõudmine 2 päevakorra punkti aruteluks ),
Mari-Liis Tikerperi, Rainer Järvelaid ja Aleksei Männiste.
Puudusid: Mai Tooming, Tiiu Kruus, Ants Rummel.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Kinnitati päevakord:
1. Avinurme valla 2014 aasta lisaeelarve vastuvõtmine.
2. Reservfondist raha suunamine.
3. Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
4. Komisjonide töö aasta kokkuvõtted.
5. Ülevaade volikogu 2014 aasta tegemistest.
6. Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla 2014 aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Kuulati: Heli Kalaus- pearaamatupidaja
O t s u s t a t i: 1 Võtta vastu Avinurme valla 2014 aasta lisaeelarve summas 2 648 €.
Lasteaia kohamaks 605 € ning lasteaia õppekulude katmine 270 € lasteaiale inventari
soetamiseks.
Täiskasvanute autokooli tulu 1 049 € ja töövihikud 158 € kuluks Avinurme Gümnaasiumile
Muu kaupade ja teenuste müügitulu 566 € kuluks Avinurme Gümnaasium spordihoone
rekonstrueerimisele.
Vähendada kululiik: Heakord ja haljastus rajatiste majanduskulusid 54 € suurendades
Heakord ja haljastus 40 € töötasu ja tööjõumaksud 14 €.
Poolt 7 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 23
Päevakorrapunkt nr 2
Reservfondist raha suunamine
Kuulati: Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Reservfondist raha eraldamise üle toimus tõsine arutelu. Volikogu liikmete seisukoht on, et
hallatavate asutuste juhid peavad vastutama eelarve täitmise ja kasutamise üle ning
põhjendama ja selgitama, miks on ülekulud tekkinud.
Vallavanem Aivar Saarela lubas uuest aastast kehtestada nõude, et üle vaadatakse igakuuliselt
eelarve täitmise aruanne.

O t s u s t a t i: Kinnitada reservfondist raha eraldamine summas 7 578 €
Vallavarade haldamisele 216 € ( töötasudeks 161 € ja kaasnevateks maksudeks 55 € )
Ujulale 3 256 € ( töötasudeks 700 € kaasnevateks maksudeks 231 €, ruumide majandamiseks
ja korrashoiuks 2 325 €). Ulvi Rahvamajale 890 € ( inventari soetamiseks )
Tänavavalgustusele 500 € ( rajatiste korrashoiukulud )
Avinurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimiseks 2 716 €.
Reservfondi jääb pärast nimetatud eraldust 22 148 €.
Poolt 6 volikogu liiget, Aleksei Männiste hääletamise ajal istungil ei osalenud.
Päevakorrapunkt nr 3
Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis
Kuulati: Aivar Saarela
Aasta jooksul toimus 26 istungit. Aasta olulisemad sündmused:
Avinurme Spordisaali rekonstrueerimise algus, bussijaama detailplaneeringu algatamine,
katlamaja esise platsi asfalteerimine. Konsumi poe avamine, Venevere-Pärniku riigimaantee
remont.
EAS-ist on saanud rahastamisotsuse Avinurme skatepargi projekt. Teadmata on veel, kas
meie kergliiklustee projekti rahastatakse.
Ehituslubade väljastamisest laekunud riigilõiv 1561 €. Oli mitmete suurte hangete
korraldamise aasta.
Lisaks spordihoone ehitushangetele, muretseti kooli tehnoloogiaklassi kaasaegne
aspiratsioonisüsteem, likvideeriti Maetsmas ohtlikud pestitsiidid, hangiti aastane hakkeküte,
samuti on lahenduse leidnud elektrihange.
Uuel aastal tuleb tõsiselt tegeleda koolivõrgu korrastamise suunal, mõelda haldusreformile.
Avinurme Vallavalitsuse eelarve täitmine 30.12.2014.a.
Kuulati: Heli Kalaus
Aluseks on võetud eelarve täitmise kuu aruanne 30.12.2014.a. seisuga. Proportsionaalselt 12
kuud täitmise % 99,09 tuludel, 95,54 % kuludel.
Põhitegevuse tulude eelarve 1 627 852 € täitmine 1 613 047 €
Põhitegevuse kulude eelarve 1 627 821 € täitmine 1 555 245 €
Kassa, panga jääk 379 862 € ( aasta tagasi 322 060 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 98,12 % 548 900 € s.o. 10 540 € vähem, kui peaks
olema eelarve järgi ( 2013 aastal laekus 518 075 €, 2012 aastal 461 081 )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2013.aastaga 30 825 €, 2012.aastaga 87 819 €.
Maamaksu laekumine % 110,12. 83 005 €
2013.aastal laekus 70 410 €, 2012 aastal 67 035 €
Päevakorrapunkt nr 4
Komisjonide töö aasta kokkuvõtted
Haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni töö kokkuvõtte esitas komisjoni esimees Mari- Liis
Tikerperi.

Komisjon on aasta jooksul tutvunud oma tegevusvaldkonna tegemistega. Arutusel on olnud
valdkonna eelarvete küsimused, Tünnilaada korraldamine, kooli puhkpilliõppe olukord. Kaasa
aidati sotsiaalvaldkonna õigusaktide koostamisele ning eelarvest eraldatavate toetuste eelnõu
koostamisele. Sooviks, et volikogu ja vallavalitsuse suunaks rohkem teemasid komisjoni, sest
komisjon soovib oma rolli täita.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Aleksei Männiste andis ülevaate 2014 aasta töödest ja
tegemistest. Komisjon töötas väga aktiivselt eelarve koostamise ajal, tegeleti Ulvi Rahva maja
probleemidega ning valla majandusküsimustega, millega tuleb järgmisel aastal veelgi
tõsisemalt tegeleda.
Päevakorrapunkt nr 5
Ülevaade volikogu 2014 aasta tegemistest
Volikogu esimees Anne Paas tegi lühikese tagasivaate 2014.aasta volikogu
tegemistele.
Järgmine istung toimub 22.jaanuaril 2015.aastal.
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