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Päevakorrapunkt nr 1
AS Emajõe Veevärk volitatud esindajate nimetamine
Kuulati: Imbi Kaarama
AS Emajõe Veevärk soovib muuta oma tegevust valla haldusterritooriumil hallatavatel
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatistel efektiivsemaks ja teenuse osutamist
kvaliteetsemaks ning esitas vallavolikogule ettepaneku 05.01.2015 AD/1 vaadata üle
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt volitatud isikute nimekiri, kellele anda volitus
realiseerida seadusega pandud õigusi ja kohustusi.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla volitatud esindajateks AS Emajõe Veevärk
teenindus piirkonnas ettevõtte töötajad Rajko Rattur , Margus Sinimäe ning
Aivar Parfojev vallavalitsuse esindajana.
Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr .46
Päevakorrapunkt nr 2
Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonide moodustamine
Kuulati: Imbi Kaarama
Riigikogu valimiste seaduse § 18 lg 1 ja lg 2 kohaselt nimetab volikogu oma otsusega
vallasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet arvestades
jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmed. Valimistel osalevatel erakondadel oli õigus kuni
20.jaanuarini esitada jaoskonnakomisjoni liikme kandidaat. Tähtajaliselt esitas kandidaadi
Eesti Reformierakond.

O t s u s t a t i: Kinnitada esitatud kandidaadid Avinurme ja Ulvi valimisjaoskondade
liikmeteks. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.47
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla majandusaasta auditeerimisest
Kuulati: Imbi Kaarama
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse
majandusaasta aruande kinnitamine ning audiitori määramine.
Avinurme valla hankekorra § 6 alusel korraldab vallavalitsus alla lihthanke jääva hanke ning
§ 7 lg 2 alusel annab vallavolikogu vallavalitsusele loa hanke väljakuulutamiseks juhul, kui
sõlmitakse hankeleping üle ühe eelarveaasta.
O t s u s t a t i: Vallavalitsusel korraldada alla lihthanke piirmäära jääv hange Avinurme valla
auditeerimiseks kolmeks aastaks ( 2014-2016 ). Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus
nr.48.
Päevakorrapunkt nr 4
Tutvumine Avinurme valla 2015 aasta eelarve projektiga
Kuulati: Heli Kalaus
Eile 21. jaanuaril said teatavaks riigieelarvest eraldatavad sotsiaalrahad, seega on nüüd
võimalik esitada sotsiaali eelarve. Hallatavad asutused on olnud tublid, eelarved on esitatud
tähtaegselt ning taotlustesse tehakse vajadusel parandusi ja täiendusi.
Küsimus:
Mari-Liis Tikerperi: Teame, et lasteaial ei ole olnud piisavalt rahalisi vahendeid, et osta
õppevahendeid, inventari, ometi oli 2014 eelarveaasta lõpus kasutamata summasid?
Vastus:
Aivar Saarela – uue direktori ametisoleku aeg on olnud lühike ning ta ei ole jõudnud veel
eelarvet kontrolli alla saada. Kasutamata summad on personalikulude eelarve real.
Anne Paas tegi ettepaneku, et kaasataks volikogu liikmeid komisjonide töösse eelarvete
arutamise perioodil.
12. veebruariks vallavalitsusel esitada volikogule tasakaalustatud eelarve. Enne peavad
eelarvega tõsiselt tegelema komisjonid.
Päevakorrapunkt nr 5
Vallavalitsuse info
Kuulati: Aivar Saaarela
Toimunud on üks valitsuse istung. Arutati jaanuaris laekunud rahataotlusi.
Rahalist toetust taotlesid Avinurme korvpallurid ja noorte pesapalliklubi. Vallavalitsus esitas
nimetatud taotlused eelarve- ja majanduskomisjonile menetlemiseks koos teiste spordi
taotlustega.
Vabastati esitatud taotluste alusel korraldatud jäätmekäitlusest majapidamised, kus puudub
alaline elamine. Jäätmevaldaja on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga kui elamusse
asutakse alaliselt elama või tööstus/laohoonet kasutama.
Väljastati ehitusluba Väljaotsa sauna ehitamiseks.

Arutati korraldatud jäätmete veohindade tõstmist.
Ragn-Sells ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus on hinnaläbirääkimisi pidanud alates
2014 aasta kevadest.
17.detsembril 2014 toimus MTÜ IEJHK üldkoosolek, kus nõustuti AS Ragn- Sells
teenusehinna tõstmise taotlusega ning esitati kinnitamiseks uus segaolmejäätmete käitlemise
teenuse hinnakiri alates 01.märtsist 2015.
Meie vallas on kõige rohkem väikeste konteinerite omanikke.
Näide: 0,12 m3 hind on 0,52- uus hind 0,69
0,14 m3 hind on 0,92- uus hind 1,21
Suurem hinnatõus ootab suurte konteinerite kasutajaid
AS Emajõe Veevärgile saadeti elanike avaldus veetrassi vajadusest.
Vallavalitsusele teadaolevalt on sellised kohti mitmeid, kuhu vee- ja kanalisatsioonitrassid ei
jõudnud: Võidu tänava keskosa, Ööbiku tn lõpp, Tööstuse tn, Ülejõe tn. jne
Ulvi Naiste Ühendusega on viimastel nädalatel arutusel olnud Ulvi Rahvamaja edasise
haldamise küsimused. Ootame nende arvamust. Vallale oleks parim lahendus, kui ulvikad ise
oma maja haldaksid, vald toetaks eelarvega.
Vallavanem teatas, et on alates 10.02-20.02 puhkusel. Puhkuse ajaks määratud vallavanema
kohusetäitjaks maanõunik Arvi Liiv.
Istungil toimus mitmete erinevate ettepanekutega arutelu, kuidas korraldada Eesti Vabariigi ja
Avinurme valla aastapäeva.
Päevakorrapunkt nr 6
Komisjonide tööst
Kuulati:
Mari- Liis Tikerperi - haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni istung toimub 5. veebruaril, kus
tuleb arutusele 2015 aasta eelarve, istungist osa võtma on kaasatud kõik allasutuste juhid ja
volikogu liikmed.
Kuulati:
Aleksei Männiste- eelarve- ja majanduskomisjoni istung toimus vahetult enne volikogu
istungit, kus arutlusel oli Ulvi Rahvamaja edasine majandamine. Koos Ulvi Naiste
Ühendusega otsustati, et Ulvi Rahvamaja haldamine jääb valla kohustuseks.
Päevakorrapunkt nr 7
Mitmesugust
Valla tänukirjade ettepanekuid oodatakse 31.jaanuarini.
Järgmine volikogu istung toimub 19. veebruaril kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

