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Päevakorrapunkt nr 1
Valla 2015 aasta eelarve II lugemine
Kuulati: Heli Kalaus
2015. aasta eelarves on planeeritud tulud 1 548 566 € s.o. 1,08 % vähem, kui 2014.a. eelarve
täitmine.
Eelarve tuludest 39,01% moodustab tulumaks, võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv
10,07%.
Eelarve tuludest 5,1% moodustab maamaks, võrreldes eelmise aasta eelarvega tõus 5%.
Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 286 939 eurot, võrreldes eelmise aasta
eelarvega 0,1% tõus.
Põhitegevuse kulud -1 678 496 €: finantseerimistegevus 58 980 €, põhivara soetus 115 910 €,
põhivara soetuseks antav toetus 4 329 € ja finantskulud 16 330 € ja kulud 1 541 928 eurot.
Kulud on planeeritud suuremaks 12,04% võrreldes 2014.a. täitmisega.
Investeerimistegevus -6 637 € :
põhivara müük 30 000 € (korteri ja maja müük )
põhivara investeerimine -115 910 €, s.h. 39 990 € Avinurme Gümnaasiumi
spordihoone rekonstrueerimine, valla teede investeering 31 920 €, kõnnitee 20 000 €,
bussijaama detailplaneering ning ehitus 14 000 € ja 10 000 € hakke hoidla betoonplatsi
rajamiseks.

Põhivara investeerimiseks saadav toetus 99 832 €, s.h. spordihoonele EAS-ilt 63 912 €
( 2014.a. ja 2015.a. projekt ), teedele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist
investeeringuteks 31 920 eurot ja VIA Hanseatica projekt 4 000 eurot.
põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine –4 329 €, hajaasustuse programm
finantstulud 100 € (pangaintressid)
finantskulud -16 330 laenude intresside maksmine, s.h. RKAS 14 730 € ja KIK laenu
intressid 1 600 €.
Finantseerimistegevus – 58 980 €, KIK-i laenu maksmine 12 174 €, Riigi Kinnisvara AS-ile
46 806 €.
Sellel aastal vähenes tasandusfondi lg 1 summa 4 393 €, suurenes toetusfond lg 2 summas
24 470 € ( õpetajate palgaraha tõus). Pedagoogiline raha 341 408 €, koolilõuna 24 570 €,
riiklik toimetulekutoetus 7 128 €, sotsiaaltoetused ja teenuste osutamise toetused 3 598 €,
vajaduspõhine peretoetus 17 003 €, sündide ja surmade registreerimine 46 €.
MTÜ-dele eraldatud summad vastavalt kultuuri- haridus- ja sotsiaalkomisjoni ettepanekule.
Skatepargi toetusraha otsustati eraldada 2 000 €, esialgu reservfondi koosseisus. MTÜ-lt tuleb
küsida, kas väiksema vallapoolse toetusrahaga suudavad objekti ellu viia.
Tulenevalt valla põhimääruse § 45 lõikest 1, milles sätestatud et volikogu otsusel võib eelarve
vastu võtta peale teist lugemist, o t s u s t a t i:
Vastu võtta Avinurme valla 2015 aasta eelarve:
Eelarve tulud summas 1 548 566 €, kulud summas 1 541 929 €
personalikulud
871 943 €
finantseerimistegevus
-58 980 €
investeerimistegevus
- 6 637 €
muutused kassas ja hoiustes - 58 980 €
Vaba jääk ehk likviidsed varad
320 076 €
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr 24.
Määruse terviktekst https://www.riigiteataja.ee/akt/428032015023
Päevakorrapunkt nr 2
Rahvakohtunike kandidaatide valimine
Kuulati: Imbi Kaarama
Tulenevalt kohtute seaduse §-st 104 lõige 3 teatas Ida-Viru maakohus, et 2015. aasta viimases
kvartalis lõpevad rahvakohtunike volitused. Vallavolikogu peab valima kaks kandidaati.
Ettepanek: Rahvakohtuniku kandidaadiks esitada Tiina Tuur. Tiina on eelnevalt
rahvakohtunik olnud. Otsustati otsida ka teine kandidaat, et siis järgmisel volikogu istungil
rahvakohtuniku kandidaatide valimised läbi viia.
Päevakorrapunkt nr 3
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise korra eelnõuga tutvumine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3 alusel, mis sätestab, et
koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.
Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatused kooli direktor käskkirjaga.
Koosseisu kavandamisel lähtub direktor vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvest
tagades, et õppekava oleks täidetud ja nõutud teenused osutatud.
O t s u s t a t i: Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord vastu võtta. Poolt 6 volikogu liiget.
Võeti vastu määrus nr 25. Määruse terviktekst https://www.riigiteataja.ee/akt/431032015029

Päevakorrapunkt nr 4
Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
Arutati Põllu tn 10-5 korteri müügihinda
Otsustati uurida korterite müügi hinda lisaks Tormas, Iisakus ja Laekveres. Müügihind võiks
olla ca 6-7 000 €.
Arutati Ulvi 3 maja probleemi
Ulvi 3 korterid on vallasvara. 18-st korterist kuulub vallavalitsusele 5. Kredexile taotluse
esitamiseks ei ole me valmis. Valla arengukavas ega eelarvestrateegias ei ole Ulvi 3 maja
lammutamisest mitte midagi. Sügisel on järjekordne tähtaeg arengukava ja strateegiaga
tegelemiseks, siis tuleks tõsisemalt mõelda. Teada on Torma prügila haldaja lammutuse hind
ca 68 000 €. Suurim probleem on majas elavatele isikutele asenduspinna leidmine.
Esmaseks tegevuseks on omanikelt ( enamus on kohalikud ) korterid vallale saada, neil tuleb
esitada tahtest loobumise avaldused ( nimetatud avalduse näidis koostatakse valla poolt ) .
Seejärel on vara tunnistamine peremehetuks ja siis vallavarana arvele võtmine.
Väljastati projekteerimistingimused e Kõrvemetsa elektriparandusele
Kõrvemetsa 0,4/10 kV alajaama fiider F-1 rekonstrueeritakse. Olemasoleva 0,4/10 kV
Kõrvemetsa alajaama õhuliin demonteeritakse, projekteeritakse mastalajaam.
Valla huvi väljaselgitamine
Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maad saab omandada, kui see ei ole vajalik
riigivõimu teostamiseks, kohalikule omavalitsusele tema ülesannete täitmiseks või muul
avalikul eesmärgil. Ida-Viru Maavalitsus esitas taotlused Avinurme vallas Änniksaare külas
asuvate Väljaotsa-Jaaguvälja ,Väljaotsa-Nõmmküla, Metsavahi, Väljaotsa-Metsavahi ,
Maetsma külas asuva Väljaotsa-Kaunissaare ja Vadi külas asuva Väljaotsa-Väljara
omandamiseks.
Avinurme vallal puudub huvi, sest eelnimetatud kinnistud ei ole vallale vajalikud oma
ülesannete täitmiseks või muul avalikul eesmärgil. Tegemist on põllumaadega, mille
kasutajaks talunikud.
Tutvuti Avinurme valla 2015 aasta eelarve projektiga
Tutvuti „Tugimaantee 21 Rakvere–Luige Ulvi–Võtikvere lõigu km 62,14-69,669 tehnilise
projekti asendiplaanidega
Info: Maanteeamet väljastas 17.03.2015 tee-ehitusloa riigimaantee 21 Rakvere-Luige km 53,6
– 62,1 remondiks.Peatöövõtjaks on AS Teede REV-2 , omanikujärelevalvet teostab AS Taalri
Varahaldus , järelevalveinsener Uno Kõive.
Tööde algus: 01.04.2015, tööde lõpptähtaeg on 30.11.2015.
Hajaasustuse programm 2015
Regionaalminister on allkirjastanud hajaasustuse programmi programmdokumendi 2015.
aastaks. 20.03.2015 ilmus „Põhjarannikus“ kuulutus 2015 aasta taotlusvooru avanemise
kohta. Taotlusvoor avati 23.03.2015 ja taotlusi võetakse vastu kuni 25.05.2015.
Võrreldes eelmise aastaga on programmis üks oluline muudatus – programm laieneb kõigile
hajaasustuses elavatele peredele, kellel on võimalik taotleda toetust veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
( varem oli tingimuseks alaealise lapse või puudega isiku elamine majapidamises )

Info Arvi Liiv maanõunik tel 53418723 arvi@aviurme.ee, vajalik info valla kodulehel
http://www.avinurme.ee/?s=1143
Vallaeelarve hetkeseis seisuga 28.02.2015
Kuulati: Heli Kalaus.
Kulutamine on lubatud 1/12 2014.a. eelarvest. Tulude ülekaal kuludest 148 294 €. Tulusid
laekunud 370 748 € ja kulutatud 222 454 €.
Tulude eelarve 2014.a.1 949 912 €, tulude täitmine 1 615 302 €.
Kulude eelarve 1 688 317 €, kulude täitmine 1 558 272 €.
Kassa, panga jääk
31.12.2013
379 056 €
28.02.2014
377 385 €
28.02.2015
525 931 €
Üksikisiku tulumaksu laekumine
28.02.2015
107 759 €
28.02.2014
94 054 €
28.02.2013
85 776 €
Laekumine on suurenenud võrreldes 2014.a. 13 705 €, 2013.a. 21 983 €.
Päevakorrapunkt nr 5
Komisjonide tegevus.
Eelarve- ja majanduskomisjoni töö, arutusel olnud teemad:
Ulvi 3: Avinurme vallavalitsusel välja selgitada kortermaja korterite omanikud ja töötada
välja plaan Ulvi kortermaja nr 3 lammutamiseks.
Põllu tn 10-5 korteri müük: ettepanek määrata Põllu tn 10-5 korteri hinnaks 9 999 eurot.
Valla hallatavate korterite olukord ja üürihinnad: ettepanek: valla hallatavate korterite üüri
hinnad peaksid olema kooskõlas haldamiskuludega. Vallavalitsus peaks kaardistama valla
kinnisvara ja tegema kinnisvara väärtuse ja võimaliku müügi kohta analüüsi.
Esitati komisjoni ettepanek eelarve projekti:
heakorra eelarve lõppsumma on 9 700-10 000 €
lasteaia eelarve lõppsummaks 128 429 €
lasteaia köögi eelarve lõppsummaks 24 925,22 5
gümnaasiumi eelarve lõppsummaks 228 027,82 €
Seltside ja seltsingute toetuse eelarve kogusumma 9 000 €
Avinurme lasteaia köögi töötajate struktuuri muudatuse ettepanek:
lasteaia köögi töökohtade struktuur muuta selliselt, et kokk ja varustaja moodustaks ühe töökoha.

Avinurme Raamatukogu ja Avinurme Gümnaasiumi raamatukogu ühendamise ettepanek:
alustada eeltööga Avinurme Raamatukogu ja Avinurme Gümnaasiumi raamatukogu
ühendamiseks 2014/2015 õppeaasta lõpus, et alates uuest õppeaastast toimiks juba ühendatud
raamatukogu.
Ulvi rahvamaja haldamine: maja valvamiseks, korrashoiu teostamiseks ja tekkivate
probleemide edastamiseks on vaja võtta tööle majahoidja. Komisjon teeb ettepaneku
vallavalitsusele leida selleks vastavad rahalised vahendid.

Toetus Tuletorni Festivali läbiviimiseks: vallavalitsusele ettepanek, leida võimalus toetada
Tuletorni Festival korraldamist reklaamimise teel.
Kultuuri-, hariduse ja sotsiaalkomisjoni töö, arutamisel olnud teemad:
Komisjon tutvus seltside ja eraisikute tegevustoetuste taotlustega ning otsustas, kas ja
millises määras toetada.

Komisjoni edasised huvid:
- algatada ja sõnastada mälestusobjektide rajamise statuut Avinurme
vallas; kellele rajada, miks rajada, mis puhul (soovitatavalt mõne muu
suurema tegevuse raames, et saada laiemat kõlapinda), kuidas rahastatakse,
kuhu rajada võib, kes hakkab hooldama jne.
- tünnilaada planeerimisega tutvumine, kaasarääkimine
- Avinurme valla suvised tegevused erinevatele vanuserühmadele; külade
tegevused
- sotsiaaltöötaja soovil tutvumine Ulvi kolmanda maja sotsiaalvaldkonda
puudutavate probleemidega
Päevakorrapunkt nr 6
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung 23.aprillil.
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

