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Päevakorrapunkt nr 1
Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamise loataotluste
menetlemine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Maavanem edastas 27.märtsil volikogule arvamuse andmiseks Väljaotsamaa OÜ loa taotlused
Avinurme vallas, Vadi külas asuva Jaaguvälja kinnistu ( kinnistusregistriosa nr 3695408,
katastritunnus 16401:003:0313, pindala 12,83 ha ) ja Maetsma külas asuva Väljaotsapõldvere
kinnistu ( kinnistusregistriosa nr 3391308, katastritunnus 16401:003:0228, pindala 6,45 ha )
omandamiseks.
Volikogu peab andma arvamuse eelkõige selle kohta, kas loa andmine on kooskõlas avaliku
huviga ega takista kohalikul omavalitsusüksusel täita talle seadusega antud ülesandeid.

O t s u s t a t i: Anda nõusolek Väljaotsamaa OÜ-le Vadi külas asuva Jaaguvälja kinnistu
(registriosa nr 3695408, katastritunnus 16401:003:0313, pindala 12,83 ha ) ja Maetsma külas
asuva Väljaotsapõldvere kinnistu ( registriosa 3391308, katastritunnus 16401:003:0228,
pindala 6,45 ha ) omandamiseks. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.52
Päevakorrapunkt nr 2
Teede investeeringute kava 2015.
Kuulati: Arvi Liiv
Koos eelarve- ja majanduskomisjoniga vaadati üle kaheksa kohaliku tee olukord. Arvestades
tööde teostamise maksumust oleks nimetatud teede korrastamiseks tarvis olnud ca 60 000 €,
kuid vallal on rahalisi vahendeid 25 000 €.
Komisjon otsustas Põllu tänava ja Kangru-Toode tee osalise rekonstrueerimise kasuks.
Kangru -Toode tee Kõrvemetsa külas on valla kõige halvemas seisukorras tee, rekonstrueerimine oli plaanis juba 2011 aastal, aga raha ei jätkunud. Tee on jaotatud kolmeks lõiguks, 2015
aastal rekonstrueeritakse 600 m kõige halvemas olukorras olev teelõik.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla teede hooldus- ja remondikava 2015 aastaks.
Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.53
Päevakorrapunkt nr 3
Üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse kasutamisest.
Kuulati: Aivar Saarela
Vabariigi Valitsuse 06.02.2015.a.määrusega nr 16 vastu võetud „Riigieelarve seaduses
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise
tingimused ja kord „ alusel on Avinurme Gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks eraldatud
toetust eraldi nii põhikooli õpetajate kui gümnaasiumiõpetajate töö tasustamiseks.
Õpetajate töö tasustamise arvestamisel on selgunud, et gümnaasiumiõpetajate töö
tasustamiseks mõeldud toetussummadest ei piisa nende õpetajate tööjõukulude katmiseks,
samas on selleks võimalused põhikooliõpetajate tööjõukulude katmiseks mõeldud toetussummade osas.
Eelpool nimetatud korra § 1 lg 4 kohaselt peetakse võimalikuks põhikooli õpetajate töö
tasustamiseks mõeldud toetust kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks
volikogu vastavasisulise otsuse alusel. Avinurme valla arengukava 2013-2022 (RT IV,
16.01.2013, 48 ) kohaselt on Avinurme Gümnaasiumi käekäik vallas üks tähtsamaid
prioriteete.
O t s u s t a t i: Lubada kasutada põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumiastme
õpetajate töö tasustamiseks summas 35 276 €. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.54
Päevakorrapunkt nr 4
MTÜ Avinurme Skate CLUB taotlus tagastamisele kuuluva toetuse saamiseks.
Kuulati: Aivar Saarela
MTÜ Avinurme Skate CLUB esitas taotluse tagastatava tegevustoetuse saamiseks
EAS-i poolt toetatud projektile „Avinurme skatepargi rajamine „ summas 37 467 €.
EAS-i poolne toetus taotletavas summas on 31 800 € ning 2 000 € on eraldatud
reservfondist vallapoolseks omaosaluseks.
Otsustati: Raamatupidamisel üle kanda Avinurme Skate CLUB arvelduskontole projekti
omaosaluseks reservfondist 2000 € ning tagastamisele kuuluv tegevustoetus summas 35467 € .

MTÜ on kohustatud tagastava tegevustoetusena antud raha summas 35 467 € tagasi kandma
Avinurme Vallavalitsuse arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul projekti rahastamisest arvates
või hiljemalt 30.11.2015.
MTÜ-ga sõlmitakse leping tagastamisele kuuluva tegevustoetuse kasutamise ja maksmise
kohta. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.55

Päevakorrapunkt nr 5
Avinurme Vallavolikogu 27.03. 2014 määruse nr 6 „Avinurme Vallavalitsuse hallatavate
asutuste töötajate töö tasustamise alused „ muutmine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Vallaeelarve vastuvõtmisega kinnitati palgatõus 6 %, sellest tulenevalt vajavad ülevaatamist
valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasu määrad.
O t s u s t a t i: Vastavalt eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekule muuta nimetatud
määrusele lisa nr 1. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 26
Määrus avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/405052015022
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/405052015030
Päevakorrapunkt nr 6
Avinurme Vallavolikogu 20.03. 2013 määruse nr 75 „ Avinurme Vallavalitsuse
(asutusena) palgajuhendi kinnitamine“ muutmine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Palgatõusust tulenevalt vajavad ülevaatamist samuti valla ametiasutuse teenistujate töötasu
määrad
O t s u s t a t i: Muuta vastavalt eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekule nimetatud
määruse lisa. Vallavalitsuse igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on
määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär.
Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 27
Määrus avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/405052015023
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/405052015031
Päevakorrapunkt nr 7
Vallavanemale töötasu määramine.
Kuulati Anne Paas
2015 aasta vallaeelarves on kinnitatud vallavanema töötasu tõus. Volikogu peab vallavanema
palga kinnitama
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme vallavanema Aivar Saarela töötasuks 1590 €
tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2015.a. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.56.
Päevakorrapunkt nr 8
Avinurme valla 2015 aasta eelarve muutmine.
Kuulati: Aivar Saarela
Tulud summas 5 033 € suunatakse Avinurme Gümnaasiumi kuluks.
IVOL-i toetused 2 925 € kooli projektidele: „Erinevate rahvaste kultuuripäevad“ 640 €,

„Päev laulu ja tantsuga“ 395 €, „Vabariiklik koolinoorte mälumäng“ eelvoor 500 €,
„Fotolaager“ 400 € loodusainete päev „Põnevad eksperimendid“ 495 €, Erivajadustega
õpilaste õppepäev 495 € „Teen ja suudan“.
Tulu 1 608 € osalustasu rahvusvahelises projektis Saksamaal, tulu SA-lt Innove 500 € eesti
keele õpetamiseks.
O t s u s t a t i: Lisaeelarve summas 5 033 € kinnitada. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu
määrus nr 28.
Määrus avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/430042015025
Päevakorrapunkt nr 9
Avinurme Vallavolikogu 17.04.2014.a.määruse nr 11 „Avinurme Tünnilaada ja
Jaanisimmani pääsme ning müügikohtade hindade kehtestamine“ muutmine
Kuulati: Imbi Kaarama
Tünnilaada korralduskomisjoni koosolekul arutati laada ja simmani pääsmete maksumust.
Ettepanek: Lisada määrusesse päevapilet 5€, mis oleks laada, õhtuse teatri ning simmani
pääsmeks. Õhtuse simmani pääsme hinnaks kinnitati 5 €.
O t s u s t a t i: Esitatud ettepanek kinnitada ning Avinurme Vallavolikogu
17.04.2014.a.määrust nr 11 muuta. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr 27.
Määrus avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/430042015026
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/430042015035
Päevakorrapunkt nr 10
Vallavalitsuse info, vallaeelarve olukord.
Kuulati: Aivar Saarela
Kinnitati hankeplaan 2015 aastaks:
aleviku valgustatud kergliiklustee I etapi projekteerimine
spordihoone rekonstrueerimise II etapp
bussijaama, Võidu tänav L6 projekteerimine.
valla kohalike teede renoveerimine
hakkepuidu ostmine 2015/2016 kütteperioodiks
vallale elektri ostmine 2016-2018.aastal
Anti luba avaliku ürituse „ Kevadmätas „ toimumiseks 2.mail

Koostamisel on Kergliiklustee projekteerimise hanke dokumendid
Arutati valla kinnisvara olukorda, esitati ettepanek eelarve – ja majanduskomisjonile
Otsustati sõlmida leping MISP teenuse saamiseks AS-iga Andmevaraga.
Kooskõlastati Varteniidu maaparandusehitiste- ja teedevõrgu rekonstrueerimise ehitusprojekt.
Väljastati projekteerimistingimused hajaasustuse programmi vee- ja kanalisatsiooni taotlustele
Väljastati projekteerimistingimused KL Alutaguse Malevale
Arutati liiklusohutuse tagamist kohalikul teel: Põllu põik
Anti nõusolek militaarnäituse korraldamiseks Avinurme Elulaadikeskuses
Otsustati kasutada edasi 2-e elektiautot

Projekteerimine ja ehitus
Väljastati projekteerimistingimused Kõrvemetsa elektriparandusele.
Kõrvemetsa 0,4/10 kV alajaama fiider F-1 rekonstrueeritakse. Õhuliin projekteeritakse
osaliselt maakaablina, osa liinist asendatakse rippkeerdkaabliga.

Väljastati ehitusload OÜ-le Kuresoo teraviljahoidla ja kuivati ehitamiseks.
Kuivati on mahult/tüübilt nn talukuivati, mis on mõeldud oma ettevõttes kasvatatava
seemnevilja käitlemiseks. Teraviljahoidla ehitusalune pindala 405 m2, teraviljakuivati
ehitusalune pindala 56 m2 .
Omanik peab tagama, et ehitustegevusel ning hilisemal kasutamisel ei oleks rikutud
sotsiaalministri 04.03.2002 määrust nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Treimix Puit Põllu tn 20 hoone osaliseks rekonstrueerimiseks.
Põllu tn 20 asuv majandushoone rekonstrueeritakse osaliselt puidutsehhiks. Projektiga
käsitletav hooneosa pindala on 200 m2.
Väljastati kasutusluba. Adraku F2 elektriliinid on rekonstrueeritud.
Väljastati projekteerimistingimused Nurme tn 4 kõrvalhoone ehitamiseks.
1975 aastal ehitatud hoone rekonstrueeritakse. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada
piirinaabriga.
Maareform
Anti nõusolek Kubja-Toomara katastriüksuse 16401:001:0083 jagamiseks Laekannu külas.
Sotsiaaltöö
Sotsiaaltoetused: küttepuudetoetus a´100 € 9 taotlejale, ravimitoetus a´32 €
13 taotlejale, matusetoetus 3 perele, sünnitoetus 3 perele.
Arutati eestkostel oleva isiku elukoha muutmise soovi.
Tingimustes, kus puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem, ning ei ole teada küttekollete ega
elektrisüsteemide olukord, ei saa eestkosteasutus lubada elukohta inimesel, kes vajab
igapäevaliselt kõrvalist abi.
Kinnitati heakorra lihthanke tulemus.
Parimaks tunnistati FIE Nikolai Bahtini pakkumus.
Kinnitati Avinurme Lasteaia Naerulind hoolekogu ettepanek
Avinurme Lasteaed töötab kuni 22.juunini, alates 3.08-21.08 on avatud koondrühm.
23.08 avatakse lasteaed täiskoormusega.
Otsustati üle anda Avinurme Gümnaasiumi raamatukogu ilukirjandusfond Avinurme valla
Raamatukogudele.
Eraldati reservfondist raha raamatukogule 372,50 ( uued vöötkoodikleebised ja kulleritasu )
Kooskõlastati piirinaabrina projekt „Tugimaantee 21 Rakvere–Luige Ulvi–Võtikvere lõigu
km 62,14-69,669 remondi tehniline projekt“
Kooskõlastati projekt koos Kotka kinnistule mahasõidu asfalteerimisega.
Arutati Tööstuse tn 3 D planeerimis- ja ehitustegevust
KL Alutaguse Malev teavitas riigikaitselise õppuse SIIL 2015 väljaõppe kavandamisest
Avinurme valla territooriumil Muru lasketiirus 04.-05.mail.

4.–15. maini toimub üle Eesti läbi aastate suurim õppus Siil, mis toimub iga-aastase õppuse
Kevadtorm asemel ning millest võtab osa enam kui 13 000 inimest.
Tulude ja kulude eelarve 31.03.2015.a. seisuga. Tulude ülekaal kuludest 157 243 €.
Kokku laekunud u tulusid 513 710 € ja kulutatud 356 467 €.
Tulude eelarve 2015.a.1 998 574 €, täitmine 513 710 €.
Kulude eelarve 2015.a.1 737 478 €, täitmine 356 467 €.
Kassa, panga jääk 534 839 €.
(31.12.2014 379 056 €, aasta tagasi 432 421 €.
Üksikisiku tulumaksu laekumine 156 648 €
( 2014.a.137 263 €, 2013.a.124 866 €)
Laekumine on suurenenud võrreldes 2014.a. 19 385 €, 2013.a 31 782 €.
Eelarve 604 195 €. Täitmine 25,93%.
Päevakorrapunkt nr 11
Komisjonide töö.
Töö ülevaate avaldame komisjonide koosolekute protokollide saabumisel
Avinurme valla kodulehel http://www.avinurme.ee/?s=922
Päevakorrapunkt nr 12
Mitmesugust.
Järgmine volikogu istung toimub kolmapäeval 27.mail kell 17.00

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

