AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
29.06.2015.a. nr.24
Algus 17.00 lõpp 18.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees: Anne Paas.
Protokollija vallasekretäri puhkuse ajal : Kaja Labe.
Volikogu istungist võttis osa 7 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Ants Rummel, Rainer Järvelaid ja Tiiu Kruus.
Puudusid: Arvi Pihlak, Aivar Pakkas, Krista Pedak, Aleksei Männiste.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Päevakorras:
1.Avinurme valla 2014 aasta aastaaruande kinnitamine.
2.Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
3.Mitmesugust
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise ( PKT ) meetmest.

Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla 2014 aasta aastaaruande kinnitamine
Volikogu revisjonikomisjon esitas ettepaneku:
vallavalitsus peaks leidma võimaluse Avinurme Lasteaia Naerulind
renoveerimisprojekti koostamiseks ja lasteaia renoveerimiseks lähitulevikus;
reservfondi ei tohiks kasutada kulutuste katmiseks, mida oleks võimalik ette näha (nt.
Maamessil osalemine, karikate ostmine)
Komisjoni ettepanek: Kinnitada Avinurme Vallavalitsuse 20l4 majandusaasta aruanne.
Raamatupidamist auditeerinud Fides OÜ arvamusega tutvus volikogu eelmisel istungil.
Audiitori arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt Avinurme valla finantsseisundit seisuga 31. detsember 2014 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2014 aasta aastaaruanne kinnitada. Poolt 7 volikogu liiget.
Otsus nr 61.
Päevakorrapunkt nr 2
Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis
Kuulati: Aivar Saarela
Väljastati ehitusalased load Põllu tn 14 elamule ja kõrvalhoonele, Maetsma maheviljakuivati
laborihoonele, Kõrvemetsa F 1 rekonstrueerimisele, Alekere küla Kopli kinnistu vee- ja
kanalisatsioonirajatistele

Määrati puuetega lastele toetus. Vallaeelarve toetus suurusega 64 €/laps ( lapsi 20 ),
asenduskodus elavale tüdrukule 64 € ja 5-le puudega noorele, kes omandavad kutse- või
kõrgharidust.
Sotsiaaltoetused: määrati matusetoetus a´100 € 3-le perele, puudega isiku küttepuude toetus
100 € kanti üle OÜ Vivandor arvele, tasuti puudega laste ujumistreeningute eest 183,75,
kompenseeriti puudega lapse transpordikulu arstile 30 €, prillitoetus 20 €.
Kriisiabirahadest määrati 112.50 puudega isiku haiglaravi . Kanti üle tulekahjus kannatanule
toetus 267 €.
Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne
Toetuse saaja Aleksander Matrossov esitas aruande toetuse kasutamise kohta ja muud
programmdokumendis nõutavad dokumendid 01.06.2015 a.
Raha eraldamised
Otsustati toetada Kiili Pantrite laagrit sellega, et saavad majutuse lasteaia hoones tasuta.
Reservfondist eraldati Avinurme Raamatukogule administreerimiskuludeks 98 €,
150 € toetus tublile sportlasele sumoturniiril osalemiseks ja sporditarvete ostmiseks
ning 2 374 € Ulvi tänavavalgustuse remondi eest.
Perearsti valimise komisjoni valiti valla esindajaks sotsiaalnõunik Tiina Tuur.
Avaldati riigihangete registris lihthange Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee I etapi
tehnilise tööprojekti koostamine
Avinurme Vallavalitsuse eelarve täitmine seisuga 31.05.2015.a.
Tulude ülekaal kuludest 209 678,90 €. Üldse laekunud tulusid 872 333 €, s.o. 43,54 % ja
kulutatud 662 654 €, s.o. 38,03 %.
Tulude eelarve 2 003 607 €, täitmine 872 333 €
Kulude eelarve 1 742 511 €, täitmine 662 654 €
Kassa, panga jääk 588 735 € ( 31.12.2014.a. 379 056 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 263 023 €
Laekumine on suurenenud võrreldes 2014.a. 39 841 €, 2013.a. 56 979 €.
Eelarve 604 195 €, täitmine 43,53%.
Antud tagastamisele kuuluvat toetust 35 467 EUR-i MTÜ Avinurme Skate CLUB-ile
tähtajaliselt. Toetuse saaja kohustub toetuse tagasi maksma hiljemalt 30.11.2015.a.
Päevakorrapunkt nr 3
Piirkondade konkurentivõime tugevdamise ( PKT ) meetmesse eeltaotluse esitamisest
Kuulati: Aivar Saarela
Käesoleval rahastamisperioodi ( 2014-2020 ) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
(PKT) meetme tegevused tulenevad maakondlikus arengukavas kajastatud piirkondlikest
vajadustest.
Esialgu taotlesime toetust 5-le objektile: spordihoone ja staadion; kõnnitee (alevi keskusest
kuni OÜ Birgerini); lasteaiahoone rekonstrueerimine ja Avijõekeskus -puhkeala loomine.
Esimesed neli objekti ei osutunud abikõlbulikeks. Prioriteet oli ettevõtlusele ja loodavatele
töökohtadele suunatud.

Avijõekeskus-puhkeala väljaehitamise I etapp
Projekti kogumaksumus 1 300 000 € Toetus (85%) 1 105 000 €
I etapi tegevused: keskkonna mõjude hindamine, detailplaneeringu koostamine, dokumentide
ettevalmistus projekteerimiseks ( eeldatav maksumus 104 000 € ).
II etapi tegevused: projektdokumentatsiooni koostamine, hangete välja kuulutamine ehitaja
valimine ( eeldatav maksumus 156 000 € ).
III etapi tegevused: puhkeala ja tehisjärve ehitus, ümbruse heakorrastamine, haljastuse
rajamine, vabaõhulava ehitus, ujumiskoha rajamine ( WC, riietuskabiinid), laatade ja
vabaõhu ürituste korraldamiseks vajalike kommunikatsioonide rajamine ( juurdepääsuteed,
parkla, elekter, valgustus jne.) Eeldatav maksumus 975 000 €.
IV etapi tegevused: kokkuvõtted, täiendused, parandused, projekti lõpetamine ( eeldatav
maksumus 65 000 € ).
Planeeritud tegevuste tulemuseks oleks Avijõe ääre korrastamine, uute töökohtade loomine
ning kohaliku elukeskkonna parandamine.
Jõe luhale on kavandatud kordumatu arhitektuuriga puidust mastaapne koda (põhjapindalaga
ca 1000 m2) ning loodud tehisveekogu.
Kasutatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke lahendusi, mis ühtlasi annavad edasi
piirkonna puidutöö traditsioone.
Avijõe keskus-puhkeala suurendaks turismiturul saadavat tulu, laieneks kooostöö lähemate
piirkondade ning üle-eestiliste ning välismaiste ettevõtete ja organisatsioonidega.
Loodud soodsad tingimused erinevatele ettevõtjatele oma teenuste ja toodete pakkumiseks
puhkealal (majutus, toitlustus, veesõidukite rent jne), samuti loodud tingimused
autokaravanide ja telklaagrite jaoks
Tegevused toimuksid koostöös turismiklastri, Avinurme Elulaadikeskuse, Puiduaida ja teiste
ettevõtjatega
Vallavolikogu liikmed arutasid aktiivselt teemat ja PKT-s osalemist. Esines arvamusi, et
esmalt tuleks lahendada aleviku sisene kõnnitee ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
laiendamine.
O t s u s t a t i: Esitada Siseministeeriumile eelprojekt Avijõekeskus-puhkeala väljaehitamise
I etapp. Poolt 7 volikogu liiget. Otsus nr.63
Lepiti kokku, et Avinurme vallavara komisjon saab kokku 01.07.2015 kell 16.00, tutvumaks
müügis olevate vallavara objektidega.
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval 27.augustil kell 17.00
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