AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
22.09.2015.a. nr.26
Algus 17.00 lõpp 19.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees: Anne Paas.
Protokollija vallasekretär: Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Ants Rummel, Rainer Järvelaid, Tiiu Kruus, Arvi Pihlak,
Aivar Pakkas ja Krista Pedak.
Puudus: Aleksei Männiste.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja
Kinnitati päevakord:
1.Avinurme valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava 2015-2026 kinnitamine.
2.Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste
linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 20152020 vastuvõtmine.
3.Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine.
4.Nõusoleku andmine üürilepingu sõlmimiseks Perearst Tiiu Kruus OÜ’ga.
5. Nõusoleku andmine Tööinspektsioonile Avinurme Vallavalitsuse ruumi 222
üürimiseks.
6.Vallavara enampakkumisega müügi tulemuse kinnitamine.
7.Avinurme Vallavolikogu 19.09.2013.a.otsuse nr 152 „ Vallavara, korteri Ulvi 2-5 müük
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11.Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri muudatus.
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Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava 2015-2026 kinnitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
ÜVK arengukavaga antakse ülevaade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hetkeolukorrast ning
planeeritakse lähima 12 aasta arengusuunad ning vajalikud investeeringud.
Peale arengukava kinnitamist volikogu poolt jääb kava aluseks ÜVK-alasele
arendustegevusele, s.h. Euroopa Liidu abiprojektide ettevalmistamisel ning elluviimisel.

Arengukava eelnõu on Terviseamet ja Keskkonnaamet kooskõlastanud.
Kava koostaja lisas investeeringute tabelisse investeeringud, mis on lühiajalised ehk kuni
aastani 2020 ning pikaajalised kuni aastani 2025.
O t s u s t a t i: Avinurme valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava 2015-2026
kinnitada. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.30
Päevakorrapunkt nr 2
Kuulati: Imbi Kaarama
Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste
linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 20152020 vastuvõtmine.
Kava koostas MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ning see hõlmab kogu IEJHK
liikmesomavalitsuste haldusterritooriume.
Jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine
omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid.
Täiendavalt jäätmeseaduse nõuetele sisaldab jäätmekava veel jäätmemajanduse olemasoleva
olukorra kirjeldust, ülevaadet praegu kehtivatest õigusaktidest ning jäätmemajandusega
seotud probleemidest. Jäätmekavas toodud eesmärgid ning investeeringute vajadus aastateks
2015-2020 on tegevustena loetletud tegevuskava osas.
Ants Rummel andis teada, et Kallaste linn ja Tabivere vald on MTÜ-s uued liikmed.
O t s u s t a t i: Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla,
Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava
2015-2020 vastuvõtmine. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.31
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine.
Kuulati: Aivar Saarela
Avinurme valla üldplaneering kehtestati Avinurme vallavolikogu 14.11.1996.a otsusega nr.8.
Planeeringuga määratleti eelseisvate aastate arengu põhisuunad- ja tingimused,
tihehoonestusalad ning perspektiivsed ehitusalad vastavalt maa sihtotstarbele. Seniajani ei ole
koostatud valla keskkonnamõju strateegilist hindamist. Tarvis on koostada uus üldplaneering
koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega.
Valla eelarvestrateegias 2015-2018 on arvestatud planeeringu finantseerimisega.
Täpsustada tuleb valla ruumilised arengusuunad, määrata maa- ja veealade üldised kasutamisja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud,
määratleda tiheasustusalad. Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt tuleb läbi viia
planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude osas keskkonnamõju strateegiline hindamine
O t s u s t a t i: Algatada Avinurme valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.68.
Päevakorrapunkt nr 4
Nõusoleku andmine üürilepingu sõlmimiseks Perearst Tiiu Kruus OÜ’ga.
Kuulati: Aivar Saarela
Tiiu Kruus OÜ Perearst Tiiu Kruus esindajana on andnud nõusoleku üürida Avinurme
Vallavalitsusele perearsti praksise ruumid ( 68 m2) koos arsti vastuvõtuks vajalike
seadmetega. Lepinguobjekt antakse Üürnikule kasutamiseks 01.09.2015 – 31.12.2015.a.

Üürnik on kohustatud Lepinguobjekti kasutamise eest tasuma üüri ruumide eest 125 eurot ja
seadmete eest 100 eurot, kokku 225 eurot kuus. Lisaks tasub üürnik perearstipraksise
kasutamisega seotud kõrvalkulud (vesi, kanalisatsioon küte, elekter ,telefon, internet)
Üürilepingu sõlmimiseks peab andma volikogu nõusoleku, sest tegemist on vallale kohustuse
võtmisega, mida ei ole vallaeelarve vastuvõtmisega ette nähtud, rahaline kate tuleb
reservfondist.
O t s u s t a t i: Anda vallavalitsusele nõusolek üürilepingu sõlmimiseks. Võeti vastu otsus
nr.69. Tiiu Kruus ei hääletanud. Poolt 8 volikogu liiget, vastu 1
Päevakorrapunkt nr 5
Nõusoleku andmine Tööinspektsioonile Avinurme Vallavalitsuse ruumi 222 üürimiseks.
Kuulati: Aivar Saarela
Tööinspektsioon avab käesoleval aastal ESF vahendite toel 17 nõustamisbürood Eestimaa
väikelinnades ja alevikes. Nõustamisbüroode avamise eesmärk on pakkuda konsultatsioone,
et ennetada töökeskkonnas (st töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete valdkonnas) tekkida
võivaid probleeme ning säästa ühtlasi nii tööandjate kui ka töötajate aega, pakkudes
võimalikult kodulähedast nõustamisteenust.
Tänaseks osutatakse nõustamisteenust juba Põltsamaal, Kilingi- Nõmmes, Vändras, Tapal,
Karksi-Nuias ja Paldiskis. Avamisel on Märjamaa ja Räpina bürood. Peipsiääre loodenurgas
kaaluti büroo avamist, kas Iisakus, Avinurmes või Mustvees, valik langes meile.
Nõustamine toimub 2 x kuus. Tegemist on 5 aastase projektiga, esimene tööpäev on
9.oktoobril.
O t s u s t a t i: Anda vallavalitsusele nõusolek rendilepingu sõlmimiseks.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 70
Päevakorrapunkt nr 6
Vallavara enampakkumisega müügi tulemuse kinnitamine.
Kuulati: Verner Mölder
Pakkumised esitati Ulvi külas asuvale varale. Talunike kinnistu soovib osta Vivandor OÜ
pakkumise summa 6101 €. Ulvi külas asuva Vana Töökoda kinnistu soovib osta OÜ Ulvi
Agro ostusumma 4000 €.
Rakvere tn 67 asuvale hoonestatud kinnistule ei esitatud pakkumisi, enampakkumine
tunnistada nurjunuks.
O t s u s t a t i: Kinnitada enampakkumuse tulemus
Ulvi külas asuv Talunike kinnistu müüa Vivandor OÜ summas 6101 €,
( tagatisrahana maksutud 600 € )
Ulvi külas asuv Vana Töökoda kinnistu müüa OÜ Ulvi Agro summas 4 000€
( tagatisrahana makstud 400 € )
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.71
Rakvere tn 67 kinnistu enampakkumine tunnistada nurjunuks, pikendada samadel tingimustel
ja hinnaga kinnistu müüki, tähtaeg 21.oktoober kell 12.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.72.
Päevakorrapunkt nr 7
Avinurme Vallavolikogu 19.09.2013.a.otsuse nr 152 „ Vallavara, korteri Ulvi 2-5 müük
otsustuskorras „ tühistamine.

Kuulati: Anne Paas
Ulvi külas kortermajas 2 asuv korter nr 5 kuulub jätkuvalt Avinurme vallale. Korter on olnud
aastaid elaniketa, ruumid vajavad tõsist remonti.
Avinurme Vallavalitsuse 22.05.2012.a.korraldusega nr 54 korraldati nimetatud korteri kirjalik
avalik enampakkumine, kuid soovijate puudumise tõttu enampakkumine luhtus.
29.08.2013.a.esitas K. Hiiesalu avalduse korteri Ulvi 2-5 ostmiseks. 19.09.2013.a.otsustati
müüa korter avaldajale. Ostja ei ole seniajani korteri eest maksnud ega näidanud üles huvi
tehingu vormistamiseks.
Seoses Päästeameti kontrolliga Ulvi 3 majas tuleb leida asenduspinnad 5-le Ulvi majas 3
elavale isikule. Vallavalitsuses arutati sotsiaalnõuniku ja vallavara haldusjuhi ettepanekut,
Ulvi korter müüa J. Nilovile.
Volikogu arvates tuleks korteriühistut informeerida.
O t s u s t a t i: Tühistada Avinurme Vallavolikogu 19.09.2013.a.otsus nr 152 „ Vallavara,
korteri Ulvi 2-5 müük otsustuskorras „ Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.73
Päevakorrapunkt nr 8
Avinurme Gümnaasiumi hoolekogusse volikogu esindaja nimetamine.
Kuulati: Verner Mölder
30.septembril toimub kooli üldkoosolek, tarvis valida hoolekogusse uus volikogu esindaja.
O t s u s t a t i: Nimetada Anne Paas volikogu esindajaks. Võeti vastu otsus nr 74
Päevakorrapunkt nr 9
Avinurme ujula hetkeolukord, valmisolek uueks hooajaks.
Kuulati: Ants Rummel
Ujula on hooaja avamiseks valmis, enne avamist peab Terviseamet kontrolli teostama.
Hinnad jäävad aasta lõpuni samaks. Üks klienditeenindaja töötab põhikohaga ja teine osalise
tööajaga, tehnilise teenindaja koormus on 0,7. Konkurss töötajate leidmiseks on lõppenud.
Volikogu manitses, et palgavahendeid peab jälgima. Ujula avatakse 1.oktoobrist.
Päevakorrapunkt nr 10
Avinurme valla ametiasutuse hallatavate allasutuste Avinurme Soojus ja Avinurme
Vallavarade Haldamine tegevuse lõpetamine.
Kuulati: Aivar Saarela
Struktuurimuutust on planeeritud juba mitmeid aastaid ja mitme vallavanema valitsemise ajal.
Töös tuleb pidevalt ette situatsioone, kus vastutus tundub hajunud olevat. Pole loogiline, et
ühe asja, tegevuse (tegevusetuse) eest vastutaks nagu kaks või rohkem isikut. See näitab, et
midagi on meie praeguses struktuuris kreenis. Praeguses töökorralduslikus süsteemis on kohti
kus käsuliin on jäik, raskesti juhitav ja samas laialivalguv. Tekkinud on situatsioon, kus
allasutuse juht vastutab allasutuse eelarve eest, aga majandusostud ja remonditeenuste üle
otsustab teine allasutuse juht, kes samas ei vastuta tehtavate tegevuste kulutuste eest.
Tegelikke vajadusi, oma eelarvet ja eelarve võimalusi tunneb siiski allasutuse juht kõige
paremini. Siin on silmas peetud eelkõige lasteaeda ja gümnaasiumi. Raamatukogu asub
koolihoones, koristamine on korraldatud koolimaja koristamise osana. Samuti raamatukogu
elektrisüsteemid ja ventilatsioonisüsteem koolihoone osa. Mõtlemist vajab kultuurikeskuse
remonttööde ja hoolduse korraldamine. Uue struktuuri järgi on see majandusnõuniku
ülesanne. Struktuurimuudatusega lõpetame 2 allasutuse (Avinurme Vallavarahaldus ja
Avinurme Soojus ), juriidilise staatuse, koondame mõlema allasutuse juhid. Allasutuse
töötajaid ei pea koondama, saame üleviimise korras viia vastavate nõunike alluvusse.
Suletud allasutuste ülesanded jagunevad 2 nõuniku ja osade allasutuste vahel.

Struktuuri muudatuse käigus loome juurde ametikoha majandusnõunik. Nimetatud ametikoha
täitmiseks korraldab Avinurme Vallavalitsus avaliku konkursi. Sobiva kandidaadi
väljavalimiseks moodustatakse komisjon.
Maanõuniku ametikoha nimetame ümber arendus- ja planeerimisnõunikuks, sest maareform
on peaaegu lõpetatud ja maaga seotud tööülesannete osakaal tema töös on jäänud väga
väikeseks.
Juba praegu on olnud lisaks maakorraldusele on maanõuniku ülesanneteks veel teede
valdkond (vallateede korrashoiu ja hoolduse korraldamine); planeeringute ettevalmistamine ja
korraldamine.
Antud struktuurimuudatus ei muuda vallasekretäri, sotsiaalnõuniku, sekretär-kassapidaja,
pearaamatupidaja ja raamatupidaja töö eesmärke ja tööülesandeid olulisel määral.
Eesmärgid:
1) muuta juhtimissüsteem läbipaistvamaks;
2) muuta tööülesannete jaotus konkreetsemaks (valdkonnapõhiseks);
3) hajutada olemasolevate töötajate koormust, et vähendada eksimusi;
4) struktuurimuudatused ei või suurendada eelarves ettenähtud palgakulusid.
Võimalused eesmärkide täitmiseks:
1) Koondada tööülesannete täitmine töötajate vahel jagatuna valdkondade põhiseks(vt.
struktuuri skeemi), vältimaks paralleeltegevusi ja optimeerimaks töötajate rakendamist.
2) Lõpetada kahe allasutuse (Avinurme Soojus ja Avinurme Vallavarahaldus) tegevus, valla
allasutusena, jättes olemasolevate valdkonnapõhised alaeelarvete raamatupidamislik süsteem
oluliste muutusteta.
3) Allasutuse tegevus lõpetada seisuga 31.12.2015, 2 allasutuse juhid tuleb koondada
(koondamisteated septembrikuu jooksul), allasutuste töötajatele teha ettepanek jätkata oma
tööd viiduna üle teise struktuuriüksuse alluvusse.
4) Suletavate allasutuste tööülesanded tuleb jagada loodava ja olemasolevate nõunike vahel.
5) Struktuuri jäävate allasutuste majandustegevust korraldavad nende allasutuste juhid.
6) Kuulutada välja konkurss majandusnõuniku ametikoha täitmiseks
7) Maanõuniku ametikoht nimetada ümber (näiteks Arendus-ja planeerimisnõunikuks).
O t s u s t a t i: Lõpetada Avinurme valla ametiasutuse hallatava asutuse Avinurme Soojus
tegevus 31.12.2015. Poolt 6, vastu 3 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 75.
O t s u s t a t i: Lõpetada Avinurme valla ametiasutuse hallatava asutuse Vallavarade
haldamine tegevus 31.12.2015. Poolt 6, vastu 3 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr 76.
Ants Rummel ei hääletanud

Päevakorrapunkt nr 11
Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri muudatus.
Kuulati: Aivar Saarela
Selgitus on antud päevakorrapunktis nr 10
O t s u s t a t i: Kinnitada alates 01.01.2016.a.valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse
hallatavate asutuste struktuur. Uus ametikoht on majandusnõunik, maanõuniku ametikoha
nimetuseks arendusnõunik, tegevused on lõpetanud valla ametiasutuse hallatavad asutused
Avinurme Soojus ja Vallavarade Haldamine.
Poolt 6, vastu 4 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr.32

Päevakorrapunkt nr 12
Lisaeelarve kinnitamine.
Kuulati Heli Kalaus
Lisaeelarve tulud/kulud 70 389 €.
Laada tulu kuluks tünnilaadale: kohamaksud 13 008 €, piletitulu 15 594 € Kulka projektist
laada helindamiseks 1000 €.
Sotsiaalasutuse tulu 287 € kriisiabi toetuseks tulekahjus põlengu ohvritele.
Kultuuriministeeriumilt 1780 € Avinurme raamatukogule ja 680 € Ulvi raamatukogule
raamatute soetamiseks ning 286 € Avinurme Gümnaasiumile projektile „ Lapsed teatrisse“.
Kulka toetus 1 400 € Avinurme Kultuurikeskusele, s.h. „Muusika Eestimaale“ 1000 €,
„Avinurme Naiskoori 25. aastapäeva tähistamine“ 100 € ja „Avinurme Suveteatri uue
etenduse lavaletoomine“ 300 €.
Siseministeeriumilt 15 000 € kuluks bussijaama ehitamiseks.
Ida-Viru Maavalitsuselt 9 322 €, s.h. 2 578 € lapsehoiutoetus, 241 € kuluks Ujula projekt
„Ujumise algõpe“, 250 € kuluks projektile „Liigume terviseks“ ja 6 253 € kuluks
Hajaasustuse projektile.
Tasandusfondist 9 300 € täiendav vajaduspõhine peretoetus ja 2 627 € täiendav riiklik
toimetulekutoetus.
Vähendada tulud/kulud 33 711 € Avinurme Gümnaasiumi majandustegevuse tulud 1 755 €
kululiik administreerimiskulud 1 755€,
Ettevõtluse Arendamise SA-lt ei laekunud spordihoone projekti toetus 31 956 € , vähendame
kululiik 1551 rajatiste ja hoonete soetamine.
Vähendada 2 841€ noorsootöö ja noortekeskused 96 € Avinurme Gümnaasiumi
majandustegevuse tulu 2 745 €
Suurendada 2 841€ Avinurme Lasteaed info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 96 €
Avinurme Gümnaasium gümnaasiumi sponsorlus 2 745€.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2015 aasta lisaeelarve vastu võtta. Poolt 10 volikogu liiget,
võeti vastu määrus nr 33.
Päevakorrapunkt nr 13
Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
Kinnitati hakkehoidla betooniplatsi valutöö parim pakkumine.
2014 aastal teostati hakkehoidlas 200 m2 betoneerimistööd. Sellel aastal betoneerimine jätkub
Töö teostas Rakvere Betoon.
Sotsiaalteemad: sotsiaaltoetuste määramine: koolitoetus a´20 € 18 lapsele, puudega isiku
ravimitoetus a´32 € 3-le puudega isikule, koolilapse prillitoetus 32 €, sünnitoetus 200 €.
Ei toetatud transpordikulude kompenseerimise taotlust, sest ei esitatud kuludokument. Samuti
ei määratud küttepuudetoetust vanurile, kellel on 15 ha suurune metsa kinnistu

Otsustati sõlmida alates sept 2015 leping Avinurme STK-ga vanuri hooldamiseks, kelle
seadusjärgsed pärijad on puudega isikud ning seetõttu ei tule hooldamisega toime.
Hüvitati arvutiga töötaja prillid summas 66 €.
Anti nõusolek kinnistute jagamiseks:
Põllu tn 20 kinnistu: Põllu tn 20 3526 m2, Põllu tn 20a 389 m2
Lepiku kinnistu Adraku külas: Lepiku 2,86 ha, 21 Rakvere-Luige tee 1002 m2
Kriina kinnistu Adraku külas: Kriina 5,65 ha, 21 Rakvere-Luige tee 126 m2
Koplitaguse kinnistu Ulvi külas: Koplitaguse 4318 m2 Kopli 9,18 ha, Sinika 3,65 ha.
Avinurme metskond 100 Adraku külas: Avinurme metskond 100 51,8 ha, 21 Rakvere-Luige
tee 1294 m2, 21 Rakvere-Luige tee 473 m2
Mardi kinnistu Laekannu külas: Mardi 5,31 ha, Mardimetsa 3,61 ha.
Lepa kinnistu Laekannu külas: Lepa 15,21 ha, Lepametsa 4,32 ha.
Ulvi pood Ulvi külas: Poe kinnistu 3847 m2, 21 Rakvere- Luige tee 153 m2
Soo kinnistu Adraku külas: Soo kinnistu 8,34 ha, 21 Rakvere- Luige tee 138 m2.
Korrastati aadresse:
Laekannu külas on kaks Teistera kinnistut, seega ei ole tagatud aadresside unikaalsus.
Uuema Teistera omanikud leidsid uue nime, nende ettepanek MEIERA kinnistu
Ehitustegevusega seoses on tuttav aadress Põllu tn 14. Põllu tänav seal tegelikult ei ole.
Tegemist hajaasustusega, omanike ettepanek Roosiku kinnistu.
Otsustati korraldada Avinurme Spordihoone rekonstrueerimise II etapp
Esitati toetuse taotlus EAS-i regionaalsete investeeringute andmise programmi.
II etapi tööd: vestibüüli, keldrikorruse ruumide, spordisaali lavapealse osa, trepikoja ja
laoruumi akende vahetamine.
Arutati Ulvi 4 maja katuse rekonstrueerimist
Vallavalitsuse liikmete arvates ei ole vanale majale üle 20 000 € suurune investeering
mõeldav. Tuleb leida olukorra parandamiseks teisi võimalusi. Maja korteritest on 3 valla
omad osalus üle 4 000 €, mitmed korteriomanikud majas ei ela või pole võimelised
omaosalust, mis arvestades eluruumide üldpinda vahemikus 1500-2500 €, tasuma.
Vallavalitsus vastas pagulaste vastuvõtmise teemale eitavalt põhjuseks munitsipaaleluruumide
puudumine.
Informatsioon Kalevipoja puuskulptuurist
Arvi Toominga idee teostajaks MTÜ Avijõe Selts ning kümned vabatahtlikud abilised.
Skulptuur on tammepuust ca 9 m kõrgune. Skulptuuri jalad on vundamendile kinnitatud
jäigalt metallist U-profiilidega, mis on valatud raudbetoonist kannvundamendi süvendisse.
Kuju täiendavaks toeks on plaanitud lisatugi, vasakus käes oleva metallist nn ahingu varre
toetamisega betoonvundamendile. Vastavalt Etre OÜ, ehitusinsener Eino Hint ekspertiisile on
paigaldatud puuskulptuur „ Kalevipoeg „ teostatud ja plaanitav lahendus tagab selle püsivuse.
Arutati Pärniku liikluskorraldust.
Suunaviit ringteelt näitab ära Tudulinna, Iisaku suuna, kuid esmakordselt Avinurmet otsiv
inimene ei saa aru, kus asub Avinurme või arvatakse, et Pärniku ongi Avinurme. Lahenduseta
on jätkuvalt jalakäijate liiklemine ringtee ääres

Maanteeametile on saadetud kirjad, et paigaldatakse silt viitega Avinurme keskus 2 km ning
lahendataks jalakäijate liiklemine.
Üürilepingute sõlmimine.
Eraldati uutele üürnikele korterid Avinurmes Võidu tn 20-2 ning Põllu tn 10-3.
Ulvi 3 elanikele uue elamispinna otsimine.
Seoses Päästeameti kontrolliga ja elamu elamiskõlbmatuks muutumisega on tarvis leida viiele
vallaelanikule uus eluase. Sobivaks lahenduseks on arvatud vallale kuuluv korter Ulvi 2- 5,
Serva talu Ulvi II piiril (vallavalitsuses käimas peremehetuse tuvastamise menetlus ).
Vallaeelarve seis: Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 31.08.2015.a. seisuga.
Tulude ülekaal kuludest 227 601,37 €. Üldse laekunud tulusid 1 234 134,08 €, s.o. 61,60 % ja
kulutatud 1 006 532,71 €, s.o. 57,76 %.
Tulude eelarve 2 003 607 € täitmine 1 234 134 €
Kulude eelarve 1 742 511 € täitmine 1 006 532 €
Kassa, panga jääk 606 657,85 € ( 31.08.2014.a. 474 349,03 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 417 133 € ( 31.08.2014.a.363 470 € , 31.08.2013.a.
342 906 € ).
Laekumine on suurenenud võrreldes 2014.a. 53 663 €, 2013.a. 74 227€.
Eelarve 604 195 €. Täitmine 69,04%.
Tünnilaada tulu jääk 18 590 €
Päevakorrapunkt nr 14
Avijõe Seltsi taotlus Kalevipoja püstitamise kulude osaliseks katmiseks valla eelarvest
Kuulati: Anne Paas
MTÜ Avijõe Selts on esitanud taotuse Kalevipoja püstitamise kulude katmiseks Avinurme
valla eelarvest summas 2469, 52 eurot.
Ettepanekud:
1) Rahuldada taotlus summas 2469, 52 eurot
Poolt 4 volikogu liiget
2) Rahuldada taotlus summas 1500.- eurot
Poolt 5 volikogu liiget
Verner Mölder taandas end otsustamisest
Otsustati: Toetada Kalevipoja püstitamise kulude katmist reservfondist summas 1500 eurot.
Päevakorrapunkt nr 15
Komisjonide tegevus
Kuulati: Mari-Liis Tikerperi
Haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon koosolek toimub homme 23. septembril lasteaias, et
üheskoos leida lahendusi lasteaia majandusliku olukorra parandamiseks.
Pärniku kooli 95 aastapäeva ürituse korraldamine lükkub edasi järgmisse suvesse kuna
puudub vilistlaste huvi, vallavalitsusel vastata Vello Ainsalu arupärimisele seoses Pärniku
kooli 95 aastapäevaga.
Oktoobrikuus on plaanis korraldada kultuurikeskuses taaskasutusturg.

Päevakorrapunkt nr 16
Mitmesugust
Vallavanem teavitas, et viibib 28.09.15-02.10.15 puhkusel. Teda asendab maanõunik Arvi
Liiv.
Haldusreformi teemaline avalik arutelu toimub 7. oktoobril kell 18.00 Avinurme
kultuurikeskuses.

Järgmine volikogu istung 28. oktoobril kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

