AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
29.12.2015.a. nr.30
Algus 15.00 lõpp 16.10
Istungi juhataja vallavolikogu esimees: Anne Paas.
Protokollija: sekretär-kassapidaja Kaja Labe.
Volikogu istungist võttis osa 9 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Ants Rummel, Arvi Pihlak, Aleksei Männiste, Mari-Liis Tikerperi, Tiiu Kruus,
Aivar Pakkas.
Puudusid: Rainer Järvelaid ja Krista Pedak.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja,
Kinnitati päevakord:
1. Üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse kasutamisest.
2. Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
3. Vallavanemale lisatasu määramine.
4. Komisjonide 2015 aasta töö kokkuvõtted.
5. Ülevaade volikogu 2015 aasta tegemistest.
6. Mitmesugust.

Päevakorrapunkt nr 1
Üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse kasutamisest.
Kuulati: Heli Kalaus
Riigieelarve seaduses on gümnaasiumi ja põhikooli õpetajate töö tasustamiseks eraldi
arvestus. 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.
Avinurme valla arengukava 2013-2022 (RT IV, 16.01.2013, 48 ) kohaselt on Avinurme
Gümnaasiumi käekäik vallas üks tähtsamaid prioriteete.
Lähtudes eeltoodust o t s u s t a t i:
Lubada kasutada põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumiastme õpetajate töö
tasustamiseks summas 6 221 €.
Poolt 7 volikogu liiget ( Mari-Liis Tikerperi ei hääletanud, Arvi Pihlak puudus ), võeti vastu
otsus nr.89
Päevakorrapunkt nr 2
Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
Sotsiaaltoetuste määramine
Määrata matusetoetus a´100 € 2-le perele ning kriisiabirahadest 300 €

Kompenseeriti ravimikulud 32 € 6-le taotlejale, ravimikulud ja transporditoetus 64 € 4-le
taotlejale. Transporditoetus a´32 € 3-le isikule.
a`64 € 20-le puudega lapsele, asenduskodu kasvandikule ja 4-le puudega õpilasele, kes õpivad
kutse või kõrgkoolis, 7 suurpere toetus a´60 € pere.
Hooldekodu eelarvest otsustati tasuda 300 €.
Peretoetuse määramine last tegelikult kasvatavale vanemale
Hetkel on vallas 2 ema, kes on lapsed jätnud isade kasvatada ja ise lahkunud.
Peretoetus laekub nagu tavaliselt ikka emadele ja kuna emad ei ole vaatamata antud
lubadustele oma lapsi toetanud, siis tuleb vallavalitsusel sekkuda ning siis hakkab peretoetus
laekuma last tegelikult kasvatavale vanemale.
Kasutusloa väljastamine.
Jaan Tooming esitas kasutusloa taotluse Väljaotsa kinnistule ehitatud saunale.
12.06.2015 antud ehitusluba, ehitusalune pind 83,1, hoone on elektriküttega.
Kinnistute jagamiseks nõusoleku andmine.
Kivistiku katastriüksus Maetsma külas 16401:003:0030 jagati Kivistiku, Elisabeti ja Elisabeti
katastriüksusteks.
Liiva katastriüksus Adraku külas 16402:002:0130 jagati Liiva ja Liivaotsa katastriüksusteks
Rattapõllu katastriüksus Adraku külas 16402:002:228 jagati Rattapõllu ja 21 Rakvere- Luige
tee katastriüksusteks.
Aadressandmete korrastamine.
Kõrvemetsa külas on Ušakovi kinnistu uueks nimeks Kõrvera.
Uus liikluspind on Rakvere põik, uued aadressid Rakvere tn majadele 65, 67, 69 vastavalt
Rakvere põik 2,4,6
Uus liikluspind Karu tee.
Selgituseks: Pärniku tänav, kui ametlik liikluspind on olemas alles selle aasta detsembrist,
varemalt kutsuti nimetatud inimasumit lihtsalt Pärnikuks ja kõik numbrid , mis majadele oli
nõuka ajal omistatud - on eriti segamini asetsevad.
Aadress peab lähtuma liikluspinnast st Rakvere maantee äärsed majad ei saa olla Pärniku
aadressiga, vaid tuleb adresseerida Rakvere tänava järgi.
Uus liikluspind- Pärniku tänav jookseb majade vahelt läbi, st nn „siseõues „asuvad majad
saab nimetada Pärniku aadressiga
Alevikus peab aadress lähtuma tänava nimest, seetõttu tuleb ümber muuta aadress Roserelli,
uus aadress Tööstuse tn 3a.
Pärniku tn 7 - Rakvere tn 34; Pärniku tn 8 - Rakvere tn 36; Pärniku tn 9 - Rakvere tn 38;
Pärniku tn 1-Rakvere tn 40; Pärniku tn 2- Rakvere tn 42; Pärniku tn 11- Rakvere tn 44;
Pärniku tn 4-Pärniku tn 1; Pärniku tn 5- Pärniku tn 3; Pärniku tn 6-Pärniku tn 5; Pärniku
Pärniku tn 7 (kuurid), Pärniku tn 9( saun), Pärniku tn 3- Pärniku tn 2; Pärniku tn 5- Pärniku tn
3, Pärniku tn 4(kuurid), Pärniku tn 10- Pärniku tn 6
Majandusnõuniku valimise komisjoni valiti vallavalitsuse esindajatena Urmas Ilves ja Ivar
Teeväli.
Reservfondist raha suunamine.
3 866 € tänavavalgustuse renoveerimiseks ning bussijaama rajamiseks Ulvi külasse.
6 512 €, sellest
843 € Hajaasustuse programmile

Vallavarade haldamisele 900 € töötasud ja personalikulud 306 € lõpparve koondatud
varahalduse juhile
Ulvi Raamatukogu 495 € töötasu ja personalikulud 214 € lõpparve koondatud töötajale
Kõnnitee projekti geodeesia osa eest 3 192 €
Avinurme Ambulatoorium OÜ Perearst Tiiu Kruus rendilepingu ja kommunaalkulude
maksmiseks 562 €
Tunnistati Ulvi külas asuvast majavaldusest 1/3 peremehetuks.
Juhandra talu Ulvi külas tagastati M.H.-le, tagastamata jäi endiste taluhoonete alune maa, sest
omandiõigus ei olnud korras, 2/3 osas olid hooned õigustatud subjekti nimel 1/3 osa omanik
A.V.
1992 aastal tegi A.V. testamendi ning tema surma järel hakkas subjekt pärimisasju ajama,
kuid asjaajamine jäi pooleli. Millegipärast enam dokumente pärimise algatamise kohta ei
leitud, leiti vaid andmed, et notar A.Kivend, kes on tegevuse lõpetanud, alustas menetlusega.
Kinnitati elektriostu hanke tulemus
Tähtajaliselt laekus 3 pakkumist INTER RAO Eesti OÜ-lt, Alexela Energia AS-ilt ning Eesti
Energia AS-ilt.
Küsisime hinda fikseeritud kogutarnele ning pakkumisele, kui hind moodustub baasenergiast
50 % ning börsihinnast 50 %
Vallavalitsuse liikmed tutvusid hindamiskomisjoni protokollide ning esitatud pakkumistega.
O t s u s t a t i: Kinnitada elektriostmise pakkumise võitjaks soodsama pakkumise esitanud
Eesti Energia AS
Eraldati toetused vallaeelarvest
Pesapallurite taotlus: 5 pesapallurit osalevad võistlusreisil International Baseball Leedus,
ajavahemikul 26-29.12.2015 koos Kiili Pantrite võistkonnaga.
Lapsevanemad tasuvad 80 eurot osavõtutasu, kuid lisaks on sõidukulud, toidukulud, majutus
ning veepargi külas.
O t s u s t a t i: Toetada noorsportlasi. Üle kanda MTÜ Pesapalliklubi Kiili Pantrid
arveldusarvele EE333300332811180007 240 € valla spordieelarvest.
MTÜ Just Mind taotlus:
Selgitus: aastal 2015 ei taotlenud MTÜ Just Mind tegevustoetust, kuid aasta lõpp on kaasa
toonud uusi ideid kohalikelt noortelt ja sellest lähtuvalt taotleme toetust aasta lõpul.
Toetuse kasutamise eesmärgid:
fotostuudio pisiremondid ja kulumaterjalid (ca 100 €).
LEADER programmi abil soetatud fotostuudio tehnika on nii kooli- kui vallaürituste
salvestamisel osutunud asendamatuks. Lisaks on abiks oldud hooldekodu patsientide
dokumendifotode tegemisel jms.
Kuna pidevalt kasutuses olev tehnika siiski väsib ja kulumaterjalid (foonid) kuluvad, palume
väikest toetust. Siiani oleme toime tulnud omavahenditega.
noorteprojektide omaosalused. Hetkel on teada vähemalt neli noorteprojekti, mida
Avinurme Gümnaasiumi noored on ette valmistamas. Et vähendada järgmisel aastal valla
eelarvest vajalikku toetust, soovime 700€ (seitsmesaja euro) ulatuses vajalikku omaosalust
juba selle aasta eelarvest.
Oleme tänulikud kogu abi eest, mis vallalt siiani MTÜ Just Mind tegevuseks on eraldatud.
O t s u s t a t i: Noorsootöö eelarverealt eraldada 800 €.

Vallaeelarve hetkeseis:
Kuulati: Heli Kalaus
Tulude eelarve 2 055 113, täitmine 84,85 % 1 743 849
Kulude eelarve 1 794 017 €, täitmine 1 494 388 € 83,30 %
Üksikisiku tulumaksu laekumine: eelarve 607 139 €, tegelik 610 058 € ( 100,48 %)
Rohkem laekus 2 240 €.
Kassa-panga jääk:
01.01.2015 379 056.48 €
29.12.2015 628 284.23 €
Maamaksu laekumine: eelarve 79 000 €, tegelik 80 370 € ( 101,73 % ) rohkem laekus 1 370 €
Vara müüki oli planeeritud 30 000 €, tegelik müügitulemus 25 601 € ( - 4 359 € )
Avinurme Skate Club MTÜ tegevustoetusest on laekumata veel 367 €.
Päevakorrapunkt nr 3
Vallavanemale lisatasu määramine.
Kuulati Anne Paas
O t s u s t a t i: Maksta vallavanem Aivar Saarela’ le senise tulemusliku töö eest lisatasu 795
€. Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.90
Päevakorrapunkt nr 4
Komisjonide 2015 aasta töö kokkuvõtted.
Komisjonide esimehed esitasid lühikokkuvõtted 2015 aastal tehtud ettepanekutest ja andsid
ülevaate, millised on plaanid aastaks 2016.
Päevakorrapunkt nr 5
Ülevaade volikogu 2015 aasta tegemistest.
Volikogu esimees tegi kokkuvõtte 2015 aasta volikogu töödest ja tegemistest.
Päevakorrapunkt nr 6
Mitmesugust

Järgmine volikogu istung neljapäeval 21. jaanuaril kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

