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Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
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1.Omaosaluse garanteerimine SA Mustvee Tervisekeskus projektis.
2. Avinurme valla teede hooldus- ja remondikava kinnitamine 2016 aastaks.
3.Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate
asutuste töötajate töö tasustamise aluste kinnitamine.
4. Avinurme Vallavolikogu 27.03.2014.a.määruse nr 8 muutmine.
5. Vallavanema töötasu kinnitamine.
6.Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee rajamise I etapi omaosaluse
garanteerimine.
7.Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
8.Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esindajate nimetamine.
9. Nõusoleku andmine rendilepingu sõlmimiseks.
10.Komisjonide töö, tutvumine 2016 aasta tööplaanidega
11.Mitmesugust

Päevakorrapunkt nr 1
Omaosaluse garanteerimine SA Mustvee Tervisekeskus projektis.
Kuulati: Pavel Kostromin ja Aive Tamm
Sihtasutus Mustvee Tervis, mille asutajaliikmeteks 5 omavalitsust: Mustvee linn, Avinurme
vald, Lohusuu vald, Torma vald ja Kasepää vald, otsustas „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020“ meetmesse 2.4.2 esitada taotluse, et saada investeeringutoetust
esmatasandi tervisekeskuse loomiseks Mustvee linna, tagamaks piirkonna elanikele
mitmekülgsed tervisekeskuse teenused: perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemandaabi
ja koduõenduse teenused. SA Mustvee Tervise arengukava eelnõus on kavandatud
tegevustena samuti: laboriteenus esmaste uuringute läbiviimiseks, röntgeni ja ultraheli teenus,
sotsiaaltöötaja-, töötervishoiu-, kooli tervishoiu-, hambaravi- ja psühholoogi teenus.

Maksimaalne toetuse summa kirjeldatud suurusega tervisekeskusele on 583 000 eurot.
Projekti omaosalus on minimaalselt 25%.
Lähtuvalt eeltoodust ootab SA Mustvee Tervis omavalitsuste käest nõusolekut osaleda
projekti omaosaluse maksmises 1/5 osas, maksimaalselt summas 29 150 eurot. Projekti
elluviimiseks ja omaosaluse kasutamiseks on planeeritud 2017 aasta.
Kui suudame nõusse saada ka neljanda perearsti, on võimalik toetust saada 690 000 €, sellises
juhul 1/5 omaosaluse suuruseks 34 500 €
Projekt saab teostuda üksnes juhul, kui nimetatud vallad üksmeelselt otsustavad projekti
rahalise omaosalusega toetada .
Mustvee linn on nõus tervisekeskuse kasutusse andma lasteaia hoone. Tänaseks on 3 perearsti
andnud oma nõusoleku.
Koostamisel on SA Mustvee Tervis arengukavaga 2016-2023, milles on kohapealsete
filiaalidena toodud ära Mustvee, Torma ja Avinurme.
Volikogu arutas teemat põhjalikult. Jõuti üksmeelsele järeldusele, et tuleb projektis osaleda,
sest kui me seda ei tee, jääb esmane abi veelgi kaugemale.
Nõus ei olda sellega, et alles pärast tervisekeskuse tööle hakkamist, eeldatavasti 2019 , tekib
võimalus, et perearst kohapeal käib. Probleem tuleb lahendada koheselt ning tuleb püüda
saada perearst nõusse, kasvõi paaril päeval Avinurmes vastuvõttu korraldama.
O t s u s t a t i: „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ meetmest 2.4.2 SA
Mustvee Tervis taotluse toetamise korral osaleb Avinurme vald projektis 5%-lise
omaosalusega. Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.107
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla teede hooldus- ja remondikava kinnitamine 2016 aastaks.
Kuulati: Arvi Liiv
Teede hooldus- ja remondikava vaatas üle eelarve- ja majanduskomisjon, selle aasta plaanist
jäävad välja Avi ja Nurme tänavate 2,5 x pindamine, sest teostamata on seal vee- ja
kanalisatsioonirajatiste ehitus ning Üleoja tee katte taastusremont, mille maksumus 10 340 €
ei ole sellel aastal võimetekohane
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla teede hooldus- ja remondikava 2016 aastaks.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.108
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate
asutuste töötajate töö tasustamise aluste kinnitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama, Heli Kalaus
Seniajani on olnud kasutusel kaks erinevat palga ja töötasu juhendit: palgajuhend
vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele ( sellist terminit nõuab ATS ) ning hallatavate asutuste
töötajate töötasu maksmise juhend ( TLS tulenevalt ).
Personali hallatavates asutustes on väheks jäänud, sellepärast on mõistlikum palga/töötasu
maksmise kord ning palgamäärad sätestada ühises eeskirjas.

Kooliõpetajate töö tasustamist nimetatud määrusega ei reguleerita, põhikooli ja gümnaasiumi
õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on riiklikult paika pandud 958 eurot
kuus.
Palga määramise aluseks on vastu võetud eelarve, vallavanem või hallatava asutuse juht
kinnitab käskkirjaga palga/töötasu, volikogu kinnitab piirmäärad.
Volikogus toimunud arutelu käigus muudeti osad ettepanekuga esitatud palgamäärad.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend ja
ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.48
Päevakorrapunkt nr 4
Avinurme Vallavolikogu 27.03.2014.a.määruse nr 8 muutmine.
Kuulati: Anne Paas
Tegemist määrusega, mis kehtestab volikogu tasustamise korra. Vastavalt vastu võetud
eelarvele on tasu suurenemine. Vallavolikogu esimehele makstakse tasu 273 €, vallavolikogu
aseesimehele makstakse tasu 90 €, kui aseesimees on asendanud volikogu esimeest või
esindanud valda kalendrikuu jooksul. Kui asendamist või esindamist ei ole toimunud,
makstakse aseesimehele volikogu istungist osavõtu eest 23 €.
Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse tasu 46 €, kui toimunud komisjoni
istungi tulemusena on vallakantseleisse esitatud allkirjastatud protokoll. Kui komisjoni
istungit kalendrikuu jooksul ei toimunud, makstakse alatise komisjoni esimehele volikogu
istungist osavõtu eest 23 €. Vallavolikogu liikmele (v.a esimees, aseesimees) makstakse
volikogu istungist osavõtu eest 23 €. Volikogu protokollijaga sõlmitakse käsundusleping,
töötasu 57 €.
O t s u s t a t i: Avinurme Vallavolikogu 27.03.2014.a.määrus nr 8 muuta. Määrus kehtib
tagasiulatuvalt 01.01.2016?
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.49
Päevakorrapunkt nr 5
Vallavanema töötasu kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas
Vastavalt KOKS § 22 lg 1 punktile 19 on volikogu pädevus vallavanemale töötasu kinnitada.
O t s u s t a t i: vastavalt kinnitatud eelarvele määrata vallavanema töötasuks 1 717 eurot kuus
tagasiulatuvalt 01.01.2016.a. Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.109
Päevakorrapunkt nr 6
Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee rajamise I etapi omaosaluse
garanteerimine.
Kuulati: Aivar Saarela
Põhiprojekt on EAS-ile esitatud, projekti eelarve on esialgsest kavandatust tunduvalt
suurenenud: Kokku 600 331 € ( projekterimine, ekspertiis projektile, omaniku järelevalve
ehitamine ) EAS toetus 394 087 €, omafinantseerimine 206 244 €

O t s u s t a t i: Garanteerida Avinurme valla eelarvest EAS-ile esitatud projekti „ Avinurme
kergliiklustee I etapi rajamine“ omaosaluse rahastamine summas kuni 206 244 €
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.110
Päevakorrapunkt nr 7
Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 31.03.2016.a. seisuga. Tulude ülekaal kuludest
153 594,35 €.
Tulude eelarve üldmaht 2 188 351 €, täitmine 507 392 €/ 23,19%
Kulude eelarve üldmaht 1 861 381 €, täitmine 353 798 €/ 19,01%
Kassa, panga jääk 719 813 €
31.12.2015
566 218 €
31.03.2015
534 839 €
Üksikisiku tulumaksu laekumine 156 114 €
31.03.2015
156 648 €
31.03.2014
137 263 €
Laekumine on vähenenud võrreldes 2015.a. 534 €, suurenenud 2014.a.võrreldes 18 851.Eelarve 660 000 €, täitmine 23,65%.
Vallavalitsuse info:
Kinnitati Avinurme valla 2016.a. hankeplaan.
Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
Korraldatakse alla lihthanke piirmäära jääv hange Avinurme valla haljasaladel heakorratööde
töövõtja leidmiseks
Volikogu nimetas valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise koostamise komisjoni
liikmeteks Ants Rummel´i ja Verner Mölder´i.
Päevakorrapunkt nr 8
Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esindajate nimetamine.
Kuulati: Anne Paas
„Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamise“ projekti partnerite koosolekul otsustati, et
ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks moodustatakse juhtkomisjon, kuhu kuulub kaks valla
esindajat.
O t s u s t a t i: Nimetada Põhja Tartumaa haldusreformi juhtkomisjoni Avinurme valla
esindajatena vallavanem Aivar Saarela ja volikogu esimees Anne Paas.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.111
Päevakorrapunkt nr 9
Nõusoleku andmine rendilepingu sõlmimiseks.
Kuualti: Mari-Liis Tikerperi

MTÜ Just Mind koostöös aktiivsete koolinoortega koostas projekti, et Avinurme staadioni
maa-alale rajada discgolfi väljak. Taotlus esitati PAK-i Leader meetmesse 3.
Tegemist viimastel aastatel aktiivset kasutust leidnud spordialaga. Discgolfi väljaku rajamine
täiendaks suurepäraselt meie sportimisvõimalusi. Projekti teostumiseks on tarvis staadioni
maa-alale kasutusõigsut.
O t s u s t a t i: Anda nõusolek vallavalitsusele sõlmida rendileping Avinurme staadioni maaala rentimiseks MTÜ-le Just Mind
Poolt 7 volikogu liiget, Mari-Liis Tikerperi taandas end otsustamiselt, võeti vastu otsus nr.112
Päevakorrapunkt nr 10
Komisjonide töö, tutvumine 2016 aasta tööplaanidega, mitmesugust
Kuulati: Aleksei Männiste
Komisjoni esimees tutvustas eelarve- ja majanduskomisjoni 2016 aasta I poolaasta tööplaani.
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni istungite protokollid ja tööplaan on avaldatud valla
kodulehel. http://www.avinurme.ee/?s=962
Kuulati: Mari- Liis Tikerperi
Haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees andis teada, et komisjoni järgmine istung
toimub 28. aprillil, kus päevakorras on sotsiaalteemad ning arutusel sotsiaaltransporditeenuse
osutamise kord.
Kuulati: Arvi Pihlak
Revisjonikomisjoni esimees tutvustas revisjonikomisjoni 2016 aasta tööplaani. Tööplaan on
avaldatud valla kodulehel. http://www.avinurme.ee/?s=962
Päevakorrapunkt nr 11
Mitmesugust
Kuulati: Anne Paas
Volikogu on eelnevalt arutanud, et Avinurme Gümnaasiumi esimesse klassi astujatele oleks
ilus kinkida Avinurme valla ja volikogu poolt koolimütsid. Volikogu on ettepanekut toetanud,
kuid kahjuks puudub eelarves selleks eraldi kululiik. Kool soovib kinnitust, kas Avinurme
valla 2016 aasta eelarvest leitakse võimalus kooliminejatele mütsid kinkida või tuleb
lastevanematel mütsid ise osta?
Ühine otsus oli, et Avinurme vallavolikogu ja vallavalitsus leiab rahalised vahendid
Avinurme Gümnaasiumi 2016/2017 õppeaasta esimesse klassi astujatele kinkida koolimütsid.
Arutleti Avinurme valla muuseumi teemadel. Eelarve- ja majanduskomisjoni järgmine
koosolek, kus päevakorras on Avinurme muuseumi hetkeolukord ja edasised võimalused,
toimub 20. aprillil, kuhu on kutsutud ka SA Avinurme Elulaadikeskuse juhatuse esimees Rene
Alberi.
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval 19. mail kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas

/allkiri/
Imbi Kaarama

Volikogu esimees
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