AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
02.06.2016.a. nr.36
Algus 18.00 lõpp 19.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Arvi Pihlak,
Verner Mölder, Aivar Pakkas, Mari-Liis Tikerperi, Aleksei Männiste, Jüri- Henn
Uuetoa.
Puudusid: Tiiu Kruus, Ants Rummel, Krista Pedak ( osales istungil alates 5
päevakorrapunkti arutelust ) .
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem.
Kinnitati päevakord:
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine, jätkamine.
2. Haldusreformi juhtkomisjoni esindajate nimetamine.
3.Avinurme valla 2015 majandusaasta aruande kinnitamine.
4.Maade taotlemine munitsipaalomandisse.
5.Tagastamisele kuulvate tegevustoetuste andmine.
6.Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
7.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine, jätkamine
Kuulati:Anne Paas
Olukord, kus ühinemisläbirääkimisi peetakse paralleelselt mitmel suunal, ei anna piisavat
kindlust kokkulepete saavutamise osas. Tuleb otsustada, kellega lõpetame läbirääkimised ning
kellega haldusreformi korralduse üle läbirääkimisi jätkame. Hetkel toimuvad läbirääkimised
Iisaku ja Põhja- Tartumaa suunal. 31. mail toimusid mõlema piirkonna juhtkomisjoni
koosolekud. Projekti „Põhja-Tartumaa“ juhtkomisjoni koosolekul otsustati moodustada kaks
läbirääkimiste piirkonda – Jõgeva (Jõgeva vald, Jõgeva linn) ja Peipsi (Lohusuu, Kasepää,
Saare, Avinurme vald ja Mustvee linn). Torma ja Palamuse vallad on esialgu mõlemas
piirkonnas, kuni volikogud on teinud lõpliku otsuse suuna valiku osas. Volikogude seisukohad
peavad selguma juunikuu jooksul.
Meie vallas toimusid rahvakoosolekud 1. juunil Vadil, Avinurmes ja Ulvil. Rahvaga
haldusreformi teemat arutades oli peaaegu üksmeelne seisukoht ( 2 erapooletut ) : Avinurme
rahvas on alati liikunud Tartu suunal, Alutaguse piirkonnaga seost ei tunta.

O t s u s t a t i:
1. Lõpetada Iisaku Vallavolikogu 22.oktoobri 2015.a. otsusega nr 97
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja
läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.
2.Jätkata Jõgevamaa Omavalitsuse Liidu projekti „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse
moodustamine“ algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja läbirääkimised
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise
tulemusena uus omavalitsusüksus Peipsi piirkonnas.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.115

Päevakorrapunkt nr 2
Haldusreformi juhtkomisjoni esindajate nimetamine.
Kuulati: Anne Paas
Viimasel projekti „Põhja-Tartumaa“ juhtkomisjoni koosolekul otsustati, et juhtkomisjoni
kuulub igast omavalitsusest kolm esindajat. Hetkel on Avinurme valla haldusreformi
juhtkomisjonis kaks liiget, volikogu esimees Anne Paas ja vallavanem Aivar Saarela.
Teen ettepaneku nimetada kolmandaks liikmeks majandusnõunik Aivar Parfojev.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.116.
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
Kuulati: Anne Paas
Vandeaudiitor Audiitorbüroost Fides OÜ Toivo Alajõe on valla majandusaasta
kohta 31.05.2016.a. andnud arvamuse:
Audiitori arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt Avinurme valla finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Helju Paas esitas revisjonikomisjoni arvamuse:
Komisjon kontrollis:
1.Valla ametiasutuse avalike teenistujate, vallavolikogu, vallavalitsuse ning valla
ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide osalemist äriühingutes ning toimingupiirangutest
kinnipidamist.
2.Avinurme valla 2015 majandusaasta aruannet ning tutvus Audiitorbüroo Fides OÜ
arvamusega.
Valla õigusaktidega tutvudes leiti 1 toimingupiiranguga otsus:
Avinurme Vallavolikogu 22.09.2015.a.otsus nr. 69 „ Nõusoleku andmine üürilepingu
sõlmimiseks „ Toimingupiirangut on jälgitud, Tiiu Kruus hääletamisel ei osalenud.

Komisjoni arvamus Avinurme valla 2015 majandusaasta aruande kohta ühtib Audiitorbüroo
Fides OÜ arvamusega.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2015.a.majandusaasta aruanne kinnitada. Poolt 8 volikogu
liiget, võeti vastu otsus nr.117
Päevakorrapunkt nr 4
Maade taotlemine munitsipaalomandisse.
Kuulati: Imbi Kaarama
Maareformiseadus sätestab tähtaja:30 juuniks peavad munitsipaalomandi taotlused olema
maavalitsusele esitatud.
O t s u s t a t i: Taotleda munitsipaalomandisse :
Maareformi seaduse § 28 lõige 1 punkt 1 alusel 27 valla teed ja tänavat.
Maareformi seaduse § 28 lõige 1 punkt 9 alusel Avinurme alevikus Pärniku tn 4 ja Pärniku tn
7 elamumaad. Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.118
Päevakorrapunkt nr 4
Tagastamisele kuulvate tegevustoetuste andmine.
Kuulati: MTÜ-de esindajate Verner Mölderi ja Mari-Liis Tikerperi selgitusi
Verner Mölder: MTÜ Puhkpilliorkester Avinurme LEADER meetmesse M3 esitatud taotlus
rahuldati ning otsustati toetus määrata projektile, millega on plaanis soetada uued puhkpillid
noortele pillimängijatele. Tagastamisele kuuluvat tegevustoetust on tarvis summas 6 637 €.
Kogu projekti maksumus on 7 374 €, omaosalus summas 737 € on MTÜ-l olemas.
O t s u s t a t i: Üle kanda tagastamisele kuuluv tegevustoetus summas 6 637 € ( kuus tuhat
kuussada kolmkümmend seitse eurot ) MTÜ Puhkpilliorkester Avinurme arveldusarvele,
tingimusel, et PRIA on toetuse saamise kinnitanud.
MTÜ on kohustatud tegevustoetusena antud raha summas 6 637 € hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul PRIA rahastamisest arvates või hiljemalt 30.novembriks 2016.a.tagasi kandma
Avinurme Vallavalitsuse arveldusarvele
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.119, Verner Mölder hääletamisel ei osalenud.
Mari-Liis Tikerperi:
MTÜ Just Mind palub tagastatavat tegevustoetust summas 5 390 € (viis tuhat kolmsada
üheksakümmend eurot), mille eesmärk on PRIA LEADER toetusega saadud videotehnika
väljaostmine. Toetuse tagastamise tähtaeg koheselt pärast PRIA LEADER toetuse laekumist,
kuid mitte hiljem kui 30.11.2016.
Projekti „Noorte videostuudio arendamine“ kogusumma on 5998,80. MTÜ omaosalus 608,80
kaetakse omavahenditest, toetustest ja annetustest.
Projekti taust:
Avinurme noorte fotostuudio on olnud vallale väga heaks partneriks erinevate oluliste
sündmuste jäädvustamisel. 2016. aasta esimeses pooles kirjutasid koolinoored fotostuudio
täiendamiseks uue LEADER projekti, et soetada ka videovarustus. Taotleti raha, et soetada
kaamerad ja droon, mis rikastaks igati koolinoorte meediaprojekte ning annaks väga head
võimalused Avinurme ja piirkonna ürituste (eelkõige tünnilaada) salvestamiseks ning seega
mainekujunduslike materjalide tegemiseks.

O t s u s t a t i: Üle kanda MTÜ Just Mind arveldusarvele tagastamisele kuuluv tegevustoetus
projektile „Noorte videostuudio arendamine „ summas 5 390 € ( viis tuhat kolmsada
üheksakümmend eurot ) tingimusel, et PRIA on toetuse saamise kinnitanud.
MTÜ on kohustatud tegevustoetusena antud raha summas 5 390 € projekti rahastamisest
arvates 5 tööpäeva jooksul või hiljemalt 30.novembriks 2016 tagasi kandma Avinurme
Vallavalitsuse arveldusarvele
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.120, Mari-Liis Tikerperi hääletamisel ei osalenud.
Päevakorrapunkt nr 5
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
EAS on otsustanud Avinurme jalgtee rahastamise ning sügisel korraldame hanke ehitaja
leidmiseks.
Rakvere -Tartu bussiliini osas antud esialgne info, et liin jätkab, ei ole õige. Viimase
informatsiooni järgi on kindel hommikuse bussiga jõudmine Mustveesse, Tartu sõitmiseks
tuleb ümber istuda. Kahjuks ei ole ka selle versiooni kohta veel kirjalikku kinnitust.
Volikogu liikmete arvates tuleb sügisest tõsiselt mõelda, kuidas vallarahvas Mustveesse
perearstile saaks, arutada kohaliku liini toimimist vms.
TÜ Wiru Vili juht lubas järgmisel volikogu istungil selgitada, mis on plaanis mürataseme
alandamiseks.
Volikogu sai kinnituse, et I klassi õpilaste koolimütsid rahastatakse vallaeelarvest.
Arutati vallavanemale ametiauto soetamist, nimetatud teema esitatakse eelarve- ja
majanduskomisjonile arutamiseks.
Vallaeelarve hetkeseis:
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 31.05.2016.a. seisuga.
Tulude ülekaal kuludest 228 183,46 €.
Kokku laekunud tulusid 861 576,19 €, s.o. 39,37 % ja kulutatud 633 392,73 €, s.o. 34,03%.
Tulude eelarve
Kulude eelarve

2 188 351 €, täitmine 861 576,19 €
1 861 381 €, täitmine 633 392,73 €/ 34,03%

Kassa, panga jääk 794 402 €
( 31.12.2015-566 218 €, 31.05.2014-506 485 €, 31.05.2015- 588 735 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 258 976 €
( 31.05.2015- 263 023 €, 31.05.2014-223 182 € )
2016 aastal on tulumaksu laekumine võrreldes 2015.a. vähenenud 4 047 € ja suurenenud
2014.a. võrreldes 35 794 €.
Eelarve on 660 000 €. Täitmine 39,20%.

Vallavanema arvates, et ole tulumaksu vähenemine probleemiks, usutavasti näitaja paraneb
järgmise kuu jooksul.
Päevakorrapunkt nr 7
Mitmesugust.
Tutvuti vallakodaniku pöördumisega Avinurme vallavolikogu poole.
L, Molodõk soovis teada, kas vallal on plaanis midagi ette võtta, et Adraku- Käänu tee saaks
tolmuvabaks ning esitas ettepaneku ca 150 m teelõigul kiiruse piirangu kehtestamiseks.
Info võeti teadmiseks, vallavalitsusele tehti ettepanek lisada nimetatud tee järgmise aasta
teehoiukavasse. Liiklusmärgi paigaldamist ei peetud otstarbekaks.
/allkiri/
Anne Paas

/allkiri/
Imbi Kaarama

Volikogu esimees

protokollija

