AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
18.08.2016.a. nr.37
Algus 17.00 lõpp 19.45
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 9 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Arvi Pihlak,
Verner Mölder, Aivar Pakkas, Mari-Liis Tikerperi, Jan Tooming, Jüri- Henn Uuetoa,
Krista Pedak.
Puudusid: Aleksei Männiste, Ants Rummel,
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja, Urve Toominggümnaasiumi direktor, Ursula Orastu- lasteaia juhataja.
Kinnitati päevakord:
1. Avinurme valla haridusasutuste valmisolek uueks 2016/2017 õppeaastaks.
2.Vallavara müük, korter Ulvi 2-5.
3. MTÜ Just Mind tagastamisele kuuluva tegevustoetuse andmine.
4.Haldusreformi läbirääkimistest.
5. Vastus Saare Vallavolikogu 29.juuni 2016 otsusele nr 27 „Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks „
6. Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
7. Ülevaade 2016 aasta tünnilaadast.
8. MTÜ Avijõe Seltsi avalduse arutelu.
9. MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja teavitus.
10. Tutvumine Avinurme Külavanemate Koja ettepanekutega.
11. Mitmesugust.
Tutvumine Änniksaare küla arengukavaga

Valla valimiskomisjoni teade: Avinurme valla valimiskomisjoni otsuse alusel on peatunud
Tiiu Kruus´i volitused volikogu liikmena, asendusliikmeks on kinnitatud Jan Tooming.
Päevakorrapunkt nr.1
Avinurme valla haridusasutuste valmisolek uueks 2016/2017 õppeaastaks.
Ursula Orastu andis ülevaate lasteaia valmisolekust uueks õppeaastaks.
Õpetajad olemas, uus õpetaja on naabervallast. Lapsi on sõimerühmas 10, vaba veel 2 kohta.
Kokku on lapsi 50. Õppevahendid on tellitud.
Mureks on jätkuvalt füüsiline keskkond, kuid õppetööd hoone olukord otseselt ei sega. KIK
valmistab koostöös Rahandusministeeriumiga ette avatud taotlusvooru kohaliku omavalitsuste
lasteaedade rekonstrueerimiseks. Eesmärk on parandada lasteaiahoonete energiatõhusust ja
vähendada ülalpidamiskulusid. Läheme koolitusele lootuses saada rahastust lasteaia hoone

parendamiseks. Meetme eeldatav maht on ligi 14miljonit eurot ning taotluste esitamise
tähtaeg on 16. jaanuar 2017.
Anne Paas küsis, kas lasteaial oleks tarvis rahalist lisatoetust eelarvest. Juhataja sõnul oleks
tarvis pesukuivatit.
Urve Tooming edastas info koolist. Nimekirjas on 177 õpilast, mis on 10 last vähem, kui
eelmisel õppeaastal. Ametikohad on täidetud, tööle võetud uus klassiõpetaja.
Spordihoones lõpetatakse tööd uue nädala alguses. Ettevalmistatud on kooliõe medkabinet,
I klassi laste koolimütsid on tellitud.
Anne Paas: Kas on koolil tarvis rahalist abi?
Direktori arvates oleks üht-teist tarvis remonditud fuajeesse, mureks on hoone ventilatsioon.
Päevakorrapunkt nr.2
Vallavara müük, korter Ulvi 2-5.
Kuulati: Imbi Kaarama
Korter on olnud aastaid elaniketa, ruumid vajavad tõsist remonti, sest tarvis vahetada aknad,
välisuks, ehitada küttesüsteem, samuti, vee- ja kanalisatsioonisüsteem jne
Arutatud on sotsiaalkorteriks kohandamise mõtet, kuid rahaliste võimaluste puudumisel ei ole
vallavalitsus suutnud korteri olukorda parandada.
Volikogu otsuse alusel korraldas vallavalitsus 2012.a.korteri kirjaliku avaliku enam pakkumise, kuid soovijate puudumise tõttu enampakkumine luhtus. 2013.a.esitati avaldus
korteri ostmiseks, volikogu andis nõusoleku, kuid korteri ostja ei võtnud rohkem ühendust
ning volikogu otsustas 22.09.2015 otsustuskorras müügi tühistada.
Taaskord on tuntud huvi korteri vastu, A. Jevdokimov esitas avalduse korteri ostmiseks, ostja
on teadlik korteri olukorrast.
O t s u s t a t i: Müüa korter Ulvi 2-5 otsustuskorras hinnaga 100 €, müügiga seosesolevad
kulud tasub ostja. Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.121

Päevakorrapunkt nr.3
MTÜ Just Mind tagastamisele kuuluva tegevustoetuse andmine.
Kuulati: Anne Paas, selgitusi jagas Mari-Liis Tikerperi MTÜ esindajana.
MTÜ Just Mind palub tagastatavat tegevustoetust summas 5300 € , mille eesmärk on PRIA
LEADER toetusega saadud disc golfi väljaku projekteerimine ja ehitus.
MTÜ kinnitusel tehakse omalt poolt kõik, et kogu asjaajamine, tegevus ja seega ka taotluse
reaalne ülekandmine jääks 2016.aasta sisse.
Projekti „Avinurme MKM disc golf väljaku rajamine“ kogusumma on 5891,64. MTÜ
omaosalus 591,64 kaetakse omavahenditest, toetustest ja annetustest.
Arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et sellel aastal võib küll jõuda väljaku projekteeritud ja
ehitatud, aga PRIA rahastusotsus ei pruugi selle aastaga jõuda. Otsustati lükata taotluse
menetlemine jaanuari kuusse, siis on kindel ajaline garantii olemas, et jõutakse eelarveaastal
töödega valmis ning rahastus peale. Põhimõtteliselt olid kõik volikogu liikmed tagastatava
tegevustoetuse andmisega nõus.

Päevakorrapunkt nr.4
Haldusreformi läbirääkimistest.
Kuulati: Anne Paas, Aivar Saarela
Projekti „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“ Peipsi piirkonnas on toimunud
kaks ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolekut. Osalejateks Avinurme, Kasepää,
Torma, Lohusuu, Mustvee, Palamuse ja Saare esindajad. Juhtkomisjoni esimeheks valiti
Aivar Saarela.
Arutusel on olnud:
ühinenud valla nimi, esitatud ettepanekud: Vaiga, Kesk-Peipsi, Vooremaa ja Põhja
-Tartumaa. Avinurme valla ettepanek, Peipsinurme.
ühinevate omavalitsuste haldusmudel, milleks on pakutud kombineeritud
haldusmudel, piirkonnapõhist kombineeritud juhtimissüsteem, teenusekeskused
valdadesse.
investeeringute
kava koostamise põhimõtteid. Investeeringute kava on
ühinemislepingu lisaks olev dokument. Iga omavalitsus esitab kavasse objektid,
millesse suudab investeerida 6 a perspektiivis (2017 – 2022).
omavalitsusüksuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle Valla hallatava asutuse
koosseisu. Ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust oma töövaldkonnas juhul
kui valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti. Ümberkorraldamisel ja uute
teenistujate teenistusse võtmisel leitakse personal eelkõige Valla sisekonkursi teel.
Volikogu liikmed tutvusid Avinurme valla investeeringute kavaga. 4 olulisemat investeeringut
lähiaastatel on spordihoone, lasteaiahoone ja kultuurikeskuse rekonstrueerimistööd ning
kergliiklustee rajamine. Investeeringute kogusumma on 4 783 875 €, valla osalus 595 254 €.
Arutleti haldusreformi teemadel ning otsustati:
Toetame teenusekeskuset haldumudelit ning Avinurme vallas peaks olema kaks
teenusekeskust: Avinurme II tasand ja Ulvi I tasand. Teenusekeskuses peaks kindlasti olema
sotsiaaltöötaja, majandusspetsialist, registripidaja- infotöötaja.
Halduskeskus Mustvees.
Toetame osakondade tekkimist (finants, majandus, sotsiaal, haridus, kultuur ja sport ning
arengu, planeerimisosakond) osakondade juhid töötaksid keskuses.
Volikogu moodustamiseks: piirkondliku mandaatide jagamise mudel.Volikogu liikmete arv
tuleneb seadusest ja sõltub elanike arvust, kuid mitte vähem kui 3 liiget omavalitsusest.
Poolt 9 volikogu liiget.
Haldusreformialane teave töörühmade ja juhtkomisjoni koosolekutest on avaldatud Avinurme
valla kodulehel.
http://www.avinurme.ee/?s=1226

Päevakorrapunkt nr.5
Vastus Saare Vallavolikogu 29.juuni 2016 otsusele nr 27 „Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks „
Kuulati: Anne Paas
Saare Vallavolikogu esitas 29.juuni 2016 otsusega nr 27 ettepaneku alustada
ühinemisläbirääkimisi Peipsiäärsete omavalitsustega ühtse omavalitsusüksuse
loomiseks ja kutsuda ühinema Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Torma, Pala, Palamuse
vallad ja Mustvee linna.
Meie ettepanek 21.jaanuaril oli Lohusuu , Tudulinna Laekvere, Mustvee, Torma Kasepää ja
Saare omavalitsustele. Lohusuu, Mustvee, Kasepää ja Tudulinna nõustusid ettepanekuga.
Tudulinna on samas jäänud Alutaguse poolele läbirääkijaks ning täna täpselt nende suunda ei
teagi.
Laekvere Vallavolikogu keeldus läbirääkimiste alustamisest , nende suunaks on
Tamsalu, Rakke, Väike-Maarja või Vinni valla suund. Torma Vallavolikogu otsustas
eilsel volikogu istungil valida Jõgeva suuna.
Volikogu liikmete arvates, tuleks jätkata läbirääkimisi nende omavalitsustega, kellele
ise ettepaneku esitasime ja kes on nõusoleku ühinemiseks andnud. Saare volikogu
ettepanekuga haaratud Pala ja Palamuse kaasamine ei ole meile vastuvõetav, sest
Avinurme vallal puuduvad nimetatud omavalitsustega ajaloolised, majanduslikud,
logistilised ja sotsiaalsed seosed
O t s u s t a t i:
1.Nõustuda Saare Vallavolikoguga otsusega valdade osas, millega liitumist on Avinurme vald
ise algselt soovinud: Lohusuu, Mustvee, Kasepää, Saare, Torma.
2.Mitte nõustuda Saare Vallavolikogu otsusega Pala ja Palamuse valdade osas, sest puuduvad
ajaloolised, majanduslikud, logistilised ja sotsiaalsed seosed
Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.122
Päevakorrapunkt nr .6
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
Vallavalitsuse tööst andis ülevaate vallavanem Aivar Saarela.
Korraldatud hangete tulemused :
Avinurme valla kruusateede renoveerimise parim pakkumus Moreen OÜ-lt 17 317,76 € koos
käibemaksuga.
Avinurme valla teede ja tänavate pindamise parim pakkumus Lemminkäinen Eesti AS -ilt
summas 28 683,4 € koos käibemaksuga.
Parim betoonipakkuja hakkehoidla betoneerimistöödele Rakvere Betoon OÜ-lt.
Avinurme valla Avinurme võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine aastateks
2016-2026 „ Parim pakkumus FIE Aare Vabamägi´lt. 4 783.20 / sh km )

Ehitusalane tegevus:
Väljastati kaeveluba kraavi ja tiigi kaevamiseks Rakvere tn 75 kinnistule.
Väljastati ehitusload Lustimetsa kinnistule Kiissa külasse teenindushoone ehitamiseks,
Sälliksaare külasse Haaviku kinnistule garaaž-töökoda ehitamiseks ning Nurme kinnistule
majandushoone ja abihoone ehitamiseks, ehitusteatis MTÜ-le Reino Jahilasketiir peamaja
katuse vahetamiseks.
Väljastati kasutusload Võidu tn 39 elamule, Nurme tn 4 asuvale garaažile, Kulli kinnistu
elamule Vadi külas.
Projekteerimistingimuste väljastamine
MTÜ-le Just Mind projekteerimistingimused disc golfi mänguala projekteerimiseks ja
rajamiseks. Kasutusse võetav maa-ala: 16401:002:0416 (staadion ja terviseradade ala; skate
parkist kuni Põllu tn nurgani ehituspoe juures)
Tehtavad tööd: üheksa korvi ja viskealaga mänguala rajamine. Projekt arvestab maa-ala teega
piirnemise tõttu liiklusohutust ja viskealad ei takista kuidagi maa-ala teisi kasutusviise
(staadionit, skateparki, suusaradu jms).
Maarefomialane tegevus
Anti nõusolekud maa riigi omandisse jätmiseks, määrati maadele aadress, suurus ning
sihtotstarve.
Ulvi külas Tiigi, 18462 m2 , Torniserva, pindala 0,33 ha, Platsi, pindala 2617 m2, Nurga,
pindala 17050 m2
Paadenurme külas Kopramaa, pindala 9,69 ha , Kirsimetsa, pindala 2,53 ha, Silla, pindala
0,50 ha.
Laekannu külas Jospra, pindala 7398 m2 ning Madala, pindala 0,64 ha.
Tammessaare külas Hundisilla, pindala 15192 m2, ning Ojaääre, pindala 5,13 ha.
Esitati ettepanek jagada Avinurme alevikus asuv maa pindalaga 2,26 ha kolmeks:
0,26 ha sihtotstarve transpordimaa , 0,56 ha ning 1,44 ha sihtotstarbeta maad.
Adraku külas Augu, pindala 1,78 ha ning Võpsiku, pindala 4,27 ha.
Kõveriku külas Tamme, pindala 1,13 ha.
Vadi külas Kellase, pindala 9717 m2, Pardihaua, pindala 1,45 ha.
Kõrve külas Tillivälja, pindala 3,42 ha,
Avinurme alevikus Veskiluha, pindala 17470 m2,
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate maade suurus, maksumus, piirid ning
maakasutuse sihtotstarbed
Avinurme alevikus Aasa põik, pindala 1774 m2, Ülejõe tänav, pindala 6240 m2, Ülejõe põik,
pindala 1257 m2, Viinajõe tänav, pindala 762 m2, Veetorni tänav, pindala 955 m2, Valgelepa
tänav, pindala 960 m2, Sepa tänav, pindala 4201 m2, Põllu tänav, pindala 14980 m2, Põllu
põik, pindala 1591 m2, Nurme tänav, pindala 602 m2, Niidu tänav, pindala 1473 m2, Männiku
tänav, pindala 2205 m2, Metsanurme tänav, pindala 5432 m2, Metsa tänav, pindala 2722
m2Metsa põik, pindala 1352 m2, Masti tänav, pindala 705 m2, Lepa tänav, pindala 4601 m2,
Kase tänav, pindala 4588 m2, Jõe tänav, pindala 496 m2 , Estakaadi tänav, pindala 2851 m2,
Avi tänav, pindala 1017 m2 , Aasa tänav, pindala 3843 m2
Kõveriku külas Jaama tee, pindala 4,718 ha, Kõveriku-Alekere tee, pindala 2,014 h.,
Kaevussaare külas, Kaevussaare tee, pindala 1,23 ha.
Vadi külas Metsakaja tee, pindala 270 m2.
Paadenurme külas, Muru tee L1, pindala 3,22 ha, L2 pindala 3,338 ha

Avinurme alevikus, Pärniku tn 4, pindala 4159 m2 , Pärniku tn 7, pindala 3867 m2
sihtotstarve elamumaa 001(E);
Anti nõusolek katastriüksuste jagamiseks.
Ilvese katastriüksus Laekannu külas 16402:001:0068 jagati Ilvese ja Ilveseraja
katastriüksusteks.
Ilvese katastriüksus Laekannu külas 16402:001:0067 jagati Ilvesepõllu ja Ilvesemetsa
katastriüksusteks
Pärna katastriüksus Laekannu külas 16402:001:0009 jagati Pärna ja Kõrvepõllu
katastriüksusteks
Reservfondist raha suunamine.
300 € toetus Ülejõe külaseltsile, 150 € noore pesapalluri toetus, 300 € MTÜ-le Reino
Jahilasketiir projektide toetus.
2016 aasta HAJAASUSTUSE PROGRAMM
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni ettepaneku alusel rahuldati Andrus Tsapenko
taotlus, „Õuna talu , Adraku küla, septiku 3 m3 komplekti paigaldamine koos imbväljakuga“
Toetuse suurus: 2268,11 eurot ( sealhulgas kohalik omavalitsus 1134,06 ja riik 1134,05).
Planeeritav projekti kestus 15 kuud toetuslepingu sõlmimisest.
Vallavanem andis ülevaate koolitranspordi korraldamisega seonduvast.
Anne Paas: Järgmiseks volikogu istungiks esitada vallavalitsuse sotsiaaltransporditeema
lahendus, samuti vajab korraldamist transport Mustveega.
Esitati ettepanek, et 4 tonni märkidele tuleb panna lisatahvel, mis informeerib, et valdaja loal
on raskeveokitel liiklemine lubatud.
Pearaamatupidaja Heli Kalaus andis ülevaate eelarve hetkeseisust:
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 31.07.2016.a. seisuga.
Tulude ülekaal kuludest 218 566,24 €. Üldse laekunud tulusid 1 150 027 € s.o. 52,55 % ja
kulutatud 931 461,32 €, s.o. 50,04 %.
Tulude eelarve 2 188 351 €, täitmine 1 150 027,56 €/ 52,55 %
Kulude eelarve 1 861 381 €, täitmine 931 461,32 €/ 50,04%
Kassa, panga jääk 784 785 € ( 31.07.2015 583 688 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 388 286 € ( 2015.a. 370 242 €, 2014.a.318 839 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2015.a. 18 044 € ja 2014.a. võrreldes 69 447 €. Eelarve
on 660 000 €. Täitmine 58,83%.
Järgmisel volikogu istungil tuleb kinnitada eelarve muutmise läbi lisaeelarved.
Päevakorrapunkt nr.7
Ülevaade 2016 aasta tünnilaadast.
Kuulati: Heli Kalaus
Müügikoha tulu 13 422€, piletitulu 14 632 € . Laada kulud hetkel 25 473 €. Mõningad
kulutused võivad veel lisanduda.

Küsimusi tekitas majanduskulu suurus.
Tehti ettepanek revisjonikomisjonil esitada oktoobri volikogusse akt selgitusega, kas laada
korraldamiseks kulunud raha on otstarbekalt kasutatud.
Päevakorrapunkt nr.8
MTÜ Avijõe Seltsi avalduse arutelu.
Kuulati: Anne Paas
MTÜ-l on teostamisel projekt „Avinurme kitsarööpmelise raudtee pikendamine“. Täna on
raudtee pikkus 178 m, projekti eesmärgiks on 1 km pikkuse raudtee rajamine.
Ära on tehtud suur eeltöö, RMK-ga on sõlmitud servituut, tellitud on ehitusprojekt, valminud
on raudtee alus, paigaldatud truubid.
Taotlus EAS- i kevadises voorus toetust ei saanud, uus taotlus esitatakse täiendatultparandatult sügisesse vooru ja ka LEADER-i sügisesse vooru.
Projekti ehituluba menetles Tehnilise Järelevalve Amet ning sealt on nõue relssidele, mida ei
ole lihtne leida. Vajalikke relsse hoitakse broneerituna MTÜ-le kuni 25.augustini, peale seda
kuupäeva viiakse vanarauda.
MTÜ palub eraldada tegevustoetust kitsarööpmelise raudtee relsside ostuks 10 000 €
Relsside kogumaksumus on 12 000 Eurot.
Volikogu liikmed arutasid taotlust põhjalikult. Jõuti üksmeelele, et nimetatud turismialasel
projektil on oluline mõju valla tutvustamisel, kuid vallaeelarvest sellist raha võtta ei ole.
O t s u s t a t i: Eraldada relsside ostmiseks MTÜ-le Avijõe Selts tünnilaada tuludest 2 000 €.
Poolt 8 volikogu liiget, MTÜ liige Verner Mölder taandas end otsustamiselt.
Võeti vastu otsus nr.123
Päevakorrapunkt nr.9
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja teavitus.
Kuulati: Anne Paas
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda korraldab rahvusvahelise ettevalmistava projekti raames 15.27. septembril 2016 õppereisi Hispaaniasse, Kataloonia piirkonda.
Planeeritakse kolmeaastast projekti, millesse oleks kaasatud kõik meie piirkondade koolid.
Projekti idee on viia sisse koolidesse ainete vahel integreeritud ettevõtlusprogramm, mis annab
noortele juba varakult esimesed teadmised ettevõtlusest ja selle alustamisest maal, et
suurendada kogu meie piirkonnas kasvavate noorte seas potentsiaalsete ettevõtjate hulka.
Projekti täpse sisu, tegevused ja ajakava töötatakse välja koostööseminaril Kataloonias.
Rahvusvaheliste projektide korraldamine ja vedamine on Peipsi-Alutaguse Koostöökoja
juhatuse üks ülesannetest ning koostöölepingu sõlmimise eelduseks on juhatuse esindajate
osalemine lepingute tingimuste väljatöötamises ning allkirjastamises. Piirkonna huvides on
vajalik, et õppereisil osaleb juhatuse liige Aivar Saarela.
Otsustati lubada vallavanem Aivar Saarela tööalasele õppereisile.
Päevakorrapunkt nr.10
Tutvumine Avinurme Külavanemate Koja ettepanekutega
Kuulati Anne Paas, selgitusi jagas Krista Pedak.

Külavanemate Kojas arutati üldplaneeringu ettepanekut ja anti volikogule teada arutelu
tulemused:
Laekannu ja Adraku tee rekonstrueerida tolmuvabaks, Laekannu-Saare tee remontida,
lõpetada Toode tee remont, toetada teeremonti lastega peredel, korrastada Ulvi koolimaja
juurde viiva tee truup ning Vadi teeäärsete kinnistutele viiva tee truup.
Vadil tarvis laululava korrastada, mänguväljak ja kõlakorda vajavad uuendamist. Olemas
projekt aida ja tünnide väljaku ehitamiseks. Remonti vajab samuti Ulvi laululava.
Laekannus maakonnaliini lõpp-peatusesse paigaldada päikesepatareiga valgustus.
Laekannus tagada Jaapra kurvi ohutus- lõigata täisnurkne kurv kaarjaks (nähtavus täiesti
puudub )
Laekannu ja Kaevussaare ümbruskonnas puudub korralik telefonilevi ning Internet on
olematu.
Vallavolikogu võttis esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt nr.11
Mitmesugust.
Vallavolikogu tutvus Änniksaare küla arengukavaga
Änniksaare küla tahab oma linamuuseumi, kodulootoa , kiigeplatsi , inimeste ja kodudega
edasi kesta. Palutakse vallapoolset toetust alljärgnevalt:
1. Külaürituste läbiviimiseks ja heakorrastuseks vähemalt 100 eurot igal aastal. 2016.aastal
paigutame katkiläinud piimapuki asemele pingi. Selleks palume lisaraha 50 eurot.
2. Vajame talvisel ajal külateede lahtilükkamist ja koduõuest väljapääsemist. Vallatraktor
peaks väljapääsuteed kindlustama Mäel, Kaasikul, Keskkülas, Allikul- Põllul ja Jaagapral.
3. Tahame külakroonika kaante vahele saada, selleks vajame umbes 300 eurot trükkimise
tarvis.
Otsustati: Külavanemale antakse teada, et raha taotlemiseks järgmise aasta valla eelarvest
tuleb esitada vastav taotlus enne 15.oktoobrit.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 29. septembril.
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

