AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
30.05.2017.a. nr.48
Algus 17.00 lõpp 18.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Verner Mölder,
Krista Pedak, Arvi Pihlak, Ants Rummel, Tiiu Kruus, Mari-Liis Tikerperi.
Puudusid: Aleksei Männiste, Aivar Pakkas, Jüri-Henn Uuetoa.
Külalised: vallavanem Aivar Saarela, pearaamatupidaja Heli Viiberg
Kinnitati päevakord:
1. Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel
moodustatava Mustvee Vallavolikogu liikmete arvu määramine.
2. Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel
moodustatava Mustvee valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja
mandaatide jaotamine.
3.Mustvee valla valimiskomisjoni moodustamine.
4.Avinurme valla 2016 aasta aastaaruande kinnitamine.
5.Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
6.Komisjonide tegevused.
7.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr.1
Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel
moodustatava Mustvee Vallavolikogu liikmete arvu määramine
Kuulati: Anne Paas:
O t s u s t a t i: Kinnitada moodustuva Mustvee Vallavolikogu liikmete arvuks 21.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.150.
Päevakorrapunkt nr. 2
Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel
moodustatava Mustvee valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja
mandaatide jaotamine
Kuulati: Anne Paas:
O t s u s t a t i: Kinnitada Mustvee Vallavolikogu valimisteks 5 valimisringkonda ning jaotada
mandaadid järgmiselt:

Valimisringkond nr 1 Avinurme vald 5 mandaati, valimisringkond nr 2 Kasepää vald 4
mandaati, valimisringkond nr 3 Lohusuu vald 3 mandaati, valimisringkond nr 4 Mustvee linn
ja Torma valla Võtikvere küla 5 mandaati, valimisringkond nr 5 Saare vald 4 mandaati.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.151.
Päevakorrapunkt nr 3
Mustvee valla valimiskomisjoni moodustamine
Kuulati: Anne Paas
O t s u s t a t i: Moodustada Mustvee valla valimiskomisjon 5 liikmelisena koosseisus: Imbi
Kaarama, Marju Soop, Daisy Utsar, Ruth Jermoškina, Mall Merilo. Asendusliikmed: Tiina
Piigats, Jane Oja. Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.152.

Päevakorrapunkt nr.4
Avinurme valla 2016 aasta aastaaruande kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas
Sõltumatu vandeaudiitori arvamusel kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes
osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval
lõppenud aasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
Pearaamatupidaja Heli Viiberg tutvustas aastaaruande olulisemaid näitajaid ning vastas
küsimustele.
Revisjonikomisjoni esimees Arvi Pihlak andis ülevaate komisjoni tööst.
Komisjon kontrollis valla majandusaasta aruannet ning valla ametiasutuse avalike
teenistujate, vallavolikogu, vallavalitsuse ning valla ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide
osalemist äriühingutes ning toimingupiirangutest kinnipidamist.
Revisjonikomisjoni arvamus Avinurme valla 2016 majandusaasta aruande kohta ühtis
Audiitorbüroo Fides OÜ arvamusega.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2016 aasta aastaaruanne kinnitada. Poolt 8 volikogu liiget,
võeti vastu otsus nr. 153.
Päevakorrapunkt nr.5
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
Kuulati: Heli Viiberg
Tulude ja kulude eelarve on esitatud 30.04.2017.a. seisuga.
Tulude ülekaal kuludest 181 260 €. 30.04.2017.a. €. Üldse laekunud tulusid 724 122 € s.o.
28,27 % ja kulutatud 542 862 €, s.o. 22,50 %.
Tulude eelarve 2 561 839 €, täitmine 724 122 €
Kulude eelarve 2 412 718 €, täitmine 542 862 €.
Kassa, panga jääk 779 779,58 € ( 31.12.2016. 608 519, 49 € )

Üksikisiku tulumaksu laekumine 211 710 € ( 2016 aasta aprilli lõpus 207 733 € )
Laekumine 2017 aastal on suurenenud võrreldes 2016.a. 3 977 € ent võrreldes 2015.a.
vähenenud 2 330 €
Eelarve on 693 000 €. Täitmine 30,55%, norm 33,00%.
Kuulati: Aivar Saarela
Vallavalitsuse tegevus aprill-mai 2017
Lahendati Päästeameti ettekirjutus, telliti internaat-õppehoone-spordihoone
evakuatsiooniskeemi koostamine OÜ-lt Tartu Tuli maksumus 465.50.
Võeti vastu paranduskorraldused maade munitsipaliseerimise menetluses. Parandati
preambula õiguslik alus ning muudeti korrektseks sihtotstarbe numberkood
Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le Vivandor Ulvi külas Keskuse kinnistul asuva
puidutööstuse 10873410 rekonstrueerimiseks.
Väljastati raieload seoses jalgtee projekti ning bussijaama DP-ga.
Kehtestati rendihindinventari ladustamisele Avinurme Kultuurikeskuses- 5 €/m2 ühes
kalendrikuus.
Anti nõusolek Teistera kinnistu jagamiseks Laekannu külas: Teistera, pindala 17213 m2,
Teistera pindala 6,86 ha, Uueteistera pindala 16,51 ha
Eraldati sotsiaalkorter nr 11 Ulvi majas nr 4
Kinnitati Alla RH piirmäära jääva hanke „Avinurme valla munitsipaalmaade mõõtmine“
tulemus. Mõõdistatavate maaüksuste koguarv 35, sh 22 tänavat, 5 teed ja 8 elamumaad.
Parim pakkuja plaanimaterjali alusel mõõtmiseks OÜ GENN-MK 84 €/toimik , LEST-97
süsteemis mõõtmisel FIE Jaak Reimaa 200 €/toimik
Kooskõlastati töö „Tugimaantee 35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme rekonstrueerimise kraavide
kaevamine.
Arutati taotlust lubada liikuda raskeveokiga Põllu tänaval. Põllu tänava tee ja teerajatise
kahjustamise vältimiseks, ei väljasta Avinurme Vallavalitsus metsaveotraktorile
sissesõiduluba massipiirangu alasse.
Kinnitati lihthanke „Heakorratööd Avinurme valla haljasaladel 10.05.2017-10.10.2017 “
tulemus. Parim pakkuja Horeksal Grupp OÜ 7186 € ( koos km )
Otsustati korraldada Avinurme valla kruusateede remondi lihthange. Vallavalitsuse liikmed
käisid tutvumas Kase tänava olukorraga, otsustati paigaldada truup, et vihmavesi saaks
liikuma.
Väljastati kasutusteatis Võidu tn 11-Võidu tn.13 veetrassile
Esitatakse Mustvee LV taotlus, et Avinurmes alustaks septembrist 2017.a.tegevust Mustvee
Muusika- ja Kunstikooli filiaal.
Resevfondist suunati 300 € MTÜ Pritsimeeste Seltsile noorteringi lõpulaagri korraldamiseks
IVEK-ile PATEE
Vallavanem andis ülevaate Tünnilaada ettevalmistamise käigust. Piletimüügile tulevad appi
Adraku, Ulvi ja Vadi külad, töö edaspidi laata korraldava MTÜ moodustamiseks veel käib.

Päevakorrapunkt nr. 6
Komisjonide tegevused.
Mari-Liis Tikerperi andis ülevaate komisjoni tegevustest
Sotsiaalvaldkond tegeleb hetkel toetuste ja teenuste ühtlustamise ja ühise määruse
koostamisega.
Kultuuri töörühm on esitanud ülesande valdades mõelda, millised toetused tuleks
määrata valla eelarvest otse ehk ilma eraldi taotlemiseta. KHS komisjonilt viiakse
haldusreformi kultuuri-spordi töögruppi järgmised ettepanekud:
- Traditsioonilised üritused
- Külad (kuidas näha ette külade tegevuse rahastamine)
- Kogukonnakogu
- Surnuaiapühad (kulud: orkester vm muusika, laululehed, kuulutamine, tehnika - võim)
- Usulised organisatsioonid
- Tuletõrje
- Muuseumid
Lisaks on tulnud algatus, et luua ülevallaline pensionäride ühendus Mustvee valda Lohusuu ajab asju
Haridus-noorsootöö töörühmaga seoses peeti oluliseks
- Koolialustajate ja koolilõpetajate meelespidamine;
- Koolilõpetamise traditsioonid - parimate tunnustamine
- Noorsootöö rahastamine (huviharidus ja huvitegevus)
- Muusikakooli toetamine ja töö
Päevakorrapunkt nr. 7
Mitmesugust.
Järgmine volikogu istung toimub 27.juunil algusega kell 17.00
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Anne Paas
Volikogu esimees

Imbi Kaarama
protokollija

