AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
04.08.2014.a. nr.13
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, Ants Rummel, Verner Mölder,
Jüri- Henn Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Mai Tooming ( osales istungil alates 17.30-st,
päevakorrapunkti nr 3 arutamisest ), Arvi Pihlak, Aivar Pakkas.
Puudusid: Aleksei Männiste, Rainer Järvelaid ja Tiiu Kruus.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem
Päevakorda hääletati lisapunktina toetuse andmine Avinurme Spordi- ja Terviseseltsile
Päevakorras:
1.Katlamaja esise platsi ja staadionile viiva teelõigu asfalteerimine.
2.Ulvi Rahvamaja katlaseadmete müük .
3.Hajaasustuse programmi kaasrahastamine reservfondist .
4.Vallaeelarve muutmine.
5.Vallavalitsuse info.
6.Toetuse andmine Avinurme Spordi- ja Terviseseltsile.
7.Mitmesugust .

Päevakorrapunkt nr 1
Katlamaja esise platsi ja staadionile viiva teelõigu asfalteerimine
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
Eelarve- ja majanduskomisjonis, vallavalitsuse istungil ning ka eelnevatel volikogu istungitel
on jutuks olnud nimetatud asfalteerimine. Sellel suvel toimub Venevere – Pärniku teelõigu
remont ja sellega seoses on teetööde tehnika lähedal. Võimalik on saada soodsam hind mitme
teguri kokku langemisel.
Kuna kõne all oleval alal toimub ka hakkepuidu vedu katlamaja juurde suuremate hakkepuidu
veokitega, ei ole otstarbekas panna bituumen-killustik katet.
Päevakorrale on lisatud 2 hinnapakkumist, kui volikogu otsustab, et antud alad on mõistlik ja
vajalik sel aastal asfalteerida, siis vallavalitsus tegeleb teemaga edasi. .
O t s u s t a t i: Anda nõusolek katlamaja esise platsi ja staadionile viiva teelõigu
asfalteerimiseks. Tööala on ca 700 m2. Vallavalitsusel esitada hinnaküsimus vähemalt 3-le
firmale. Poolt 7 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr .35
Päevakorrapunkt nr 2
Ulvi Rahvamaja katlaseadmete müük
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem

Eelarve- ja majanduskomisjonis, vallavalitsuse istungil ning ka eelnevatel volikogu istungitel
on otsustatud Ulvi rahvamaja õhksoojuspumpadega küttele üleviimine ja katlamajana
kasutatavate ruumide rendilepingu lõpetamine. Rendilepingu lõpetamiseks on vaja ruumid
vabastada. Kuna vald ei näe enam vajadust nendes ruumides olevate katelseadmete järele, on
mõistlik need panna müüki koos ostja poolse demonteerimisega.
O t s u s t a t i: Müüa kirjalikul enampakkumisel Ulvi rahvamaja katlasüsteem. Alghind 2000
€. Vallavalitsusel koostada enampakkumise dokumendid ja viia enampakkumine läbi.
Poolt 7 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.36
Päevakorrapunkt nr 3
Hajaasustuse programmi kaasrahastamine reservfondis.t
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
Eelmisel valitsuse istungil andsime garantiikirja, et kaasrahastame hajaasustuse programmi
ning esitame selleks reservfondist raha taotluse volikogule.
O t s u s t a t i: Suunata reservfondist 1 796 € Hajaasustuse programmi valla osaluseks.
Poolt 8 volikogu liiget Võeti vastu otsus nr.37
Päevakorrapunkt nr 4
Vallaeelarve muutmine ( lisaeelarve ).
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
O t s u s t a t i. Muuta valla 2014 aasta eelarvet: Tulud/kulud 26 298 €
Laada tulu 7 213 €, suunatud: administreerimiskuludeks 350 €, sõidukite ülalpidamise kulud
700 €, inventari kulud 210 €, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 5 953 €.
Tululiik 3224 laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest projekt „Töötu tööharjutuse
teenus“ 14 548 € suunatud kuluks Töötute sotsiaalne kaitse 5524 koolitusteenus.
Tululiik 35000014 Maavalitsused 1 796 € „ Hajaasustuse programm“ suunatud kulusse
tegevusala 06300 Veevarustus kululiik 45028.
Tululiik 35000014 Maavalitsused 2741 € kuluks tegevusala 101214 lapsehoiutoetus
Poolt 8 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr.13
Päevakorrapunkt nr 5
Vallavalitsuse info
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
Vallavanem edastas enne volikogu toimunud valitsuse istungi info.
Avinurme Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitati Urve Tooming.
Määrati sotsiaaltoetused.
Väljastati kirjalik nõusolek Aleksander Matrossovile Alekere küla Kopli kinnistule vee- ja
kanalisatsioonitorustiku ja imbväljaku rajamiseks.

Tutvuti valla üldplaneeringu koostamise hinna küsimise tulemustega.
Hinnapakkumused esitasid: Hendrikson & Ko, Kobras AS ning ühiselt OÜ Artes ja OÜ
Alkranel. Hinnaklass on nüüd teada: 20 000- 30 000 eurot.
Pakkujad juhtisid tähelepanu asjaolule, et üldplaneeringu koostamine koos keskkonnamõju
strateegilise hindamisega on planeerimisseadusest tulenevalt pika-ajaline protsess, mille
läbiviimine ei mahu tavapäraselt ühe eelarveaasta sisse. Reeglina toimub üldplaneeringu
koostamise konsultatsiooni eest tasustamine mitmete osamaksetena vastavalt läbitud
etappidele (lähteseisukohad ja KSH programm; planeeringu eskiislahendus, kooskõlastatud
planeerimisettepanek, planeeringu esitamine kehtestamiseks) 2-3 aasta jooksul. Seetõttu ei ole
otseselt vajalik kogu üldplaneeringu konsultatsioonile kuluva summa kavandamine ühe aasta
eelarve piiridesse.
Hind sõltub planeeringu täpsematest eesmärkidest, omavalitsuse spetsialistide ja konsultandi
vahelisest ülesannete jaotusest ja uue, hetkel Riigikogus menetluses oleva planeerimisseaduse
jõustumisest (seaduseelnõu täpsustab oluliselt üldplaneeringuga lahendatavaid ülesandeid).
Järgmise aasta eelarvesse tuleb üldplaneeringu koostamise raha leida.
Vallavalitsuses tutvuti Võidu tänav L6 detailplaneeringu hinna ja esitatud lahendusega
Volikogu tutvus samuti Stuudio-3 arhitekti Andres Põime poolt esitatud kavandiga.
Tekkis arutelu, kuidas võiks-peaks lahendus olema.
Vallavalitsus kutsub arhitekti Avinurme, siis saavad teemast huvitatud isikud oma küsimused
ja arvamused otse esitada.
Päevakorrapunkt nr 6
Toetuse andmine Avinurme Spordi- ja Terviseseltsile.
Kuulati: Aivar Saarela- vallavanem
Avinurme Spordi- ja Terviseseltsi nimel esitas Andres Kallavus taotluse projekti, „Spordisaali
korvpalli tagalaudade, võrkpalli postide ja tabloo soetamine“ rahastamiseks summas 9626,40 €
Vastavalt Stigmar OÜ hinnapakkumisele tasutakse kogu summa ettemaksuna ja vahendid
paigaldatakse saali augustis 2014.a. Peale aruande esitamist PRIA-le tagastatakse 90%
projekti abikõlbulikust maksumusest 90 tööpäeva jooksul.
O t s u s t a t i: Taotlus rahastada. Poolt 8 volikogu liiget Võeti vastu otsus nr.38
Päevakorrapunkt nr 7
Mitmesugust
Vallavanem edastas info päeval Rakveres toimunud kohtumisest maanteeameti esindajatega.
Mureks ei olnud üksnes tolmavad teed, vaid ka aleviku sisene jalgtee. Kohtuti Maanteeameti
Ida regiooni juhi hr. Rainer Kuldmaaga ja planeeringute osakonna peaspetsialist hr. Arvo
Veltriga . Lisaks Avinurme - Paadenurme teele oli kõne all ka Lepiksaare – Laekannu lõik
ning Jaama tänav.
Maanteeamet juhindub oma tegevuses Teehoiukava 2014 – 2020 dokumentidest, kahjuks
Avinurme valla teede rekonstrueerimist, ehitamist nendes dokumentides ei ole. Järgmisel
aastal jätkub Pärniku- Ulvi vahelise tee rekonstrueerimine.

Uurisime, kuidas ja kas saaks Avinurme aleviku tee liiklusohtlike teede nimekirja, et riik
rajaks maantee äärde kõnnitee. Alustada tuleb valla üldplaneeringust, mis meil kahjuks hetkel
sellesosas abiks ei ole. Uue ÜP koostamine tuleb kindlasti võtta järgmise aasta plaani.
Kuigi Pärnikult algav uus asfalteerimine tundub hea ligidal oleva võimalusena, läheb 2/3
freesitud asfaldist ehitatavasse lõiku tagasi. Ülejäänu 1/3 läheb vastavalt „Kruusateede katete
ehituse objektide loetelule. Nimetatud loetelus on sees Kalma-Avinurme lõik. Praegu kaeti
freespuruga Piilsi küla vaheline ala. Kogu tee asfalteerimine on loetelus 2016-2017
Vallavanem edastas info puhkuse kohta 05.-08 augustil. Asendaja maanõunik Arvi Liiv.
Järgmine korraline volikogu istung toimub neljapäeval 21. augustil kell 16.00
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Anne Paas
Volikogu esimees
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