AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
29.09.2016.a. nr.39
Algus 17.00 lõpp 19.45 Ulvi Rahvamajas
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, Mari-Liis Tikerperi, Tiiu Kruus,, Jüri- Henn Uuetoa, Krista Pedak,
Ants Rummel, Aivar Pakkas.
Puudus: Jüri-Henn Uuetoa, Aleksei Männiste saabus hiljem, kutsutud vallavanem Aivar
Saarela.
Kinnitati päevakord:
1. Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve.
2. Avinurme valla arengukava tegevuskava 2017-2022 üle vaatamine ja
eelarvestrateegia koostamise algatamine
3. Haldusreformi läbirääkimistest. Tutvumine ühinemislepingu projektiga
4. Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
5. Mitmesugust
Avinurme Külavanemate Koja küsimused, Ulvi küla nõukogu ettepanek
Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve.
Kuulati: Anne Paas
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve kinnitada. Poolt 9 volikogu liiget, võeti
vastu määrus nr.50
Lisaeelarve tulud/kulud 44 927 €.
Sotsiaalasutuste eestkoste raha 2 281 € hooldekodu kuluks.
Üldvalitsemise tulud 6 950 € kuluks vallavalitsusele töötasuks ja maksudeks.
Laadatulu 13 422 € kuluks Avinurme Tünnilaadale.
Kaitseministeeriumi toetus 1 020 € kuluks Avinurme Gümnaasiumi projektile „Riigikaitse
õpetuse õppelaagri ja õppekäikude läbiviimine“.
Kultuuriministeeriumi ja Rahvakultuuri arengu osakonna toetus 2 662 €, sellest Avinurme
Raamatukogu projektile „ Kohtumine Ilmar Tomuskiga“ 202 € ja teavikute ostmiseks 1 780 €
Ulvi Raamatukogule teavikute soetamiseks 680 €.
Rahandusministeeriumilt 2 942 € õppelaenu kustutamiseks kuluks Avinurme Vallavalitsusele.
Maavalitsuselt 7 060 € s.h. 377 € projektile „Ujumise algõpe“, 1 134 € hajaasustuse
programmile, 4 824 € lapsehoiu toetus, 120 € projektile „ Vee zumba õhtud“, 105 €
„Südamekuu tegevused Avinurmes, 500 € „Tervistav jooga“.

Valitsussektorile kuuluvatelt sihtasutustelt 4 050 € Avinurme Gümnaasiumi õpilaste osalemine
keskkonnahariduse õppeprogrammis.
Valitsussektorisse kuuluvate avalik-õiguslike seltside toetus Avinurme Gümnaasiumile 2 010
€, s.h. projekt „ Noorelt noorele“ 700 €, projekt „Põnevad eksperimendid 2“ 360 €, „Vabariiklik
koolinoorte mälumängu eelvoor“ 500 €, „ Muusika ja sport minule“ 450 €.
KULKA toetus 1 400 € projektile „Tünnilaada kultuuriprogramm“, 300 € „ Suveteatri uue
etenduse lavale toomine“ ja 500 € projektile „ Ida-Virumaa Näitemängupäeva korraldamine“.
Muudelt residentidelt 330 € toetus Avinurme Gümnaasiumi projektile „Igal lapsel oma pill“.
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla arengukava tegevuskava 2017-2022 üle vaatamine ja eelarvestrateegia
koostamise algatamine
Kuulati: Anne Paas, Aivar Saarela, Imbi Kaarama
Valla arengukava tegevuskavas tuleb üle vaadata ja vajadusel lisada investeeringud, mis on
ühinemislepingu projekti meie poolt esitatud:
Investeering 2017-2022
kogumaksumus
omafinantseering
Kergliiklustee koos tänavavalgustusega
463 554
69 554
Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine
15 000
15 000
Ulvi 3 korrusmaja lammutamine
60 000
9 000
Bussioote paviljon
40 000
40 000
Lasteaia hoone rekonstrueerimine
500 000
100 000
Katlamaja ja trasside rekonstrueerimine
280 000
140 000
Kultuurikeskuse rekonstrueerimine
20 000
20 000
Avinurme aleviku ja Ulvi küla vee- ja
2 372 875
178 000
kanalisatsiooni edasiarendamine vastavalt ÜVK
arengukavale
Katlamaja rekonstrueerimine
200 000
100 000
Spordihoone rek III, IV etapp, staadion
600 000
90 000
4 613 875
178 000
Ühine investeering on Mustvee Tervisekeskuse rajamine 728 750 €, millest omaosalus
182 187 €.
Perspektiivsete investeeringute seas on Avinurme objektideks 2017-2022
Investeeringuobjekt
kogumaksumus omafinantseering
Kergliiklustee koos
526 000
100 000
tänavavalgustusega II ja III
etapp
Tänavavalgustuse rek.
60 000
9 000
Ulvi keskuse arendamine
100 000
15 000
Avijõe puhkekeskuse
loomine ( ujumiskoht,
vabaõhulava, laadaplats,
atraktsioonid jne )

100 000

15 000

Krista Pedak ei olnud rahul sellega, et valla arengukava tegevuskavas on Ulvi keskuse
arendamine sh Rahva Maja funktsionaalsuse tõstmine ja operaatori määramine kajastatud
alles 2019 aastal, temale teadaolevalt oli arvestatud toetuse saamisega juba järgmisel aastal.
Kuna toimus tegevuskava I lugemine, siis Ulvi teemat edasi ei arutatud, komisjonid peavad
arutama, mis aastatel investeeringud teostatakse.
Istungil arutati alljärgnevate investeeringute 2017-2022 tegevuskavas kajastamist:
punkt 3.3.1.Avinurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise koostamine
Üldplaneeringu koostamine on töös, planeeritud 2016-2017.a. 25 000 €punkt 3.3.3.Ulvi keskuse arendamine sh Rahva Maja funktsionaalsuse tõstmine ja operaatori
määramine. 2019 aastal Ulvi keskuse arendamine 100 000 €, toetuse arvelt 85 000 € ja
omaosalus 15 000 €.
punkt 3.3.4 Avinurme keskväljaku ( bussijaama platsi ) rekonstrueerimine
2017 aastal bussijaama ehitusele 40 000 €.
punkt 3.4.1 Avinurme lasteaiahoone soojapidavaks rekonstrueerimine
Projekti teostamine 2018-2020 240 000 €, s.h.200 000 € toetuse arvelt ja 40 000 € omaosalus.
Kogu summa rekonstrueerimiseks 500 000 €.
2019 aastal 260 000 €, s.h. toetuse arvelt 200 000 € ja omaosalus 60 000 €
punkt 3.4.2.Lasteaia kütte-,vee- ja kanalisatsiooni ning ventilatsiooni projekteerimine
2017 aastal e projekteerimiseks 15 000 €.
punkt

3.4.8

Kultuurikeskuse

rekonstrueerimistööd,

ruumiprogrammi

koostamine,

ventilatsioonisüsteemide väljaehitamine. Inventari mitmekesistamine keskuse arendamise
eesmärgil. Kultuurikeskuse remont 20 000 € 2017-2018 aastal.
punkt 3.4.14.Avinurme Spordihoone ja staadioni rekonstrueerimine
2020.a.III ja IV etapp 555 000 €, s.h. toetused 510 000 € ja omaosalus 45 000 €. Kogu projekti
maksumus 600 000€ aastatel 2020-2021. 2021 aastal omaosalus 45 000 €.
punkt 3.6.1. Kergliiklusteede loomine Avinurme alevikus ja lähiümbruses ning Ulvil
2016-2017 aastal „Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee rajamise I etapp“ 463 554 €,
s.h. omaosalus 69 554 € 2016-2017.a.
2019 aastal Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 60 000 €, toetuse arvelt

51 000 € ning

omaosalus 9 000 €
Aastatel 2020-2021 476 000€, s.h. toetuste arvelt 426 000 €, omaosalus 50 000 €. Kogu projekt

2021 omaosalus 50 000€.
punktid 3.6.9 ja 3.6.10 Avinurme aleviku ja Ulvi küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
laiendamine ja rekonstrueerimine
Projekti kestus 2018-2025. 2018 aastal 228 000, s.h. toetuse arvelt 178 000 € ja omaosalus
50 000 €. Projekti kogumaksumus on 2 372 875 € , 2019 aastal 50 000 € omaosalus
2020.a. omaosalus 78 000€
Punkt 3.6.13.Katlamaja remonttööd, kaugküttetrasside edasiarendamine
2018 aastal Avinurme Katlamaja trasside rekonstrueerimine 140 000 €, sh. toetuse arvelt
70 000 € ja omaosalus 70 000€.
2019 aastal katlamaja rekonstrueerimine 100 000 €, s.h. toetuse arvelt 50 000 € ja omaosalus
50 000 €. 2020 aastal katlamaja rekonstrueerimine kokku 100 000€, s.h. toetused 50 000 € ja
omaosalus 50 000€-.
3.7.3. Ohtlike ehitiste ja objektide likvideerimine
2017 aastal Ulvi 3 maja lammutamise omaosalus 9 000 €.
Otsustati: Avinurme valla arengukava tegevuskava 2017-2022 I lugemine lõpetada, edasi
arutatakse teemat vallavalitsuses ning volikogu ühendkomisjonis, oktoobrikuu volikogus
toimub tegevuskava kinnitamine.
Järgmisele volikogu istungile esitada Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
Päevakorrapunkt nr 3
Haldusreformi läbirääkimistest.Tutvumine ühinemislepingu projektiga
Kuulati: Anne Paas, Aivar Saarela
Vallavolikogu liikmed tutvusid ühinemislepingu projektiga.
Ühinemiseks ettevalmistumine on kulgenud rahulikult, kuid ebaselgust edasise suhtes annab
teadmine, et Torma valla külad ning Tudulinna valla Pikati küla on esitanud oma
volikogudele soovi kuuluda meie ühisomavalitsuse koosseisu.
Oktoobrikuu volikogus toimub ühinemislepingu I lugemine, avalikusele suunamine ning
otsustus elanike arvamuse väljaselgitamisega seonduvaga.
Päevakorrapunkt nr 4
Vallavalitsuse töö, eelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
Vallavanem andis ülevaate valitsuse tegemistest. Toimumas on läbirääkimised, et Omniva
pakiautomaat Avinurme paigaldataks. Jätkuvalt on mureks Tudu õpilasliini korraldamine ning
Iisaku-Tudulinna-Avinurme liini edasine jätkumine.
Reservfondist rahastati spordihoone fuajee viimistlustööd, summaks 9 053 €, uude eelarvesse
tuleb planeerida vanade kummimattide asemele uus põrandakate.

Vallavanem andis ülevaate Peipsi-Alutaguse Koostöökoja poolt korraldatud õppereisist, mis
toimus 15.-27. septembril Hispaanias, Kataloonia piirkonnas.
Tegemist
kolmeaastase projektiga, eesmärgiks viia sisse koolidesse integreeritud
ettevõtlusprogramm, mis annab noortele juba varakult esimesed teadmised ettevõtlusest ja selle
alustamisest.
Päevakorrapunkt nr 5
Mitmesugust.
Avinurme Külavanemate Koja küsimused, Ulvi küla nõukogu ettepanek
Valla külavanemad soovivad vastust järgmistele küsimustele:
1. Millistele konkreetsetele objektidele Avinurme vallas kasutatakse Haldusreformi
ühinemispreemia? Kuidas need objektid valitakse?
Vastus: Ühinemistoetusest 1/3 kulub koondamistele ning ümberkorraldustele,
ühinemislepingu lisas nimetatud investeeringuteks ning ühisprojekti Mustvee Tervisekeskus
loomiseks
2. Lõppenud on Pärniku-Luige maantee remont. Millal paigaldatakse bussipeatustesse
Ulvi II, Soo, Adraku ja Lepiksaare - ootekojad?
Vastus: Teadaolevalt Maanteeamet rohkem ootekodasid ei paigalda, tuleb teemat arutada ning
vajalik finants eelarvesse planeerida.
3. Kuidas kavatsetakse mõjutada ja korrale kutsuda Ulvi keskuses asuvate hoonete
omanikku Ain Lauringsoni seoses valla heakorraeeskirjade mittetäitmisega?
Vastus: Vallavalitsus edastab meeldetuletuskirjad heakorraeeskirjade mittetäitjatele.
Varasemalt kehtinud KOKS-i § 662 andis võimaluse rahatrahvi määramiseks eeskirja
rikkumise puhul, uus sõnastus : … kehtestatud heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise
eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule või tervisele või looduskeskkonnale,
– karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –karistatakse rahatrahviga kuni 1300
eurot.
Siinkohal tekib küsimus, kuidas heinamaaks muutunud muru kujutab ohtu inimese elule või
tervisele või looduskeskkonnale ? Tõsisem on teemakäsitlus juhtudel, kui hooned on
varisemisohtlikuks muutunud või omanik ei ole teinud takistusi kõrvalistele isikutele
hoonetesse pääsemiseks.
Linnades on selge oht inimese elule või tervisele näiteks tänava liivatamata jätmine või
jääpurikad maja räästas.
Esialgu polegi muud, kui tuleb omanikega kontakti hoida, juhtida tähelepanu rikkumistele,
ning seda pidevalt meelde tuletada.
Külavanemate Koja ettepanek:
Avinurme vallavanemal algatada ning kaasata IVOL, Maaomavalitsuste Liit
lahendamaks absurdne olukord lairiba internetiühenduse mõttetuse kohta

maapiirkonnas. Teha ettepanek- 10 aastase järelmaksuga võrdselt kõigile
maalelavatele ja ühendust soovijatele nt 1000 € eest ühendus ukseni.
Vastus: Lairiba projektiga on koolile ja vallavalitsusele antud võimalus liituda. Me ei tea, mis
on liitumise hind ja liitumine ei saa olla kohustuslik, eriti kui võtame erinevate operaatorite
hinnapakkumistest soodsaima.
Ulvi küla nõukogu ettepanek:
Ehitada Ulvi Rahva Maja tualettruumid kaasaja nõuetele vastavaks ning lisada dušinurk.
Vallavolikogu liikmed tutvusid Ulvi Rahva Maja olukorraga. Maja olukord on väga halb,
vallavalitsusele tehti ettepanek järgmise aasta eelarvesse planeerida Ulvi Rahva Maja
tualettruumide remondi raha.
Järgmine volikogu istung toimub 19.oktoobril kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

