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Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 ja Ulvi
asula kaugkütte perspektiivi heakskiitmine ja avalikustamine.
Kava koostaja FIE Aare Vabamägi tutvustas selgitava esitluse abil koostatud arengukava.
Esitati võrdlus senise katlamaja rekonstrueerimise ja uue katlamaja ning trasside rajamise
kulude osas, mis otseselt mõjuvad kütte hinnale.
Olemasolevas asukohas katlamaja seadmete uuendamine ( REKA katel on heas seisukorras,
rekonstrueerimist vajavad suitsukorsten, heitgaaside puhastuse seadmed ning hakkelao ja etteande seadmed) lisandub hinnanguliselt tänasele hinnale, mis on 53 EUR/MWh, 3,8
EUR/MWh, uue katlamaja rajamine hakkelao juurde koos võrgu ( 475 m uut soojatrassi )
rajamisega +12,8 EUR/MWh.
Soovituslik tegevuskava: Uuendada toetusega olemasolev Avinurme katlamaja. Suviseks
sooja vee tootmiseks soovitus paigaldada katlamajja salvestusmahuti, et võimaldada katlal
toota tõhusal koormusel salvestuspaaki soojust ja sealtkaudu tagada muutliku soojuskoormuse
katmine sooja tarbevee osas.
Kaugkütte rajamine Ulvi kortermajades oleks alginvesteeringuna liigselt kapitalimahukas,
soojuse hind kujuneks hinnanguliselt 80 EUR/ MWh , mis on oluliselt kõrgem keskmisest
kaugküttesoojuse hinnast suuremates kaugküttesüsteemides, mis omakorda tähendab, et
hetkeolustiku ning väheneva tarbimise juures on väga riskantne rajada Ulvil
kaugküttesüsteem. Soovitus SA KredEx kortermajade toetuse abil kortermaja kaasaegselt
soojustada ning välja ehitada kaasaegne majaülene ühine või korteripõhine küttesüsteem.
Ulvi Rahvamaja edasise kindla ja kogu köetavat pinda hõlmava kasutamise ja selle tarbeks
soojustarbe olemasolul ning hoolika soojustamise järgselt võib kaaluda sinna
maasoojuspumbaga soojusvarustuse rajamist.
Arengukava annab soovituslikud tingimused, kuidas ja mida edasi otsustab ikka volikogu.
O t s u s t a t i: Kiita heaks Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava
2016-2026 ja Ulvi asula kaugkütte perspektiiv ( edaspidi Arengukava ) eelnõu vastavalt
lisale.
Avalikustada arengukava eelnõu Avinurme valla kodulehel www.avinurme.ee
25.10.2016-10.11.2016. Arengukava avalik arutelu toimub Avinurme Kultuurikeskuse
kohvikuruumis 15.november kell 17.00.
Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Avinurme Vallavalitsusele kirjalikke
ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil avinurme@avinurme.ee või
paberkandjal allkirjastatuna Avinurme vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Võidu tn 9
Avinurme alevik.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.125.

Päevakorrapunkt nr.2
Avinurme Gümnaasiumi arengukava 2017-2021 kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas
Esmaspäeval 17. oktoobril toimunud komisjonide ühisistungil tutvustas gümnaasiumi
arengukava kooli direktor Urve Tooming. Suurematest investeeringutest on arengukava
tegevuskavas planeeritud spordihoone ja vana koolihoone rekonstrueerimiseks 600 000 €
aastatel 2020-2021. Teiste arengukavas seatud eesmärkide täitmiseks tuleb rahalised vahendid
planeerida kooli eelarves.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2021 Määrus
jõustub 01. jaanuaril 2017. a.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.51
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine
Kuulati: Heli Kalaus
Avinurme valla eelarvestrateegia koostamise aluseks on võetud omavalitsuse 2015.a eelarve
täitmine, 2016.aasta eeldatav eelarve täitmine, Rahandusministeeriumi ning vallavalitsuse
poolt koostatud prognoosid aastateks 2017-2021.
2017.aasta eelarve tulud on planeeritud 1 789 927€, kulud 1618 586€, investeerimistegevus –
209 704€, finantseerimistegevus – 60 490 €.
Netovõla koormus ei tohi ületada 60% põhitegevuse tuludest, meil on see planeeritud % 40,1.
Tulumaksu summa aastatel 2017-2021 peaks suurenema kokku 17,01 %, s.h. 2017.a. 5,00%,
2018.a. 5%, 2019.a. 5%, 2020.a. 3% ja 2021.a. 3%.
2017.a. on riigil planeeritud miinimum palga tõus 9,3%.
Maamaksu laekumine on planeeritud sama, s.o 80 000 € 2016.a. – 2021.a.
2017.a. toetusfondi on 458 501 eurot, mis moodustab 25,62 % põhitegevuse tuludest. See
koosneb riigi poolt eraldatavatest vahenditest hariduskuludeks, toimetulekutoetuseks ja
sotsiaalteenuste osutamiseks.
Kõige suurem toetusfondi osa on toetus hariduskuludeks. See toetus on ette nähtud õpetajate
ja koolijuhtide palkadeks ( kogu haridustoetusest ca 85,0% ), koolituseks, õppevahendite
soetamiseks, investeeringuks, ainesektsioonide tööks, õpilasüritusteks, koolilõuna toetuseks.
Haridustoetuse suurus on 2017 aastal 421 319 €.
Toimetulekutoetuse suuruseks on prognoositud 2017.a. 14 278 €.
2018.a. on tegevustuludesse arvestatud ühinemistoetus 150 000 € ja 2019.a. 20 000 €
2017.a. on personalikuludel on arvestatud tõus 6,77 %, 2018.a. 6,77%, 2019.a. 5%, 2020.a.
5%,
2017.a. planeeritavad investeeringud kokku 1 187 554 €, s.h. toetuste arvelt 987 850 € ja
omaosalus 199 704 €.
2018.a. planeeritavad investeeringud kokku 1 120 000€, s.h. toetuste arvelt 960 000€ ja
omaosalus 160 000 €.

2019.a. planeeritavad investeeringud kokku 1 450 000 €, s.h. toetuste arvelt 1 196 000 € ja
omaosalus 254 000 €.
2020.a. planeeritavad investeeringud kokku 1 871 919 €, s.h. toetuste arvelt 1 665 601 € ja
omaosalus 206 318 €.
2021.a. planeeritavad investeeringud kokku 195 000 €, s.h. toetuse arvelt 91 000 € ja
omaosalus 104 000 €.
Laenukohustus:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenuleping sõlmiti 06.04.2005.a. summas 127 823 €
AS Emajõe Veevärk projektis osalemiseks. Tagasimaksmine algas 2014.a. ja kestab 2023.a.
Riigi Kinnisvara AS on sõlmitud kapitalirendi leping Avinurme Gümnaasiumi
rekonstrueerimiseks 2008.a. kestab 2031.a.
Koostatud eelarvestrateegia põhjal saab teha järeldused:
Avinurme valla finantsolukord on rahuldav.
Põhitegevuse tulem on plaanitud positiivne, see tagab valmisoleku ka võimaliku
majanduslanguse tingimustes
Omavalitsusel on vajadusel võimalik kaasata täiendavaid vahendeid investeeringuteks.
Omavalitsuse suureks riskiks on tulubaasi tuginemine ühele tulu allikale –
tulumaksule
Netovõla piirmäär ei ületa enam 60%.
O t s u s t a t i: Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitada
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.52
Päevakorrapunkt nr 4
Avinurme valla arengukava tegevuskava aastateks 2017-2022 kinnitamine.
Kuulati: Aivar Saarela, Anne Paas
Eelarvestrateegia, valla arengukava tegevuskava ning ühinevate omavalitsuste poolt kokku
lepitud investeeringud peavad andma ühise tulemuse.
Eelpool nimetatud dokumendid töötas põhjalikult läbi ühendkomisjon, mis toimus
17.oktoobril.
2018.a. on tegevustuludesse on arvestatud ühinemistoetus 150 000 € ja 2019.a. 20 000 €
Volikogus arutati läbi eelmisel volikogu istungil arutatud investeeringute täiendused ja
muudatused:
Punkt 3.3.2 Elulaadikeskuse/koguduse pargi rekonstrueerimine 5000 € 2017 aastal.
VIA Hanseatica projektiga rajatud laste mänguväljak vajab kiiret remonti, et oleks tagatud
ohutus ala kasutamisel.
Punkt 3.3.5 Külakeskuste hooldamine ja heakorratööde korraldamine 2000 € igal aastal.
Punkt 3.3.7 Päästekomando tegevuse igakülgne toetamine 2000 € igal aastal.
Punkt 3.3.16 Avijõe luha ja supluskohtade korrashoid 500 € igal aastal.
Punkt 3.3.17 Avijõe puhkekeskuse loomine, rand, vabaõhulava, laadaplats, atraktsioonid jne
1,3 milj aastasse 2022.
Punkt 3.4.8 Kultuurikeskuse rekonstrueerimistööd 20 000 € 2017 aastal.
Punkt 3.4.14 Avinurme Spordihoone ja spordirajatiste ning vana koolihoone
rekonstrueerimine 600 000 € aastatel 2020-2021.

Punkt 3.4.18 Ujula, kui piirkonna talvise veekeskuse arendamine ja teenuste
mitmekesistamine
9 000 € 2017 aastal ( ühislepingus Ulvi 3 maja lammutamise omaosaluse summa paigutati
ujulale)
Punkt 3.5.1 Ravi- ja sotsiaalteenuste mitmekesistamine, täiendati Mustvee Tervisekeskuse
teemaga ning omaosalus ühisprojektis 29 150 € planeeriti 2017.aastasse.
Punkti 3.6.1 liigendati:
3.6.1.Kergliiklustee ehitamine Avinurme alevikus I etapp 2017 aastal kogumaksumus 463 554
€, sellest omaosalus 69 554 € ning EAS-i toetus 394 000 €.
3.6.1.1.Kergliiklusteede ehitamine Avinurmes ja lähiümbruses II etapp kogumaksumus
526 000 €, 2020 aastal 476 000 €, 2021aastal 50 000 €, sellest omaosalus 100 000 €.
Punkt 3.6.7 Kõrvalteede tolmuvabaks muutmine, täiendati teede ja tänavate korrashoid
igal-aastal 40 000 €.
Punktid 3.6.9 ja 3.6.10 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamine kogumaksumus
2 150 912 €, sellest investeering 2018 aastal 700 000 €, 2019.a.750 000€, 2020.a.700 912 €
Punkti 3.6.13 täpsustati: Katlamaja remonttööd, kaugküttetrasside edasiarendamine
kogusumma 280 000 €, sellest 2018 aastal 140 000 € ja 2019 aastal 140 000 €, omaosalus
50%.
Uue Avinurme Katlamaja ehitamine kogumaksumus 430 000 €, sellest 2019 aastal 200 000 €
ning 2020.aastal 230 000 €, omaosalus 50 %.
Punkt 3.7.3.Ohtlike ehitiste ja objektide likvideerimine
Ulvi 3 maja lammutamine aastast 2017 aastasse 2022, projekti kogumaksumus 60 000 €,
omaosalus 15 %.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2017-2022.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.53
Päevakorrapunkt nr 5
Ühinemislepingu projekti ja lepingu lisade I lugemine.
Ühinemislepingu projekti ja lepingu lisade avalikustamisele suunamine.
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamise küsitluse sisu määramine.
Kuulati: Anne Paas
Toimus ühinemislepingu ja lepingu lisade I lugemine, mille järgselt
O t s u s t a t i:
Korraldada Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu
projekti ja selle lisade avalik väljapanek ajavahemikul 24. oktoober 2016 - 13. november 2016
Avinurme Vallavalitsuses , Avinurme ja Ulvi raamatukogudes ning Vadi Seltsimajas ning
valla veebilehel www.avinurme.ee.
Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada
hiljemalt 14.11.2016 kell 12.00. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult .Avinurme valla e-posti
aadressil avinurme@avinurme.ee või posti teel aadressile Võidu tn 9 Avinurme alevik
Avinurme vald 42101 Ida-Virumaa
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.126
O t s u s t a t i: Lisada haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega
kaasneva elanike arvamuse küsitlusele küsimus valla nime kohta. Selleks lisatakse

küsitluslehele küsimus „Millist nime eelistan ühinenud omavalitsuse nimena?“
vastusevariantidega „Mustvee vald“ ja „Kesk-Peipsi vald“.
Elanike arvamuse küsitluse täpse aja ning koha otsustab Avinurme Vallavalitsus.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.127
Arutati ühinemislepingu tutvustamise avalike arutelude korraldamist ning otsustati , et
koosolekud toimuvad 08.novembril kell 18.00 Avinurmes ning 09.novembril Vadil 17.30 ja
Ulvil 19.00
Päevakorrapunkt nr 6
Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve kinnitamine.
Kuulati: Heli Kalaus
Lisaeelarve tulud/kulud 10 861 €
Lasteaia ja gümnaasiumi tegevuskulude katmine 7 607 € arveldusteks teiste
gümnaasiumidega 1 330 €, arveldusteks teiste lasteaedadega 1 000 €, arveldusteks teiste
põhikoolidega 1 240 €. Tudu ja Tudulinna õpilasveoks 3 430 €, PAK-i liikmemaks 607 €.
Põllumajandusministeeriumilt 1 452 € koolipiima ja puuviljade ostmiseks 1 118 € koolile ja
334 € lasteaia köögile.
Rahandusministeeriumilt 1 802 € projekt „Aadressandmete korrastamine“ kuluks Avinurme
Vallavalitsusele.
Vähendada:
kalmistu uurimis ja arendustööde ostukulud 2 000 €
Peipsi mängud kultuuri ja vaba aja sisustamine 1 000 €
Avinurme Gümnaasium kultuuri- ja vaba aja sisustamine 882 €
Suurendada:
Kalmistu kululiik töötasud 1 500 €, personalikulud 500 €
Kalmistu registri „Haudi“ sidumine kaardiga, geoaluse, hauaplatside inventariseerimine ja
sidumine geoaluse ja kalmisturegistriga.
Avinurme Gümnaasium Õppevahendid ja koolituskulud 1 000 € inventari ja õppevahendite
soetamiseks spordihoonesse kehalise kasvatuse ja treeningute läbiviimiseks ja 832 €
koolimütsid ning lastekoori laulupeo särgid.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve kinnitada. Poolt 7 volikogu liiget,
võeti vastu määrus nr.54
Päevakorrapunkt nr 7
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra I lugemine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Määruses tuleb § 2 lõik 3 üle vaadata ning täiendada määrust teenuse osutajatega
Samuti § 5 lg 2 p 2 tasuta teenuse osutamine, üle vaadata.
Määruse I lugemine lõpetati.
Päevakorrapunkt nr 8
Revisjonikomisjoni akt
Kuulati: Arvi Pihlak- revisjonikomisjoni esimees

Revisjonikomisjon kontrollis tünnilaada kulude otstarbekust ning leiti:
Avinurme Tünnilaadal, kui projektil puudub vastutav isik, projektijuht.
Puudub eelarve ning toimunut ei analüüsita. Mitmed lepingud ja kokkulepped on
suusõnalised. Piletite müügi tegevus on mõtlemata ja kontrollimatu.
Revisjonikomisjoni ettepanek: Asutada juriidiline keha Avinurme Tünnilaat. Aruteluks
kutsuda kokku vabaühenduste ja ettevõtjate ümarlaud.
Küsimus: A. Paas
Millest järeldate, et eelarvet ei koostatud ja analüüsitud? Kas oleks võimalik välja tuua täpsed
andmed, kui palju müüdi pileteid päeval, kui palju õhtul? Kui palju oli laadal müüjaid ja kui
suur oli müügiplatside tulu? Kas kõik kulutused on põhjendatud ning seotud tünnilaadaga?
Teen ettepaneku akti täiendada ja tuua välja konkreetsed arvud ja selgitused.
Päevakorrapunkt nr 9
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
Kuulati: Heli Kalaus
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 30.09.2016.a. seisuga.
Tulude ülekaal kuludest 142 595,01 €. Üldse laekunud tulusid 1 351 892,63 € s.o. 60,53 % ja
kulutatud 1 212 964,84 €, s.o. 63,59 %. Proportsionaalselt on norm 75,00 %.
Tulude eelarve 2 233 278 €, täitmine 1 351 892 €
Kulude eelarve 1 861 381 €, täitmine 1 212 965 €
Kassa, panga jääk 708 813€ ( 2015 aastal 594 126 € , 2014 aastal 421 803 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 490 264 € ( 2015 aastal 463 424 €, 2014 aastal 407 304 €.
Laekumine on suurenenud võrreldes 2015.a. 26 840 € s.o. 5,79% ja 2014.a. võrreldes
82 960 €s.o 20,37%.
Eelarve on 660 000 €. Täitmine 74,28% /-0,72% ehk 4 736 €.
Millest on alalaekumine eelarve täitmisest ei ole teada, loodetavasti et lähikuudel seis
normaliseerub.
Kuulati: Aivar Saarela
ÜVK arengukavas on 14 tsooni, mis vajavad vee- ja kanalisatsiooniga lahendamist.
Ettepanek: Otsustada prioriteetsus objektide osas, ehk tööde teostamise ajakava eelarve- ja
majanduskomisjonis ning volikogus. Töödega on planeeritud alustada 2018 aastal, täpselt ei
ole veel teada Emajõe Veevärgi osalemine ning võimalik rahastus KIK-i poolt.
Raamatupidamisel k.a.hallatavate asutuste juhtidel tuleb selgeks saada E-arvetele üleminek,
Selleks toimuvad vastavad koolitused.
Omniva pakiautomaadi Avinurmesse saamise teema jätkub, ootame firma poolseid tingimusi.
MTÜ-de toetuse taotluste tähtaeg on läbi, järgneb eelarve menetlemine.
Loodetavasti leidub lahendus Tudu-Tudulinna-Avinurme bussiliini käigus hoidmiseks, tuleb
veel maavalitsuses nõu pidamas käia.
Päevakorrapunkt nr 10
Komisjonides päevakorral (komisjonide esimehed)

Revisjonikomisjon esitas on töö kohta aruande, teiste komisjonide esimehed koosolekul ei
osalenud, protokolle koosolekutest ei ole laekunud.
Päevakorrapunkt nr 11
Mitmesugust
24.oktoobril on ühinemise juhtkomisjon koos Mustvees, detsembris on planeeritud viie
ühineva omavalitsuste ühine volikogu istung, kus päevakorras ühinemislepingu kinnitamine.
Avinurme valla aastalõpupidu toimub 28.detsembril ning uue aasta pidu on seekord Vadil
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval 24. novembril kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

