AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
16.01.2017.a. nr.45
Algus 17.00 lõpp 19.00
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 11 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Arvi Pihlak, Ants
Rummel, Verner Mölder, Mari-Liis Tikerperi, Krista Pedak, Jüri-Henn Uuetoa, Tiiu
Kruus, Aivar Pakkas, Aleksei Männiste
Külalised vallavanem Aivar Saarela, pearaamatupidaja Heli Kalaus.
Kinnitati päevakord:
1.Avinurme valla garantiikiri Pärniku piirkonna kanalisatsioonisüsteemi lahendamiseks.
2.Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe tagasi kutsumine, komisjonile uue esimehe
valimine.
3. Avinurme valla vee-ettevõtja kinnitamine.
4.Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016.a. otsuse nr.118 „Maade taotlemine
munitsipaalomandisse“ muutmine.
5.Eraüldhariduskoolide toetamine 2017 aastal vallaeelarvest.
6.Avinurme valla 2017.aasta eelarve I lugemine.
7.Vallavalitsuse info.
8.Avinurme Tünnilaada korraldamisest.
9.Komisjonide 2017 aasta tööplaanid.
10.Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr 1
1.Avinurme valla garantiikiri Pärniku piirkonna kanalisatsioonisüsteemi
lahendamiseks.
Kuulati: Aivar Saarela
Meie ÜVK arengukava järgi ei kuulu reoveekogumise alasse Pärniku asum, mis tähendab, et
aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel ei saa arvestada selles piirkonnas KIK-i
toetusmeetmega ning vald peaks Pärniku piirkonna kulud katma täies mahus (suurusjärk 300
– 400 tuhat €), kuid selline variant ei ole teostatav.
Pärnikult on laekunud viimastel aastatel paar taotlust septiku paigaldamise lubamiseks, kuid
sealne situatsioon , Avijõe lähedus, seda ei võimalda.
Alternatiivne võimalus on koostöös Tartu Ülikooli Geoloogia osakonna keskkonnatehnoloogia
töögrupiga osaleda INTERREG rahvusvahelises programmis ( EL poolt rahastatav programm
85 % EL, 15 % projektipartner ).
Programmi selle perioodi eesmärk on rajada ja rahastada uusi ökotehnoloogial põhinevaid
reoveepuhastusseadmeid (tehismärgalasid).

Märgalaökosüsteemide kasutamine veepuhastuseks on kujunenud maailmas viimase
paarikümne aasta jooksul arvestatavaks veepuhastuse alternatiiviks. Tehismärgalade rajamine
ja ehitamine on küll kallim kui vanade aktiivmuda baasil töötavate reoveepuhastite
korrastamine, kuid tehismärgala tehnoloogia eelistamise põhjuseks on tehismärgaladel
madalamad hooldus- ja energiakulud, väiksem jälgimise ja hoolduse vajadus, vähetundlikkus
koormuse kõikumise suhtes
Avinurme vallal on võimalus osaleda nimetatud projektis, mille üldmaksumus 115 350 €,
partnerina 15 % ulatuses.
Osalemine tähendaks volikogu poolt omaosaluse garanteerimist , mis on summas
17 302,5 €.
Projekteerijale on antud lähteülesanne lahendada Pärniku reovee trass isevoolsena, kuid
omaosalus suureneb, kui tarvis siiski ehitada pumpla. Rahastamine 2018 aastal.
O t s u s t a t i: Garanteerida Pärniku piirkonna kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks Avinurme
valla eelarvest 17 302,5 € INTERREG programmis osalemiseks.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.135
Päevakorrapunkt nr 2
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe tagasi kutsumine
Kuulati Anne Paas
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Aleksei Männiste esitas vallaseketärile
tagasiastumispalve, ta on nõus jätkama komisjoni liikmena.
Uueks eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Verner Mölder.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.136
Päevakorrapunkt nr.3
Avinurme valla vee-ettevõtja kinnitamine.
Kuulati: Aivar Saarela
Detsembri volikogu istungil kujunes seisukoht, et püüame kevadise KIK-i vooruga ära teha
võimalusel kõik ühisvee ja –kanalisatsiooni (ÜVK) piirkonnad.
Vee-ja kanalisatsiooniteema lähiajalugu: Aastatel 2008 – 2010 projekti „Emajõe ja Võhandu
jõe veemajandusprojekt“ raames rekonstrueeriti Avinurme aleviku keskuses olnud vee- ja
kanalisatsiooni torustik (0,8 km), samuti rajati uusi trasse : isevoolse kanalisatsioonitorustiku
pikkus on ca 7 km ning survekanalisatsioonitorustiku pikkus 2,1 km.
Tookord jäi rahaliste vahendite puudumisel lõpetamata trassi otsi ja osadesse ÜVK
piirkondadesse ei jõutudki. Üks KIK-i taotlusvoor jäi vahele, sest tookord oli vallal just
lõppenud kooli õppehoone rekonstrueerimine ja laenukoormus oli liiga kõrge.
Volikogu oli sunnitud andma AS Emajõe Veevärgile projektis osalemiseks eitava vastuse.
2015. aastal koostati uus ÜVK arengukava, eesmärgiga osaleda 2017. aastal KIK’i
taotlusvoorus.
Tänaseks oleme jõudnud praeguse ÜVK operaatoriga, AS-ga Emajõe Veevärk, ühisele meelele,
et projekti omaosaluse (20% – 30%) katmisel on AS nõus samuti panustama. Lisaks tänaseks

päevaks kogunenud investeeringusummale on Emajõe Veevärk nõus investeerima 12.a.
prognoositavast tulust ( kokku ca 150 – 170 tuhat € ).
KIK’i taotlusvooru on AS Emajõe Veervärk poolt koostatud kalkulatsioon (tabel lisatud).
Abikõlbulikud kulud on trasside osas, mis jäävad Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud
reovee alasse.
O t s u s t a t i Kinnitada alates 01.12.2017 kuni 30.11.2029 AS Emajõe Veevärk
(registrikood 11044696 ) ÜVK seaduse § 7 (21) alusel Avinurme valla haldusterritooriumil
vee-ettevõtteks.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.137
Päevakorrapunkt nr 4
Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016.a.otsuse nr.118 „Maade taotlemine
munitsipaalomandisse“ muutmine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Ida-Viru Maavalitsuse kirjaga 05.01.2017 nr 8-3/2017/30-1 tagastati läbivaatamiseks Vabariigi
Valitsuse 02.06.2006 määruse nr 133 „ Maa munitsipaalomandisse andmise kord „ § 7 lg 1 ja
2 alusel mitmed maa munitsipaalomandisse taotlemise toimikud, numbrikombinatsioonid on
valesti samuti Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016.a.otsuses nr 118 ning otsuse punktis 1.13.
oli veekogude maa % vale.
O t s u s t a t i: Muuta Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016.a.otsuses nr 118 taotletavate maade
sihtotstarbe numbrilist märgistust:
sihtotstarve transpordimaa 007(L) asendada transpordimaa ( 007; L )
sihtotstarve elamumaa 001(E ) asendada elamumaa ( 001; E )
sihtotstarve veekogude maa 006(V) asendada veekogude maa ( 006;V )
Muuta Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016.a.otsuse nr 118 punkt 1.13.
Avinurme alevik Metsanurme tänav, pindala 5432 m2, transpordimaa (007;L)70%, veekogude
maa (006;V) 30 %;
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.138
Päevakorrapunkt nr 5
Eraüldhariduskoolide toetamine 2017 aastal vallaeelarvest.
Kuulati: Imbi Kaarama
Riigikogu tegi erakoolide tegevus- ehk majanduskulude osalise katmise kohaliku
omavalitsuse eelarvest kohustuslikuks alates 2011/2012. õppeaastast, vajalikku raha selleks
omavalitsustele aga ei andnud. 2015. aastal otsustas Riigikohus, et omavalitsused ei pea kinni
maksma erakoolide majanduskulusid. Majanduskulude tasumine on koolipidajate kohustus.
Alates 2017. aastast osaleb erakooliseaduse alusel vald või linn erakooli tegevuskulude
katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse kättesaadavuse või mitmekesisuse
tagamiseks. 2016 aastal tasus Avinurme vald Audentese Spordigümnaasiumi 1 lapse
erakooli tegevuskulude arve ning Haridus- ja Teadmisministeerium hüvitas vallaga sõlmitud
kokkuleppe alusel kvartali kaupa kulud.

O t s u s t a t i: Toetada Avinurme koolilaste õppimist erakoolides õppekoha tegevuskulu
riiklikus piirmääras. Otsus on vastu võetud 2017 aasta kohta
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.139
Päevakorrapunkt nr 6
Avinurme valla 2017 aasta eelarve I lugemine
Kuulati: Heli Viiberg
Tulud kokku 2 720 762 €, s.h põhitegevuse tulud 1 732 912 €, 987 850€ investeeringud.
Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 770 000 €, tulud kaupade ja teenuste müügist
310 897 €, saadavad toetused 647 655 €, muud tegevustulud 1 350 €.
Kulud kokku -2 933 545 €
s.h. -1 187 554 € investeeringud, -11 203 € intressid , -61 289 € laenu maksmine,
- 1 673 499€ majanduskulud, personalikulud, antavad toetused
Likviidsete varade muutus – 212 783€
31.12.2016.a. jääk 608 519 € , sh.sihtsuunitlusega 219 926 , jääk. 395 736 €.
Avinurme valla 2017 aasta eelarve I lugemine lõpetati.

Päevakorrapunkt nr 7
Vallavalitsuse info
Kuulati: Aivar Saarela
Reservfondist raha suunamine
Üldplaneering 2 403 € osamakse.
Valla ajaleht 730 € materjalide toimetamine ja trükkimine.
Avinurme Gümnaasium 10 000 € spordihoone fuajee põranda rekonstrueerimine
Seltsitegevus 300 € staadioni kaldapealse heakorra töödeks ja pingi ostmiseks.
Puuetega laste toetus 1 635 € jõulutoetuseks 1 298 € ja puuetega laste laagri osavõtumaks
337 €
Väljastati kaeveluba Võidu tn 9 ja Võidu tn 11 kinnistutel ühisveevärgi trassi kaevamiseks, et
Võidu tn 13 kinnistu saaks liituda ühisveevärgiga.
Selle aasta esimene juhtkomisjoni koosolek toimub neljapäeval. EAS -i rahastuse abil töötab
aasta abilisena Katrin Rajamäe.
Vallavanem puhkusel 23.-26.jaanuaril , asendaja majandusnõunik Aivar Parfojev
Valla aastapäeva tähistamine toimub 18.veebruaril kell 18.00, ettevalmistamisel on
valdkondlike stendide koostamine.

Esitati ettepanek: Planeerida vana ühislauda maa-alale raskeveokite parkimisplats.
Vallavanem on Mustvee perearstiga kokku leppinud, et neljapäeval on nn. Avinurme päev,
lahendada tuleb veel transporditeema.
Bussijaama detailplaneering on kooskõlastamiseks esitatud Maanteeametile.
Päevakorrapunkt nr.8
Avinurme Tünnilaada korraldamisest
Kuulati: Aivar Saarela
10.01.2017 toimus Avinurme Kultuurikeskus tünnilaada korraldamise koosolek, kuhu olid
kutsutud ja oodatud kõik Avinurme kodanikud, kes tunnevad muret Tünnilaada edasise
korraldamise pärast. Koosolekul osales 17 inimest. Igaüks andis ülevaate oma nägemusest,
milline peaks laat olema ning kes ja kuidas seda edaspidi korraldada.
Üheskoos jõuti otsusele, et laat peab jääma ja on kogu Avinurme ettevõtmine ning kuulub
Avinurmele, igal Avinurmikul peab olema õigus sõna sekka öelda. Paika tuleb panna laada
eesmärk ning välja töötada laada statuut.
Otsustati, et vallavanem kutsub kokku töörühma laada statuudi koostamiseks ning järgmisel
koosolekul 31. jaanuaril vaadatakse see üheskoos üle ning otsustatakse kuidas laada
korraldamisega edasi minna.
Päevakorrapunkt nr 9
Komisjonide 2017 aasta tööplaanid
Komisjonide esimeestel ei olnud veel 2017 aasta tööplaane. Eelarve- ja majanduskomisjoni
koosolek toimub 31.jaanuaril, kus päevakorras 2017 aasta eelarve menetlemine.
Päevakorrapunkt nr.10
Mitmesugust
Volikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril kell 17.00

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

