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Päevakorrapunkt nr.1
Avinurme valla 2017 aasta eelarve II lugemine ja eelarve vastuvõtmine.
Kuulati: Heli Viiberg pearaamatupidaja ja Verner Mölder- eelarve- ja majanduskomisjoni
esimees.
Valla 2017 aasta eelarve põhinäitajad:
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse kulud
Investeerimistegevused

1 749 024€
1 676 532€
-240 907€

Finantseerimistegevused
Muutused kassas ja hoiustes

-61 289€
- 229 704

2017.a. eelarve kulude plaanimisel on olulisi muudatusi, millest on mõjutatud kõik
tegevusalad:
2017.a. 1.jaanuarist kehtivad uued maksumäärad: maksuvaba tulu kuus 180 €
( 2016.a. - 170 €, 2015.a.- 154 € ).
Töötasu alammäär täistööaja korral 470 € , 2016.a. oli 430 € kuus tõus 9,3%.
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral alates
01.01.2017.a. 1 000 €, alates 01.09.2017.a. 1050 € kuus, tõus 9,6% kuus.
Personalikulude planeerimisel on aluseks riigi poolt tõstetud alampalk 9,3%, õpetajate
palgatõus 9,6%. Personalikulud on 2017.a. võrreldes eelmise aasta eelarvega kokku kasvanud
7,00%.
Eelarve sisu ja võrdlev analüüs
TULUD 2 183 024 € sh
põhitegevuse tulu 1 749 024 € ( 5,97 % rohkem, kui 2016.a. eelarves ).
investeeringute tulu 434 000 €.
Maksutuludest suurema tuluallika moodustab üksikisiku tulumaks s.o eelarve tuludest 40%
prognoositud 2017.a. 693 000 €, võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv 5% ja täitmisega
7,64%.
Eelarve tuludest 4,57% moodustab maamaks, prognoositud 80 000 €.
Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 305 597 €, võrreldes eelmise eelarvega on
vähenenud 3,06%.
Gümnaasiumi majandustegevus tulu on kokku 112 764 € ( õpilaskoha maksumus, söögiraha
ja kohviku tulu, muusikaklassi, autokooli ja õppevahendite tulu )
Lasteaia majandustegevuse tulu 15 624 € ( koha maksumus, söögiraha, õppevahendid,
ruumide üür ).
Kultuuri majandustegevuse tulu 3 750 € ( pileti müügi tulu ja ruumide rent ).
Spordiasutuste majandustegevuse tulu 17 500 € ( ujula tulu 16 000 € ja jõusaali tulu
1 500 €) .
Elamu ja kommunaalmajandustegevuse tulu 135 797 ( katlamaja tulu 131 247 €, valla
korterite kommunaaltulud 3 750 € ja varahalduse tulud 800 € ).
Toetustena planeeritud 614 297 €.
Tasandusfond 151 763 €
( vähenenud 6,25% võrreldes 2016.aastaga)
Toetusfond 462 534 €
( suurenenud 7,06% võrreldes 2016.a. eelarvega).
Toetusfondi moodustab:
pedagoogiline toetus 361 351 €, koolilõuna 23 478 €, riiklik toimetulekutoetus 8 081 €,
sotsiaaltoetused ja teenuste osutamise toetused 6 026 € , vajaduspõhine peretoetus 13 815 €,
raske ja sügava puudega inimestele teenuse osutamine 3 108 €, sündide ja surmade
registreerimine 39 €, jäätme hooldusele 2 062 €, valla teedele 47 682 €.
Muud toetused:
EAS-ilt 31 956 € Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimiseks,
20 000 € haldusreformi korraldamise projekt, sellest 2 824 € haldusreformis osalevate valdade
omaosalus.

KULUD -2 412 728 € sh
põhitegevuse kulud -1 676 532 €,
investeeringute kulu -663 704 €
laenu maksmine
-61 289 € ( KIK-i laen -12 179 € ja RKAS 49 116 € ).
intressid -11 203 € ( RKAS 8 290 € ja KIK laenu intressid 2 913 € ).
Põhivara soetus kokku
633 704 € s.h.
valla teedele ja bussijaama rekonstrueerimiseks 77 000 €, kõnnitee ehitamiseks
463 554 €, Avinurme lasteaia ehitusprojekti koostamine 15 000 € , ujula remont 9 000 €,
kultuurikeskuse remont 20 000 €, üldplaneeringu koostamine 20 000 €, SA Mustvee Tervis,
osalemine perearstikeskuse projektis 29 150 €.
Põhivara investeerimiseks saadav toetus 434 000 €, s.h. riigi toetusfondist teede
investeeringuks 40 000 €, kõnnitee ehituseks 394 000 €.
2016 aasta jääk 2017 aasta eelarves 378 815 €, sh. pedagoogiline jääk 20 907 € ja katlamaja
jääk 89 259 € ).
Esitati ettepanek eelarve -ja majanduskomisjonile, üle vaadata soojamajanduse personali
koosseis.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2017 aasta eelarve II lugemine lõpetada.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla 2017 aasta eelarve. Poolt 9 volikogu liiget, vastu 1.
Võeti vastu määrus nr.58
Päevakorrapunkt nr.2
Avinurme valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 muutmine.
Kuulati: Aivar Saarela
Mitu kuud on intensiivselt arutatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni edasist arendamist, oleme
jõudnud operaatorfirmaga kokkuleppele, et teostame lähiaastatel investeeringud alevikus
võimalikult suures mahus.
AS Emajõe Veevärk esitab KIK-ile projekti „ Avinurme aleviku ühisveevärgi jakanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine“, mis tähendab, et üle tuleb vaadata ja
muuta 2015 aastal koostatud ÜVK arendamise kava.
Kavas tuleb muuta lähi – ja pikaajaliste investeeringute daatumeid ning üle vaadata
investeeringute tabel.
Lähiaja investeeringud 2015-2019, pikaajalised 2020-2026.
Eelarve- ja majanduskomisjoni ülesandeks jääb üle vaadata töö teostamise etapid.
O t s u s t a t i: Avinurme Vallavolikogu 22.09.2015 määrusega nr 30 „ Avinurme valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine“ kehtestatud Avinurme valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 muudetakse ning kinnitatakse
terviktekstina.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr. 59
Päevakorrapunkt nr.3
Garantiikirja andmine Avinurme valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamiseks.

Kuulati: Aivar Saarela
O t s u s t a t i: Garanteerida Avinurme valla omaosalus AS Emajõe Veevärk poolt esitatud
KIK-i projektis„ Avinurme aleviku ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning
laiendamine „ summas 120 000 eurot. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.140
Päevakorrapunkt nr.4
Tiheda lasteaiahoone energiatõhususe edendamise projekt
Volituse andmine Kasepää Vallavalitsusele
Kuulati: Imbi Kaarama
Kasepää Vallavalitsus soovib esitada taotluse lasteaiahoone energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse toetuse saamiseks. Toetust saab taotleda KOV, mille ühinemise tulemusel
moodustub vähemalt 5000 elanikuga vald. Avinurme nõusolek ja volituse andmine Kasepää
vallale on seetõttu vajalik, et oleme tulevase ühendvalla koosseisus.
O t s u s t a t i: Nõustuda Kasepää Vallavalitsuse esitatava taotlusega Tiheda lasteaiahoone
energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks. Anda volitus
Kasepää Vallavalitsusele taotluse esitamiseks.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 141
Päevakorrapunkt nr.5
Tagastamisele kuuluva tegevustoetuse andmine MTÜ-le JUST MIND
Kuulati: MTÜ esindaja Mari-Liis Tikerperi selgitusi projektile
MTÜ Just Mind esitas taotluse LEADER meetmesse esitatud taotluste rahuldamisega ning
toetuse määramisega summas 5 300 € , mille eesmärk on projekteerida ja ehitada disc golfi
väljak Avinurme staadioni maa-alale. Projekti kogusumma on 5891,54. Omaosalus 591,64
kaetakse omavahenditest, toetustest ja annetustest.
O t s u s t a t i: Üle kanda MTÜ Just Mind arveldusarvele tagastamisele kuuluv tegevustoetus
projektile „Disc golfi väljaku rajamine „ summas 5 300 € . MTÜ on kohustatud
tegevustoetusena antud raha tagastama toetuse projekti rahastamisest arvates 5 tööpäeva
jooksul või hiljemalt 15.10. 2017
Poolt 9 volikogu liiget, Mari- Liis Tikerperi taandas end hääletamiselt.
Võeti vastu otsus nr. 142
Päevakorrapunkt nr.6
Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava 2017-2022 vastuvõtmine ning
avalikustamisele suunamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et LA arengukava kinnitamine toimub lasteasutuse
pidaja sätestatud korras ( seda korda meil ei ole ) st lähtuda tuleb üldisest praktikast,
arengukava vastu võtta, suunata avalikustamisele, korraldada avalik arutelu ning seejärel
vastu võtta.

O t s u s t a t i: Kiita heaks Avinurme Lasteaed NAERULIND arengukava 2017-2022 eelnõu
Vallavalitsusel avalikustada eelnõu Avinurme valla kodulehel www.avinurme.ee
25.02.2017-15.03.2016.
Arengukava avalik arutelu toimub Avinurme Lasteaias 15.märtsil kell 17.00
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 143
Päevakorrapunkt nr. 7
Avinurme Tünnilaada müügipiletite väljaandmise tingimuste
ning hindade kehtestamine
Kuulati: Imbi Kaarama
Müügikoha taotlusi on registreeritud ainuüksi jaanuarikuu jooksul uskumatult palju 120, st.
pakkumused ületavad võimalused ning seetõttu vajavad üle vaatamist müügikoha reeglid ja ka
müügipileti hinnad.
O t s u s t a t i: Esitatud eelnõu vastu võtta. Kehtestada Avinurme Tünnilaada müügipiletite
väljaandmise tingimused ja müügipileti hinnad
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr. 60
Päevakorrapunkt nr. 8
Valla korterite nimetamine sotsiaalkorteriteks
Kuulati: Imbi Kaarama
Eluruumi tagamine on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole
sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele
vastavat eluruumi tagama.
O t s u s t a t i: Nimetada munitsipaalkorterid Ulvi 4-11, Ulvi 4-7 ja Võidu 20-2
sotsiaalkorteriteks
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 144
Päevakorrapunkt nr. 9
Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Pärimisseaduse § 18 lõike 1 kohaselt, kui ei ole seadusjärgseid pärijaid on seadusjärgne pärija
pärandi avanemise koha kohalik omavalitsusüksus. KOV pärandist loobuda ei saa, kuid
kohustuslik on pärandvara inventuuri läbiviimine. Kui pärandvarast ei jätku kohustuste
täitmiseks on kohustuseks viivitamata esitada avaldus pärandvara pankroti
väljakuulutamiseks.
Avinurme vallas elanud M. J. ei teinud testamenti, kõik teadaolevad seadusjärgsed pärijad
esitasid õigeaegselt notarile avalduse pärandist loobumiseks. Pärandvara inventuur on
koostatud, millest selgub et päritavad asjad ja õigused puuduvad, kohustusi kokku ca 2 000

O t s u s t a t i: Arvestades, et pärandvara inventuuri käigus pärandvara nimekirja kantud
kohustused ülevatavad olematu pärandvara, esitada kohtule avaldus M. J. pärandvara pankroti
väljakuulutamiseks. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.145
Päevakorrapunkt nr. 10
Vallavalitsuse info
Kuulati: Aivar Saarela
Uus avatud riigihange nr 181655 „ Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee I etapp on
lõppenud. Parim pakkumus Jõhvi KEK 347 978,99 ( 417 574,78 ). Järgmine TAVT OÜ
378 581 € ( 454 297,2 € ).
Ehitusalaste lubade väljastamine.
Kasutusluba Nurme kinnistule ehitatud abihoonele ning loeti teavitatuks nimetatud kinnistu
majandushoone kasutusteatis.
Avinurme Spordihoone akende vahetamise II etapp on lõpetatud, esitatud ja allkirjastatud on
kaetud tööde aktid, projekti lõpparuanne on esitatud EAS-ile.
AS Emajõe Veevärk esitas ehitusteatise koos projektdokumentatsiooniga Võidu tn. 11 ja
Võidu tn 13 kinnistute veetorustike ehitamiseks.
Ehitus-ja kasutusteatised esitasid omanikud Änniksaare külas asuva Põllu kinnistu vee- ja
kanalisatsioonirajatisetele ning Alekere külas asuva Ülissoo veesüsteemile.
Väljastati kaevamisluba: Männiku 2 omanik esitas taotluse kraavide puhastamiseks, et tõrjuda
liigniiskust katastriüksusel 16401:002:0099 .
Anti nõusolek Nõgesniidi kinnistu jagamiseks
Nõgesniidi pindala 10,69 ha, sihtotstarve maatulundusmaa (011;M).
Nõgesmetsa pindala 6,14 ha, sihtotstarve maatulundusmaa (011;M).
Kinnitati Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
Arvi Kiige toetuse kasutamise aruanne „ Põllu talu, Änniksaare küla, Avinurme vald,
16401:003:0166 puurkaevu ja veesüsteemi rajamine“, projekti maksumus 3732,00 €, toetus
2488,12 € (riigipoolne toetus 1244,06 €, kohaliku omavalitsuse toetus 1244,06 €) ja
omaosalus 1243,88 €.
Kalev Zilinski toetuse kasutamise aruanne „ Ülissoo talu, Alekere küla, Avinurme vald,
16402:002:0093 puurkaevu ja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine“, projekti maksumus
6132,00 €, millest toetus 4088,20 € (riigipoolne toetus 2044,10 €, kohaliku omavalitsuse
toetus 2044,10 €) omaosalus 2043,80 €.
Korraldatud jäätmeveost vabastamine
Seaduses esitatud tähtajaks, 20,jaanuariks on alaliste elaniketa majapidamiste omanikud
esitanud taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmekäitlusest alaliste elaniketa majavaldused , pooleliolevad
ehitised, mida ei ole elamiskõlbulikuks ehitatud ning kinnistud, mida ei ole asutud

hoonestama, samuti hooned ( pumplad, lao- ja majandushooned ) millede kasutamisel ei teki
olmejäätmeid.
Bussijaama detailplaneeringule on Maanteeametist kooskõlastus saadud, tuleb teemaga
tõsiselt edasi tegeleda, kokku saada ja arutada, kuidas edasi toimetada.
Küsimusi tekitas jätkuvalt probleem Põllu tänavas parkivate raskeveokitega, olukord ei ole
paranenud.
Vallavalitsusele tehti ettepanek, võtta veelkord ühendust, nii ettevõtte omanikega, kellele
raskeveokid kuuluvad, kui ka veokite juhtidega, et leida olukorrale lahendus. Seadus on
täitmiseks kõigile ning seadust mitte täites on õigus seaduserikkujaid trahvida.
Olukorrale tuleb leida lahendus.
Päevakorrapunkt nr. 11
Komisjonides päevakorral
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Verner Mölder
Tegelesime valla eelarve küsimustega, järgnevalt on teemaks valla teede investeeringute kava
koostamine.
Internaadihoones oleks tarvis üle vaadata ruumid, et saaks toimida muusikakooli pilliõpe.
Käimas on läbirääkimised Mustvee Muusikakooliga, et Avinurmes oleks nimetatud kooli
osakond.
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Mari-Liis Tikerperi
Tegime eelarve- ja majanduskomisjoniga eelarve koostamisel koostööd, vaatasime üle MTÜde taotlused. Koosolek toimub märtsis, arutusele tuleb muuhulgas muusikakooli osakonnaga
seonduv.
Päevakorrapunkt nr.12
Mitmesugust
Kuulati: Anne Paas
Miks ei olnud valla aastapäevaks valmis stendid ja valla ajaleht ?
Aivar Saarela: Stendide koostamine on aeganõudev tegevus, igapäevaste tööde kõrvalt ei
jõudnud valmis.
Mari-Liis Tikerperi: Ajalehe tavapärane ilmumine on kahe kuu järgi, leht ilmub veebruari
lõpuks.
Krista Pedak: Lumelükkamist ei ole tarvis olnud, ent kõrvalteed on ohtlikult libedad. Kas ei
saaks kuidagi libedatõrjet teostada ?
Aivar Saarela: Vallal ei ole sellist tehnikat, lumetõrje hanke teostajatel ei ole sellist
töökohustust, ei oska lahendust pakkuda.
Mari-Liis Tikerperi -Haldusreformi kultuuri-ja spordi töögrupi liige
Kogukonnakogu moodustamisest
Selleks, et praeguste valdade rahva hääl jõuaks Mustvee valla volikogusse, on plaanis
moodustada kogukonnakogud.

Kuidas võiks nende töö välja näha? Kuidas oleks kogukonnakogust meie kogukonna häälele
kõige enam kasu? Mida me üldse mõistame kogukonnakogu all?
Kõik need küsimused peaksime läbi mõtlema, et anda sisend kogu uut valda puudutavate
kokkulepete tegemiseks. Taolised koosolekud toimuvad kõikides meie partnervaldades ja
ühiselt on kokku lepitud, et konkreetne meie rahva seisukoht tuleks kujundada kolmes
küsimuses:
- Millistel alustel võiks olla moodustatud piirkonna kogukonnakogu?
- Millised õigused ja kohustused oleksid kogukonnakogul?
- Territoriaalsed piirid – kas kogukonnakogu moodustada praeguse valla territooriumi või
külade kogumi põhjal?
Selleks, et leida parimad lahendused, on oluline, et osaleks kõik aktiivsed huvilised.
Arutati 2017 aasta kohalike valimiste teemat.
Volikogu liikmete arvates on mõistlikum 5 valimisringkonnaga toimetamine
Tünnilaada korraldamisest.
Aivar Saarela: Toimunud on kaks koosolekut, statuut on valmis, MTÜ veel moodustamisel.
Sellel aasta korraldab tünnilaada veel vallavalitsus.
Järgmine volikogu istung toimub kolmapäeval 29. märtsil kell 17.00

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

