AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
20.04.2017.a. nr.47
Algus 16.00 lõpp 18.10
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Verner Mölder,
Krista Pedak, Jüri-Henn Uuetoa, Aivar Pakkas, Arvi Pihlak, Ants Rummel
Puudusid: Aleksei Männiste, Tiiu Kruus, Mari-Liis Tikerperi.
Külaline vallavanem Aivar Saarela, pearaamatupidaja Heli Viiberg, arendus-ja
planeerimisnõunik Arvi Liiv.
Kinnitati päevakord:
1. Avinurme valla teede hooldus-ja remondikava kinnitamine 2017.aastaks.
2. Hajaasustuse programmis 2017 aastal osalemine.
3.Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016 a. otsuse nr.118 muutmine.
4. Ülevaade haldusreformi hetkeseisust.
5.Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
6. Komisjonide töö, 2017 aasta tööplaanid
7. Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr.1
Avinurme valla teede hooldus-ja remondikava kinnitamine 2017.aastaks
Kuulati: Arvi Liiv
Eelarve- ja majanduskomisjon tutvus kohalike teede olukorraga ning koostas omapoolse
pingerea, mis 2017 aastal remondikavva võtta. Esitati ettepanek: Kase, Männiku ja Metsanurme
tänavate 1 x pindamine ning kohalike teede: Jaaguvälja, Jalaksaare, Käänu ning KõverikuAlekere katte taastusremont, sh Käänu tee eeltööd, et saaks järgmisel aastal pindamise teha.
Hanke välise tööna teostatakse Ülejõe silla otste remont.
Teede olukorda arutati põhjalikult, olukord on eriti halb kruusateede osas, pindamisele
plaanitavad teed vajavad paremat eeltööd, et ei oleks aluskiht lainetav, eelarves ca 50 000 €,
milles pindamistööde eelarve 8 600 € ning kruusateede remondi eelarve 43 000 €.
Esialgu arvati, et muudetakse ehitustööde järjekorda (pingerida ) kruusateede remonttööd
tõstetakse ettepoole ning kui raha jätkub, siis tehakse ka pindamistööd.
Põhjaliku arutelu tulemusel otsustati: 2017 aastal võetakse töösse vaid kohalike kruusateede
katte taastusremont, eelarve vahendite jätkumisel suurendatakse Jaaguvälja teel teostatavate
tööde mahtu.

Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus Avinurme valla teede hooldus- ja remondikava 2017
aastaks. Otsus nr. 147
Päevakorrapunkt nr.2
Hajaasustuse programmis 2017 aastal osalemine.
Kuulati: Arvi Liiv
08.04.2017 avati hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor. Programmis osaleda soovivad isikud
saavad taotlusi esitada vallavalitsusele kuni 09.06.2017. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetatakse majapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Otsustati hajaasustuse programmis osalemise summas 6 500 € garanteerida. Poolt 8 volikogu liiget,
võeti vastu otsus nr.148
Päevakorrapunkt nr.3
Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016 a. otsuse nr.118 muutmine
Kuulati: Imbi Kaarama
taotlemist munitsipaali. Ida-Viru Maavalitsus tagastas Pärniku tn 7 toimiku viidates
puudustele otsuse preambulas ning punktis 2.2.
O t s u s t a t i: Muuta Avinurme Vallavolikogu 02.06.2016.a.otsust nr.118
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.149
Päevakorrapunkt nr.4
Ülevaade haldusreformi hetkeseisust
Kuulati: Anne Paas ja Aivar Saarela
Juhtkomisjoni viimane kokkusaamine oli 13. aprillil Voore Aktiviseerimiskeskuses
Ülevaade Mustvee Tervisekeskuse projektist
On selgunud, et Mustvees Kastani 40 asuv lasteaia hoone, mida planeeriti esialgselt Mustvee
Tervisekeskusena, ei ole sobiv hoone rekonstrueerimiseks, ei oma suuruse ega tehnilise
seisukorra tõttu. Hoone lammutamiseks on olemas pakkumine 28 000 €.
Kivi tn 1 asuv endine haiglahoone sobiks asukoha tõttu tervisekeskuseks isegi paremini, paraku
ei ole kinnistul soojatrassi, puudub elektriga liitumine. Nimetatud hoone täielik lammutamine
oleks 12 600 eurot , millele lisanduks soojatrassi maksumus 120 000 eurot.
Ehitushange on tühistatud, oodatakse vastust- kas lammutamine on Tervisekeskuse projektis
abikõlbulik tegevus.
Hetke plaan – uus taotlus teha Kastani 40 hoone ehitamiseks. Ehitada ühekordne hoone – milles
perearstikeskus ja kiirabi ruumid.
Töös on struktuuri koostamine, olemasolev personal tuleb kaardistada, et tekiks ühtsetel alustel
personali andmebaas. Personaliküsimustega tegelevasse töörühma koosseisu kuuluvad: Aivar
Saarela, Tarmo Tomson, Jüri Vooder, Hannes Soosaar ja Pavel Kostromin.

Kõigil tekkivatel teenusekeskustel tuleb läbi mõelda oma teenusekeskuse personali täpsemad
tööülesanded. Kirjeldused tuleb saata koordinaatorile 3 maiks. Otsustati, et 02.mail kell 17.00
arutatakse teemat haldusreformi komisjoni koosolekul koos volikogu liikmetega.
Arutati valimiskomisjoni ja -jaoskondade moodustamise põhimõtted
Lähtuvalt seadusest tuleb otsustada maikuus volikogu liikmete arv ning valimisringkondade
arv ja piirid, samuti nimetada valla valimiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed.
Juhtkomisjonis otsustati, et valimiskomisjonis on 7 liiget: 2 liiget Mustvee linnast, 2 liiget
Kasepää vallast, 1 liige Lohusuu vallast, 1 liige Avinurme vallast ja 1 liige Saare vallast.
Valimiskomisjoni teenindab Mustvee Linnavalitsus ning valimisringkondade numeratsioon
on tähestikulises järjekorras.
Arutati Jõgeva Maavalitsuse poolt 30. märtsil saadetud e-kirja, kus palutakse omavalitsuste
seisukohta Mustvee, kui tugi-toimepiirkonnakeskuse määramise olulisuse kohta Jõgeva
maakonnaplaneeringus. Komisjoni arvates peab Mustvee jääma maakonnaplaneeringus tugitoimepiirkonnakeskuseks.
Päevakorrapunkt nr.5
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
Kuulati: Heli Viiberg, Aivar Saarela
Vallaeelarve 31.03.2017.a. seisuga. Tulude ülekaal kuludest 128 965 €. Üldse laekunud
tulusid 525 319 € s.o. 20,51 % ja kulutatud 395 354 €, s.o. 16,43 %.
Tulude eelarve
2 561 839 € täitmine 525 319 €
Kulude eelarve
2 412 718 € täitmine 396 354 €
Kassa, panga jääk 737 485,14 € ( dets.2016 608 519,49 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 158 707 € ( märts 2016 156 114 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2016.a. 2 593 €
Eelarve on 693 000 €. Täitmine 22,90% .
Vallavalitsuse tegevus:
Kinnitati hanke „ Mustvee valla ühistranspordi analüüsi läbiviimine „ tulemus
Pakkumused ületasid oluliselt projekti eeltaotluses märgitud eeldatavat ( 3 700 € ) maksumust.
Kahest pakkumusest soodsaima esitanud Hendrikson ja Ko´ga peeti läbirääkimisi pakkumuse
maksumuse vähendamiseks. Lõplikuks maksumuseks kujunes 9 960 eurot (koos km )
Kinnitati hanke„ Mustvee valla haridusvõrgu analüüsi läbiviimine „ tulemus Parim pakkuja
OÜ Geomedia 6 840 € ( koos km )
Anti EAS-i projektile „ Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid „
täiendav garantiikiri. Tulevase Mustvee valla ühishanked kujunesid kallimaks, mistõttu tuli
EAS-i projekti omaosalust suurendada. Oktoobris 2016 antud garantiikiri oli summas 706 €,
uus omaosalus 2105.40, st täiendavalt tuleb garanteerida summat ca 1 400 eurot (
rahastamine 2018 aastal ühinemistoetusest )
Arutati raielubade väljastamist seoses valgustatud kergliiklustee rajamisega

Moodustati ajaasustuse programmi 2017 hindamiskomisjon: Arvi Liiv - komisjoni esimees,
Aivar Saarela, Urmas Ilves, Hans Mõttus, Ivar Teeväli, Toomas Tooming
Arutati avaldust„ lumelükkamine lükkas ära tee“ . Otsustasime 2016 aasta talve eel, et vald
lükkab kõikide majapidamisteni tee lumest puhtaks. Kindlasti otsustati aidata külades elavaid
eakaid. Kahjuks juhtus, et Adraku külas elava pere erateelt lükati lumi koos teekattega.
Ühendust võetakse, teenuse osutajaga, et läbirääkida, kuidas tekkinud olukorda parandada.
Kinnitati Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava 2017-2022 . Volikogu on LA arengukava
vastu võtnud, avalik väljapanek ja arutelu on toimunud, Lasteaia põhimääruse alusel kinnitab
arengukava vallavalitsus.
Arutati Avinurme rahvatantsurühma taotlust taanlaste vastuvõtukuludest. Rahvatantsurühma
suve üheks tegevuseks on 24 taanlase vastuvõtmine 31.07-3.08. Vallavalitsuselt paluti toetust
organiseerimiskulu summas 2 250 € katmiseks. Raamatupidamise andmetel on kultuuri
eelarves taanlaste vastuvõtuks 1 250 €, reservfondist tarvis 1 000 € lisaks. Ei ole veel
otsustatud.
Võidu tn L6 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.05-22.05.2017 a.
vallavalitsuse ruumides. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.05.2017 a. algusega kell
14.00.
Kergliiklustee ehitusküsimustes on toimunud 4 töökoosolekut, tee maa-ala ja 3 m teetrassi on
märgitud, järgmisena on raietööd. Tee ehitusele jäävad ette kooli esised kuused, samuti kiriku
parki ääristavad puud. Probleemid on lahenduste leidmisteks Elektrilevi ja Teliaga teemaal
asuvate postide tõttu, mida ettevõtted omal kulul ei ole nõus teisaldama ega kaabeldama.
Käivad läbirääkimised lahenduse leidmiseks.
Toimus valla üldplaneeringu eelnõu avaldamise järgne avalik koosolek, osalejad Jõgeva
Maavalitsusest, RMK-st. Avalikustamise käigus esitati ettepanekuid, vastused on koostatud,
planeeringusse tehakse mitmed parandused ja täiendused.
16.05-26.05 vallavanem taastusravil, asendajaks majandusnõunik Aivar Parfojev.
Päevakorrapunkt nr.6
Komisjonide töö, 2017 aasta tööplaanid (komisjonide esimehed)
Verner Mölder: Eelarve- ja majanduskomisjoni tööks oli teede remondikava koostamine,
arutatud on bussijaama piirkonna ja rajatava kergliiklustee rajamise küsimusi, samuti Põllu
tänava äärse kergliiklustee rajamist.
Päevakorrapunkt nr.7
Mitmesugust
Verner Mölder andis ülevaate toimunust, mis seoses Mustvee Muusikakooli filiaali/ osakonna
avamisega Avinurmes septembrist 2017.
Arutati Laekannu küla bussioote koha valgustamist.

Arutati piletimüügi korraldamist Tünnilaadal, külad annavad 2.maiks vastuse, kas võtavad endi
ülesandeks laada piletimüügi

Järgmine volikogu istung neljapäeval 30. mail kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

