AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
20.09.2017.a. nr.51
Algus 17.00 lõpp 19.15
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 7 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Verner Mölder,
Aivar Pakkas, Aleksei Männiste, Ants Rummel, Arvi Pihlak.
Puudusid: Tiiu Kruus, Jüri-Henn Uuetoa, Krista Pedak ja Mari-Liis Tikerperi.
Külalised vallavanem Aivar Saarela ning majandusnõunik Aivar Parfojev.
Päevakord:
1.Saare Vallavolikogu 30.augusti 2017.a.otsuse nr.30 „ Laenu võtmine „ heakskiitmisest
2. Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2017-2022 ülevaatamine
3.Avinurme valla eelarvestrateegia 2017-2023 ülevaatamine
4. Muusikaõppe korraldamisest Avinurme vallas
5. 2017 aasta tünnilaada aruanne
6. Vallavanemale lisatasu maksmine
7.Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
8.Mitmesugust

Päevakorrapunkt nr. 1
Saare Vallavolikogu 30.augusti 2017.a.otsuse nr.30 „ Laenu võtmine „ heakskiitmisest.
Kuulati: Anne Paas
Saare valla aktiviseerimiskeskuse katlamajas toimus kevadel tulekahju. Kindlustusfirma kahju
ei hüvita, otsuse on Saare vald vaidlustatud kohtus, kuid kütteperiood on algamas ja ehitusega
on vaja kiiresti alustada. Saare Vallavolikogu 28.septembri 2016 aasta määrusega nr 7
kinnitatud Saare valla tegevuskavas
aastateks 2017-2022 on aktiviseerimiskeskuse
renoveerimine ette nähtud aastatel 2019 ja 2020. Saare valla eelarvestrateegias aastateks 2017
– 2021 on planeeritud selleks võtta laen.
Käesolevaks aastaks on Saare valla eelarvesse planeeritud laenu võtmine KIK-i projektile, aga
sellel aastal projekti ei rahastatud, seega on võimalik katlamaja ehituseks laenu võtta lubatud
laenukoormuse piires.

Haldusreformi seaduse § 25 sätestab, et enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse
jõustumist peavad asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste
väljakuulutamise päevani konsensuslikult heaks kiitma võlakohustuse ja muude tulevastel
eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise.
O t s u s t a t i: Kiita heaks Saare Vallavolikogu 30.august 2017 otsus nr 30 „ Laenu võtmine „
millega otsustati võtta Swedbankist laenu 63 000 eurot (kuuskümmend kolm tuhat eurot)
tähtajaga 10 aastat SA Saare valla aktiviseerimiskeskuse katlamaja ja puutöökoja remondiks.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 161

Päevakorrapunkt nr. 2
Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2017-2022 ülevaatamine.
Kuulati: Anne Paas
Volikogu liikmed vaatasid üle Avinurme valla arengukava tegevuskavas kajastatud tegevuste
rahastamised ning 2017 aastal planeeritud tegevuste toimumise.
Toimunud arutelu:
Elulaadikeskuse/koguduse pargi rekonstrueerimiseks oli 2017 aastal planeeritud 5 000 €, kuid
summat maa-ala ja mänguväljaku korrastamiseks kasutatud ei ole. Teada on, et pargis asuv
mänguväljak on muutunud osaliselt kasutamiskõlbmatuks, vajab uuendamist ent vastu sügist
ei ole mõistlik investeerida mänguväljaku atraktsioonide parendamisse. Vallavalitsuse
ülesandeks jäi välja selgitada olukord ning võtta ühendust väljaku ehitajaga.
Aastal 2019 on planeeritud Ulvi keskuse arendamine sh Rahva Maja funktsionaalsuse tõstmine
ja operaatori määramine. Kahjuks ei ole seniajani olnud häid mõtteid ja ideid, kuidas Ulvi
keskust arendada. Puudub külarahva omavaheline koostöö ja üksnes algatusest ei ole
arendamisel abi, tuleb mõelda samas ka edaspidisele haldamisele.
Avinurme keskväljaku ( bussijaama platsi ) rekonstrueerimiseks on sellel aastal arvestatud
40 000 euroga. Selgitused hetkeolukorrale andis Aivar Saarela: Bussijaama maa-ala
detailplaneering on kehtestatud, tänaseks on valitud bussiootepaviljoni projekteerija,
ehitamiseni sellel aastal ei jõua ning 40 000 € tuleks kirjutada aastasse 2018. Teisaldatud on
puutöösein, kavas on veel platsil asuva künka likvideerimine, asfalteerimiseni jõudmine on veel
küsitav. Sellel aastal saab kasutada varasemat raha, mis on bussijaama rekonstrueerimiseks
eraldatud, summa suurus ca 16 000 €.
Pikemalt arutati Avinurme lasteaiahoonega seonduvat. Käesoleva aasta eelarves oli planeeritud
lasteaia kütte-, vee- ja kanalisatsiooni ning ventilatsiooni projekteerimine, kuid on tekkinud
seisukoht, mille on heaks kiitnud ka eelarve- ja majanduskomisjon. Ebaotstarbekalt suurt maja
ei ole mõistlik rekonstrueerida. Ehitada tuleb uus hoone, arvestusega 50 lapsele ehitis
suurusega 650 m2.
Ettepanek: selle aasta summa 15 000 € kasutatakse hoone soojatorustike remontimiseks ning
kinnistut ümbritseva aia vahetamiseks.

Uue lasteaia hoone ehitamisel ei tohi unustada, et lasteaiahoones tegutsev päevakeskus peab
samuti oma tegevusteks vallalt ruumid saama.
Arutleti projekteerimise ja ehitustöö planeeritava aja üle. Normaalne oleks koos hankida
projekteerimine ja ehitamine. Vähemasti eelprojekti oleks tarvis, sest avanevad lisaraha
taotlemise võimalused jätavad tavaliselt liiga vähe aega, et projekteerimisele asuda.
Ettepanek: 2019 aasta plaani 100 000 € uue hoone projekteerimine, aastal 2020 uue hoone
ehitamine eelarve 400 000 € mis vajab kindlasti välist rahastamist.
Kultuurikeskuse rekonstrueerimistöödeks ettenähtud raha 20 000 € ning ujula arendamiseks
9 000 € on ehitiste korrastamiseks ära kasutatud.
Pikem arutelu toimus Mustvee tervisekeskuse teemadel, toimuvast andis ülevaate vallavanem.
Toimus projekteerimis- ja ehitushange, esitati vaid 1 pakkumus, mis oli vastuvõetamatu
hinnaga 1 109 819 eurot, arvestuslikult 1700 €/ m2.
Kõik projektis osalevad vallad olid arvestanud omaosalusega 29 150 €, hanke tulemuse
kinnitamisel ei oleks suudetud omaosalust katta. Hange loeti nurjunuks ning tänasel päeval on
uus hange korraldamisel. Uus Avinurme valla esindaja SA Mustvee Tervis nõukogus on
majandusnõunik Aivar Parfojev.
Kergliiklusteede loomise II etapp on planeeritud aastatele 2020/2021 summas 526 000 eurot,
millest omaosalus 100 000 €.
Ülevaate kergliiklustee I etapi hetkeseisust andis vallavanem. Oleme eelarve piires enamvähem hakkama saanud. Tööde lõpetamise tähtaega on EAS pikendanud. Pärast asfalteerimist
tuleb lõpetada heakorratööd, probleemid on uue ja vana tänavavalgustuse ühendamisel.
Loodetavasti saavad Avinurme aleviku ja Ulvi vee- ja kanalisatsioonisüsteemid laiendatud.
Emajõe Veevärgis on hange ettevalmistamisel, aastateks 2018-2020 on planeeritud
investeering summas 2 150 912 eurot.
Otsustati: Järgmisel volikogu istungil arengukava tegevuskava vastavalt esitatud
ettepanekutele kinnitada.

Päevakorrapunkt nr. 3
Avinurme valla eelarvestrateegia 2017-2023 ülevaatamine.
Kuulati: Anne Paas
Pearaamatupidaja puhkuse tõttu põhjalikku arutelu eelarvestrateegia teema üle ei toimunud.
Seletuskirjas tuleb muuta lasteaia rekonstrueerimisega seonduvat.
Päevakorrapunkt nr. 4
Muusikaõppe korraldamisest Avinurme vallas.
Kuulati: Aivar Saarela

Meil on muusikaõppe toimimiseks olemas kolm üliolulist komponenti: 23 õpilast, tänu
huvitegevuse rahastamisele paremad rahalised võimalused kui elas varem ning kogemustega
õpetajad.
Kevadest alates on olnud juttu Mustvee Muusika- ja kunstikooli filiaali loomisest Avinurme.
Arusaadavalt on uue valdkonna ellu rakendamine erinevatest mõtetest, aruteludes ja ideedest
põimitud. Tänaseks on selgunud, et Mustvee kooli direktor sõlmib meie õpetajatega
töölepingud, meie tasume Mustveele õpetajate palga ning majanduskulud, eelarve sellel aastal
12 000 €
Vanas koolihoones on üks ruum muusikaõppeks aastaid tagasi korda tehtud, õpilasi on palju,
seetõttu on ruume juurde tarvis, samuti tuleb korda teha koridor ning WC. Ehitaja poolt on
esitatud hinnapakkumine summas ca 12 000 €, mis tuleks reservfondist suunata kooli
eelarvesse.
Tekkis arutelu teemal, kas vanasse koolihoonesse on mõistlik raha kulutada, koolis on
korralikud ruumid, samuti kultuurikeskuses. Leiti, et sanitaarremondi tegemine on siiski
vajalik, õppetöö on täies hoos ning kiiremat võimalust tegutsemiskoha leidmiseks ei ole.

Päevakorrapunkt nr. 5
2017 aasta tünnilaada aruanne
Kuulati: Aivar Saarela.
Piletitulu 2016 aastal oli 14 632 € , sellel aastal 14 312 € , kohamaksu laekus 20 966 €.
Kohamaksu hinnatõusuga seonduvalt oli kohamaksu laekumine 7 544 € suurem, kui
varasematel aastatel. Tänu hinnatõusule sai teostada hädavajaliku elektrisüsteemide
investeeringu summas 7 692 €. 2017 aasta tulu kokku oli 35 278 €, varasem jääk toimunud
laatadest 19 972 €. Laada korraldamise kulud 24 489 €, 3311 € väiksem kulusumma, kui
eelmisel aastal.
Kuidas toimub järgmisel aastal laada korraldamine, ei ole hetkel teada. Alustatud on MTÜ
moodustamisega, valmis on statuut.
Päevakorrapunkt nr. 6
Vallavanemale lisatasu maksmine tünnilaada korraldamise eest
Otsustati maksta Tünnilaada korraldamise eest vallavanemale lisatasu.
Lisatasu 700 € poolt oli 5 volikogu liiget, ettepaneku poolt maksta 600 € 1 liige ning
ettepaneku poolt maksta 500 € 1 volikogu liige. Võeti vastu otsus nr. 161
Päevakorrapunkt nr. 7
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
Kuulati: Aivar Saarela

Vallavalitsuse
tegevus:
suunati
reservfondist
7
855
€,
sellest:
hulkuva loomaga seotud kulu katteks 215 €, arveldusteks teiste lasteaedadega 2 640 €,
Avinurme Gümnaasiumile 1 120 € Lindy USB laadimisjaama ostmiseks ning 3 880 € 24
reguleeritava koolitooli ja printeri ostmiseks.
Kinnitati Hajaasustuse programmi A. Tsapenko toetuse kasutamise aruanne “ Õuna talu,
Adraku küla, septiku 3 m3 komplekti paigaldamine koos imbväljakuga”
Kanda toetuse saajale Andrus Tsapenkole ülejäänud toetuse summa 226,81 €
Kinnitati Avinurme bussiootepaviljoni projekteerimise hanke tulemus : AS Arhitektuuribüroo
STUDIO-3 6 660 € koos km.
Eelarve olukord tulumaks on miinuses 3,39% ehk 23 000 €, aga sellevõrra on kulutamine
samuti väiksem.
Päevakorrapunkt nr. 8
Mitmesugust
Tänavavalgustuse investeeringu teostamise plaanist.
Plaanis on investeerida tänavavalgustuse arendamisse. Kergliiklustee ehitamise järgselt võeti
maha vanad mastid, mis pärast ümberehitamist saaks kasutada tänavate ja teede
valgustamiseks. Mõeldud on Kase-Männiku tänavat, Rakvere tänava lõppu , Valgelepa
tänavat, bensiinijaama ristist liikumist Ülejõe tänava alguseni.
Arvi Pihlak esitas ettepaneku Ulvi keskuse valgustamiseks. Teema arendamisega tegeletakse
edasi.
Üldplaneeringust
Ida-Viru Maavalitsus kiitis üldplaneeringu ning KSH aruande heaks. Volikogu saab
planeeringu kehtestada pärast 5 oktoobrit, tiheasustusalas tuleb täpsemalt määratleda
kompaktse hoonestuse ala, veel ei ole tulnud keskkonnaameti vastust Avijõe piiranguvööndi
vähendamise taotlusele.
Tallinn-Alatskivi kaugbussiliinist
Vallavanematega ühiselt asusime päästma Tallinn-Alatskivi liini, mille kohta vedaja teatas, et
lõpetab tegevuse 1.oktoobrist. Vaatame, kuhu läbirääkimistega jõuame.
Maakonnaliinide lepingud kehtivad kuni 27.10.2019
Järgmine volikogu istung neljapäeval 28. septembril kell 17.00

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

