AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
28.09.2017.a. nr.52
Algus 17.00 lõpp 18.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 9 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Verner Mölder,
Arvi Pihlak, Jüri-Henn Uuetoa, Krista Pedak, Mari-Liis Tikerperi, Ants Rummel ja
Aleksei Männiste.
Puudusid: Tiiu Kruus, Aivar Pakkas. Külaline vallavanem Aivar Saarela.
Päevakord:
1.Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve kinnitamine.
2.Vallavalitsuse info.
3.Mitmesugust.

Päevakorrapunkt nr. 1
Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve kinnitamine
Kuulati: Aivar Saarela
Lisaeelarve kirjed: Laada kohamaksumus 20 966 € ja piletitulu 14 312 € kuluks tünnilaadale
35 278 €. Peretoetuste maksmiseks 4 455 €, puudega laste toetus 2 033 € puuetega laste
hooldamisele. Eesti Noorsootöö Keskuselt 19 735 € lõunaregiooni noorsootöö projektile.
Avinurme Gümnaasiumi kuludeks õpilaste omaosalus välilaagris 1 300 €, 689 € laulupeo
transport, KIK SA 2 608 € osalemine keskkonnaalastes projektides.
Muusikaklassi tasu 1 000 € ja 10 000 € õppevahenditeks ja koolituskuludeks Mustvee
Muusikakooli Avinurme filiaalis. Ida-Viru Maavalitsuselt 5 344 € hajaasustuse projekti toetus.
Eelarve vähendamine tasandusfondist sots. korraldamise tulu -308 €, kuluks muud sotsiaalabi
toetused -308 – topelt kanne.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla lisaeelarve summas 82 134 €. Poolt 9 volikogu
liiget, võeti vastu määrus nr. 65
Päevakorrapunkt nr. 2
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
Kuulati: Aivar Saarela

2017. aasta KIK taotlusvoorus on positiivse otsuse saanud projekt “Avinurme aleviku
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine”
Emajõe Veevärk tegeleb ÜVK projekteerimis-ehitushanke koostamisega, esmalt lahendatakse
Kase ja Ülejõe tänavate piirkonnad ning aleviku keskuse lõpetamata jäänud jupid.
Päevakorrapunkt nr. 3
Mitmesugust
Kuulati: Aivar Saarela
Tänavavalgustuse investeeringu teostamise plaanist. Tänaseks on selgunud tänavavalgustuse
rekonstrueerimise eelarve Avinurmes 9 900 €, Ulvil 9 360 €.
Arutati kultuurikeskuse ruumide edaspidist kasutamist. Huvi vabanevate ruumide osas on
tundnud RMK ning KL Alutaguse malev.
Mari-Liis Tikerperi andis edasi info, et ruumid võiks kuuluda noortekeskusele.
Hetkel ei toimu otsustamist kellele ja millised ruumid eraldada, teemaga tegeletakse
edaspidiselt.
Krista Pedak: Külavanemate koda sooviks ühendada keldrikorrusel asuvad ruumid, et oleks
hubane koht koolituste korraldamiseks. Otsustati teemat arutada edaspidiselt.
Info bussijaama projektist
Sellel aastal on plaanis vana ehitis lammutada ning tellida uus ajutiseks lahenduseks ( hiljem
saab kasutada külas asuva bussijaamana ) kuni toimub uue ootepaviljoni ehitamine. Platsil
asuvad künkad likvideeritakse ning tehakse ettevalmistustöö, et järgmisel aastal plats
asfalteerida.
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