AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
07.11.2013.a. nr.2
Algus 17.00 lõpp 18.45
Istungi juhataja: vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija: vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 11 volikogu liiget: Aare Kaldma, Aivar Pakkas , Aivar
Saarela, Aleksei Männiste, Anne Paas, Ants Rummel, Arvi Pihlak, Mai Tooming,
Mari-Liis Tikerperi, Rainer Järvelaid, Verner Mölder.
Esialgselt teatavakstehtud päevakorda muudeti:
1.Otsustamisele võeti Elektrilevi OÜ 06.11.2013.a.taotlus Võidu tn 9 ja Võidu tn 16
kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamiseks.
2.VL Koduvald ettepanekul muudeti punkti ” Vallavanema valimine ” sõnastades
päevakorrapunkti ” Vallavanema valimise korraldamine. Vallavanema valimine.”
3.Muudeti päevakorrapunktide arutamise järjekorda.
Kinnitatud päevakord:
1.Munitsipaalomandis olevate kinnistute Võidu tn 9 ja Võidu tn 16 isikliku
kasutusõigusega koormamine.
2.Avinurme Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
3.Avinurme Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
4.SA Avinurme Elulaadikeskus nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme
nimetamine.
5.Avinurme Gümnaasiumi hoolekogusse volikogu esindaja valimine.
6.Vallavanema valimise korraldamine.Vallavanema valimine.
7.Avinurme Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
8.Avinurme valla esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuse Liidu üldkogusse ja
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.
9.Volikogu töö korraldamisest.
10. Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr .1
Munitsipaalomandis olevate kinnistute Võidu tn 9 ja Võidu tn 16 isikliku
kasutusõigusega koormamine.
Selgitused teemale andis Imbi Kaarama- vallasekretär
Elektrilevi OÜ esitas 06.11.2013.a. avalduse nr 30342 seada isiklik kasutusõigus
maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Avinurme valla
omandis olevatele kinnistutele.
Ants Rummel informeeris volikogu, et maakaabelliini rajamisega tuleb üks vana ja
kahjustunud puu maha võtta.

O t s u s t a t i: Koormata isikliku kasutusõigusega maakaabelliini ehitamiseks ja
majandamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Avinurme valla omandis olevatele kinnistud:
Avinurme alevik Võidu tn 9 ( registriosa 4592208, katastritunnus 16401:002:0388 )
kaitsevööndi pindala 170 m2
Avinurme alevik Võidu tn 16 ( registriosa 3635208, katastritunnus 16401:005:0013 )
kaitsevööndi pindala 92 m2.
Poolt 11 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.2 ”Munitsipaalomandis olevate kinnistute
Võidu tn 9 ja Võidu tn 16 isikliku kasutusõigusega koormamine ”
Päevakorrapunkt nr.2
Avinurme Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
Eelmise volikoguga töötas 4 komisjoni: eelarve- ja majanduskomisjon, haridus- ja
kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon ning revisjonikomisjon.
VL Koduvald esitas ettepaneku, et haridus-ja kultuurikomisjon tuleks hoopis eraldi
komisjonideks muuta ja sotsiaalkomisjon samuti jätta alles. Mai Tooming rõhutas
kogukonna kaasamise olulisust.
Kõlasid mitmed arvamused, et pigem on olnud probleemiks huvigruppide kokkusaamine
ja aktiivseid inimesi ei jätku. Praktika on näidanud, et algul tegutsetakse aktiivselt ent siis
väsitakse. Pigem olgu pädev ja tugev seltskond, mitte killustada tegevusvaldkondi.
Hääletamisele:
VL Koduvald ettepanek: Moodustada 5 komisjoni. Poolt 4 volikogu liiget.
Reformierakonna ettepanek : Moodustada 3 komisjoni: liita sotsiaalkomisjon haridus- ja
kultuurikomisjoniga. Poolt 7 volikogu liiget
O t s u s t a t i: Moodustada kolm Avinurme Vallavolikogu alatist komisjoni:
eelarve- ja majanduskomisjon; haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon ning revisjonikomisjon.Võeti vastu otsus nr.3 ” Avinurme Vallavolikogu alatiste komisjonide
moodustamine ”
Päevakorrapunkt nr .3
Avinurme Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
O t s u s t a t i : Valimiste korraldamiseks moodustada 3-e liikmeline valimiskomisjon
koosseisus: Imbi Kaarama, Tiina Tuur, Marve Mölder
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Esitati kandidaadid ( kandideerijad taandasid endid hääletamisest ):
komisjoni esimeheks Aleksei Männiste
aseesimeheks Ants Rummel- ei andnud nõusolekut kandideerimiseks
Arvi Pihlak
Vastavalt hääletamisetulemusele ( 10 poolthäält ) kinnitati eelarve ja majanduskomisjoni
esimeheks Aleksei Männiste ja aseesimeheks Arvi Pihlak.
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Esitati kandidaadid ( kandideerijad taandasid endid hääletamisest ):

komisjoni esimeheks Mari-Liis Tikerperi, aseesimeheks Rainer Järvelaid
Verner Mölder ei andnud nõusolekut kandideerimiseks.
Vastavalt hääletamistulemusele ( 6 poolthäält ja 4 vastu ) kinnitati
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks Mari-Liis Tikerperi ning
aseesimeheks Rainer Järvelaid
Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Esitati kandidaadid ( kandideerijad taandasid endid hääletamisest ):
revisjonikomisjoni esimeheks Aivar Pakkas, aseesimeheks Mai Tooming ja Arvi Pihlak.
Rainer Järvelaid ei andnud nõusolekut kandideerimiseks.
Vastavalt hääletamistulemusele ( 10 poolthäält ) kinnitati Aivar Pakkas
revisjonikomisjoni esimeheks.Vastavalt hääletamisetulemusele Arvi Pihlak (6 poolt ) ja
Mai Tooming ( 3 poolt ) kinnitati Arvi Pihlak revisjonikomisjoni aseesimeheks.
Võeti vastu otsus nr 4. „ Avinurme Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja
aseesimeeste valimine „
Päevakorrapunkt nr. 4
SA Avinurme Elulaadikeskus nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme
nimetamine.
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
Otsustati: Eelmise volikogu poolt volitatud valla esindaja Raivo Reisenbuk tagasi
kutsuda.
Uueks SA nõukogu liikmeks esitatud Ants Rummel kandideerimisega ei nõustunud.
Aivar Saarela andis lühiülevaate SA-s toimuvast.
Verner Mölder esitas kandidaadiks Anne Paas´i, kes andis nõusoleku kandideerimiseks.
Hääletamistulemus: 9 poolt ja 1 vastu, Anne Paas taandas end otsustamisest.
Vastavalt hääletamistulemusele valiti Avinurme valla esindajaks SA Avinurme
Elulaadikeskuse Nõukogusse Anne Paas.
Võeti vastu otsus nr.5 „SA Avinurme Elulaadikeskus nõukogusse valla esindaja
nimetamine.
Päevakorrapunkt nr 5
Avinurme Gümnaasiumi hoolekogusse volikogu esindaja valimine
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 41 lg 3 alusel tuleb esitada kooli hoolekogusse
volikogu esindaja.
O t s u s t a t i : Vastavalt valimistulemustele kinnitada Avinurme Gümnaasiumi
hoolekogusse Aare Kaldma.
Poolt 10 volikogu liiget. Aare Kaldma taandas end otsustamiselt.
Võeti vastu otsus nr .6 “Avinurme Gümnaasiumi hoolekogusse volikogu esindaja
valimine“.
Päevakorrapunkt nr 6
Vallavanema valimise korraldamine.Vallavanema valimine.

Volikogu esimees Anne Paas selgitas volikogu liikmetele valla põhimääruses sätestatud
vallavanema valimise korda.
VL Koduvald esitas ettepaneku vallavanem valida avaliku konkursi korras.
Hääletamisele kaks ettepanekut :
1.Vallavanema valimiseks kuulutada välja avalik konkurss 4 poolt
2. Valida vallavanem otsustuskorras 7 poolt
Seega otsustati vallavanem valida otsustuskorras.
Vallavanema kandidaadiks esitati reformierakonna poolt Aivar Saarela. Kandidaadi
ülesseadmise kohta esitati kirjalik ettepanek, samuti kandidaadi kirjalik nõusolek.
Vallavanema ametikoha kandidaat Aivar Saarela tutvustas end, andes teada oma mõtted
vallaelu juhtimisest.
Lühikokkuvõte tutvustusest: Aivar Saarela on vallas toimuvaga hästi kursis. Alates 2002
aastas volikogu liige, 2009 aastast volikogu esimees.
Varasemalt on tehtud „ rasked „ ent õiged otsused. Vald on tulblisti arenenud. Rahaline
raskus on tekkinud seoses koolihoone rekonstrueerimisega ning RKAS-i pikaajalise
üürilepingu täitmisega. Lõppes katlamaja rekonstrueerimiseks võetud laen, kevadel
lõpeb ujula ehituslaen. Asemele tuleb KIK-i laenukohustus , mis on võetud aleviku veeja kanalisatsioonitrasside ehitamise omaosaluse katteks.
Finantsseisund näitab, et meil ei ole vahendeid investeerimiseks. Valimislubadus tuleb
ellu viia, kirjutada rohkem projekte, otsida arenguks raha juurde. Rekonstrueerimist
vajavad spordiobjektid: spordihoone, staadion. Esimeste prioriteetide seas on kõnnitee
ehitamisele lahenduse leidmine. Eelarve tulubaas ei kasva, tuleb targalt majandada.
A.Pakkas: Vallal on küll võlakoorem suur, aga palju on ära tehtud. Eestis on mitmed
vallad samuti laenukoorma all, aga nähtavat arengut ei ole.
A.Rummel: Palgatõusu ei ole olnud aastast 2007 . Mis on palgasoov ja kas tulevane
vallavanem on arvestanud töötajate ja teenistujate palga tõstmisega?
A.Saarela soovib senise palgataseme jätku ning lubab ka teiste palgatõusu eest seista.
Valimiskomisjon viis läbi hääletamise.
Valimistulemusega ( 6 poolthäält, 4 vastu, Aivar Saarela taandas end valimistest )
valiti vallavanemaks Aivar Saarela.
Võeti vastu otsus nr 7 „ Vallavanema valimine „
Seoses vallavanemaks valimisega peatusid Aivar Saarela volikogu liikme volitused
KOKS § 19 lõike 2 punkt 1 kohaselt peatuvad volikogu liikme volitused vallavanemaks
valimisega, mitte vallavanema volituste saamisel. Volikogu otsus saadetakse valla
valimiskomisjonile asendusliikme määramiseks.
Päevakorrapunkt nr 7
Avinurme Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees. Varasematel aastatel on valitsus olnud 5
liikmeline: vallavanem ja 4 valitsuse liiget. Vastvalitud vallavanema arvates on selline
koosseis piisav, et valitsuse tööd teha.
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme Vallavalitsuse liikmete arvuks 5. Kinnitada struktuur
järgnevalt: vallavanem ja 4 vallavalitsuse liiget.
Poolt 10 volikogu liiget.Võeti vastu otsus nr 8 „Avinurme Vallavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri kinnitamine.
Päevakorrapunkt nr 8
Avinurme valla esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuse Liidu üldkogusse ja
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees.
Valla esindajateks nimetati vallavolikogu esimees Anne Paas ja tema asendajana
vallavolikogu aseesimees Verner Mölder ning vallavanem Aivar Saarela vallavalitsuse
esindajana. Vallavanema asendaja saab nimetada pärast valitsuse liikmete kinnitamist.
Poolt 10 volikogu liiget ( Aivar Saarelal olid volikogu liikme volitused peatunud )
võeti vastu otsus nr 9 „Avinurme valla esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu üldkogusse “ ning otsus nr 10 „ Avinurme valla esindajate nimetamine
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse “ .
Päevakorrapunkt nr 9
Volikogu töö korraldamisest
Kuulati: Anne Paas- volikogu esimees
Volikogu istungite ajaks 1x kuus neljapäeviti, algusega kell 17.00
Päevakord tuleb koostada 8 kalendipäeva enne istungit. Istungi kutse tuleb saata
4 tööpäeva enne istungit. Protokollid ja õigusaktid tuleb 10 tööpäeva jooksul valla
kodulehel avalikustada.
Päevakorrapunkt nr 10
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung toimub esmaspäeval 9.detsembril algusega kell 17
Olulisim päevakorras: vallavalitsuse ja komisjonide liikmete kinnitamine.
/ allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/ allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

