AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
27.08.2015.a. nr.25
Algus 17.00 lõpp 18.45
Istungi juhataja vallavolikogu esimees: Anne Paas.
Protokollija vallasekretär: Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Ants Rummel, Rainer Järvelaid, Tiiu Kruus, Arvi Pihlak,
Aivar Pakkas ja Krista Pedak.
Puudus: Aleksei Männiste.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Ursula Orastu- lasteaia direktor, Urve Toomingkooli direktor, Andrus Koha- TÜ Wiru Vili tegevjuht
Kinnitati päevakord:
1.Mürataseme vähendamise võimalustest TÜ Wiru Vili teraviljakuivatis.
2.Avinurme valla haridusasutuste valmisolekust uueks 2015/2016 õppeaastaks.
3.Avinurme Gümnaasiumi avalduse arutelu.
4.Loa andmine pikaajalise rendilepingu sõlmimiseks.
5.Vallavara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel.
6.Vallavara müük otsustuskorras.
7.Avinurme valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõuga tutvumine.
8.Vallavalitsuse info, vallaeelarve seis.
9. Komisjonide tegevus.
10.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Mürataseme vähendamise võimalustest TÜ Wiru Vili teraviljakuivatis
Wiru Vili TÜ juhataja Andrus Koha andis ülevaate plaanitavast mürataseme mõõtmisest
Maetsma maheviljakuivatis, et seejärel leida võimalused tootmisprotsessis tekkiva müra
vähendamiseks.
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla haridusasutuste valmisolekust uueks 2015/2016 õppeaastaks.
Kuulati: Ursula Orastu- lasteaia direktor
Uueks õppeaastaks ollakse valmis, kahjuks puudub muusikaõpetaja. Lapsi on rühmades
hetkel kokku 47. Ühes rühmas on uus mööbel, osteti arvutid, midagi suuremat teha ei ole
olnud võimalik.

Kuulati: Urve Tooming- kooli direktor
Kool on õppeaastaks valmis, õpetajad olemas. Esimeses klassis alustab õpinguid 17 õpilast
ning 10 klassis 10 õpilast.
Suvega on ümber korraldatud koolisöökla ja raamatukogu tegevus.
Uus on riigikaitse õpe keskkooli õpilastele, huviringide arv ei vähene, käivitamisel on
Robotica ring.
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme Gümnaasiumi avalduse arutelu
Probleemiks on matemaatika- füüsikaõpetaja suur töökoormus ning sellepärast palve lubada
vallavanemal anda nädalas 5 tundi.
Volikogu ei andnud vallavanemale luba koolis õpetajana töötamiseks.
Päevakorrapunkt nr 4
Loa andmine rendilepingu sõlmimiseks.
Kuulati: Urve Tooming
Avinurme Gümnaasium taotleb luba sõlmida rendileping KL Alutaguse malevaga
spordihoone keldrikorrusel asuva lasketiiru kasutamiseks 20 aastaks. Rentnik on andnud
nõusoleku katta jooksvad kulud. Renditud ruume on võimalik kasutada ka koolil õppetöö
eesmärgil (riigikaitseõpetus, kehaline kasvatus).
Kuulati: Imbi Kaarama
Varade rentimist reguleerib vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra
§ 14 lg 1 p 1.
Vallavara rendile andmise viisi, samuti rendilepingu tähtaja määrab vallavolikogu
kinnisasjade, vallasasjadeks olevate hoonete ja rajatiste tervikuna rendile andmisel ning muu
vara rendile andmisel tähtajaga üle ühe aasta või tingimusega vara täielikuks või osaliseks
väljaostmiseks rentniku poolt;
O t s u s t a t i: Anda luba rendilepingu sõlmimiseks. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu
otsus nr.65.
Päevakorrapunkt nr 5
Vallavara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel.
Volikogu liikmed arutasid vallavara enampakkumise korda, määrati müügi tingimused,
tähtaeg pakkumuse esitamiseks, müügi vaidlustamine.
O t s u s t a t i: Müüa kirjaliku enampakkumuse korras
Avinurme alevikus Rakvere tn 67 asuv hoonestatud kinnistu. Alghind 20 000 €
Ulvi külas Talunike kinnistu, alghind 6 000 € Vana Töökoda kinnistu alghinnaga 4 000 €.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.66.
Päevakorrapunkt nr 6
Vallavara müük otsustuskorras.
O t s u s t a t i: Müüa korter Avinurmes Põllu tänava majas nr 10 Elle Jürjev´ile, kes on
korteris elanud palju aastaid ning investeerinud korteri parendusse, hinnaga 6 000 €. Korteri

notariaalse ostu-müügi lepinguga seosesolevad kulud tasub ostja. Poolt 10 volikogu liiget,
võeti vastu otsus nr.67.
Päevakorrapunkt nr 7
Avinurme valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõuga tutvumine.
Kuulati: Aivar Saarela
Volikogu tutvus vee- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu ning eelarve- ja
majanduskomisjoni poolt koostatud investeeringute ajalise plaaniga.
Investeeringute järjestuse tegemisel arvestati eelmisel komisjoni koosolekul kokkulepitud
põhimõtteid ja pearaamatupidajalt saadud investeeringu võimaluste prognoosi tabelit.
Protokollile oli lisatud Avinurme vee- ja kanalisatsiooni orienteeruvad maksumused ja tööde
ajaline planeering.
Eelnõu http://www.avinurme.ee/?s=1183
saadetakse Terviseametile ja Keskkonnaametile ülevaatamiseks, pärast ametite
kooskõlastamist saab arengukava vastu võtta.

Päevakorrapunkt nr 8
Vallavalitsuse info, vallaeelarve seis.
Kuulati: Aivar Saarela
Hanked:
Kinnitati Avinurme valla kohalike teede 2015 aasta renoveerimise hanke tulemus:
Hinnapakkumuse kutsele vastas õigeaegselt neli ettevõtet: Moreen OÜ, Vooremaa Teed AS
Teede REV-2 ning ühispakkujana Soilent OÜ ja Teede ja Keskkonnaehitus
OÜ Moreen parim pakkumus Põllu tänava katte remont summas 7222,80 € koos käibemaksug
ning Kangru-Toode tee rekonstrueerimisel summas 6407,10 € koos käibemaksuga.
Kinnitati Lihthanke „ Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee tööprojekti koostamine“
tulemus:
Hinnapakkumuse kutsele vastas 5 ettevõtet: Keskkonnaprojekt OÜ, Novarc Group AS,
Tinter-Projekt OÜ ning ühispakkujad: Tuulekaru OÜ, Ekore OÜ, ProSystem OÜ ning
ühispakkujana Palmpro OÜ ja Teeprojektid Tiit Korn FIE
Parim pakkumus ( madalaim hind ) ühispakkujatelt Palmpro OÜ ja Teeprojektid Tiit Korn
FIE summas 15 120 € ( koos käibemaksuga )
Korraldati lihthange hakkepuidu ostmiseks 2015/2016 kütteperioodiks
Pakkumised laekusid 6 ettevõttelt: AS PK Oliver, Rapsak Grupp OÜ, AS Baltwood,
Brushwood OÜ, Reinpaul OÜ, Redang OÜ
Parimaks pakkumuseks tunnistati OÜ Redang pakkumus hakkepuidule summas 7.50 €/m3 ,
koos käibemaksuga 9 €/ m3
Mitmesugust:
Vallavara komisjoni nimetati vallavalitsuse liikmena Toomas Tooming
Ehitustegevus:
Ehitusload Põllu tn 14 elamu, kõrvalhoone ja garaaži ehitamiseks.
Kasutusluba Arvo Pärna elamule Tammessaare külas.
Lammutusluba Kaitseliidule Paadenurmes asuva elamu-rehealuse lammutamiseks.

Ehitusluba Kaitseliidule Paadenurme külas asuvale Kaitseliidu kinnistule abihoone ja
väliköögi ehitamiseks, kui on saadud Päästeameti heakskiit.
Kasutusluba Skatepargile, kui on esitatud omanikujärelevalve dokumendid.
Ehitusload Põllu ja Ülissoo puurkaevudele pärast Keskkonnaameti kooskõlastamist.
Ehitusluba Margus Lauringsonile Aasa tn 2 elamu rekonstrueerimiseks
Sotsiaaltöö:
sünnitoetus a´200 € kahele perele, puuetega isiku ravimitoetus 32 €, prillitoetus vanurile 20 € ,
laste prillitoetus a´ 32 € kolmele koolilapsele , matusetoetus a´100 € kolmele perele.
Vastavalt volikogu määrusele 06.03.2014 hüvitatakse arvutiga töötajatele 100 € prillitoetust.
Hajaasustuse programm:
Rahuldati 2015 aastal esitatud taotlused:
Tiia Pihlak Passimetsa talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Toetuse suurus 2808,14 €, omafinantseering 1403,86 €.
Merje Roosvalt Teistera talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine.
Toetuse suurus 3121,49 € omafinantseering 1560,51 €.
Arvi Kiik Põllu talu veesüsteemi rajamine.
Toetuse suurus 2488,12 €, omafinantseering 1243,88 €.
Kalev Zilinski Ülissoo talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine.
Toetuse suurus 4088,20 €, omafinantseering 2043,80 €.
Kinnitati toetussumma suuruseks 12505,95 €, sellest
Avinurme valla poolt antav toetussumma 6252,98 € ja riigi poolt antav toetussumma
6252,97 €
Kinnitati puurkaevude asukohad:
Arvestades, et Avinurme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja
AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonda ei kuulu Änniksaare ning Alekere külad
kooskõlastati vastavalt puurkaevu asukoha taotlustele Kalev Zilinski taotlus rajada puurkaev
Alekere küla Ülissoo katastriüksusele 16402:002:0093 ning Arvi Kiik taotlus rajada
puurkaev Änniksaare küla Põllu kinnistule 16401:003:0166
Peremehetu vara arvele võtmine
Ulvi külas Kallavuse maja, viimane teadaolev omanik oli Ulvi kolhoos. Viimane elanik
( surnud ) soovis maja kolhoosilt osta, kuid tehing jäi notaris vormistamata.
Peremehetu varaga toimetamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 8.08.1996.a.määrus nr 211
„ Peremehetu ehitise hõivamise kord „
Vastav teade avaldatakse väljaandes Avalikud Teadaanded ning kohalikus ajalehes.
Teate avaldamise aeg vähemalt 2 kuud
Raha eraldamised
Toetus Sumo MM-il Jaapanis võistlevale sportlasele 250 €.
Toetus Avinurme Skate Club MTÜ-le 100 € skatepargi avamisürituse toetamiseks
Toetus 375 € MTÜ-le AKHS Nurmetuled, staadioni kõrval asuva kruusaaugu kalda
heakorrastustöödeks.

Maareform
Anti nõusolek Põllu tn 20 kinnistu jagamiseks
Põllu tn 20, pindala 3526 m2, sihtotstarve ärimaa.
Põllu tn 20a , pindala 389 m2, sihtotstarve ärimaa.
Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
Avinurme alevik Kalmistuvälja, pindala 9,05 ha ja sihtotstarve maatulundusmaa
Lepiksaare küla Avinurme metskond 133 maaüksuse pindala 0,90 ha ja sihtotstarve
maatulundusmaa 011(M).
Muudeti aadresse
Põllu põigu äärsed kinnistud said uued tänava nimega seonduvad aadressid
Varem olid aadressid Võidu ja Põllu tänava järgi.
Otsustati paigaldada Põllu põigule massipiirangu liiklusmärk
Vallavanem tutvustas Ulvi 3 maja olukorda, andis ülevaate puuskulptuuri Kalevipoeg
ehitamisest, selgitas kõnnitee projekteerimisega seonduvat.
Tuleb leida sotsiaaltöötaja ning ujulasse klienditeenindajad.
Vallavanem puhkab 23.09-02.10, asendaja maanõunik Arvi Liiv.
Volikogu tutvus tulude ja kulude eelarve 31.07.2015.a. seisuga:
Tulude ülekaal kuludest 204 632 € Kokku laekunud tulusid 1 131 682 €, s.o. 56,48 % ja
kulutatud 927 050 €, s.o. 55,33 %.
Tulude eelarve 2 003 607 €, täitmine 1 131 682 €
Kulude eelarve 1 742 511 €, täitmine 927 050 €
Kassa, panga jääk
31.12.2014
379 056 €
31.07.2015
583 688 €
Üksikisiku tulumaksu laekumine 370 242 € , eelarve 604 195 €, täitmine 61,28%.
Antud tagastamisele kuuluvat toetust 35 467 €i MTÜ Avinurme Skate CLUB-ile tähtajaliselt.
Toetuse saaja kohustub toetuse tagasi maksma hiljemalt 30.11.2015.a.
Volikogu palus esitada järgmiseks volikogu istungiks tünnilaada eelarve koos aruandlusega.
Päevakorrapunkt nr 9
Komisjonide tegevus.
Kuulati: Verner Mölder
Eelarve- ja majanduskomisjon on tutvunud vee- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõuga ning
koostatud investeeringute ajalise plaani. Investeeringute järjestuse tegemisel võeti aluseks
investeeringu võimaluste prognoosi tabel.
Komisjon on arutanud vallavara müügiga seonduvaid teemasid ning arutanud ja analüüsinud
spordihoone fuajee remontimise teemat.

Kuulati: Mari-Liis Tikerperi
Haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon on arutanud kogupere jalgrattamatkaga seonduvaid
küsimusi. Sel aastal toimub matk 19. septembril, sihtpunk on veel kooskõlastamisel. Arutleti
lasteaia teemadel, muret teeb lasteaia halb majanduslik olukord ning muusikaõpetaja
puudumine. Otsustati, et järgmine komisjoni koosolek toimub lasteaias, et tutvuda kohapeal
tegeliku olukorrga ning leida üheskoos probleemidele lahendusi.
Päevakorrapunkt nr 10
Mitmesugust.
Tutvuti vallakodanik Marika Schasmini poolt esitatud avaldusega. Vallavalitsus on antud
probleemist teadlik ning Maanteeametile on saadetud kirjalik teavitus Ulvi- Lilastvere tee
olukorrast.
Arutleti Pärniku kooli 95 aastapäevaga seotud teemadel ning otsustati anda kuultuurijuhile
ülesandeks koos kooli vilistlatega korraldada Pärniku kooli aastapäeva üritus.
Toimus arutelu haldusreformi teemadel. Otsustati vallavolikogu ja vallavalitsuse eestvõttel
korraldada oktoobrikuus avalik arutelu haldusreformi teemadel, kuhu kutsutakse Ida- Viru
maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Hardi Murula.

Järgmine volikogu istung 22. septembril kell 17.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

