AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
28.10.2015.a. nr.27
Algus 17.00 lõpp 19.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees: Anne Paas.
Protokollija vallasekretär: Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 11 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Mari-Liis Tikerperi, Ants Rummel, Rainer Järvelaid, Tiiu Kruus, Arvi Pihlak,
Aivar Pakkas, Krista Pedak, Aleksei Männiste.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja,
Arvi Liiv- maanõunik, Rene Alberi SA Avinurme Elulaadikeskuse esindaja, Toomas
Tikerperi-kultuurijuht.
Kinnitati päevakord:
1.Tutvumine 2015/2016 aasta kultuuriürituste plaaniga.
2.SA Avinurme Elulaadikeskus tegevuse lõpetamisest.
3.Liikluspindade ja uute kohalike teede, tänavate kinnitamine.
4.Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
5.Arutelu teemal „ Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise
konsultatsioonideks „ .
6.Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamine, arengukava tegevuskava 20162022 koostamisest.
7.Vallavara müügist:
Kinnistu Rakvere tn 67 avaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine, vara
müük otsustuskorras.
Kotka kinnistu müük otsustuskorras.
Kiigeteele kinnistu müük avaliku enampakkumise korras.
8.Elektriostu hanke 2016-2018 korraldamise lubamine.
9.Komisjonide tööst.
Revisjonikomisjoni esimehe tagasiastumine, uue komisjoni esimehe valimine.
10.Mitmesugust.

Päevakorrapunkt nr 1
Tutvumine 2015/2016 aasta kultuuriürituste plaaniga.
Kuulati: Toomas Tikerperi- kultuurijuht
Kultuurijuht tutvustas valla 2015/2016 aasta kultuurikalendrit. Käesoleva aasta novembris on
külas tantsuõpetaja Šotimaalt, detsembris toimuvad advendiaja traditsioonilised üritused. Uus
aasta algab peoga, veebruaris Eesti Vabariigi ja valla aastapäeva tähistamised.
Järgmisel aastal tuleb võõrustada kahte maakondlikku üritust: „ Lõunaregiooni tantsupidu „ ja
„Ida-Virumaa Näitemängupäeva „. Kindlasti toimuvad kinoseansid, teatrietendused,
kontserdid. Veidi pikemalt arutati valla jõulupeo korraldamist sellel aastal.
Arvati, et üritusi on piisavalt, võiks mõelda koostööle ümberkaudsete rahvamajadega.

Kultuurikeskuse ruumid vajavad värskendamist, kultuurijuht on koostanud esialgse eelarve,
ca 15 000 € oleks tarvis ruumide ja sisustuse korrastamiseks. Uuel aastal tuleb vaadata, kui
palju on rahalist võimekust ja milliste töödega alustada.
Päevakorrapunkt nr 2
SA Avinurme Elulaadikeskus tegevuse lõpetamisest.
Selgitusi jagas: Rene Alberi- SA juhatuse liige
Ettepanek SA likvideerida ei ole olnud ainuisikuline või äsja tekkinud mõte. Teemat on
arutatud SA nõukogus ning EELK juhtorganites viimased 2 aastat.
1.septembril toimunud nõukogu koosolekul oldi seda meelt, et algatada SA likvideerimine.
Tegevused jäävad samaks, muuta tuleb vaid juriidilist vormi.
EAS-ist on kinnitus saadud, et projektipõhine kohustuslik SA tegutsemise periood 5 aastat
lõppes 30.06.2015 ning takistusi Elulaadikeskuse juriidilise vormi ja tegevuste muutmise
kohta ei ole. Loomulikult eeldatakse, et keskuse tegevused jätkuvad pikemalt, kui 5 aastat.
Ettepanek: Sihtasutus likvideerida, likvideerimise järgselt saab Elulaadikeskusest
MTÜ EELK Avinurme Kogudus osa.
Majanduslikud põhjendused:
1) SA-l on käibemaksukohustus ning juba seetõttu on majanduslikult mõistlikum
majandada MTÜ-na.
2) SA üks osapool on kohalik omavalitsus, mistõttu seaduslik kohustuslikus igal aastal
raamatupidamise auditeerimine, väljaminek ca 1100 eurot aastas. Tegevusi ning sissetulekuid
arvestades on selline väljaminek liiga suur.
3) Kogudusel ja Elulaadikeskusel on eraldi raamatupidajad ja raamatupidamine. Kulu
saab raamatupidamised ühendades kokku hoida.
4) Aastaaruanne tuleb esitada vaid EELK Avinurme Koguduse kohta.
Juhtimisalased põhjendused:
Võidu 2 hoones asuvad nii kogudus, kui ka sihtasutus. Kummalgi oma juhtimisorganid,
kusjuures mitmed isikud esindustes on kattuvad, samuti on mõlemal juhul juhiks sama isik.
SA likvideerimise järgselt jäävad koguduse juhtorganid Elulaadikeskuse tegemisi juhtima ja
kontrollima.
Varadega seonduvad põhjendused:
SA tegutseb koguduse pastoraadis, mis on antud kirikuvalitsuse otsusega hoonestusõiguse
alusel SA kasutada kuni 10 aastaks ehk kuni 03.02.2019. Pärast saabuvat tähtaega on hoone
üksnes koguduse päralt juhul, kui hoonestusõigust ei pikendata, kuid kinnisvara omanikuks
jääb igal-juhul kogudus .
Elulaadikeskuse vallasvara edasise kasutamise kohta on väljavõte SA põhikirja §-dest 7, 8:
Pärast Sihtasutuse lõpetamist läheb Sihtasutuse allesjäänud vara likvideerijate otsusel sama
eesmärgiga sihtasutusele või mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Aastatel 2013-2014 tasus kogudus SA võla summas 23 594 eurot, seega on kogudus väga
oluliselt aidanud tegevustel toimida. Kui peaks leiduma peale koguduse teisigi võlausaldajaid
või vara nõudjaid, siis tuleb talitada Sihtasutuse seaduse § 54 lg 1 järgi:
võlausaldajad peavad kahe kuu jooksul likvideerimisteate avaldamisest arvates teatama
likvideerijatele kõigist oma nõuetest sihtasutuse vastu. Teates märgitakse nõude sisu, alus ja
suurus ning sellele lisatakse nõuet tõendavad dokumendid. Nõudest õigeaegselt teatamata

jätmine ei mõjuta nõude kehtivust ega piira võlausaldaja õigust likvideerimisel olevat
sihtasutust kohtus hageda.
Soovi korral võib vald oma varad, muuseumi eksponaadid, tagasi võtta.
Samas kinnitame, et kogudusel ei ole plaanis muuseumi osa likvideerida, vastupidi, soov
oleks seda laiendada ja ootus on, et vald lubab oma muuseumi eksponaate ka edaspidi
eksponeerida.
Likvideerimisettepaneku suhtes oli istungil mitmeid mõtteid pakkuv arutelu: volikogu liikmed
olid saadetud materjalidest tutvunud SA algusaastate tegemiste ja rahastamistega, tutvunud
tolleaegsete volikogu otsustega, millest selgus, et volikogu toetas alustamist ja ka tegutsemist
oluliselt. Projekteerimistöödeks eraldati 220 000 krooni, tegevustoetus 424 500 krooni, mis
rahastamisjärgselt küll vallale tagasi maksti.
Arutati samuti teemat, et hoone jääb ainult kogudusele ning Elulaadikeskus kolib mujale.
Kuid valdav oli arvamus, et Elulaadikeskus on seonduv ainult koguduse hoonega.
Volikogu arvates, tuleb kirjalikult kinnitada kokkulepe, et muuseumi tegevus jätkuks.
Teema arutamiseks tuleb kokku kutsuda kolme asutaja: EELK Avinurme koguduse,
Avinurme valla ning MTÜ KHS Nurmetuled, esindajad.
O t s u s t a t i: Likvideerimise teema edasiseks arutamiseks esitada valla esindajateks
vallavanem Aivar Saarela ning volikogu liige Krista Pedak, kes oli SA asutamise juures.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 77.

Päevakorrapunkt nr 3
Liikluspindade ja uute kohalike teede, tänavate kinnitamine.
Kuulati: Arvi Liiv-maanõunik
Aadressandmete korrastamise kohustuse tõttu tuleb mitmel juhul kinnitada uued
liikluspinnad, sest kasutusel olevad aadressid ei vasta seadustes nõutule.
O t s u s t a t i: Kinnitada liikluspinnad Avinurme vallas ja anda neile kohanimed:
Vadi külas Metsakaja tee, Avinurme alevikus Rakvere põik ja Masti tänav.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 78.
O t s u s t a t i: Nimetada Pärniku tänav kohalikuks tänavaks ning kanda teeregistrisse.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 79.
Päevakorrapunkt nr 4
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
Kuulati Aivar Saarelat, kes andis ülevaate vallavalitsuse istungitel otsustatust
Anti nõusolek katastriüksuste jagamiseks.
Puki katastriüksus 16402:002:0102 jagati Puki ja 21 Rakvere- Luige tee katastriüksusteks
Adraku külas.
Rätsepa katastriüksus 16402:002:0107 jagati Rätsepa ja 21 Rakvere- Luige tee
katastriüksusteks Lepiksaare külas.
Määrati sotsiaaltoetused

Määrati ravimitoetus 32 € 3-le taotlejale, transpordikulude kompensatsioon a´32 € 2-le
taotlejale. Koolitranspordi toetus Lohusuu Põhikooli summas 50 €, matusetoetus 100 €,
sünnitoetus 200 €
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Arvestades, et Avinurme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja
AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonda ei kuulu Maetsma küla, kooskõlastati vastavalt
puurkaevu asukoha joonisele Jaan Tooming´a taotlus rajada puurkaev Maetsma küla
Väljaotsa katastriüksusele 16401:003:0104.
Reservfondist raha suunamine
Üürilepingu kulud 900 € perearsti ruumid ja seadmed
Avinurme Lasteaiale 150 € ja Avinurme Gümnaasiumile 150 € õpetajate päeva tähistamiseks.
MTÜ Avijõe Selts´ile 1 500 € Kalevipoja ehitamise kaasrahastamine.
1 947 € õpilasveo eriliinidele ja piletitele õpilastranspordiks Mustveest ja Tudust
4 140 € Avinurme valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamiseks
1 500 € MTÜ Avinurme Skate Club projekti omaosaluseks
Ehitusalaste lubade väljastamine.
Elektrilevi OÜ esitas kasutusloa taotluse Mustvee AS Tõnusaare 10 kV fiidri
rekonstrueerimisele.
AS Emajõe Veevärk soovib Ulvi reoveepuhasti EHR kood 220305616 biotiigid ca 800 m2
puhastada setetest ja vahekaevud rekonstrueerida. Vahekaevud võimaldavad tiikide
veetasapindade reguleerimist.
Väljastati projekteerimistingimused Avinurme Spordihoone fuajee rekonstrueerimiseks
Projekteerida tuleb spordihoone vestibüül, samuti katus.
Olemasolev bituumenmaterjal eemaldada, katuslagi soojustada ja katta uue bituumenkattematerjaliga, lahendada äravoolukalle.
Vestibüüli laes teostada kandetalade ja silluste kandeekspertiis
Lagi katta ripp-või võrklae konstruktsiooniga, lahendada valgustus ning seinte viimistlemine.
Ruumi siseuksed asendada uutega, 2 tk. Lahendada põrand
Arutati esitatud avaldusi
OÜ Prowints esitas taotluse toetuse saamiseks uue ( kasutatud ) rändkaupluse ostmisel, mille
hind 7 000 €. Ettevõtjaga võetakse ühendust, vallaeelarves ei ole rahalisi vahendeid, OÜ võiks
esitada projekti PAK-i taotlusvooru, vald võiks osaleda omaosaluse katmisel.
Korteriühistu Ulvi 2 tahab ära osta Ulvil majas nr 2, korteri 5. Eelmisel valitsuse istungil
arutasime ühe võimalusena majutada nimetatud korterisse Ulvi 3 maja elanikud.
Arutati Avinurme valla üldplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju hindamise korraldamist
Volikogu otsustas algatada üldplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise. Sellekohane teade
on avaldatud valla lehes, ajalehes Põhjarannik, Ametlikes Teadaannetes
Info on edastatud Maavanemale, Keskkonnaameti Viru regioonile, Põllumajandusameti IdaViru Keskusele, Ida-Eesti Päästekeskusele, Maanteeameti Ida regioonile, Riigimetsa
Majandamise Keskusele, Muinsuskaitseametile, Maa-ametile, Tudulinna, Lohusuu, Torma ja
Laekvere vallavalitsustele, IEJH Keskusele, AS-le Telekom, EMT, Tele2, Kl Alutaguse
Malevale, Kaitseministeeriumile, Eesti Energiale.

Koostaja leidmiseks tuleb korraldada hange. Arutati hanke kvalifitseerimistingimusi, milleks
on majanduslik – ja finantsseisund, tehniline ja kutsealane pädevus, asjakohaste litsentside
olemasolu. Hetkel ei ole hankedokumendid koostatud. Tegemist on suuremahulise
ettevalmistustööga, millega loodetavasti saab valmis oktoobrikuu jooksul.
Arutati ühissõidukipeatuse nimede korrastamist
Meie vallas on kaks peatuse nime, mis vajavad mõtlemist:
Ulvi II vajab uut nime, ei ole veel õiget leitud.
Adraku külas asuva Soo peatuse asemele soovitati nimetust Adraku soo.
Mitmesugust
Maanteeamet lubas paigaldada hiljemalt 15.oktoobriks Pärnikule suunaviida „ Avinurme
keskus „ Vallavalitsus taotleb Avinurme suunavate tahvlite paigaldamist samuti Lohusuusse
ja Luige risti.
Maanteeamet teavitas, et jätab algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee 21
Rakvere-Luige Ulvi-Võtikvere lõigu km 62,14-69,669, kuna ei kaasne olulist mõju
keskkonnale, kultuuripärandile ning inimeste tervisele, heaolule ja varale.
Arutati avalikku kirja, mis edastati Ulvi küla elanike poolt:
Luige-Rakvere tee rekonstrueerimise järgselt viidi bussijaam 150 m kaugemale ja bussi
ootamine on seetõttu lageda taeva all ja pimedas. Varahommikul ja õhtupoole on sõitjaid
palju.
Rahvas palub vallavalitsusel leida kiiresti lahendus Ulvi rahva paremaks teenindamiseks,
selleks ehitada bussiootepaviljon ning paigaldada peatusesse tänavavalgustus
Kirja on allkirjastanud 62 elanikku. Vallavalitsus otsib lahendusi.
Korrastati aadresse
Paadenurme küla,
Avinurme-Paadenurme T13164-III
Kõveriku küla, Väljara II
Kõveriku küla, Väljara I
Maetsma küla, Karjatee
Paadenurme küla, Kopli I
Avinurme alevik, Jõe tn 9
Paadenurme küla, Kopli I
Kaevussaare küla, Leppiku
Ulvi küla, Ulvi Pood
Kõrvemetsa küla, Pärtlimuru II
Laekannu küla, Teistera II
Kõrvemetsa küla, Kangru-Raja tee
Paadenurme küla, Kopli I

13164 Avinurme-Paadenurme tee
16401:001:0034
Uueväljara 16402:002:0170
Vanaväljara 16402:002:0198
Kraavi-Juku 16401:002:0378
Ületeekopli 16401:001:0253
Rakvere tn 4a 16401:002:0161
Uuekopli 16401:001:0252
Lepiku 16402:001:0168
Poe 16402:003:0290
Pärtlimuru 16402:003:0090
Uueteistera 16402:001:0200
Oti-Lissi tee 16402:003:0327
Vanakopli 16401:001:0251

Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumus 2016 aastaks.
Kohamaksumused on arvestanud pearaamatupidaja 2015 a. eelarve alusel.
Lasteaia kohamaksumus vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 6 ja 7
140 258 € : 50 ( laste arv 01.10.2015.a.) = 2805,16 aastas, 233,76 €/kuus.

Vabariigi Valitsus kehtestab põhikooli-ja gümnaasiumi koha maksumuse piirmäära igaks
aastaks. 2015 aastal on see 91 €. Tegelik õpilaskoha maksumus on 222 366: 186 (õpilaste arv
01.10.2015.a.) = 1195,52 € aastas, 99,61 €
Vaadati üle jalgtee projekteerimise hetkeseis,
küsimusi tekitas kultuurikeskuse ees oleva parkimisala kaotamine. Maanteeamet ei
kooskõlasta parkimise jätkumist, põhjendades, et ei ole tagatud liiklusohutus
Vallaeelarve hetkeseis
Ülevaate andis Heli Kalaus
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 30.09.2015.a. seisuga. Tulude ülekaal kuludest
215 070,20 €. Kokku laekunud tulusid 1 332 742,50 €, s.o. 65,32 %,kulutatud 1 117 672,30 €
s.o. 62,82 %.
Tulude eelarve 2 003 607 € täitmine 1 332 742 €,
kulude eelarve 1 742 511 € täitmine 1 117 672 €
Kassa, panga jääk 594 126,68 € ( 31.12.2014 379 056,48 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 463 424 € ( 2014 .a. 407 304 € , 2013 a 383 608 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2014.a. 56 120 €, 2013.a. 79 816 €.
Antud tagastamisele kuuluvat toetust 35 467 EUR-i MTÜ Avinurme Skate CLUB-ile
tähtajaliselt. Toetuse saaja kohustub toetuse tagasi maksma hiljemalt 30.11.2015.a.
Päevakorrapunkt nr 5.
Arutelu teemal „ Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise
konsultatsioonideks „ .
Kuulati: Anne Paas
Haldusreformi teemaline avalik arutelu toimus 7. oktoobril, kahjuks oli volikogu
esindus tagasihoidlik. 2015 aastal on paljud KOV-id alustanud ühinemiste
ettevalmistamisega. Tänasel istungil oli plaanis teemat arutada, nüüd peame vastama
Iisaku Vallavolikogu 22.10.2015. a otsusega nr 97 edastatud ettepanekule alustada
läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.
Iisaku esitas ettepaneku haldusterritoriaalseks konsultatsiooniks Avinurmele, Lohusuule,
Mäetagusele, Tudulinnale, Illukale ja Alajõele.
Vastavalt seadusele peame kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates võtma vastu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumise või
sellest keeldumise kohta. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste
alustamisest keeldumise otsus peab olema põhjendatud.
O t s u s t a t i: Nõustuda ettepanekuga, alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
konsultatisoone. Avinurme valda esindavad vallavanem Aivar Saarela, volikogu esimees
Anne Paas, volikogu aseesimees Verner Mölder ja volikogu liige Krista Pedak, kes on ühtlasi
kohaliku külakogukonna esindaja.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 80
Päevakorrapunkt nr 6
Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamine, arengukava tegevuskavaga 20162022 koostamisest.
Kuulati: Imbi Kaarama

Arengukava ülevaatamine ning alates järgmisest aastast kehtima hakkava tegevuskavaga tuleb
tõsiselt tegelema hakata vallavalitsusel ning volikogu komisjonidel.
MTÜ Avijõe Seltsilt laekus ettepanek arengukava täiendamiseks:
Palume täiendada Avinurme valla arengukava, lisades sinna Kalevipoja pargi (või puhkeala)
rajamise. Pargiala hõlmaks Kalevipoja asukoha ümbrust raudteeni, moodustades ühtse
terviku.
Otsustati: Komisjonide esimehed korraldavad ühised arutelud arengukava teemadel. Järgmisel
volikogu istungil koos eelarvestrateegia vastuvõtmisega esitada ettepanekud arengukava
tegevuskava kohta.
Päevakorrapunkt nr 7
Vallavara müügist
Kuulati: Verner Mölder
Avinurme alevikus Rakvere tn 67 asuv hoonestatud kinnistu korduv enampakkumine lõppes
21.oktoobril. Pakkumisi ei esitatud, pärast enampakkumise tähtaega laekus avaldus kinnistu
ostmiseks
O t s u s t a t i: Tunnistada Rakvere tn 67 avalik enampakkumine nurjunuks. Müüa kinnistu
otsustuskorras Indrek Tarum`i ja Maire Vaher´i kaasomandisse hinnaga 15 000 €`.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 81
O t s u s t a t i: Müüa Kotka kinnistu Ulvi külas otsustuskorras Allan Pukk´ile hinnaga 500 €.
Kinnistul asuv elamu on muutunud elamiskõlbmatuks ning asub Allan´ile kuuluva kinnistu
kõrval. Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 82
O t s u s t a t i; Müüa Kiigeteele kinnistu Ulvi külas avaliku enampakkumise korras. Alghind
1 000 €. Pakkumiste esitamise tähtaeg 16.november kell 12.00
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 83
Päevakorrapunkt nr 8
Elektriostu hanke 2016-2018 korraldamise lubamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Ettepanek: Korraldada elektriostu hange 3 aastaks. Kui hankimine ületab eelarveaasta, peab
selleks nõusoleku andma volikogu.
O t s u s t a t i: Anda vallavalitsusele nõusolek korraldada elektriostu hange aastateks 20162018. Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 84
Päevakorrapunkt nr 9
Komisjonide tööst.
Kuulati: Anne Paas
Volikogule laekus revisjonikomisjoni esimehe Aivar Pakkase avaldus, kes soovis komisjoni
esimehe ametist loobuda. Revisjonikomisjoni uueks esimeheks valiti Rainer Järvelaid.
Poolt 11 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 85
Mari-Liis Tikerperi esitas info komisjonis toimunust. Komisjoni protokolliga on võimalik
tutvuda valla kodulehel http://www.avinurme.ee/?s=383
Päevakorrapunkt nr 10
Mitmesugust.
Järgmine volikogu toimub 19.novembril
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

