AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
26.11.2015.a. nr.28
Algus 17.00 lõpp 18.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees: Anne Paas.
Protokollija vallasekretär: Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 6 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Ants Rummel, Arvi Pihlak, Krista Pedak.
Puudusid: Aleksei Männiste, Mari-Liis Tikerperi, Rainer Järvelaid, Tiiu Kruus,
Aivar Pakkas.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja,
Arvi Liiv- maanõunik, Heli Nigul- Avinurme Raamatukogude juhataja
Kinnitati päevakord:
1. Raamatukogu hetkeseis ja tuleviku visioon.
2. Kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele.
3. Maamaksumäära kinnitamine 2016 aastaks.
4. Vallavalitsusele loa andmine lihthanke, „Avinurme valla üldplaneeringu
koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine „
korraldamiseks.
5. Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine.
6. Vallavalitsuse info, eelarve seis.
7. Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine.
8. Avinurme valla 2015 aasta lisaeelarve.
9. Avinurme valla terviseprofiili kinnitamine.
10. Majavalduse peremehetuks tunnistamine.
11. Enampakkumise tulemuse kinnitamine.
12. Komisjonides päevakorral.
13. Mitmesugust.
Majandusnõuniku valimise komisjoni volikogu esindajate valimine.
Päevakorrapunkt nr 1
Raamatukogu hetkeseis ja tuleviku visioon.
Kuulati: Heli Nigul
Suvel toimus struktuuri muudatus. Ulvi ja Avinurme raamatukogutöötajate koormust
vähendati ja seetõttu töötab kaks 0,5 kohaga töötajat ning raamatukogude tööd juhib juhataja.
Kooli raamatufondist võtsime üle 1000 raamatut, uusi riiuleid oleks tarvis lasteraamatute
hoidmiseks. Raamatufondi suuruseks on 21 000, hakkab tekkima ruumipuudus ning tuleb
hakata raamatuid, millel lugejaskond puudub, maha kandma. Riigi toetusel oleme ostnud
sellel aastal 340 uut raamatut. Ruumid Avinurmes on korras, sellel aastal saime 2 uut
tööarvutit.
Esitati küsimusi raamatufondi soetamise kohta. Juhataja sõnul on alati õigus tellimisel oma
arvamust avaldada, eelistatud eesti autorite looming.

Päevakorrapunkt nr 2
Kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele.
Kuulati: Arvi Liiv
Aadressandmete parandamine toob kaasa uute liikluspindade kinnitamise, vajadusel nimede
muutmise. Kiiremaks asjaajamiseks on mõistlik delegeerida nimetatud valdkonnas
tegutsemine vallavalitsusele.
O t s u s t a t i: Delegeerida kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine: uute
liikluspindade määramine, nendele nime omistamine, kohalike teede ja tänavate, avalike
erateede ja metsateede nimede muutmine ( kohanimeseadus § 4 § 5 lg 4, § 6 lg 1 ja 2, § 8 p 1
ja p 2 , KOKS § 22 lg 1, p 37, ehitusseadustik § 92 lg 7; §103 lg 5, p 2 ) vallavalitsusele.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.34
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015053
Päevakorrapunkt nr 3
Maamaksumäära kinnitamine 2016 aastaks.
Kuulati: Arvi Liiv
O t s u s t a t i: Kinnitada 2016 a maamaksumääraks Avinurme vallas 2,0 protsenti maa
maksustamishinnast.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.35
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015054
Päevakorrapunkt nr 4
Vallavalitsusele loa andmine lihthanke, „Avinurme valla üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine „ korraldamiseks.
Kuulati: Imbi Kaarama
Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju hindamine on pikk protsess, mis ei lõpe ühe
eelarveaastaga seeläbi on tarvis volikogu nõusolekut, et korraldada hange.
O t s u s t a t i: Avinurme valla hankekorra § 7. lg 2 alusel anda luba vallavalitsusele
korraldada lihthange „Avinurme valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine „ Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.86.
Päevakorrapunkt nr 5
Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas
Volikogu tutvus järgmiste aastate tegevuskavasse esitatud ettepanekutega. Tegevuskava
täiendati eelarvestrateegias sätestatuga:
3.3.1.üldplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise teostamine 25 000 €
3.3.4.aleviku keskuse ja bussijaama arendamine 23 000 €
3.4.2. lasteaia ehitusprojektid 4 200 €
3.4.8.kultuurikeskuse remonttööd 10 000 €
3.4.14.spordihoone rekonstrueerimise II etapp omaosalus 6 400 €, EAS toetus 31 956 €
3.6.1.jalgtee ehitamine, omaosalus 69 554 €, EAS toetus 394 000 €
3.6.9.vee- ja kanalisatsiooni arendustööd 199 547 €
3.6.11.soojamajanduse arengukava 5000 € ( omaosalus 500 € )
3.6.11.katlamaja remont 8 000 €.

O t s u s t a t i: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ja § 372
alusel kinnitada Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2016-2022.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.36.
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015055
Päevakorrapunkt nr 6
Vallavalitsuse info, eelarve seis.
Kuulati: Aivar Saarela
Toimus aadresside korrastamine
Avinurme aleviku piiridesse jäävad mitmed endised talud: Anati, Juhandra, Kubja, Kõreotsa,
Lubjaahju, Männiku, Tamme, Savi-Mikovälja, Möldri, Veskinõmme.
Enne talude tagastamist olid majavalduste aadressid liikluspinna ehk tänava järgi, talumaade
tagastamisel saadi tagasi endine talu nimi.
Aadressandmete seaduse nõudeks on , et tiheasustusalas peavad aadressid olema liikluspinna
järgi. Põhjendusega, et ajaloolised talude nimed peavad jääma on uued aadressid nn
paralleelaadressina tänava nimi ja number// talu nimi.
Uued aadressid Avinurme alevikus:
Sepa tn 16// Anati
Võidu tn 7 /Juhandra
Võidu tn 2//Kiriku
Ööbiku tn 12//Kubja
Männiku tn 2// Kõreotsa
Ööbiku tn 10 // Lubjaahju
Rakvere tn 32// Männiku
Ööbiku tn 18//Tamme
Võidu põik 2//Savi-Mikovälja
Põllu tn 2//Möldri
Tööstuse tn 9//Veskinõmme
Maaüksuse nimedes ei tohi kasutada numbreid, uued aadressid:
Kõrvemetsa küla Vanatoa I
Vanatoa , Vanatoapõllu
Lepiksaare küla Lepiksaare I
Karla, Liisi
Maetsma küla Aruvälja I
Vanaaruvälja
Vadi küla Tammevälja III
Hiireviu
Tammessaare küla Sillaotsa II
Öösorri
Aadress peab olema unikaalne, st sama nimega katastriüksused ei saa olla hoonestatud
Korrastatud aadressid: Maetsma küla Reiera-Sillaotsa
Maetsma küla Reiera-Sillaotsa
Maetsma küla Vana-Reiera
Määrati sotsiaaltoetused
3 matusetoetust a´100 €, sünnitoetus 200 €, ravimitoetus ja arstiabitoetus kokku 320 a´64 €
taotleja, koolilapse prillitoetus a´32 € 2-le lapsele,
Algatati peremehetuse väljaselgitamise menetlus
Kaunissaare majavaldus Lepiksaare külas, Vahelaidi majavaldus Adraku külas ja
Lille majavaldus Kõrvemetsa külas.
Teadaanne avaldatud Ametlikes Teadaannetes ja valla ajalehes. Tähtaeg vastuväidete
esitamiseks 11.01.2016

Reservfondist raha eraldamine
522 € lõpparve sotsiaaltöötajale
Toimus avalduste arutelu
Kohaliku ajaloo uurimise ja muuseumi eksponaatide täiendamise eesmärgil teostab
Rene Alberi otsinguid metallidetektoriga. Vastav koolitus on läbitud ja väljastatud on
Muinsuskaitseameti poolt otsinguvahendiga otsimise luba nr 13657. Vallavalitsus on andnud
varasemalt nõusoleku militaarpärandi kogumiseks muuseumi ekspositsiooni tarvis.
Novembris anti luba vajadusel teostada otsinguid valla munitsipaalmaadel.
Mare Russak’ u poolt esitatud info:
Vadi küla noormees Karl Sõber hukkus 1919 aastal Vabadussõja lahingus, autasustatud
Vabaduse ristiga. Haud asub Lohusuu kalmistul. Muret teeb, et haud on hoolitsemata, kiri
ristil „ Vaba Eesti eest langenud kangelane „
Palve vallale, raudristi teksti korrastamine ja haua vääriline tähistamine. Vallavalitsus on
ettepanekuga nõus, otsitakse lahendusi.
Kuulutati välja avalik konkurss majandusnõuniku ametikohale.
Tööülesanded: valla üldise majandustegevuse koordineerimine;
valla vara haldamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate probleemide lahendamine;
soojamajanduse korraldamine; ujula töö korraldamine;
vallale kuuluvate elektrisüsteemide ( sh tänavavalgustuse ) haldamine ja arvestuse
korraldamine; majandusostude korraldamine;
majandusvaldkonna hangete ja projektide koostamine.
Nõudmised kandidaadile:
vähemalt keskharidus; juhilubade olemasolu; arvutioskus; pingetaluvus, organiseerimis- ja
algatusvõime, vastutustunne; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; loovus, korrektsus.
Kasuks tuleb: kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus ning kohaliku elu tundmine
Tööle asumise aeg: 04.01.2016, Kandideerimise tähtaeg on 01.detsember 2015 kell 13.00
Kandideerimise sooviavaldus ja CV saata aadressil Avinurme Vallavalitsus Võidu 9
Avinurme alevik Avinurme vald 42101 Ida-Virumaa või e-postiga digitaalselt allkirjastatult
avinurme@avinurme.ee
Riigihanked
Otsustati korraldada lihthange „Avinurme vallale elektrienergia ostmine 2016-2018”
Ettevalmistatud on lihthanke materjalid Üldplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju hindaja
leidmiseks
Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine
Töös on töövõtja leidmine Ulvi bussijaama ja bussijaama tänavavalgustuse teostamiseks.
Vallaeelarve hetkeseis:
Kuulati: Heli Kalaus
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 31.10.2015.a. seisuga. Norm täitmise % 83.
Tulude ülekaal kuludest 22 4266,13 €. Kokku laekunud tulusid 1 490 034 €, 73,03 % ja
kulutatud 1 265767,97 €, 71,14 %.
Tulude eelarve 2 040 385 € täitmine 1 490 034 €
Kulude eelarve 1 779 289 €, täitmine 1 265 768 €.
Kassa, panga jääk 603 322,61 € ( 31.12.2014 379 056,48 € )

Üksikisiku tulumaksu laekumine 516 613 € (31.10.2014 453 434 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2014.a. 63 189 €.
Eelarve 604 195 €, täitmine 85,5%.
Antud tagastamisele kuuluvat toetust 35 467 € MTÜ Avinurme Skate CLUB-ile tähtajaliselt.
Toetuse saaja kohustub toetuse tagasi maksma hiljemalt 30.11.2015.a.
Päevakorrapunkt nr 7
Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine.
Heli Kalause selgitusel vaadati eelarvestrateegias sätestatu üle.
O t s u s t a t i: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel kinnitada Avinurme valla eelarvestrateegia
2016-2019. Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.37.
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/401122015056
Päevakorrapunkt nr 8
Avinurme valla 2015 aasta lisaeelarve.
Kuulati: Heli Kalaus
Tulud/kulud 5 740 €
Haridus-ja teadusministeeriumilt 721 € eest kelle õppevahendid Avinurme lasteaiale.
Kultuuriministeeriumilt 100 € Avinurme raamatukogule projektile „Kohtumine Reinausega“.
Põllumajandusministeeriumilt kooli piim ja puuvili 1 069 € kooli köögile ja
319 € lasteaia köögi kuluks.
Ida-Viru Maavalitsuselt 1 620 € s.h. projektid „ Tervise profiili koostamine“ 800 € töötasuks
ja maksudeks, 370 € „Spordivoldik, rattamatk ja vee sumba õhtud“ ürituse kuluks,
450 € „ Tervislik toit“ projekt töötutele.
SA KIK 1 911 € projektile „Säästva tarbimise kujundamine Avinurme Gümnaasiumis“.
Vähendati riigi poolt puuetega laste hooldamiseks eraldatud rahast 925 € ja suunati
lastelaagrite personalikuludesse 669 € ja ranitsa ning suurperede toetuseks 256 €.
Vähendati Hooldekodu eelarvet 500 € ja suunati raha küttepuude ostu toetuseks.
O t s u s t a t i: Valla 2015 aasta lisaeelarve kinnitada.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.38.
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/402122015044
Päevakorrapunkt nr 9
Avinurme valla terviseprofiili kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2016-2020.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.39
Määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/402122015045
Päevakorrapunkt nr 10.
Majavalduse peremehetuks tunnistamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Avinurme Vallavalitsuse 19.08.2015.a.korraldusega nr 78 algatati Ulvi külas asuva Kallavuse
majavalduse peremehetuse väljaselgitamiseks menetlus.

Teade avaldati Ametlikes Teadaannetes ning valla ajalehes. Vastuväiteid tähtajaks,
01.11.2015 ei esitatud. Anti teada, et õigem oleks nimetada majavaldus Toome nimeliseks.
O t s u s t a t i: Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse
08. augusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõivamise korra” ning
peremehetuse kohta vastuväidete puudumise, tunnistada Ulvi külas asuv Toome majavaldus
peremehetuks ning võtta valla raamatupidamises arvele.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.87.
Päevakorrapunkt nr 11
Enampakkumise tulemuse kinnitamine.
Kuulati: Verner Mölder
Avalikul enampakkumisel oli alghinnaga 1000 € Kiigeteele kinnistu Ulvi külas
tähtajaks 23.november pakkumisi ei esitatud.
O t s u s t a t i: Tunnistada enampakkumine nurjunuks, kuulutada välja uus enampakkumine
alghind 500 €. Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.88.
Päevakorrapunkt nr 12
Komisjonides päevakorral.
Komisjonide protokollid avaldatakse valla kodulehel http://www.avinurme.ee/?s=922
Päevakorrapunkt nr 13
Mitmesugust.
Majandusnõuniku valimise komisjoni volikogu esindajate valimine:
O t s u s t a t i, et volikogu esindavad komisjonis Aleksei Männiste ja Arvi Pihlak.
Arutati Krista Pedak´u ettepanekut bussijaamade rajamisel. Avinurme kui tünnipealinna
bussijaamad võiksid olla tünnist inspireeritud. Nimetatud teemat arutatakse veel.
Järgmine vallavolikogu istung teisipäeval 29. detsembril kell 15.00
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

