AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
21.01.2016.a. nr.31
Algus 17.00 lõpp 18.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Ants Rummel, Arvi Pihlak, Aleksei Männiste, Mari-Liis Tikerperi, Tiiu Kruus,
Aivar Pakkas, Krista Pedak.
Puudus: Rainer Järvelaid.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja,
Kinnitati päevakord:
1.Ehitiste peremehetuks tunnistamine.
2.Vallavara korduva enampakkumise müügi tulemuse kinnitamine.
3. Torma Vallavolikogu otsus „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja
ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“.
4. Mustvee Linnavalitsuse ettepanek koostöö algatamiseks haldusreformi
ettevalmistamisel.
Palamuse, Saare, Tabivere vallavolikogude kutse arutelule haldusreformi arengu
teemadel.
5. Avinurme valla ettepanek ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Lohusuu, Tudulinna,
Torma, Laekvere valla ja Mustvee Linnavalitsusega.
6. Haldusreformi komisjoni moodustamine.
7.Tutvumine Avinurme valla 2016 aasta eelarve projektiga.
8.Vallavalitsuse info.
9.Komisjonide 2016 aasta tööplaanid.
10.Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr 1.
Ehitiste peremehetuks tunnistamine
Kuulati: Imbi Kaarama
Ametlikus väljaandes “Ametlikud Teadaanded” avaldati 10.11.2015.a.ning valla ajalehes
„ Awwinorm „ „Peremehetute ehitiste hõivamise teated“ seatud tähtajaks,11.01.2016.a.,
vastuväiteid ei esitatud. Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37,
asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996
määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõivamise korra” punktist 10, Avinurme
Vallavolikogu 06.juuni 2002.a.otsusest nr 142 “ Pädevuse delegeerimine”,
O t s u s t a t i: Tunnistada peremehetuks varaks:
Vahelaidi majavaldus Avinurme vallas Adraku külas
Lille majavaldus Avinurme vallas Kõrvemetsa külas
Kaunisaare majavaldus Avinurme vallas Lepiksaare külas
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 91

Päevakorrapunkt nr 2.
Vallavara korduva enampakkumise müügi tulemuse kinnitamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Vallavolikogu 26.11.2015.a.otsusega nr 88 tunnistati Ulvi külas asuva Kiigeteele kinnistu
enampakkumisega müük nurjunuks ning korraldati uus enampakkumine
Alghind 500 €. Pakkumiste esitamise tähtaeg lõppes 18.01.2016 kell 12.00, ostusoovijaid ei
ole. Naaberkinnistute omanikud on teada, kuid vähetõenäoline, et neil huvi ostmiseks.
O t s u s t a t i: Tunnistada enampakkumine nurjunuks, uut enampakkumist ei korraldata,
kinnistu juurde paigaldatakse info müügi kohta. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr
92.
Päevakorrapunkt nr 3
Torma Vallavolikogu otsus „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja
ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“.
Kuulati: Anne Paas
Torma vallavolikogu otsustas 8.jaanuaril istungil algatada haldusterritoriaalse korralduse
muutmine ning teha ettepanek piirinaabritele: Palamuse, Saare, Kasepää, Lohusuu, Avinurme,
Laekvere, Väike-Maarja, Rakke, Jõgeva vallavolikogudele ning Mustvee Linnavolikogule, et
alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemise tulemusena üks kohaliku omavalitsuse üksus.
Volikogu liikmed arutasid esitatud ettepanekut ning o t s u s t a t i:
Nõustuda Torma Vallavolikogu ettepanekuga asuda haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks läbirääkimistele. Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 93.
Päevakorrapunkt nr 4
Mustvee Linnavalitsuse ettepanek koostöö algatamiseks haldusreformi
ettevalmistamisel.
Palamuse, Saare, Tabivere vallavolikogude kutse arutelule haldusreformi arengu
teemadel.
Kuulati: Anne Paas
Arutati Mustvee Linnavalitsuse koostööettepanekut ning Palamuse, Saare, Tabivere
haldusreformi komisjonide esindajate poolt saadetud kokkusaamise kutset.
Otsustati: Oleme nõus kohtumisega, et kaardistada osapoolte haldusterritoriaalse reformi
alaseid huve ja ootusi. Vahetada infot, et prognoosida piirkonna haldusterritoriaalse
reformiprotsessi kulgu, vahetada arvamusi meie piirkonna edasise arengu ja koostöö
võimalustest.
Päevakorrapunkt nr 5
Avinurme valla ettepanek ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Lohusuu, Tudulinna,
Torma, Laekvere valla ja Mustvee Linnavalitsusega.
Kuulati: Anne Paas
Teema üle, kas omalt poolt ettepanek ühinemisläbirääkimiseks esitada, arutati põhjalikult.
Avinurme ei taha olla ainult äraootaval seisukohal. Istungil esitatud ettepaneku alusel lisati
ettepaneku saajateks veel Kasepää ja Saare vald. Põhja-Tartumaa suunal liitumine tundub
esialgu kõige mõistlikum.
O t s u s t a t i: Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 4 ja § 9 lõike 1 ning Kohaliku omavalitsuse üksuste
ühinemise soodustamise seaduse § 1, § 3 lõike 1 alusel algatada haldusterritoriaalse

korralduse muutmine ja teha ettepanek Lohusuu Vallavolikogule, Tudulinna Vallavolikogule,
Laekvere Vallavolikogule, Mustvee Linnavolikogule, Torma Vallavolikogule, Kasepää
Vallavolikogule ning Saare Vallavolikogule ettepanek läbirääkimiste alustamiseks
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 93.
Päevakorrapunkt nr 6.
Haldusreformikomisjoni moodustamine
Kuulati: Anne Paas
O t s u s t a t i: moodustada Avinurme valla seisukohtade väljatöötamiseks ja
ühinemisläbirääkimiste pidamiseks komisjon ning nimetada selle liikmeteks:
1. vallavanem -Aivar Saarela
2. volikogu esimees- Anne Paas
3. volikogu aseesimees -Verner Mölder
4. volikogu liige, külade esindaja - Krista Pedak
5. volikogu liige Mari- Liis Tikerperi
6. majandusnõunik- Aivar Parfojev
7. vallavalitsuse liige- Hans Mõttus
8. arendus- ja planeerimisnõunik- Arvi Liiv
Krista Pedak: enne kokkusaamisi tuleb teha korralikult kodutööd, uurida
ühinemisplaanidega omavalitsuste kohta olulisi andmeid: eelarvemaht, laenukoormus,
traditsioonid jne .
Ants Rummel: komisjoni võiksid kuuluda kõik volikogu liikmed.
Arvati, et volikogu hoitakse toimuvaga kursis ning et liiga suur komisjoni ei ole
töötamiseks parim lahendus. Vastavalt esitatud ettepanekule komisjon moodustati.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.95
Päevakorrapunkt nr 7
Tutvumine Avinurme valla 2016 aasta eelarve projektiga.
Kuulati: Heli Kalaus
Eelarveprojekti koostamisel on arvestatud eelarvestrateegiaga
Tulud 1 648 083 € , kulud 1 812 244€
vahe -164 161 €
Toetusfond kokku 477 937 €, sellest
403 262 € pedagoogiline raha
26 584 € sotsiaaltoetusteks
47 € perekonnaseisutoimingute teostamiseks
48 044 € teede hooldamiseks ja remondiks
Tasandusfondi toetus 161 762 €, vähenenud eelmise aasta võrreldes 13 161 €, s.o 1,6 %
Investeeringuteks on 156 476 € ( teederaha, EAS-i spordihoone rek.toetus )
16 000 € intressid ERKAS-ele ja KIK-ile, laenusumma 58 980 € .
Palgatõus planeeritud ca 8 %, alampalgatõus on 10,25 %
Reservfond 61 000 € . Seoses struktuurimuudatustega ei saa võrrelda eelmiste aastatega
katlamaja, varahalduse, maakorralduse ja kultuuri eelarveid. Aastalõpu jääk 566 218,77 €
vabad vahendid 338 694 €, sellest sihtsuunitlusega 227 524 €, laenukoormus 40,98%
kooli laen ERKAS-ele 1 177 243 € ( lõpeb 2031.a.)
Päevakorrapunkt nr 8
Vallavalitsuse info

Kuulati: Aivar Saarela
Toimunud on üks valitsuse istung.
Anti volitus Avinurme valla esindamiseks
Nimetati Avinurme valla esindajaks MTÜ-s Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus arendus- ja
planeerimisnõunik Arvi Liiv.
Väljastati OÜ-le Birger ehitusluba Nexuse peahoone laiendamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmekäitlusest alaliste elaniketa majavaldused Avinurme alevikus,
Korrastati aadressandmeid
Endine aadress
uus aadress
Tööstuse 3 d 16401:002:0322
Tööstuse 2
Tööstuse 2
16401:003:0384
Tööstuse 4
Tööstuse 4
16401:002:0026
Tööstuse 10
Tööstuse 10 16401:002:0025
Tööstuse 12 a
Tööstuse 6, Tööstuse 8 ja Tööstuse 12 ei muutu
Keskküla nimelisi kinnistuid oli Laekannu külas 2, uus aadress katastriüksusele
16402:001:0045 Uus-Keskküla.
Ülejõe 1a
16401:003:0700
Ülejõe põik 1
Ülejõe 3
16401:003:0680
Ülejõe põik 3
Ülejõe 5
16401:003:0580
Ülejõe põik 2
Ülejõe 7
16401:003:0326
Ülejõe põik 4
Väljastati projekteerimistingimuste eelnõu
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse ( ELASA ) taotleb sidekanalisatsiooni paigaldamiseks
projekteerimistingimusi, lähteülesanne Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku ( ca 170 km )
Arutati jalgtee krundijaotuskavas krundiomanike nõudmisi
Põhiline: tuleb asuda läbirääkimistele nõudjatega
Vallavanema vastused volikogu liikmete esitatud küsimustele:
KÜSIMUS: Milline on jalgtee projekti hetkeseis?
VASTUS: Koostamisega on veel suured mured, sest maanteeamet esitab uusi nõudmisi ning
ei ole kooskõlastust projektile andnud.
KÜSIMUS: Millal ilmub järgmine valla ajaleht?
VASTUS: Ajaleht ilmub veebruari keskel, kindlasti kajastatakse haldusreformi teemat,
kehtestada tuleb ärireklaamile hind.
KÜSIMUS: Kas Avinurme otsitakse jätkuvat perearsti või jäävadki meie valla lähimad
perearstid Mustvee?
VASTUS: Perearsti otsime käib jätkuvalt, kuid teada on, et see ei ole kerge. Hetkel on
ainukeseks võimaluseks läbirääkimised ja koostöövõimalused Dr Kraftiga, kes teenindab
Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna valda.

Esitatud ettepanekud, arvamused, info:
1)Vallavalitusel paigaldada staadionile teadetetahvlid infoga, mitte kasutada suusaradu
kõndimiseks, kuna kortermajade elanikud ei saa aru, et staadionil asuvad rajad on mõeldud
suusatamiseks, mitte otseühendusteeks kooli, tööle minemisel. Olemas võimalus kasutada
liikumisteed, mis radu ei riku.

2) Maetsma teel lükata lund vajadusel tihedamini, sest seal peatub liinibuss.
3) Koolivorm ei tohi olla kohustuslik vaid soovituslik, ettepanek kinkida I klassi õpilastele,
kes alustavad kooliteed Avinurme Gümnaasiumis, koolimütsid.
Vallavalitsus võttis ettepanekud teadmiseks ja täitmiseks.
Vallavanem on 26.jaanuarist-5.veebruarini taastusravil, vallavanema kohusetäitja
majandusnõunik Aivar Parfojev.
Päevakorrapunkt nr 9
Komisjonide 2016 aasta tööplaanid.
Komisjonide esimehed lubasid aasta tööplaanid esitada järgmisel istungiks.
Päevakorrapunkt nr 10
Mitmesugust
Valla aaspäeva tähistamine on 19.veebruaril, esitati ettepanek, et esineda võiksid kohalikud
kollektiivid. Oodatakse ettepanekuid tänukirjade välja andmiseks.
Järgmine volikogu istung neljapäeval 18. veebruaril.
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

