AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
18.02.2016.a. nr.32
Algus 17.00 lõpp 18.50
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 7 volikogu liiget: Anne Paas, Verner Mölder, Jüri-Henn
Uuetoa, Ants Rummel, Aleksei Männiste, Mari-Liis Tikerperi, Helju Paas.
Puudusid: Arvi Pihlak, Tiiu Kruus, Aivar Pakkas, Krista Pedak.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja, MTÜ Avijõe Selts
esindaja Enno Strauss.
Valla valimiskomisjoni informatsioon
Valla valimiskomisjoni otsus 22.01.2016.a.nr.14
Mai Tooming´a volituste peatumine alates 23.01.2016 kuni 23.01.2017, asendusliige Krista
Pedak.
Valla valimiskomisjoni otsus 04.02.2016.a.nr.15
Rainer Järvelaid´i volituste peatumine alates 04.02.2016 kuni 01.10.2016, asendusliige Helju
Paas.
Kinnitati päevakord:
1.Kinnisvara vastuvõtmise otsustamine.
2.MTÜ Avijõe Seltsi avalduse arutelu.
3.Avinurme valla 2016 aasta eelarve I lugemine.
4.Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (IVEK) ettepanekuga tutvumine.
5.Maa taotlemine munitsipaalomandisse.
6.Tutvumine Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Tabivere, Torma ja Vara
valdade ning Mustvee ja Kallaste linnade ühise jäätmehoolduseeskirjaga.
7.Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine.
8.Vallavalitsuse info.
9.Volikogu revisjonikomisjoni uue liikme ja esimehe valimine.
10.Eelarve- ja majanduskomisjoni uue koosseisu kinnitamine.
11.Vallavara müük otsustuskorras.
12.Volikogu alatiste komisjonide 2016 aasta tööplaanide kinnitamine.
13. Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1.
Kinnisvara vastuvõtmise otsustamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Ulvi külas asuva Ulvi maja nr 4 ( kinnistu 4717508, katastriüksus 16402:003:0311 ) korteri
nr 7 pärijad on avaldanud soovi pärandvara vallale kinkida. Vallale on nimetatud vara vajalik
sotsiaalkorterina kasutusele võtmiseks. Vallavara valdamise, käsutamise ja kasutamise kord

( RT IV, 20.12.2013,41) § 4 lg 1 sätestab: Kinnisasja ning vallasasjaks oleva hoone, hoone
osa ( sh korteri ) ja rajatise omandamise samuti pärandvara ja kingi vastuvõtmise otsustab
vallavolikogu.
O t s u s t a t i: Võtta kinnisvara, Ulvi maja nr 4 korter 7 pärandi saajatelt kingitusena vastu.
Tehinguga kaasneva notaritasu ning riigilõivu tasub Avinurme Vallavalitsus.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 96.
Päevakorrapunkt nr.2
MTÜ Avijõe Seltsi avalduse arutelu.
Kuulati: Enno Strauss- MTÜ esindaja
MTÜ palub PKT meetme raames projektile „Avinurme kitsarööpmelise raudtee pikendamine“
omaosaluse rahastamisel valla abi.
Kogu projekti maksumus on 155 527, 78 €, millest omaosalus on 23 329,17 €. Projekt on
plaanis teostada kolme aastaga, seega oleks igal aastal vajaminev summa 7 776,39 €, Avijõe
Seltsi omavahendite jääk on ca 6 000 €.
Projektile EASi poolt toetuse saamise kinnituse korral, ehk siis k.a. oleks summa 2 000 €,
kuid järgmisel kahel aastal 7 776 €.
1999-2016 on Avijõe Seltsi poolt teostatud projektide kogumaksumus 65 545 €, sellest valla
osalus 5 959 € , toetused 47 637 €, MTÜ omaosalus 11 948 €.
Täna on raudtee pikkus 178 m, projekti eesmärgiks on 1 km pikkuse raudtee rajamine.
RMK-ga on sõlmitud servituut, MTÜ maksab maamaksu. Tellitud on projekt, valminud on
raudtee alus, paigaldatud truubid. Edasiseks ülesandeks on liiprite soetamine, mille maksumus
üle 20 000 € ning transpordikulu tasumine.
Päevakorda on tõusnud tegevust lõpetava Tallinna Transpordikooli ees asuva auruveduri KC4- 100 teisaldamine Avinurme kitsarööpmelisele raudteele. Tegemist on viimase
auruveduriga, mis sõitis Avinurmet läbival Sonda- Mustvee raudteel. Hetkel veeremi ees olev
on mootoriga dresiin, mida kasutati palgiveol. Vallavalitsus esitas taotluse Haridus- ja
Teadusministeeriumile ning Tallinna Transpordikoolile auruveduri omale saamiseks.
Mari-Liis Tikerperi ei pidanud kiiret otsustamist õigeks, sest vallal on mitmed oma
investeeringud tarvis teostada.
Enno Strauss kinnitas, et kindlasti tulevad appi mitmed sponsorid ning MTÜ teeb omaltpoolt
kõik, et vald ei peaks niipalju investeerima, kuid projekti esitamiseks on garantiikirja tarvis,
ilma selleta ei saa edasi minna.
O t s u s t a t i: Garanteerida valla eelarvest MTÜ Avijõe Seltsi projekti „Avinurme
kitsarööpmelise raudtee pikendamine“ omaosaluse katmine summas 17 330 €.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 97.
Verner Mölder MTÜ liikmena taandas end hääletamisest.
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme valla 2016 aasta eelarve I lugemine.
Kuulati: Heli Kalaus
Põhitegevuse tulud 1 647 859 € ( suurem 2015 aastast 6,4 % ), kulud 1 631 377 €

( 5,8% suurem ) ning põhitegevuse tulem 16 482 €.
Tulumaksu laekumise prognoos 660 000 € ( + 9,23 %)
Investeerimistegevus kokku - 87 772 € planeeritud investeeringud -167 576 €
Põhivara soetuseks saadav investeering 85 251€ , s.h. 48 295 € teede investeeringuteks
31 956 € EAS-i toetus spordihoonele, 5 000 € kultuurikeskuse investeering
kultuuriministeeriumilt.
Põhivara müük planeeritud 6 000 €.
Eelarvelised investeeringud gümnaasiumile 40 000 €, kultuurikeskusele 10 000 €,
katlamajale 11 500 €, teede- ja tänavate hoolduseks ja remondiks 46 766 €,
lasteaiale 4 500 €, bussijaama ehituseks 26 810 €, üldplaneeringu koostamiseks 15 000 €
ning kõnnitee projekteerimiseks 13 000 €.
SA KIK intressid 1 100 € , ERKAS-ele intressid 10 347 €
Eelarve tulem - 71 290 €.
laen -60 490 € s.h. SAKIK- 12 174 €, ERKAS -48 316 €.
Kogukulud - 1 810 400 €
kassatagavaras gümnaasium 57 217 € ja katlamaja 37 800 €, likviidsed varad vähenenud
-131 780 €.
Eelarves on arvestatud komisjonide ettepanekutega. Avinurme valla 2016 aasta eelarve I
lugemine lõpetati.
Päevakorrapunkt nr 4
Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (IVEK) ettepanekuga tutvumine.
Kuulati: Aivar Saarela
SA esitas ettepaneku turismiklastri partneritele osaleda PKT projektis.
Ida-Viru turismiklastris on tänasel päeval 42 partnerit, kes juba 6 aastat koos tegutsedes on
saavutanud palju ning tahavad edasi töötada Ida-Virumaa tutvustamisel ja turistide voo
suurendamisel.
Uus EL rahastamisperiood pakub võimaluse ainsa maakonnana Eestis kaasata turismi mõjus
EL toetust. Turismiklastri strateegia elluviimiseks esitas IVEK klastri nimel Ida-Viru PKT
tegevuskavasse projekti “Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine”.
Projekti eesmärgiks on sooritada arenguhüpe, mis on vajalik strateegilise eesmärgi
(külastatavuselt II sihtpiirkond Eesti turismis) saavutamiseks.
Projekti põhitegevuseks on
klastripartnerite võimekuse arendamine, ühistoodete loomine ja 3-aastane intensiivne
turunduskampaania Eesti, Vene ja Soome turul. Elluviimiseks hangitakse sisse
professionaalsed turundus- ja koolituspartnerid.
Projekt toetab otseselt kõikide partnerite PKT turismiinvesteeringute edukust aidates neid
turundada ning arendada (s.h. ühistoodetesse kaasamine, teenuste kvaliteedi areng).
Projekt on klastripõhine ning osalemiseks tuleb sõlmida leping uueks perioodiks 2017-2019.a.
Projekti omafinantseeringu vajadus ületab tänase lepingu mahu. Täiendavalt tuleks tasuda 700
€ aastas. Hetkel kehtiva lepingu maksumus on 2 045 €/aastas.
O t s u s t a t i: Anda volitus vallavanemale uue klastrilepingu sõlmimiseks SA-ga IVEK
perioodiks 2017-2019. Nõustuda kohustusega tasuda 2 745 €/aastas.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 98.

Päevakorrapunkt nr 5
Maa taotlemine munitsipaalomandisse.
Kuulati: Imbi Kaarama
Ida- Viru maavanemaga on eelnevalt kooskõlastatud munitsipaalomandisse taotletava maa
suurused ja piirid, järgmisena tuleb vallale kuuluvate elamute alune maa taotleda
munitsipaalomandisse.
O t s u s t a t i : Taotleda munitsipaalomandisse Avinurme vallas elamumaad 001 (E ):
Adraku külas Indriku maaüksus, pindala 4397 m2 .
Ulvi külas Tooma maaüksus, pindala 7554 m2.
Kaevussaare külas Kaunissaare maaüksus, pindala on 3617 m2.
Kõrvemetsa külas Lille maaüksus, pindala on 1702 m2.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 99.
Päevakorrapunkt nr 6
Tutvumine Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Tabivere, Torma ja Vara
valdade ning Mustvee ja Kallaste linnade ühise jäätmehoolduseeskirjaga.
Kuulati: Imbi Kaarama
Vastavalt Jäätmeseaduse § 71 lg 2 p 11 peab jäätmehoolduseeskirjas kajastama jäätmete liigiti
kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa.
Jäätmehoolduseeskirja on vaja ajakohastada, sest korraldatud jäätmeveo leping lõpeb
30.09.2016. Jäätmehoolduseeskirja eelnõule on arvamuse andnud kolme maakonna
maavanemad, keskkonnaamet, veterinaarkeskus ja terviseamet.
Meil on kohustuslikuks alaks Avinurme alevik ning suuremad külad: Maetsma, Vadi, Adraku
ja Ulvi vastavalt registrile ehk siis need, kes soovivad korraldatud jäätmekäitlust on liitunud
veoga.
Tuleb välja selgitada, kas ka väiksemates külades on soovi olla jäätmeveopiirkonnas.
Järgmisel volikogu istungil tuleb jäätmehoolduseeskiri vastu võtta.
Päevakorrapunkt nr 7
Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Jäätmehooldusalane koostöö Mittetulundusühingu Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusega
(edaspidi: IEJHK) on olnud kasulik. Alates 2005.a juulist on IEJHK toetusel toimunud
elanikelt ohtlike jäätmete kogumine, erinevate jäätmeliikide jaoks konteinerite soetamine ning
Avinurmesse on ehitatud jäätmekogumiskoht.
2015.a sügisel võeti vastu ühtne jäätmekava ,,Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla,
Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja
Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020“ Kevadel tuleb alustada uue hanke
ettevalmistamisega.
Igati mõistlik on korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seotud ülesanded
delegeerida IEJHK-le. Hange korraldatakse 10 omavalitsuse peale.
Pärast halduslepingu sõlmimist ja volikogude poolt jäätmehoolduseeskirja ajakohastatud
määruse vastuvõtmist viiakse korraldatud jäätmeveo hange läbi. Jäätmeveohind määratakse
nii hajaasustuse kui ka tiheasutusega piirkonnas ühesuguseks.

O t s u s t a t i: Sõlmida haldusleping MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood
80224334) Avinurme vallas korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmiseks riigihanke
korraldamiseks ja muude korraldatud jäätmeveo riigihankega seonduvate haldusülesannete
täitmiseks. Anda vallavanemale Aivar Saarela´le halduslepingu sõlmimise volitus.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 100.
Päevakorrapunkt nr 8
Vallavalitsuse info
Vallavanem Aivar Saarela esitas ülevaate vallavalitsuses toimunust:
Määrati sotsiaaltoetused ning korraldati sügava puudega isikute hooldamine.
Korrastati aadressandmeid:
Endine metskonna maja asub kohas, kus ei ole tänavat ja ei ole võimalik tänavat tekitada,
seega saab kinnistu omaniku poolt soovitud nime:
Avinurme metskond 40 16401:002:1390 Mäetaga kinnistu.
Metsa tänav põikab küll vaid ühe kinnistuni, kuid tuleb adresseerida liikluspinna järgi:
Metsa tn.10 Metsa põik 1.
Metsa tn 5 numeratsioon ei vasta nõuetele, uus aadress Metsa tn 10.
Alevikus asuv Vahi kinnistu, uus aadress Võidu põik 1//Vahi.
Kooskõlastati puurkaevu rajamise asukoht ning väljastati ehitusluba Vadi küla Kannastiku
kinnistule.
Riigihange „Avinurme valla üldplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindaja
leidmiseks on toimunud. Edukama pakkumuse esitas Hendrikson ja Co OÜ hind 29 000 €.
Väljastati kasutusluba Võidu tn 50 tootmishoone laiendamisele.
Anti nõusolek talumaade jagamiseks
Jõepõlve katastriüksus Vadi külas 16401:003:0381 jagati Jõepõlve, Metsapõlve ja Jaaguvälja
tee katastriüksusteks
Suur-Allekere katastriüksus Laekannu külas 16402:001: 0016 jagati Suur-Allekere ja UusAllekere katastriüksusteks.
Vallavanem andis ülevaate kõnnitee projekteerimisest, esitatud on riigimaa kasutusele
võtmiseks taotlus Maanteeametile. 26.veebruril toimub projekti esitlemine
Päevakorrapunkt nr 9
Volikogu revisjonikomisjoni uue liikme ja esimehe valimine.
Kuulati: Anne Paas
Revisjonikomisjoni esimehe Rainer Järvelaidi volitused volikogu liikmena peatusid tema
avalduse alusel kuni 01.oktoobrini 2016.a. Asendusliige Helju Paas ei nõustunud olema
revisjonikomisjoni esimees, vaid üksnes komisjoni liige.
O t s u s t a t i: Nimetada Helju Paas revisjonikomisjoni liikmeks.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 101

Päevakorrapunkt nr 10
Eelarve- ja majanduskomisjoni uue koosseisu kinnitamine
Kuulati: Aleksei Männiste
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees esitas ettepaneku komisjoni uue koosseisu
kinnitamiseks.
O t s u s t a t i: Kinnitada eelarve- ja majanduskomisjoni liikmed koosseisus:
Anne Paas, Ants Rummel, Verner Mölder, Aivar Parfojev, Arvi Liiv, Arvi Pihlak
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 102
Päevakorrapunkt nr 11
Vallavara müük otsustuskorras.
Kuulati: Anne Paas
Ulvi külas asuvat Kiigeteele kinnistut on kahel korral püütud müüa kirjaliku enampakkumise
korras, 21.01.2016.a.otsusega nr .92 tunnistasime korduva enampakkumisega müügi
nurjunuks, samuti otsustasime, et uut kirjalikku enampakkumist ei korralda. Vallavolikogule
laekus 15.02.2016.a. avaldus kinnistu ostmise sooviga.
O t s u s t a t i: Müüa Kiigeteele kinnistu ( katastriüksus16402:003:0344, pindala 2745 m2 )
Ulvi külas hinnaga 250 € Mari-Liis Tikerperi ja Toomas Tikerperi ühisomandisse. Kinnistu
notariaalse ostu-müügi lepinguga seosesolevad kulud tasuvad ostjad.
Poolt 6 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 103
Mari-Liis Tikerperi taandas end otsustamisest.
Päevakorrapunkt nr 12
Volikogu alatiste komisjonide 2016 aasta tööplaanide kinnitamine.
Mari-Liis Tikerperi tutvustas sotsiaalkomisjoni tööplaani.
Päevakorrapunkt nr 13
Mitmesugust.
Kuulati: Anne Paas
Valla aastapäeva tähistamine toimub 19.veebruaril ja Eesti Vabariigi aastapäeva hommikul
toimub pidulik lipu heiskamine.
Järgmine korraline volikogu istung kolmapäev 23. märts.
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

