AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
22.03.2016.a. nr.33
Algus 17.00 lõpp 18.50
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 9 volikogu liiget: Anne Paas, Jüri-Henn Uuetoa, Ants
Rummel, Aleksei Männiste, Helju Paas, Arvi Pihlak, Tiiu Kruus, Aivar Pakkas, Krista
Pedak.
Puudusid: Verner Mölder ja Mari-Liis Tikerperi.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja, Tiina Tuursotsiaalnõunik.
Kinnitati päevakord:
1.Avinurme valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine.
2.Avinurme valla 2016 aasta eelarve II lugemine, eelarve vastuvõtmine.
3. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra kehtestamine.
4.Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine.
5.Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
6.Avinurme Vallavolikogu sotsiaaltööalaste määruste muutmine.
7.Koduteenuste osutamise tingimuste ja korra kehtestamine.
8.Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamine.
9.Maade taotlemine munitsipaalomandisse.
10.MTÜ Avinurme Pritsimeeste Seltsi taotlus.
11.Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
12.Vallavalitsuse info.
13.Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr 1
Avinurme valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Jäätmehoolduseeskiri on kehtestamiseks valmis, esitatud parandus/täiendusettepanekud on
määruses kajastatud.
Avinurmet puudutav: senine kord kehtestas kohustusliku jäätmekäitluse Avinurme alevikus
Maetsmas, Vadil, Ulvil ja Adrakus oli liitumine korraldatud jäätmekäitlusega vabatahtlik.
Tegelikult on huvi korraldatud jäätmekäitlusega liitumiseks mitmes väiksemas külas veel,
näiteks Kõveriku, Sälliksaare ja Laekannu küla keskustes.
Uues määruses on kohustuslik korraldatud jäätmekäitlusega liitumine Avinurme alevikus,
külades toimib teenus vastavalt registrile ehk siis neile, kes soovivad.
Lisandunud on võimalus tiheasustusalal taotleda pikemat tühjendamissagedust, vähemalt
üks kord 12 nädala jooksul, kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud.

O t s u s t a t i: Avinurme valla jäätmehoolduseeskiri kehtestada. Poolt 9 volikogu liiget. Võeti
vastu määrus nr 41.
Päevakorrapunkt nr 2
Avinurme valla 2016 aasta eelarve II lugemine, eelarve vastuvõtmine.
Kuulati: Heli Kalaus
Pearaamatupidaja andis selgitusi eelarves tehtud paranduste kohta.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2016.a.eelarve vastu võtta.
Eelarve tulud summas
1 650 506 €
Eelarve kulud summas
1 638 068 €
s.h. personalikulud
927 267 €
Finantseerimistegevus
-60 490 €
Investeerimistegevus
-71 572 €
Muutused kassas ja hoiustes
-119 624 €
Vaba jääk ehk likviidsed varad
446 594 €
Poolt 8 volikogu liiget, vastu 1. Võeti vastu määrus nr 42
Päevakorrapunkt nr 3
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra kehtestamine.
Kuulati: Tiina Tuur
2008 aastast kehtinud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord on üle vaadatud, toetused
on määruses jaotatud kaheks:
1) leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused ( sünnitoetus, matusetoetus,
ranitsatoetus, laste ja eakate prillitoetus, suurperede jõulutoetus, eakate juubeli- ja
sünnipäevatoetus, puuetega laste, õpilaste ja üliõpilaste ning asenduskodus elavate laste
toetus, koduste laste ja eakate jõulutoetus, ujumise toetus eakatele, puuetega lastele ning
nende saatjatele, kutsekooli õpilastele, üliõpilastele, hooldajatoetus ning kriisiabitoetus).
2) leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused ( koolitoetus majandusraskustes peredele,
küttepuude toetus üksikutele eakatele ja puuetega inimestele, ravimitoetus puuetega
inimestele, transporditoetus arstiabi saamiseks, lumetõrje teostamise toetus).
Sotsiaaltoetusi ei määra enam vallavalitsus, vaid sotsiaalnõunik, kes vajadusel kaasab
otsustamisse volikogu haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni.
O t s u s t a t i: Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord kehtestada.
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2016
Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr 43
Päevakorrapunkt nr 4
Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine.
Kuulati: Tiina Tuur
Sotsiaaltoetuste määrad on meil kinnitatud 2014 aastast, kahjuks ei võimalda vallaeelarve
toetusi juurde luua või määrasid suurendada.
Muudatused: juubelitoetus on alates 70 eluaastast summas 20 €.
Hooldajatoetus: keskmise ja raske puudega lapse hooldajale 20 €/kuus, sügava puudega lapse
hooldajale 30 €/kuus, raske puudega eaka hooldajale 20 €/kuus, sügava puudega eaka
hooldajale 30 €/kuus.

O t s u s t a t i: Sotsiaaltoetuse määrad kinnitada.
Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr 44
Päevakorrapunkt nr 5
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
Kuulati: Tiina Tuur
Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel.
Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna
ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui
korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on
normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Kahetoalises korteris üksi elavatele
pensionäridele võetakse aluseks üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem
kui 51 m². Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Avinurme vald.
O t s u s t a t i: Kehtestada eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr 45
Päevakorrapunkt nr 6
Avinurme Vallavolikogu sotsiaaltööalaste määruste muutmine
Kuulati: Tiina Tuur
Alates 1. jaanuarist 2016 jõustus uus sotsiaalhoolekande seadus, mis tunnistas kehtetuks seni
kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 183 lõike 2 kohaselt kehtivad enne 01.01.2016 kehtinud
sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuse määrused
kuni käesoleva seaduse alusel vastu võetud määruste jõustumiseni, aga mitte kauem kui 2016.
aasta 31. märtsini.
Seega alates 2016. aasta 1. aprillist muutuvad selle volitusnormi alusel antud määrused
kehtetuks.
O t s u s t a t i: Muuta Avinurme Vallavolikogu määruse 31.01.2008.a. nr 62 ( RT
IV,07.11.2013,29 ) „ Hooldekodu teenuse osutamise kord „ preambulat alljärgnevalt:
1) määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 20 alusel.
(2) Muuta Avinurme Vallavolikogu määruse 27.11.2014.a. nr 20 ( RT IV,03.12.2014,40 )
„ Riigieelarvest rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning-teenuste ja lapsehoiuteenuse
vahendite ülejäägi kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine„ preambulat alljärgnevalt:
1) määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lg 4 alusel
Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.46
Päevakorrapunkt nr 7
Koduteenuste osutamise tingimuste ja korra kehtestamine.
Kuulati: Tiina Tuur
Määrusega sätestatakse vallavalitsuse poolt osutatavate koduteenuste loetelu ning teenuste
osutamise tingimused ja kord ning koduteenuste tasustamise alused.

Õigus koduteenusele on täisealisel isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistris Avinurme vallas
ning kes vajab eluga toimetulekuks kõrvalabi ja kelle elukvaliteeti on võimalik säilitada ja
parandada kodustes tingimustes koduteenuse osutamisega.
Üldjuhul on koduteenuseid õigus saada isikul, kellel puuduvad perekonnaseadusega sätestatud
ülalpidamiskohustusega isikud. Erandkorras võib koduteenuseid osutada ka isikule, kellel on
olemas ülalpidamiskohustuslased, kuid kellele ülalpidamiskohustuslased ei ole võimelised
ülalpidamist tagama enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist või elukorraldust
kahjustamata.
O t s u s t a t i: Koduteenuste osutamise tingimused ja kord kehtestada. Poolt 9 volikogu liiget,
võeti vastu määrus nr 47
Päevakorrapunkt nr 8
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamine
Kuulati Tiina Tuur
Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud sõiduks ravi-, rehabilitatsiooni-, hooldus- või
abivahendit väljastavasse asutusse ja vajadusel muudel nimetamata juhtudel.
Transporditeenust osutatakse juhul kui teenuse taotlejal puuduvad perekonnaseaduse mõistes
ülalpidamiskohustusega pereliikmed või kui neil pole võimalik teda meditsiini- või mõnda
teise asutusse transportida.
Transporditeenuse osutamise kord tekitas volikogu liikmetes mitmeid küsimusi, mistõttu
otsustati määrus anda arutamiseks haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjonile.
Päevakorrapunkt nr 9
Maa taotlemine munitsipaalomandisse.
Kuulati: Imbi Kaarama
O t s u s t a t i: Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõige 1 punkt 1
alusel Ulvi katlamaja alune maa, pindala 3103 m2, sihtotstarve tootmismaa.
Laekannu külas Kirikmäe maaüksus, pindala 5686 m2, sihtotstarve elamumaa.
Avinurme alevikus Pärniku tn 9 maaüksus, pindala 739 m2, sihtotstarve elamumaa.
Poolt 9 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr 104.
Päevakorrapunkt nr.10
MTÜ Avinurme Pritsimeeste Seltsi taotlus.
Kuulati: Anne Paas
MTÜ esitas põhjendatud taotluse sooviga omandada Avinurme alevikus Tööstuse tn 1
katastriüksus 16401:002:0448 ja sellel asuv depoohoone.
O t s u s t a t i: Kinkida vallavara katastriüksus 16401:002:0448 ja sellel asuv depoohoone,
MTÜ-le Avinurme Pritsimeeste Selts.
Poolt 7 volikogu liiget, A.Rummel, A.Pihlak MTÜ liikmetena taandasid end hääletamiselt
Võeti vastu otsus nr 105.
Päevakorrapunkt nr 11
Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
Kuulati: Anne Paas

O t s u s t a t i: Vastavalt valimistulemustele kinnitada revisjonikomisjoni esimeheks Arvi
Pihlak. Võeti vastu otsus nr 106
Päevakorrapunkt nr 12
Vallavalitsuse info.
Kuulati: Aivar Saarela
Väljastati projekteerimistingimused Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele
sidekanalisatsiooni ehitamiseks.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavate maade suurus, maksumus, piirid ning
maakasutusesihtotstarbed
Kaunissaare maaüksus 3617 m2 Kaevussaare külas, maa maksumus 560 €, elamumaa
Indriku maaüksus 4397 m2 Adraku külas, maa maksumus 580 €, elamumaa
Tooma maaüksus 7554 m2 Ulvi külas, maa maksumus 640 € sihtotstarve elamumaa
Lille maaüksus 1702 m2 Kõrvemetsa külas, maa maksumus 520 €, sihtotstarve elamumaa
Toetati vallaeelarvest tublit noort sportlast , sumotari Helinat 75 €.
Vallavalitsuseni jõudis info, et bussiliini 246 Rakvere-Tartu tänane teenindaja ei esita uut
taotlust liiniloale. Peame omaltpoolt tegema kõik, et ülioluline bussiliin toimima jääks.
Nimetatud bussiga tulevad Laekvere valla lapsed meie kooli, rahvas saab liikuda Mustvees
asuva perearsti juurde, Tartus on erialaarstide vastuvõtt jne jne.
Edaspidiselt tuleb arutada koos SA-ga Avinurme Elulaadikeskus muuseumi teemat.
Kõnnitee projekt on saanud lõpuks Maanteeametilt kooskõlastuse, 28,03 on kohapeal 14
kinnistuomanikuga servituudi seadmise lepingu sõlmimine.
Lõppenud on üldplaneeringu koostaja lepidmise hange, parim pakkumus OÜ Hendrikso& Co
summas 29 000 + km. Volikogul palun nimetada esindajad üldplaneeringu koostamise
töögruppi
Päevakorrapunkt nr 13
Mitmesugust
Anne Paas andis volikogu liikmetele ülevaate haldusreformikomisjoni tööst:
Komisjonil on toimunud on kaks kokkusaamist. Arutatud on infolehe väljaandmist,
rahvakoosolekute läbiviimist ja rahvaküsitluse läbiviimise korda, selgitamaks välja elanike
arvamus haldusterritooriumi muutmise korral.
Avinurme vallale on ühinemisläbirääkimiste alustamiseks teinud ettepanekud Torma
Vallavalitsus, Iisaku Vallavalitsus ja Mustvee Linnavalitsus.
Avinurme vald on teinud ettepaneku ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Lohusuu,
Tudulinna, Torma, Laekvere, Kasepää, Saare vallale ja Mustvee Linnavalitsusele. Tänaseks
on Avinurme valla ettepanekule vastanud sooviga kuulata ära ettepaneku teinud omavalitsuste
ettepanekud ühinemisläbirääkimisteks Lohusuu, Saare ja Tudulinna vald.
22. veebruaril toimus esimene kokkusaamine Iisakus, Avinurme, Iisaku, Mäetaguse, Alajõe,
Tudulinna ja Illuka valdade esindajatega. Järgmine ühinemisläbirääkimiste kokkusaamine
maakonna lõunaregiooni valdadega toimub teisipäeval 29. märtsil kell 11.00 Avinurmes
kooli aulas.

Kohtumise kava:
1. Ülevaade omavalitsuste koondandmetest, arutelu.
2. Ühinemise sõlmküsimuste defineerimine.
3. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete määratlemine (keskused, teenuste
korraldus).
4. Edasise tegevusplaani täpsustamine.

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

