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Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Ants Rummel, Helju Paas, Arvi
Pihlak, Verner Mölder, Aivar Pakkas, Mari-Liis Tikerperi, Krista Pedak.
Puudusid: Aleksei Männiste, Jüri- Henn Uuetoa, Tiiu Kruus.
Kutsutud: Aivar Saarela- vallavanem, Heli Kalaus- pearaamatupidaja,
Istungil osalesid haldusreformikomisjoni liikmed: Aivar Parfojev, Arvi Liiv ja Hans
Mõttus.
Kinnitati päevakord:
1.Hoonestusõigusega koormatud Võidu tn 16 kinnistu isikliku kasutusõigusega
koormamine.
2.Munitsipaalomandis olevate kinnistute Võidu tn 9, Võidu tn 16a, Võidu tn 16b,
Võidu tn L5 isikliku kasutusõigusega koormamine.
3.Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamisest.
4.Tutvumine Avinurme valla 2015 aasta aastaaruandega.
5.Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
6.Haldusreformi läbirääkimistest.
7.Komisjonide tegevused (komisjonide esimehed)
8.Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr 1
Hoonestusõigusega koormatud Võidu tn 16 kinnistu isikliku kasutusõigusega
koormamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUSE ( ELAS ) volitatud ettevõte Eltel Networks
AS esitas vallavolikogule taotluse 17.05.2016 nr 4610-1.17/249 hoonestusõigusega koormatud
Võidu tn 16 kinnistule isikliku kasutusõigusega koormamiseks sideehitise paigaldamiseks ja
talumiseks ELAS´e kasuks.
Koormatava kinnisasja asukoht Avinurme alevik, Võidu tn 16 katastritunnusega
16401:005:0013, registriosa 3635208. Maa sihtotstarve – ühiskondlike hoonete maa, pindala
10970 m2. Koormatava ala pindala 417 m2. Sideehitise pikkus 212 m, kaitsevööndi laius kuni
2 m.
Isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused: Tähtajatu ja tasuta, sest tehnovõrk või –rajatis on
ehitatud avalikes huvides, selle kaudu osutatakse üldkasutatavat elektroonilise side teenust.

O t s u s t a t i: Hoonestusõigusega koormatud Võidu tn 16 kinnistu koormata isikliku
kasutusõigusega ELAS´e kasuks.
ELAS kohustub pärast tehnorajatise ehitamist heakorrastama tööde teostamise ala ning
taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki
hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul taastama
tööde alustamisele eelnenud olukorra.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.113
Päevakorrapunkt nr 2
Munitsipaalomandis olevate kinnistute Võidu tn 9, Võidu tn 16a, Võidu tn 16b,
Võidu tn L5 isikliku kasutusõigusega koormamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
O t s u s t a t i: 17.05.2016.a.esitatud avalduse nr 4610-1.17/251 alusel seada isiklik
kasutusõigus tehnovõrgu rajatise ehitamiseks ja majandamiseks ELAS´e kasuks Avinurme
valla omandis olevatele kinnistutele:
1.1. Avinurme alevik, Võidu tn 9 kinnistu, registriosa nr 4592208, katastritunnus
16401:002:0388. Maa sihtotstarve – ühiskondlike ehitiste maa 10711 m2 Koormatava ala
pindala 52 m2. Sideehitise pikkus 26 m, kaitsevööndi laius kuni 2 m.
1.2. Avinurme alevik, Võidu tn 16a kinnistu, registriosa nr 3701008, katastritunnus
16401:005:0014 Maa sihtotstarve – tootmismaa 1530 m2 . Koormatava ala pindala 62 m2.
Sideehitise pikkus 31 m, kaitsevööndi laius kuni 2 m.
1.3. Avinurme alevik, Võidu tn 16b kinnistu, registriosa nr 4936508, katastritunnus
16401:002:0416. Maa sihtotstarve – üldkasutatav maa 56695 m2. Koormatava ala pindala
1170 m2. Sideehitise pikkus 589 m, kaitsevööndi laius kuni 2 m.
1.4. Avinurme alevik, Võidu tänav L5 maaüksus, katastritunnus 16401:002:0437. Maa
sihtotstarve – transpordimaa.
ELAS kohustub pärast tehnorajatise ehitamist heakorrastama tööde teostamise ala ning
taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki
hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul taastama
tööde alustamisele eelnenud olukorra.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.114
Päevakorrapunkt nr 3
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamisest.
Kuulati: Mari-Liis Tikerperi
Kultuuri, haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosolekul arutati sotsiaaltransporditeenuse osutamise
teemat, võrreldi teiste KOV-ide teemakohaseid õigusakte. Sätestada tuleks määruses juhud,
kui näiteks broneeritakse sõit, kuid keeldutakse hiljem, samuti järelevalveküsimused ning
teenuse osutamise vaidlustamise võimalus, sotsiaaltranspordi eest tasumise kord ja hinnad.
Arvati, et ei ole mõistlik korda kehtestada, kui ei teata, kes teenust osutama hakkab.

Vallavalitsusel selgitada välja, kui suur on vajadus sotsiaaltransporditeenuse järele ning võtta
ühendust Mustvees nimetatud teenuse osutajatega, et teenuse olemusest paremat ülevaadet
saada.
Päevakorrapunkt nr 4
Tutvumine Avinurme valla 2015 aasta aastaaruandega.
Kuulati: Heli Kalaus
Raamatupidamise aastaaruande eesmärk on õigesti ja õiglaselt kajastada Avinurme
Vallavalitsuse finantsseisundit, majandustulemit ja rahavoogusid.
Raamatupidamise aastaaruanne koosneb : bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest,
omakapitali muutuste aruandest ning eelarve täitmise aruandest.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Võrreldes 2015 aasta aruannet 2011 aasta aruandega:
Kohustused on vähenenud 218 tuhat €, tegevustulud ja kulud on suurenenud vastavalt 282
tuhat € ja 62 tuhat €.
Aruande tegevustulem on suurenenud 220 tuhat €.
Likviidsed varad on. suurenenud 272 tuhat €.
Lühiajaline maksevõime on suurenenud 3,65 –lt 5,61-le, kohustuste osakaal varadest on
vähenenud 2,94%
Laenukohustuste osakaal varadest on vähenenud 4,07%, laenukohustused aasta 2015.a. lõpus
on vähenenud 234 tuhat €
Aruande perioodi tulem on suurenenud 241 tuhat € ja võrreldes 2014.a. 32 tuhat €.
Netovõla koormus on vähenenud 504 tuhat €.
Eelarve täitmise aruanne kajastab 2015.a. esialgset eelarvet, lõplikku eelarvet ja täitmist.
Eelarve on koostatud KOFS alusel kassapõhisel põhimõttel ja on jaotatud 5 ossa:
põhitegevuse tulud, kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade
muutus.
Eelarve tulud ja kulud on kogumahus 1 999 tuhat € 01.01.2015.a.
Esialgne eelarve 01.01.2015.a. eelarve tulud 1 549 tuhat EUR, investeerimistegevus 130 tuhat
€, likviidsed varade muutus 320 tuhat €.
Lõplik eelarve 31.12.2015.a. tulud on 1 635 tuhat €. Investeerimistegevus 100 tuhat €.
Täitmine tuludel tuhat 1 697 tuhat €, 64 tuhat € investeerimistegevus.
Esialgne eelarve kulud 1 542 tuhat €, finantseerimistehingutega, milleks on laenu ja
kapitaliliisingu tagasi maksmine 59 tuhat € ja investeerimistegevus 136 tuhat €.
Lõplik eelarve kulud 31.12.2015.a. 1 604 tuhat €, investeerimistegevus 131 tuhat € ja
finantseerimistegevus 59 tuhat €.
Täitmine kuludel oli kokku 1 462 tuhat €, investeerimistegevus 53 tuhat € ja
finantseerimistegevus 59 tuhat €.
Lisaeelarveid tehti 2015.a. 5 korral summas 57 tuhat €.
Küsimusi pearaamatupidajale aastaaruande kohta ei esitatud. Aastaaruanne kinnitatakse, kui
audiitor on andnud oma arvamuse ning revisjonikomisjon esitanud akti.

Päevakorrapunkt nr 5
Vallavalitsuse info, vallaeelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela, Heli Kalaus
Moodustati 2016. a hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon koosseisus:. Arvi
Liiv - komisjoni esimees, liikmed Aivar Saarela, Urmas Ilves, Hans Mõttus, Ivar Teeväli ja
Toomas Tooming.
Väljastati ehitusload projektile „Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus.
Korraldati lihthange Avinurme Spordihoone rekonstrueerimise II etapile
Hanke võitjaks tunnistati RAM Builder OÜ, kelle poolt esitati madalaima hinnaga pakkumus
summas 32 230 € ( ilma käibemaksuta ).
Anti nõusolek Sälliksaare külas asuva Laane kinnistu jagamiseks: Laane, pindala 20503 m2 ja
Laanemetsa, pindala 9,73 ha.
Otsustati tellida Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee I etapi põhiprojektile
ekspertiis, töö koostajaks Lacados OÜ .
Toimus hange heakorratöö tegija leidmiseks
Tähtajaks esitati 3 hinnapakkumist. Parim pakkumus OÜ Torma Soojus 11 760 €.
13.juunil külastab Avinurmet USA suursaadik.
Tünnilaada korraldamine on plaanipärane, müügikohad on välja müüdud. Hetkel toimetame
sponsorite otsimisega.
Anne Paas: Mis on saanud Mustvee Tervisekeskuse projektist ?
Aivar Saarela: Kasepää, Lohusuu ja Torma veel mõtlevad, kas projekti toetada.
Bussiliini 246 kohta on hetkel teada niipalju, et Rakvere-Mustvee liini doteeritakse ning sama
bussiga sõitmine Tartusse on kommertsliin, st ümber istuma ei pea. Ametlikku vastust veel
saanud ei ole.
Eelarve täitmisest:
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 30.04.2016.a. seisuga.
Tulude ülekaal kuludest 191 086,77 €.
Üldse laekunud tulusid 697 343,63 €, s.o. 31,87% ja kulutatud 506 257,86 €, s.o. 27,20%.
Proportsionaalselt on norm 33,30%.
Tulude eelarve üldmaht 2 188 351 €, täitmine 31.03 697 343,63 €/ 31,87%
Kulude eelarve 1 861 381 € , täitmine 31.03 506 257,86 €/ 27,20%
Kassa, panga jääk 757 304 €
31.12.2015 566 218 €
30.04.2014 501 096 €
30.04.2015 603 276 €

Üksikisiku tulumaksu laekumine 207 733 €
30.04.2015 214 040 €
30.04.2014 179 011 €
Laekumine on vähenenud 2016.a. võrreldes 2015.a. 6 307 € ja suurenenud 2014.a. võrreldes
28 722 €.
Eelarve on 660 000 €. Täitmine 31,47%.
Päevakorrapunkt nr 6
Haldusreformi läbirääkimistest.
Kuulati: Anne Paas
Viimases märtsi-aprillikuu valla ajalehes on avaldatud põhjalik haldusreformialane olukorra
analüüs. Hetkel osaleme konsultatsioonidel projekti „Põhja- Tartumaa“ ja Iisaku suunal.
Väiksemas ringis on peetud töökoosolekuid Mustvee linna, Lohusuu, Kasepää, Saare ja
Tudulinna vallaga, moodustada ühtne omavalitsus Kesk Peipsi.
Kahel pool konsultatsioone jätkata pole mõistlik ja võimalik, seega tuleb kiiremas korras ära
otsustada, millises suunas ja milliste omavalitsustega on Avinurme vald nõus läbirääkimisi
jätkama. Teen ettepaneku, et iga volikogu ja haldusreformi komisjoni liige avaldab oma
arvamuse, millises suunas läbirääkimised võiksid jätkuda.
Kuulati ära volikogu liikmete ja haldusreformi komisjoni liikmete arvamused, kes kõik
pooldasid Mustvee suunalist haldusreformi.
Ida-Viru poole liikumine on olnud ametkondlik, rahvas liigub ikka Mustvee-Tartu suunal.
Otsustati korraldada 01.juunil rahvakoosolekud Vadil, Avinurmes ja Ulvil, et välja selgitada
kogukonna arvamus.
Päevakorrapunkt nr 7
Komisjonide tegevused
Valla kodulehel http://www.avinurme.ee/?s=922 on kajastatud volikogu komisjonide töö.
Päevakorrapunkt nr 8
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval 02. juunil kell 18.00. Otsustada tuleb, millises
suunas liigub Avinurme vald haldusterritoriaalse reformiga.
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