AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
24.11.2016.a. nr.41
Algus 17.00 lõpp 19.20
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Arvi Pihlak, JüriHenn Uuetoa, Ants Rummel, Aivar Pakkas, Verner Mölder, Mari-Liis Tikerperi, Krista
Pedak, Aleksei Männiste.
Puudus : Tiiu Kruus
Kutsutud vallavanem Aivar Saarela, sotsiaalnõunik Tiina Tuur, majandusnõunik Aivar
Parfojev. arendus- ja planeerimisnõunik Arvi Liiv.
Kinnitati päevakord:
1.Soojusmajanduse arengukava „Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse
arengukava 2016 – 2026 ja Ulvi asula kaugkütte perspektiiv „ kinnitamine.
2. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korrast Avinurme vallas.
3. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine.
4. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu
avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi
kinnitamine.
5. Sundvalduse seadmisest Ulvi külas asuva Masti kinnistule .
6. Maamaksumäära kinnitamine 2017 aastaks.
7. Valla ametiasutuse hallatavate asutuste Avinurme Veeettevõte 75023993 ja Avinurme
Koduloomuuseum 75023970 Rahandusministeeriumi halduses oleva riigi- ja KOV
asutuste riiklikust registrist kustutamine.
8. Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve vastuvõtmine.
9. Vallavanema info, eelarve hetkeseis.
10 Komisjonides päevakorras.
11. Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Soojusmajanduse arengukava „Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse
arengukava 2016 – 2026 ja Ulvi asula kaugkütte perspektiiv „ kinnitamine.
Kuulati: Aivar Parfojev
Soojamajanduse arengukava oli avalikustatud kuni 10.novembrini, 15.novembril toimus
arengukava avalik arutelu. Ettepanekuid ei esitatud, arutati edasist, kas rekonstrueerida vana
katlamaja või ehitada uus.

Arengukava on edaspidiste tegevuste aluseks ning hetkel ei ole otsustamise koht, mida tegema
hakkame.
O t s u s t a t i: Soojusmajanduse arengukava „Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna
soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 ja Ulvi asula kaugkütte perspektiiv „ kinnitada.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.55
Päevakorrapunkt nr.2
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korrast Avinurme vallas.
Kuulati: Tiina Tuur
Sotsiaaltransporditeenuse teema tõusis aktuaalseks, kui Ida-Virumaa 5 valla ühise projektiga
loodeti lahendada lõunaregiooni sotsiaaltransporditeenus. Algas haldusreform ning ühinemine
Mustvee suunal jättis teema pooleli.
O t s u s t a t i: Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra eelnõu suunata arutamiseks
kultuuri-, hariduse- sotsiaalkomisjoni.
Päevakorrapunkt nr.3
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine
Kuulati: Imbi Kaarama
Rahva huvi nii nagu ka mujal Eestis, oli vähene. Hääletamisõigus oli 1100 -l kodanikul,
hääletamas käis 83. Avinurme vald hääletes ühinemise poolt ning Ulvi hääletajate otsusega
osutus nimevalikuks Mustvee vald.
Küsimusele „Kas toetate Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?“ pooldas ühinemist 76 isikut, 6 vastas
„ ei „ ning 1 sedel tunnistati kehtetuks.
Küsimus „Millist nime eelistate ühinenud omavalitsuse nimena?“ Mustvee valla nime eelistas
48 isikut, Kesk-Peipsi valda 32 isikut. Kehtetuks tunnistati 3 sedelit.
Volikogu liikmed tutvusid viie valla hääletamistulemusega. Hääletamisõigus oli 4 966 isikul,
ühinemise poolt hääletas 351, vastu 75, nimevalikus pooldas Mustvee valda 273 ning KeskPeipsi valda 132 isikut.
O t s u s t a t i: Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva
elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused kinnitada
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.128
Päevakorrapunkt nr 4
Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu
avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi
kinnitamine.
Kuulati: Anne Paas
Ettepanekud ühinemislepingusse:
Ettepanekuga luua spordikool arvestati osaliselt.
Juhtkomisjon on seisukohal, et spordikool võiks perspektiivis piirkonda tekkida, kuid ei pea
otstarbekaks seda lisada ühinemislepingusse.

Ühinemislepingu punktid sõnastatakse järgmiselt:
Toetatakse laste ja noorte ning täiskasvanute sporditegevusi.
Ühinenud omavalitsuse struktuuris nähakse ette eraldi spordijuhi töökoht, kes tegeleb
lisaks võistlusspordile ka tervisespordiga. Spordijuhi juurde luuakse spordinõukogu.
Tööd jätkavad praegused spordirajatised.
Parandati investeeringute kavas Saare valla prioriteetsete investeeringutes 1 objekti sõnastus.
Voorele uue kaasaegse koolimaja projekteerimine ja ehitamine muudeti Voore Põhikooli
renoveerimine/uue nüüdisaegse koolimaja projekteerimine ja ehitamine.
Ühinemisleping sai lisa nr 6 seoses Võtikvere küla üleandmisega Mustvee linna koosseisu.
„Mustvee linna ja Torma valla piiride muutmise kokkulepe“
Ühinemislepingu punkti 12.3 sõnastati: „Valla ühinemise ettevalmistusperioodil jätkavad tööd
moodustatud juhtkomisjon ja valdkondlikud töörühmad“.
Täiendati investeeringute kava:
Ühiste prioriteetsete investeeringute juurde lisati rida 2: „Tänavavalgustuse
rekonstrueerimine“, kogumaksumus 300 000 ja omaosalus 45 000 eurot.
Võeti välja perspektiivsete investeeringute nimekirjast Avinurme valla objekt
„Tänavavalgustuse rek“ kogumaksumusega 60 000 eurot.
O t s u s t a t i: Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna
ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete
läbivaatamise õiendi kinnitamine.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.129
Päevakorrapunkt nr 5
Sundvalduse seadmisest Ulvi külas asuva Masti kinnistule
Vallavolikogu liikmed olid tutvunud esitatud otsuse eelnõuga. Lühikokkuvõtte toimunust
edastas vallasekretär Imbi Kaarama.
Telia Eesti AS esitas taotluse sundvalduse seadmiseks Ulvi külas asuvale Masti kinnistule.
Sundvalduse seadmine vajalik mobiilsidemasti ja tema juurde kuuluva sideseadmete konteineri
ning nende tööks vajalike kaablite suhtes talumiskohustuse kehtestamiseks.
Selgituseks: 2006 aastal andis Avinurme Vallavalitsus nõusoleku Masti maaüksuse jätmiseks
riigi omandisse, maa jäeti riigi omandisse ärimaana, kui AS-i EMT üleriigilise mobiilsidevõrgu
raadiomasti püstitamiseks vajalik maa.
2007 aastal väljastatud ehitusloa alusel ehitati Ulvile mobiilside mast, samal aastal andis
Vabariigi Valitsus rahandusministeeriumile nõusoleku teiste hulgas Masti kinnistu avaliku
enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta hoonestusõigusega koormamiseks AS
EMT kasuks tähtajaga 50 aastat, kui riigi maareserv, mis on AS-le EMT vajalik üleriigilise
mobiilsidevõrgu raadiomastide püstitamiseks.
2010 aastal tegi rahandusministeerium ettepaneku siseministeeriumile Masti kinnistu
võtmiseks oma valitsusalasse, et viia lõpule hoonestusõiguse seadmise protsess.
Teadmata põhjustel jäi asjaõiguslik kokkulepe sideehitiste talumiseks tegemata, kinnistu
valitsejaks sai Riigi Kinnisvara AS.

2016 aasta aprillis kinnitati enampakkumise tingimused ning alghinnaga 2 000 eurot, otsustati
Masti kinnistu müüa enampakkumisel. Enampakkumise võitis OÜ Jope pakkumusega 31 500
eurot.
Terve suve on Telia Eesti AS ja Jope OÜ omavaheliselt püüdnud kokkuleppele jõuda kinnistu
edaspidise kasutamise osas, kuid tulutult. Jope OÜ poolt nõutud rendi või müügihinda ei ole
Telia AS nõus maksma. Eksisteerib reaalne oht kahe mobiilsidevõrgu (Telia Eesti AS ja Elisa
Eesti AS) terviklikkusele Ida-Viru maakonnas, kallihinnaliste seadmete rikkumiseks ja
pikaajaliseks sidekatkestuseks masti lähiümbruses.
Volikogu arutas teemat põhjalikult, arusaadavalt on mobiilsidevõrk avalikes huvides ehitatud
tehnovõrk. Mast paikneb hõreda asustusega piirkonnas ja on väikese kasutuskoormusega, kuid
vajalik ühtse mobiilside katvusala tagamiseks, et oleks häireteta võimalus inimeste turvalisuse
tagamiseks, päästeteenistuse ja kiirabi appi kutsumiseks. Kuid tegemist on siiski äriga, olgugi,
et riigi käitumine ei ole antud teemas mõistetav.
Kui vald Telia taotluse alusel sundvalduse seab, järgneb sellele kohtuprotsess kinnistu
omaniku poolt, kui keeldume sundvalduse seadmisest, siis on Telia valla kohtusse kaebaja.
Otsustati: Esialgu mitte sundvaldust seada. Moodustada komisjon koosseisus: vallavanem
Aivar Saarela, vallasekretär Imbi Kaarama, majandusnõunik Aivar Parfojev, arendus- ja
planeerimisnõunik Arvi Liiv , volikogu esindajana Verner Mölder.
Vallavalitsusel kutsuda Telia Eesti AS-i ning OÜ Jope esindajad Avinurmesse
kokkusaamisele, et teha järgmisel volikogu istungil põhjalikult kaalutletud otsus.
Päevakorrapunkt nr 6
Maamaksumäära kinnitamine 2017 aastaks
Kuulati: Arvi Liiv
Maamaksumäär on eelmisest aastast 2% maa maksustamishinnast, ettepanek jätta samaks.
O t s u s t a t i: Kinnitada maamaksumäär 2% maa maksustamishinnast.
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr.56
Päevakorrapunkt nr 7
Valla ametiasutuse hallatavate asutuste Avinurme Veeettevõte 75023993 ja Avinurme
Koduloomuuseum 75023970 Rahandusministeeriumi halduses oleva riigi- ja KOV
asutuste riiklikust registrist kustutamine
Kuulati: Imbi Kaarama
Rahandusministeerium esitas küsimuse, miks on kohalike hallatavate asutuste registris kirjas
asutused, milles ei ole aastaid olnud tegevust.
Volikogu arvamusel, tuleks registrisse alles jätta valla ametiasututuse hallatav asutus
Avinurme Koduloomuuseum.
O t s u s t a t i: Kustutada KOV asutuste riiklikust registrist valla ametiasutuse hallatav asutus
Avinurme Veeettevõte 75023993
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.130
Päevakorrapunkt nr 8
Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve vastuvõtmine.
Kuulati: Aivar Saarela

Otsustati: Võtta vastu Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve summas 6 742 €.
Lasteaia ja gümnaasiumi tegevuskulude katmine 4 400 € kuluks arveldusteks teiste
lasteaedadega 300 €, õpilasveo eriliinidele 4 100 € Tudu ja Tudulinna laste veoks.
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 140 € eeskostel oleva inimese pension, mis
läheb kuluks hooldekodu sotsiaalteenused.
Haridus-ja Teadusministeeriumilt 537 € kuluks Avinurme Lasteaia projektile„ Eesti keele õpe“
Maavalitsuselt 665 €, kuluks üritustele 500 € „Tervisliku toidu päev“ ja 165 € „Rattamatk ja
veezumba“
Poolt 10 volikogu liiget, võeti vastu määrus nr. 57
Päevakorrapunkt nr 9
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
Kuulati: Aivar Saarela
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 31.10.2016.a. seisuga. Tulude ülekaal kuludest
149 776 €. Üldse laekunud tulusid 1 508 916,18 € s.o. 67,24 % ja kulutatud 1 359 139,91 €,
s.o. 70,85 %. Proportsionaalselt norm 83,00 %.
Tulude eelarve 2 244 139 €, täitmine 1 508 916 €
Kulude eelarve 1 918 409 €, täitmine 1 359 140 €
Kassa, panga jääk 715 995€
(31.12.2015 566 218 €, 31.10.2015 603 322 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 541 336 €
(31.10.2015 516 613 €, 31.10.2014 453 434 € )
Laekumine on suurenenud võrreldes 2015.a. 24 723 € 4,79 % ja 2014.a. võrreldes
87 902 € 19,39%. Eelarve on 660 000 €. Täitmine 82,02% /-0,98% ehk 6 468 €.
Kinnitati Laekannu külas asuva Meiera talu Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise
aruanne. Rajati kanalisatsioonisüsteemid, mille kogumaksumus 4682,01 €, sellest toetus
3121,49 € ( riik 1560.74 € ja KOV 1560,75 €) omaosalus 1560,52 €.
Täiendati 2016 aasta hankeplaani kahe alla riigihanke piirmäära jääva hankega:
Avinurme valla teede- ja tänavate lumetõrjetööd
Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee I etapi ehituse omanikujärelevalve
Korraldati hange „Avinurme valla teede- ja tänavate lumetõrjetööd „
Avinurme aleviku piirkonnas teostab lumetõrjetöid OÜ Päevapoeg.
Ulvi ja Avinurme külade piirkonnas teostab lumetõrjetööd OÜ Karusoo.
Karusoo OÜ pakkumus 36.72 €/h, OÜ Päevapoeg 37.20 €/ h.
Külaelanikud on aastaid olnud talve saabudes mures, kuidas külateed ja koduõued lumest
puhtaks saada. Sel aastal oleme kaalunud võimalust lükata lumest puhtaks kõigi külades elavate
vallakodanike teed ja koduõued. Arendus- ja planeerimisnõuniku andmetel on hinnanguliselt
175 km erateid, maksumusega ca 7 000 €.

Vabastati elaniketa kinnistud korraldatud jäätmekäitlusest Avinurme alevikus Jaama tn 1b,
Jaama tn 1a .
Otsustati osaleda EAS-i projektis „ Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja
analüüsid „ Vallavalitsus garanteerib projekti omaosaluse tasumise summas 706 eurot
Määrati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamise küsitluse aeg, koht ja sisu ning Avinurme ja Ulvi komisjonide
koosseis
AS Emajõe Veevärk esitas ehitusteatise Ulvi reoveepuhasti rekonstrueerimiseks.
ELTEL Networks AS esitas kasutusteatise koos teostusjoonisega Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabli II etapi ja III etapi töödele.
Otsustati, et kriisiabirahadest määratakse toetus puudega isikutele lumetõrje eest tasumiseks.
Avatud hange „ Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee I etapp „ on avalikustamisel
riigihangete registris. Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.detsember
Kinnitati printer-skänner-koopimasina hanke tulemus. Parim pakkumus Mideško OÜ, hind
2388 €
Väljastati kasutusload Tõnu Leebeni Mardi elumajale ning Töökojale.
Arutati MTÜ Avijõe Selts projekteerimistingimuste taotlust
Vastavalt Ehitusekspertiisibüroo OÜ-s koostatud eelprojektile ( töö nr 16-127P) on
planeerimisel ooteplatvormi ehitus. Ehitusalune pind 36 m²
- gabariidid 6,0 x 6,0 x 6,65 m (l x b x h)
Korraldati Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee I etapi omanikujärelevalve hange
Arutati spordihoone fuajee jooksuraja katte hankimist
Otsustati taotleda kultuurikeskusele, spordihoonele ja lasteaia hoonele Energiamärgised
Anti nõusolek Alekere külas asuva Kopli katastriüksuse 16402:002:0128 jagamiseks, Kopli
4,36 ha ja Koplipõllu 6,35 ha.
Kinnitati õpilaskoha maksumus 2017 aastal
Avinurme Gümnaasium 250 680: (õpilaste arv 172 õpilast ) = 1457,44:12 = 121,45 €
Teadmiseks: Kooli kohale on riik kehtestanud piirmäära, 2016 aastal on 87 €, st arveldada
saab riikliku maksimummäära alusel.
Lasteaia koha maksumus 150 505:( laste arv 50) = 3010,10/12 = 250,84 €.
Plaanis on käiku panna Mustveesse sõitev buss, et perearsti juures käimist veidigi leevendada.
Esialgne mõte 1 x nädalas
Alates 1.novembrist on valla raamatupidamine e-arvete kasutaja.

ÜVK teemaga on plaanis kokku kutsuda piirkondade esindajad ning AS Emajõe Veevärk
esindajad, et prioriteetsuses kokku leppida. Jaanuaris tuleb esitada volikogu garantiikiri KIK-i
projektis osalemiseks.
Päevakorrapunkt nr 10
Komisjonides päevakorral
Kuulati: Anne Paas
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul arutati:
Avinurme spordihoone fuajee hetkeolukorda, komisjoni ettepanek: vallavalitusel võtta
spordihoone fuajee põrandakatte materjalile kolm hinnapakkumist kogu jooksuraja ulatuses.
Avinurme valla terviseradade hooldamist
Kahjuks ei ole valla eelarves ette nähtud rahalisi vahendeid suusaradade ettevalmistamiseks ja
hoolduseks. Komisjoni ettepanek valla 2016 aasta eelarve muudatuseks. Eraldada Peipsi
mängude realt 400.- eurot Avinurme Suusaklubile valla suusaradade ettevalmistamiseks ja
hoolduseks.
Vaadati üle ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tegevuskava investeeringud
Komisjoni arvamus: Investeerida esmajärjekorras aleviku keskel asuvate ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni trasside lõpetamata lõikude ehitusse.
Päevakorrapunkt nr 11
Mitmesugust
Kuulati : Anne Paas
Toimus arutelu Tünnilaada teemadel, 10.jaanuaril 2017 toimub laada korraldamisalane
nõupidamine. Raamatupidamisel esitada viimase kolme aasta laada kulude/tulude ülevaade.
Viie ühineva omavalitsuse volikogu istung toimub kolmapäeval 21. detsembril
kell 16.00 Mustvee kultuurikeskuses.
Päevakorras: Ühinemislepingu kinnitamine
2016 aasta viimane volikogu istung toimub 27. detsembril kell 15.00 Avinurme vallamajas.

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

