AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
27.12.2016.a. nr.43
Algus 15.00 lõpp 16.45
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Arvi Pihlak, Ants
Rummel, Verner Mölder, Mari-Liis Tikerperi, Krista Pedak, Jüri-Henn Uuetoa
Puudusid : Tiiu Kruus, Aivar Pakkas, Aleksei Männiste
Külalised vallavanem Aivar Saarela, pearaamatupidaja Heli Kalaus.
Kinnitati päevakord:
1. Ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arendamisest Avinurme vallas.
2. Vallavanemale lisatasu maksmine.
3. Vallavolikogu esimehele ja volikogu liikmetele lisatasu maksmine.
4. Vallavanema info, eelarve hetkeseis.
5. Komisjonide 2016 aasta töö kokkuvõtted.
6. Ülevaade volikogu 2016 aasta tegemistest.
7. Mitmesugust
MTÜ Avijõe Seltsi taotlus
Vallavolikogu liikme küsimus
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe teade
Päevakorrapunkt nr 1
Ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arendamisest Avinurme vallas.
Kuulati: Aivar Saarela
05.detsembril toimus ühine ÜVK alane arutelu, osalejateks esindajad AS Emajõe Veevärgist
ning vee-ja kanalisatsioonita olevate piirkondade esindajad. ÜVK arengukavas on 15 piirkonda
sh lõpetamata osad ja täiesti uued piirkonnad ( Ülejõe ja Pärniku ).
Emajõe Veevärk on nõus panustama 12.a.majandamise tulemi ca 150-170 000 €, valla sooviks
on kevadisest KIK-i voorust kõikidele piirkondadele rahastust taotleda.
Volikogu liikmete arvates, on oluline et ÜVK edasiarendamisel arvestatakse nii Pärniku kui ka
Ülejõe piirkondadega.
Päevakorrapunkt nr.2
Vallavanemale lisatasu maksmine .
Kuulati: Anne Paas
O t s u s t a t i: Maksta vallavanem Aivar Saarela’ le lisatasu ühinemisläbirääkimiste
ettevalmistamise ja ajutise komisjoni töös osalemise eest ning senise tulemusliku töö eest

1 000 €. Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.133
Päevakorrapunkt nr.3
Vallavolikogu esimehele ja volikogu liikmetele lisatasu maksmine.
Kuulati: Anne Paas
O t s u s t a t i: Maksta Avinurme Vallavolikogu esimehele Anne Paasile ühekordset lisatasu
ühinemisläbirääkimiste ettevalmistamise ja ajutise komisjoni töös osalemise eest 365 eurot ning
volikogu liikmetele Krista Pedakule 20 eurot, Verner Mölderile 80 eurot ning Mari-Liis
Tikerperile 140 eurot..
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.134
Päevakorrapunkt nr. 4
Vallavanema info, eelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 20.12.2016.a. seisuga. Laekunud tulusid
1 789 498 € s.o. 79,50 % ja kulutatud 1 608 250 €, s.o. 83,59 %.
Tulude eelarve
2 244 139 €, täitmine 1 789 498 €
Kulude eelarve
1 918 409 €, täitmine 1 608 250 €
Kassa, panga jääk 747 466 € ( 2015 aastal oli 566 218 €, 2014 aastal 379 056 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 635 770 € ( 2015 aastal 610 058 €, 2014 aastal 538 309 € )
Laekumine on suurenenud 2016.aastal võrreldes 2015.aastaga 25 712 € s.o. 4,00 % ja
2014.aastaga võrreldes 97 461€ s.o 18,11%.
Eelarve 660 000 €, täitmine 94,25% .
Talvel on kooli parklas libeduse tõttu väga ohtlik liiklemisega, kui koos juhtuvad platsile
autod ja suured koolibussid. Kooli ja bussijuhtidega lepitud kokku, et õpilased tulevad
bussijaamast kooli.
18.veebruaril on valla 25 aastapäeva tähistamine.
Üldplaneeringu eskiis on valmis, jaanuaris-veebruaris avalikustamine.
Kõnnitee hankele esitati 12 pakkumist, hinnapakkumised vahemikus 538-753 000 €,
lükkasime kõik tagasi liiga kõrge hinnataseme tõttu. Kuludeklaratsioonist jäetakse välja
sidekanalisatsiooni osa, Telia toimetab ise oma trassidega.
Spordihoone fuajeesse on uus tartaankate paigaldatud.
Kultuurikeskuse saali valgustus sai rekonstrueeritud, vahetatakse kohvikusaali uks.
Päevakorrapunkt nr 5
Komisjonide 2016 aasta töö kokkuvõtted.
Kuulati: Mari-Liis Tikerperi
Viimasel sotsiaalkomisjoni istungil arutati sotsiaaltranspordi teemat, jaanuaris on plaanis üle
vaadata sotsiaaltoetuste teemad.
Päevakorrapunkt nr.6
Ülevaade volikogu 2016 aasta tegemistest.
Kuulati: Anne Paas
2016 aastal on toimunud 12 volikogu istungit.

Jaanuarikuu volikogu otsused:
 tunnistada peremehetuks kolm majavaldust.
 nõustuda Torma Vallavolikogu ja Mustvee Linnavolikogu ettepanekuga asuda
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimistele.
 teha ettepanek ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Lohusuu, Tudulinna, Torma,
Laekvere valla ja Mustvee Linnavalitsusega.
 moodustada Avinurme valla seisukohtade väljatöötamiseks ja ühinemisläbirääkimiste
pidamiseks haldusreformikomisjon koosseisus: Anne Paas, Aivar Saarela,Verner
Mölder, Krista Pedak, Mari- Liis Tikerperi, Hans Mõttus, Arvi Liiv, Aivar Parfojev
Veebruarikuu volikogu otsused:
 võtta kinnisvara, Ulvi maja nr 4 korter 7 pärandi saajatelt kingitusena vastu.
 garanteerida valla eelarvest MTÜ Avijõe Seltsi projekti „Avinurme kitsarööpmelise
raudtee pikendamine“ omaosaluse katmine summas 17 330 € (projekti EASi poolt
toetuse saamise kinnituse korral).
 anda volitus vallavanemale uue klastrilepingu sõlmimiseks SA-ga IVEK perioodiks
2017-2019. Nõustuda kohustusega tasuda 2 745 €/aastas.
 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 m.
 Sõlmida haldusleping MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood
80224334) Avinurme vallas korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmiseks.Anda
vallavanemale Aivar Saarela´le halduslepingu sõlmimise volitus.
 nimetada Helju Paas revisjonikomisjoni liikmeks.
 kinnitada eelarve- ja majanduskomisjoni liikmed koosseisus: Anne Paas, Ants Rummel,
Verner Mölder, Aivar Parfojev, Arvi Liiv, Arvi Pihlak.
 müüa Kiigeteele kinnistu ( katastriüksus16402:003:0344, pindala 2745 m2 ) Ulvi külas
hinnaga 250 € Mari-Liis Tikerperi ja Toomas Tikerperi ühisomandisse.
Märtsikuu volikogu otsused:
 kehtestada Avinurme valla jäätmehoolduseeskiri.
 vastu võtta Avinurme valla 2016.a.eelarve. 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 €.
 kehtestada Avinurme Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord.
 kinnitada sotsiaaltoetuste määrad.
 kehtestada eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
 kehtestada koduteenuste osutamise tingimused ja kord
 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.




kinkida vallavara katastriüksus 16401:002:0448 ja sellel asuv depoohoone, MTÜ-le
Avinurme Pritsimeeste Selts.
kinnitada revisjonikomisjoni esimeheks Arvi Pihlak.

Aprillikuu volikogu otsused:
 Avinurme vald osaleb „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“
meetmest 2.4.2 SA Mustvee Tervis taotluse toetamise korral 5% -se omaosalusega
 kinnitada Avinurme valla teede hooldus- ja remondikava 2016 aastaks.
 kinnitada Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend ja ametiasutuse
hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused.
 muuta Avinurme Vallavolikogu 27.03.2014.a.määrust nr 8
 kinnitada vallavanema töötasuks 1 717 eurot kuus
 garanteerida Avinurme valla eelarvest EAS-ile esitatud projekti „ Avinurme
kergliiklustee I etapi rajamine“ omaosaluse rahastamine summas kuni 206 244 €
 nimetada Põhja Tartumaa haldusreformi juhtkomisjoni Avinurme valla esindajatena
vallavanem Aivar Saarela ja volikogu esimees Anne Paas.
 anda nõusolek vallavalitsusele sõlmida rendileping Avinurme staadioni maaala
rentimiseks MTÜ-le Just Mind
Maikuu volikogu otsused:
 hoonestusõigusega koormatud Võidu tn 16 kinnistu koormata isikliku kasutusõigusega
ELAS´e kasuks EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUSE
Juunikuu volikogu otsused:
 Lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja läbirääkimised Iisaku
Vallavolikogu 22.oktoobri 2015.a. otsusega nr 97 ning jätkata Jõgevamaa
Omavalitsuse Liidu projekti „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine
algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja läbirääkimised“
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga haldusterritoriaalse
korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise
tulemusena uus omavalitsusüksus Peipsi piirkonnas.
 kinnitada juhtkomisjoni kolmandaks liikmeks Aivar Parfojevi.
 kinnitada Avinurme valla 2015.a.majandusaasta aruanne
 taotleda munitsipaalomandisse : Maareformi seaduse § 28 lõige 1 punkt 9 alusel
Avinurme alevikus Pärniku tn 4 ja Pärniku tn 7 elamumaad.
 üle kanda tagastamisele kuuluv tegevustoetus summas 6 637 € ( kuus tuhat kuussada
kolmkümmend seitse eurot ) MTÜ Puhkpilliorkester Avinurme.
 üle kanda MTÜ Just Mind arveldusarvele tagastamisele kuuluv tegevustoetus projektile
„Noorte videostuudio arendamine „ summas 5 390 €
Augustikuu volikogu otsused:
 müüa korter Ulvi 2-5 otsustuskorras hinnaga 100 €, müügiga
 nõustuda Saare Vallavolikoguga otsusega valdade osas, millega liitumist on Avinurme
vald ise algselt soovinud: Lohusuu, Mustvee, Kasepää, Saare, Torma. Mitte nõustuda



Saare Vallavolikogu otsusega Pala ja Palamuse valdade osas, sest puuduvad
ajaloolised, majanduslikud, logistilised ja sotsiaalsed seosed
eraldada relsside ostmiseks MTÜ-le Avijõe Selts tünnilaada tuludest 2 000 eurot

Septembrikuu volikogu otsused:
 nimetada Avinurme valla esindajaks Vabariigi presidendi valimiskokku Anne Paas.
 kinnitada Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve summas 44 927 eurot.
Oktoobrikuu volikogu otsused:
 Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026
heakskiitmine ja avalikkusele suunamine
 kinnitada Avinurme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2021
 kinnitada Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
 kinnitada Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2017-2022
 ühinemislepingu ja selle lisade I lugemine ning avalikule väljapanekule suunamine
 kinnitada Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve summas 10 861eurot
Novembrikuu volikogu otsused:
 kinnnitada soojusmajanduse arengukava „Avinurme kaugkütte võrgupiirkonna
soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 ja Ulvi asula kaugkütte perspektiiv „
 kinnitada haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva
elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused.
 kinnitada 2017 aasta maamaksumääraks 2%.
 kustutada KOV asutuste riiklikust registrist valla ametiasutuse hallatav asutus
Avinurme Veeettevõte 75023993
 kinnitada Avinurme valla 2016 aasta lisaeelarve summas 6 742 eurot.
Päevakorrapunkt nr.7
Mitmesugust
7.1.MTÜ Avijõe Seltsi taotlus
Kuulati: Anne Paas
MTÜ Avijõe Selts esitas 10.12.2016.a.Avinurme Vallavalitsusele taotluse:
Vastavalt Vallavolikogu otsusele, toetada MTÜ AVIJÕE SELTS-i Avinurme kitsarööpmelise
raudtee ehitust 2000,00 euroga juhul, kui MTÜ saab selleks rahastust. MTÜ on saanud
PRIA-st toetuse raudtee infrastruktuuride rajamiseks. Seoses täiendavate kohustustega
projekteerimisel ja ehitusloa saamisel, ei jätku MTÜ-l oma vahendeid.
Imbi Kaarama: Vallavalitsusel ei ole õigust taotluse üle otsust langetada, sest vastavalt
Avinurme valla põhimääruse § -le 46 otsustab volikogu mittetulundusühingute, seltside ja teiste
kodanike ühenduste rahastamise, kui taotlev summa on üle 1 500 €.
18.02.2016.a.otsustas vallavolikogu garanteerida MTÜ Avijõe Seltsi projekti
„Avinurme
kitsarööpmelise raudtee pikendamine“ omaosaluse garanteerimise vaid PKT meetme raames
projekti EAS-i poolse toetuse saamise kinnituse korral.
2006.aastal on MTÜ-le toetus eraldatud volikogu 18.08.2016.a.otsusega nr.123, kui
Avinurme Tünnilaada tulust eraldati 2 000 € relsside ostmiseks.

Toimus arutelu, mille tulemusel otsustati taotlust mitte toetada, vallal ei ole rahalisi kohustusi
toetada kitsarööpmelise raudtee ehitamist, omavalitsuse ülesanded kohaliku elu korraldamisel
tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.
Avinurme valla eelarvest mittetulundusühingutele, seltsidele ja kodanikele toetuse maksmist
reguleerib Avinurme vallavolikogu poolt 30.10.2014 nr 17 kehtestatud määrus „Avinurme
valla eelarvest toetuste eraldamise kord“. 2016. aastal on MTÜ-le toetust eraldatud.
Vallavolikogu liikme Ants Rummeli küsimus
PAK-i viimase taotlusvooru taotlused meetmest 2 ja 3 on esitatud PRIA-le kinnitamiseks ja
rahastamiseks. Grupp vallakodanikke soovib vastust Avinurme vallavanemalt volikogu
kaudu. Avinurme valla toetatud projektidest on nimekirjas ainult Reino Jahilasketiir. Küll
aga Osaühing Arbyco (väikelaeva soetamine), kelle ainuosanik Aivar Saarela.
Ollakse arvamusel, et Avinurme Vallavolikogu poolt kinnitatud esindaja, Aivar Saarela,
käitumine PAK-i juhtorganis riivab inimeste usaldust.ja kogukonna mainet.
Palume selgitusi toimuvale
Aivar Saarela: PAK-i juhtorganisse ma enam ei kuulu ning projektide toetamine otsustati
hindamiskomisjoni poolt.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees andis teada, et soovib komisjoni esimehe kohalt
tagasi astuda.
Komisjoni esimees peab esitama tagasiastumispalve vallasekretärile.
Järgmine volikogu istung toimub 19. jaanuar kell 17.00
/ALLKIRI/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

