AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
27.06.2017.a. nr.49
Algus 17.00 lõpp 18.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Verner Mölder,
Krista Pedak, Mari-Liis Tikerperi. Aleksei Männiste, Aivar Pakkas, Jüri-Henn Uuetoa.
Puudusid: Ants Rummel, Arvi Pihlak, Tiiu Kruus.
Külalised vallavanem Aivar Saarela, pearaamatupidaja Heli Viiberg, arendus-ja
planeerimisnõunik Arvi Liiv.
Kinnitati päevakord:
1. Avinurme valla üldplaneeringu vastuvõtmine ning üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.
2. Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve.
3. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine.
4. Omandireformi nõuete kulusse kandmine.
5. Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
6. Komisjonide tegevused
7. Mitmesugust
Päevakorrapunkt nr.1
Avinurme valla üldplaneeringu vastuvõtmine ning üldplaneeringu ja selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.
Kuulati: Arvi Liiv
Valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju hindamine algas kevadel 2016.aastal.
Tänaseks on OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud dokumendid kooskõlastatud
ametkondadega ning planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega.
Kevadel toimus eskiisi avalikustamine ning avalik arutelu.
Probleemiks on Keskkonnaameti ja Maanteeameti nõudmised ehituskeeluvööndite osas.
Vallavalitsuse arvates on Avijõe ning riigimaantee äärsetel kinnistutel vajalik mõningal juhul
ehituskeeluvööndit vähendada, aga ametid ei taha sellega nõustuda.
Üldplaneering ehituskeeluvööndit paika ei pane, alles planeeringu vastuvõtmise järgselt saab
hakata keeluvööndi vähendamist taotlema.

Planeeringu vastuvõtmisega kinnitab volikogu, et üldplaneering ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele ning seadustele ja
muudele õigusaktidele
Järgmine etapp on üldplaneeringu ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu. Avalik väljapank toimub 17.juuli-15.august
2017.a.ning avalik arutelu 23.augustil kell 14.00 Avinurme vallavalitsuse ruumides
O t s u s t a t i: Võtta vastu Avinurme valla üldplaneering.
Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.154.
Päevakorrapunkt nr. 2
Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve.
Kuulati: Heli Viiberg
O t s u s t a t i: võtta vastu Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve summas 16 125 €
Toetused Avinurme koolile:
Erinevate projektide toetajateks Haridus-ja Teadusministeerium 6 623 €, Kultuuri-ja
rahandusministeerium 634 €, Ida- Virumaa Omavalitsuste Liit MTÜ 2 160 €,
Põllumajandusministeerium 968 €, Rahandusministeeriumilt 2 128 €, Ida-Viru Maavalitsus
317 €, Eesti Muusikakoolide Liit 1 210 €.
Toetused Avinurme lasteaiale:
KIK Sihtasutus 836 €, Eesti Muusikakoolide liit 320 € SA Progre Tiigri projekt 621 €.
Lisaeelarve sotsiaali eelarves: Tasandusfondist sotsiaaltöö korraldamise tulu 308 € kuluks
muud sotsiaalabi toetused.
Vähendada 2 374 € kululiik muud sotsiaalabi toetused, suurendada 2 374 € kululiik töötasud
1 774 € ja personalikulud 600 €.
O t s u s t a t i: Avinurme valla lisaeelarve kinnitada. Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu
määrus nr.64.
Päevakorrapunkt nr 3
Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine
Kuulati: Heli Viiberg, Anne Paas
Lasteaiaõpetajate töötasu tõusuks riiklike vahendite saamiseks peab KOV tegema omapoolse
otsuse ning kinnitama lasteaiaõpetaja töötasu alammäära. Kohaliku omavalitsuse üksusele
antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on:
1) 2017. aasta 1. septembrist vähemalt 840 eurot;
2) 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast
toetuse saamise aastal;

3) 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud
tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast
toetuse saamise aastal.
O t s u s t a t i: Kehtestada lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks alates 01.septembrist
840 eurot. Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.155.
Päevakorrapunkt nr.4
Omandireformi nõuete kulusse kandmine summas
Kuulati: Imbi Kaarama
1992.aastal algas maa- ja omandireform, ühismajandid koostasid endiste kolhooside andmete
põhjal nimekirjad 1940/50.-ndatel aastatel kolhoosidesse antud varade kohta.
Nimekirjade koostamise hetkel ei olnud teada, kas kõikidel omaaegsetel varaomanikel
seadusjärgsed pärijad olemas.
Avinurme kolhoosi õigusjärgne ettevõte Avinurme Varahoidja likvideeriti ning 01.detsembril
1996.a.andis ettevõte vallavalitsusele üle konto 75 - arvele võetud, kuid välja maksmata
ühistatud vara kompensatsioon.
Vallavalitsus sai ühistatud vara kompenseerida ainult juhul, kui Ida-Viru Maavalitsuse
õigusvastaselt võõrandatud vara komisjon isiku õigustatud subjektiks tunnistas.
30.aprillil 2003 avaldasime Ametlikes Teadaannetes teadaande paludes isikutel, kellel on välja
maksmata ühistatud vara kompensatsioon, esitada hiljemalt 1 kuu jooksul teate avaldamisest
kompensatsiooni saamise õigust tõendavad dokumendid. 1996 ja 1997 aastal kompenseeriti
vaid vüksikud taotlused.
O t s u s t a t i: Omandireformi nõuded summas 7 574, 11 kanda raamatupidamisel kulusse.
Poolt 8 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 156.
Päevakorrapunkt nr.5
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis.
Kuulati: Heli Viiberg
Tulude eelarve 2 561 839 €, täitmine 886 447 €
Kulude eelarve 2 412 718 €, täitmine 685 202 €
Kassa, panga jääk 31.05.2017 809 764.66€ (31.05.2016 794 402,23 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 263 491 €. Laekumine on suurenenud võrreldes 2016.a.
4 515 € s.o. 1,74 % ja 2015.a. võrreldes 468 € s.o 0,18%.
Eelarve on 693 000 €. Täitmine 38 %, norm 42%.
Vallavalitsuse informatsiooni esitas Aivar Saarela
Kehtestati detailplaneering „ Avinurme aleviku Võidu tn L6 ja lähiala detailplaneering“
Detailplaneeringu eesmärk Võidu tn L6 kinnistu ja Kiriku kinnistu ehitusõiguse määramine
(uue bussiootepaviljoni rajamiseks), liikluskorralduse, haljastuse ja juurdepääsuteede asukoha
määramine. Võidu tänav L6 katastriüksus 16401:005:0022, pindalaga 2777 m2.

28.03.2017.a. võttis Avinurme Vallavalitsus Võidu L6 detailplaneeringu. vastu ja määras
avaliku väljapaneku, mis toimus 08.05.2017-22.05.2017 a. Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ajal ja avalikul arutelul 30.05.2017.aastal detailplaneeringule ettepanekuid ega
vastuväiteid ei esitatud.
Tunnustati tublisid koolilõpetajaid rahalise toetusega : ¨ põhikooli kiitusega lõpetajale 50 €
ning gümnaasiumi kuldmedalistile 100 €, edukale sumosportlasele 50 €.
Rahuldati hajaasustuse programmi taotlused
Tähtajaks esitati 6 taotlust
Toetuse saaja Kaire Erkmann Kiigemäe talu, Alekere küla kanalisatsioonisüsteemi
paigaldamine. Toetuse suurus 1640,00 eurot, omafinantseering 820,00 eurot
Toetuse saaja Maive Mein „Veesüsteemi rajamine, Veski talu, Vadi küla.
Toetuse suurus: 986,66 eurot, omafinantseering 493,33 eurot
Veski talu, Vadi küla, septik koos paigaldusega.
Toetuse suurus: 1333,25 eurot, omafinantseering 666,63 eurot
Toetuse saaja Raido Paju Jussu talu, Kõveriku küla kanalisatsioonisüsteemi ehitus
Toetuse suurus: 1320,00 eurot, omafinantseering 660,00 eurot
Toetuse saaja Tarmo Oja Omapuhasti paigaldamine Ida- Virumaa, Avinurme vald, Kõveriku
küla, Uueväljara tallu. Toetuse suurus 2368,00 eurot, omafinantseering 1184,00 eurot
Leeda Ots Tagametsa, Lepiksaare küla Avinurme vald. Veesüsteemi valdkonna projekt
Toetuse suurus 2368,00 eurot, omafinantseering 1184,00 eurot
Kinnitada Avinurme valla poolt antava toetussumma suuruseks 5343,96 eurot ja riigi poolt
antava toetussumma suuruseks 5343,95 eurot ning toetuse omafinantseeringu suuruseks
5343,96 eurot.
Kinnitati kruusatee remondi hanke tulemus. Parim pakkumine Osaühing Moreen, maksumus
ilma käibemaksuta 30 654,75 eurot ( koos käibemaksuga 36 785,70 eurot)
Eraldati reservfondist 1 200 € internaadihoone ruumide remondiks.
Väljastati ehitusluba OÜ Vivandorile kuuluva tootmishoone ümberehitamiseks.
Päevakorrapunkt nr. 6
Komisjonide tegevused
Komisjonid ei ole tegutsenud.
Päevakorrapunkt nr.7
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung toimub 29.augustil algusega kell 17.00

/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

