AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
29.08.2017.a. nr.50
Algus 17.00 lõpp 19.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 7 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Verner Mölder,
Krista Pedak, Mari-Liis Tikerperi, Aivar Pakkas, Jüri-Henn Uuetoa.
Puudusid: Aleksei Männiste, Ants Rummel, Arvi Pihlak, Tiiu Kruus.
Külalised vallavanem Aivar Saarela, pearaamatupidaja Heli Viiberg, kooli direktor Urve
Tooming, lasteaia direktor Ursula Orastu.
Päevakord:
1.Avinurme valla haridusasutuste valmisolek uueks 2017/2018 õppeaastaks
2.Avinurme valla huvitegevuse ja huvihariduse tegevuskava kinnitamine
3.Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu
muutmine.
4.Mustvee valla eelarvest toetuste eraldamise korra eelnõuga tutvumine
5.Mustvee valla põhimääruse eelnõuga tutvumine
6.Ülevaade Avinurme tünnilaada 2017 aasta aruandest
7.Vallavanemale lisatasu maksmine
8.Pärniku korteri 2-5 peremehetuse tuvastamine
9. Kaevussaare külas asuva Kaunissaare maaüksuse müümine otsustuskorras
10.Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
11. Komisjonide tegevused
12. Mitmesugust
Istungi juhataja pani hääletusele ettepaneku, jätta päevakorrast välja 6. päevakorrapunkt
„Ülevaade Avinurme tünnilaada 2017 aasta aruandest ” ja 7. päevakorrapunkt „.Vallavanemale
lisatasu maksmine „ Poolt hääletas 7 volikogu liiget, vastu hääli ja erapooletuid ei olnud.

Päevakorrapunkt nr.1
Avinurme valla haridusasutuste valmisolek uueks 2017/2018 õppeaastaks
Kuulati: Ursula Orastu
Lasteaed on uueks hooajaks kenasti valmis, vajalik personal olemas, uued töötajad on
majahoidja ja muusikaõpetaja.

Lasteaias on 53 last ning üks vaba lasteaiakoht on

sõimerühmas.
Mureks jätkuvalt hoone olukord.
Anne Paas: Eelarves oli 15 000 € hoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, kui kaugel
projekteerimine on ?
Aivar Saarela: Haridusanalüüsi koostajad tutvusid lasteaia olukorraga, oldi arvamusel, et vana
hoonet ei ole mõtet rekonstrueerida, liiga kulukas võrreldes uue hoone ehitamisega.
Majanduskomisjonis on teemat arutatud, ent otsuseni ei ole jõutud.
Eelarveline rahaeraldus tuleks ära kasutada avariilises seisus oleva vee- ja soojatorustiku
remondiks.
Heli Viiberg: Eelarvestrateegias on lasteaiale järgmisel aastal arvestatud koguprojektina 500 00
eurot, selles omaosalus 40 000 €.
Aivar Saarela: Strateegiat koostades arvasime, et sobime riigi poolt rahastatavasse programmi,
aga tänaseks teame, et sellesse rahastusse me ei sobi.
Anne Paas: Kas lasteaia mänguväljakut ei oleks tarvis uuendada/värskendada ?
Ursula Orasu: Mänguväljaku parendamiseks esitasime projekti, rahastust ei saanud, teemaga
tegeletakse edaspidiselt.
Otsustati: Eelarve- ja majanduskomisjonis võetakse lasteaia teema arutusele.
Lasteaia direktor nimetas probleemina veel territooriumi ümbritseva aia olukorda, mis vajaks
uuendamist.

Kuulati: Urve Tooming
Koolihoonetega ei ole suuri muresid, metalliklassis on uus põrand, sööklahoones remonditi
torustikke. Õpilasi 159 ( eelmisel aastal 170 ), rõõmustav et 1 klassi tuleb 17 õpilast, samas 10
klassis jätkab vaid 5 gümnasisti. Tööle asub uus muusikaõpetaja, majandusõppe tunnid
jaotatakse olemasolevate õpetajate vahel, valikained läbivad gümnaasiumi õpilased üheskoos.
Rahavajadus: Tarvis on koopiamasinat ( pakkumised 2 800- 2 900 € ) , uued toolid (1 236 € )
ning akupank ( 600 €).
Arutati koolibussi peatumist ning oldi ühisel seisukohal, et kõige turvalisem on peatusena
kasutada bussijaama parklat.

Kooli direktorile tehti ettepanek esitada taotlus vallavalitsusele uue koopiamasina, õppetoolide
ja akupanga ostmiseks.
Päevakorrapunkt nr. 2
Avinurme valla huvitegevuse ja huvihariduse tegevuskava kinnitamine
Kuulati: Mari-Liis Tikerperi
1. juulil 2017 jõustus seadus , millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks
täiendavaks toetamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
Toetus eraldatakse, kui on olemas kehtiv huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis tuleb esitada
hiljemalt 1.septembriks Eesti Noorsootöö Keskusele.
Avinurme huvihariduse ja huvitegevuse kava valmimist koordineeris Marika Schasmin, kava
koostamist arutati mitmel korral, arutellu kaasati õpetajad/juhendajad, kes huviharidusega
seotud.
Toetust ei tohi kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks,
hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest
tasumiseks. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamisel peavad vald ja linn lähtuma
põhimõttest, et huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid
kulusid.´
Avinurme kava kokkuvõte aastateks 2017-2018:
Uute huviringide loomiseks ( tants, kunst, noorte päästjate tegevus ) 28 000 € ( personalikulu
ja vahendid )
Mustvee Muusikakooli Avinurme filiaali toetuseks 28 000 € ( personalikulu ja vahendid ).
Noortekeskuse loomine 2018 aastal 10 000 €.
Toetusfondi loomine 7 000 € toimetulekuraskuses perede laste huvitegevuse toetamiseks.
Transpordi organiseerimiseks 7 000 € ning tegutsevatele ringidele toetus 8 391 €.
O t s u s t a t i: Avinurme valla huvitegevuse ja huvihariduse tegevuskava 2017-2018
kinnitada. Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 157
Päevakorrapunkt nr 3
Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu
muutmine
Kuulati: Anne Paas
Ühinemislepingu punktis 6.13 oli sõnastatud ühinemisel koondatavatele ametnikele ja
töötajatele makstav preemia suurus vastavalt teenistusstaažile järgnevalt
3-6 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses; 6-10 aastat – nelja kuu ametipalga ulatuses;
üle 10 aasta – kuue kuu ametipalga ulatuses.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus jõustus 05.07.2017, mille § 543 sätestab
seadusega ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid. Ühinemislepingus sätestatu peab
vastama kehtivale seadusele, uus sõnastus: Kui valla või linna ametiasutuses töötava ametniku

või töötaja ametist vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest
tuleneva ameti- või töökoha koondamisega, võib ametnikule või töötajale volikogu otsusega
maksta ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või
tööülesannete täitmise eest kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud valla või
linna ametiasutuses ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu
ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa aastat.
O t s u s t a t i: Muuta vastavalt ettepanekule Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning
Mustvee linna ühinemislepingu punkti 6.13. Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 158
Päevakorrapunkt nr.4
Mustvee valla eelarvest toetuste eraldamise korra eelnõuga tutvumine
Selgitusi eelnõule esitas Mari-Liis Tikerperi
Arutati esitatud eelnõud, põhiliseks teemaarenduseks kujunes kuidas tulevast aastast toetust
antakse, kas tõesti vaid projektipõhisele tegevusele?
Avinurme valla määrus toetuste eraldamise kohta on jõus kuni valla eksisteerimise lõpuni, st.
taotlused tuleb tänase õigusakti alusel esitada, 15. oktoobriks. Eelarve koostamisel arvestada
varasema rahastusega.

Päevakorrapunkt nr.5
Mustvee valla põhimääruse eelnõuga tutvumine
Kuulati: Anne Paas tutvustas määruse eelnõu ning volikogu tegi omapoolseid ettepanekuid
vallasekretäride ja rahanduse töörühmade poolt koostatud, esitatud arvamustele ja
ettepanekutele, mis olid märgitud arutamiseks volikogule eelnõu lugemisel.
Nõustuti § 8 lg 6 sõnastusega:
Volikogu esimees…
annab loa volikogu istungil toimuvast filmi- ja videovõtete ning tele- ja raadioülekannete
tegemiseks, samuti istungil toimuvat fotografeerida.
Volikogu esimehe luba tähendab volikogu liikmete arvamuse küsimisel otsustamist.
Arutati § 15 lg 2 (2) Komisjoni kuulub vähemalt kolm liiget. Arvamusi oli mitmeid, jäädi
sõnastusega nõusse.
Oldi nõus rahanduskomisjoni ettepanekuga § 39 lg 4 (4)
Volikogu kinnitab järgmise aasta eelarve tuues välja põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud,
investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse. Põhitegevuse
kulud ja investeerimistegevus tuuakse välja tegevusalade ja 2-kohaliste kululiikide lõikes.
Ettepanek eelnõu § 9 täiendamiseks: Volikogu liige kes ei saa istungil osaleda, informeerib
sellest volikogu esimeest või vallasekretäri.

Arutati § 24 lg 8 (2) vallavanema puhkusele lubamist. Ettepanek: vallavanema puhkuse
kinnitab volikogu.
Arutati §40 4 lg 2 lisaeelarve eelnõu menetlemine. Ettepanek: lisaeelarve menetletakse ühe
lugemisega.
Päevakorrapunkt nr. 8
Pärniku korteri 2-5 peremehetuse tuvastamine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Pärniku korteri 2-5 omanik M.Morgenson esitas kevadel vallavalitsusele avalduse vallasvarast
loobumiseks. Teade avaldati Ametlikes Teadaannetes, tähtaeg vastuvaidlemiseks oli 25.mai.
Vastuväiteid ei laekunud. Pärast kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse jõustumist ehitise
peremehetuse tuvastamise kohta võtab hõivaja ehitise oma valdusse.
O t s u s t a t i: Tunnistada Pärniku korter 2-5 peremehetuks, võtta vara raamatupidamises arvele.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.159.
Päevakorrapunkt nr. 9
Kaevussaare külas asuva Kaunissaare maaüksuse müümine otsustuskorras
Kuulati: Imbi Kaarama
Kaunissaare maaüksus on Ida-Viru maavanema korraldusega antud valla
munitsipaalomandisse. Pindala 3617 m2. Väike puumaja Kaevussaare tee ääres, endise
omaniku E-O.Kaunissaare seaduslikud pärijad ei hakanud õigel ajal pärimisdokumente ajama,
aga majaomaniku vennatütre tütar on kõik need aastad ehitiste ja krundi eest hoolitsenud.
O t s u s t a t i: Müüa otsustuskorras hinnaga 860 € Kaunissaare maavaldus Kaevussaare külas
Andra Roog´ile. Ostja tasub notariaalse kulu. Poolt 7 valitsuse liiget, võeti vastu otsus nr. 160.

Päevakorrapunkt nr. 10
Vallavalitsuse info, eelarve hetkeseis
Kuulati: Heli Viiberg
Avinurme Vallavalitsuse eelarve täitmine.
Tulude ülekaal kuludest 38 952 €. Kokku laekunud tulusid 1 177 879 € s.o. 45,67 % ja
kulutatud 1 138 927 €, s.o. 46,87%.
Tulude eelarve üldmaht 2 579 174 €, täitmine 1 177 879 €
Kulude eelarve 2 430 063 €, täitmine 1 138 926 €
Kassa, panga jääk 645 472,07 € ( 31.12.2016.a. 608 519,49 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 384 740 €
Laekumine on vähenenud võrreldes 2016.aastaga 3 546 €, 2015.a. võrreldes suurenenud
14 498 € .

Kuulati: Aivar Saarela- vallavalitsuse tegevus.
Kaeveloa väljastamine
AS E. Strauss Avinurme alevikus asuva kinnistu Võidu tn 16
( 16401:005:0013 ) maa-alal kaevamine, et saaks lahendatud Võidu tn 3 asuva tööstuse
avariiline olukord- remonditud elektrikaabel.
Ehitusalaste teatiste ja ehitusloa menetlemine hajaasustuse projektidele.
Kaire Erkmann ehitusteatis Kiigemäe talu, Alekere küla kanalisatsioonisüsteemi
paigaldamine.
Maive Mein ehitusteatised veesüsteemi rajamiseks ja septiku paigaldamiseks Veski talu, Vadi
küla.
Tarmo Oja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamise ehitusteatis Uueväljara talu Kõveriku
Leeda Ots ehitusloa väljastamine puurkaevu rajamiseks Tagametsa talus Lepiksaares
Projekteerimistingimuste väljastamine
Eltel Networks AS mastivõimsuslülitite paigaldamine ning 10 kV õhuliini demonteerimine
( Ulvi-Laekannu piirkond ) Elektrilevi OÜ hakkab rekonstrueerima alevikus Rakvere tänava
alajaama.
A.Ušakov ehitusluba Kõrvemetsa küla Kõrvera majavalduse rekonstrueerimiseks,
laiendamiseks
Ehitusluba Disc Colfi väljaku rajamiseks Avinurme staadioni maa-alale
Reservfondist raha suunamine
Suunati reservfondist MTÜ KSH Nurmetuled 200 € ( kontrabassi kontserdid ) 200 €
(heakorratöödeks staadionil) ning Maetsma küla rahvapeo toetamiseks 100 €, valimiste
korraldamiseks 3 000 €, Ulvi mänguväljaku toetamiseks 100 €
Korraldati lihthange „ Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2017/2018 „ Parim pakkuja OÜ
Redang summas 9,06 m3( koos km )
Suunati Avinurme Tünnilaada tulust täiendav tasu piletimüügi korraldajatele: MTÜ Adraku
Külaselts 100 €, MTÜ Muusika- lauluselts Metsakaja 200 €, FIE Maarika Schasmin 200 €,
MTÜ Ulvi Naiste Ühendus 100 €
Küsiti hinnapakkumist Avinurme bussiootepaviljoni põhiprojekti koostamiseks
Pakkumused esitasid AS Arhidektuuribüroo STUDIO-3 6 660 € koos km, Arhitektuuribüroo
Studio Paralleel OÜ 6 500 € ilma km, OÜ Raul Vaiksoo Arhitektuuribüroo 8 400 € koos km.
Parimat ei valitud, esitati täiendav hinnapakkumise küsimine Tiit Sillale ja Kaie Ennole.
Anti nõusolek kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks
Võidu tn 31a liidetakse Võidu tn 31 kinnistuga , erastatava maa suurus 1334 m2
Anti täitmiseks kohtutäituri nõue summas 279,02 ( vald pärijana )
Korraldamisel Avinurme Kultuurikeskuse remont;

Saali värvimine RAM Builder OÜ summas 7 500 €, katuse osaline uuendamine SKVT Puit
OÜ summas 4 800 €, akende värvimine Nurmesko Ehitus OÜ summas 3 500 €
Kõnnitee ehitamine on takerdunud Elektrilevi ja Telia tegevusetuse tõttu Lubatud, et
asfalteeritakse septembri esimese nädala jooksul.
Päevakorrapunkt nr. 11
Komisjonide tegevused
Mari-Liis Tikerperi andis ülevaate hariduse- ja kultuurikomisjoni tööst
Komisjonis arutati huvihariduse kava, et jagada riiklik toetus 2017.aastal 26 931 € ja
2018.aastal 66 000 €.
Kohaliku noorsootöö parandamiseks otsustati viia vallavolikogu ette mõte, et pärast
valdade ühinemist jääks osa praegustest vallavalitsuse tööruumidest noorte kasutusse.
Täpsemalt volikogu ruum, väike kabinet, WC, sotsiaaltöötajate ruum ja kaks
raamatupidajate ruumi. Olulised plussid: võimalus omaette sissepääsuks, võimalik
eristada kohaliku teenuskeskuse tööruumidest, olemasolev kööginurk ja WC.
Idee - huvihariduse mitmekesistumise korral tuua ka osa huviringe kooliruumidest ära.
Korraldamisel on jalgrattamatk 1.oktoobril sihtpunktina Ulvi.
Liigume Ida-Virumaalt Jõgevamaa poole, seome ürituse EV100 tegevustega ja püüame saada
kokku 100 ratturit meie küladest.
Koostöös korraldajateks: Avinurme Gümnaasium, Ulvi Naiste Ühendus ja Avinurme
Külavanemate Koda
Start oleks seekord erinevatest küladest ja kohtumispaik Ulvil.
Kohapeal sportlikud mängud, võrkpalliturniir, külasupp, lõke jm. tegevused erinevatele
vanustele. Täpsem kava selgub korralduse käigus
Päevakorrapunkt nr. 12
Mitmesugust
Järgmine volikogu istung teisipäeval 26. septembril kell 17.00
/allkiri /

/allkiri/

Anne Paas
Volikogu esimees

Imbi Kaarama
protokollija

