AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
12.10.2017.a. nr.53
Algus 17.00 lõpp 18.30
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 7 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Verner Mölder,
Arvi Pihlak, Jüri-Henn Uuetoa, Ants Rummel ja Mari-Liis Tikerperi.
Puudusid: Tiiu Kruus, Aivar Pakkas, Aleksei Männiste, Krista Pedak
Külaline vallavanem Aivar Saarela, pearaamatupidaja Heli Viiberg.
Päevakord:
1.Avinurme valla üldplaneeringu kehtestamine.
2.Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve.
3. Saare Vallavolikogu 27.septembri 2017 otsuse nr 34 „ Laenu võtmine „ heakskiitmine.
4.Avinurme valla 2017 aasta audiitori nimetamine.
5.Avinurme valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste struktuuri IT spetsialisti
ametikoha kinnitamine.
6.Laekannu külas asuva Kirikmäe hoonestatud kinnistu müük otsustuskorras.
7.Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine.
8.Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2018-2022 kinnitamine.
9.Vallavalitsuse informatsioon
10.Mitmesugust
MTÜ KHS Nurmetuled taotlus
A.Raimetsa avalduse arutelu
Päevakorrapunkt nr. 1
Avinurme valla üldplaneeringu kehtestamine.
Kuulati: Anne Paas
Pärast üldplaneeringu vastuvõtmist toimus suvel taaskord planeeringu avalik väljapanek, uusi
ettepanekuid ei esitatud. Maavanem kiitis planeeringu heaks ning tegi ettepaneku planeeringu
kehtestamiseks. Heakskiidu järgselt täpsustati planeeringu maakasutuskaardil tiheasustusega
ala ja perspektiivse ühiskanalisatsiooni ala piire.
Vallavalitsus esitas vastuvõetud planeeringu alusel Keskkonnaametile taotluse
ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet andis osalise nõusoleku, mille põhjal tehti
ehituskeeluvööndi osas täiendusi vähendatud ehituskeeluvöönd nõusoleku saanud aladel ja
lubatud ulatuses.

O t s u s t a t i: Avinurme valla üldplaneering kehtestada. Planeeringu kehtestamisega kinnitab
volikogu, et planeering vastab Avinurme valla ruumilise arengu eesmärkidele ja õigusaktidele.
Vallavalitsusel avaldada teade kehtestamisest valla ajalehes ja maakonnalehes, Ametlikes
Teadaannetes ja valla veebilehel. Kehtestatud planeering tuleb esitada maavanemale ja
maakatastri pidajale. Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 163
Päevakorrapunkt nr. 2
Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve.
Kuulati: Heli Viiberg
Kulud/tulud 19 571 €
Kultuuriministeeriumilt raamatute soetamiseks Avinurme raamatukogule 1 820 € ja Ulvi
raamatukogule 680 €.
Põllumajandusministeeriumilt 420 € koolipiim ja puuvili lasteaia ja gümnaasiumi köökidele.
Maavalitsuselt 260 € projektidele„ Südamekuu liikumispäev“ ja „ Vee zumba õhtud“.
Toetus noorte huvitegevuseks 16 391 € uute ja toimivate ringide tegevuseks, õppe- vahenditeks
ja personalikuludeks.
Vähendatakse: sotsiaalhaldus 3 024 € muud sotsiaalabi toetused, hooldus perekonnas 320 €
personalikulud, riiklik toimetulekutoetus 323 € personalikulud.
Avinurme Gümnaasium 13 380 €, haldusreform 19 267 € administreerimiskulud, sport 2 000 €
muudele residentidele, muu tervishoid 9 360 € sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks.
Suurendatakse: sotsiaalhaldus 3 024 € administreerimise kulud 340 €, sõidukite ülalpidamise
kulud 700 €, koolituskulud 294 €, info ja kommunikatsiooni kulud 1 690 €, hooldus
perekonnas 320 € administreerimise kulud, riiklik toimetulekutoetus 323 € sõidukite
ülalpidamise kulud.
Avinurme Gümnaasium 13 380 € kinnistute ruumide korrastamiseks/ muusikaklassi ruumid/.
Haldusreform 19 267 € personalikuludeks EAS projekti juhtimiseks ja haldusreformi
läbiviimiseks.
Peipsi mängud 38 € sõidukite ülalpidamine ja 150 € kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud.
Muud üritused 1812 € muudele residentidele.
Tänavavalgustus 9 360 € rajatiste majanduskulud tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.
O t s u s t a t i: Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve kinnitada. Poolt 7 volikogu liiget. Võeti
vastu määrus nr. 66
Päevakorrapunkt nr. 3
Saare Vallavolikogu 27.septembri 2017 otsuse nr 34 „ Laenu võtmine „ heakskiitmine.
Kuulati: Aivar Saarela
Saare Vallavolikogu otsustas jätkata SA Saare valla kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Koda
projektiga „Kalevipoja muuseumi arendamine” ja eraldada täiendavalt raha omaosaluseks
lähtuvalt EAS-i otsusest, mille järgi omafinantseeringu suuruseks 363 656.88 €. Projekti
kogumaksumus on 1 451 446,91 € ja toetus 1 087 790,03 €.
Kalevipoja muuseumi arendamine on investeeringuobjektina kajastatud Saare Vallavolikogu
30.08.2017 määrusega nr 4 kinnitatud Saare valla eelarvestrateegias aastateks 2017-2021.
Projekti eesmärgiks on Kalevipoja muuseumi arendamisega luua Jõgevamaale atraktiivne
rahvuseepost „Kalevipoeg” käsitlev muuseum. Projektitoetusega renoveeritakse muuseumi
hoone ja luuakse uued interaktiivsed ekspositsioonid ja virtuaalreaalsuse keskkond.

O t s u s t a t i: Kiita heaks Saare Vallavolikogu 27.september 2017 otsus nr 34 millega võetakse
projekti „Kalevipoja muuseumi arendamine” omaosaluseks pikaajalist laenu 267 807 eurot
sellest 2018. aastal 86 807 eurot ja 2019. aastal 181 000 eurot.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 164
Päevakorrapunkt nr. 4
Avinurme valla 2017 aasta audiitori nimetamine.
Kuulati: Aivar Saarela
O t s u s t a t i: Nimetada Avinurme valla majandusaasta 2017 audiitoriks Fides OÜ
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr. 165
Päevakorrapunkt nr. 5
Avinurme valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste struktuuri IT spetsialisti ametikoha
kinnitamine.
Kuulati: Aivar Saarela
IT valdkonna töömaht seoses ühinemisega on suur, tuleb projekteerida arvutivõrkude ja
dokumendisüsteemide ühine toimimine. Ühine server asub Avinurmes, meil on ainsana optiline
kaabel. Plaanis novembrist tööle võtta IT spetsialist, palkamise kulu jagada 5 valla vahel.
Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.166
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla ametiaustuse ja hallatavate asutuste struktuuri IT
spetsialisti ametikoht.
Päevakorrapunkt nr.6
Laekannu külas asuva Kirikmäe hoonestatud kinnistu müük otsustuskorras.
Kuulati: Imbi Kaarama
V.Läänemets esitas avalduse sooviga osta otsustuskorras majavaldus Laekannu külas, majas
on pere elanud aastakümneid, kuid notaris jäi veel Ulvi kolhoosi toimimise ajal vormistamata
majavalduse müük.
O t s u s t a t i: Kirikmäe hoonestatud kinnistu müüa otsustuskorras hinnaga 650 €, tehinguga
seoses olevad kulud kannab ostja. Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.167
Päevakorrapunkt nr. 7
Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine.
Kuulati: Imbi Kaarama
Vallavolikogu kinnitas 29.08.2017 Avinurme valla huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille
alusel toimub aastatel 2017 ja 2018 huvitegevuse rahastamine. Toetatakse uute huviringide
tegevust, muusikakooli toimimist, toimetulekuraskustes olevate perede lapsi, hüvitatakse
transpordikulu ning rahastatakse olemasolevate huviringide tegevust.
Taotlejatele raha eraldamiseks tuleb vastu võtta määrus, mis reguleeriks kuidas huviharidust ja
huvitegevust rahastatakse.
Ettepanek vastavasisulise määruse vastuvõtmine delegeerida vallavalitsusele. Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel otsustab õigusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud

küsimustes omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise
delegeerida vallavalitsusele.
O t s u s t a t i: Delegeerida noorsootööseaduse § 15 2 sätestatud ülesannete täitmine Avinurme
Vallavalitsusele. Poolt 7 volikogu liiget, võeti vastu otsus nr.168.
Päevakorrapunkt nr. 8
Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2018-2022 kinnitamine.
Kuulati: Aivar Saarela
Tegevuskavas 2018-2022 kajastatud investeeringute muutused:
Punkt 3.3.4 Avinurme keskväljaku ( bussijaama platsi ) rekonstrueerimine maksumusega
40 000 €, sellest on rahastatud detailplaneeringu koostamine ning rekonstrueerimise I
ehitusetapp, 2018 aastaks jääb summa 24 810 €.
Punkt 3.4.1.Uue lasteaiahoone ehitamine 2020 aastal 400 000 €
Punkt 3.4.2.Uue lasteaiahoone projekteerimine 2019.aastal 100 000 €
Punkt 3.4.6 Huvikooli ja noortekeskuse loomine 2018 aastal 66 000 €
Punkt 3.5.1.Mustvee Tervisekeskus 2018 aastaks omaosalus 36 500 €
O t s u s t a t i: Kinnitada Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2018-2022.
Poolt 7 volikogu liiget. Võeti vastu määrus nr. 67.
Päevakorrapunkt nr. 9
Vallavalitsuse informatsioon
Kuulati: Aivar Saarela
Ehitusalaste lubade väljastamine: väljastati kasutusload Kase tn 4 elamule ja kõrvalhoonele,
ehitusluba Rakvere tn 39a elamule, kasutusluba Haaviku talu garaaž-töökojale, ehitisteatised
Laekannu küla Metsara sauna ja puukuuri ehitamiseks , kasutusteatis Vadi küla Lindsalu
kinnistu saunale, kasutusteatised hajaasustuse projektidele, kasutusluba Avinurme Disc Golfi
pargile. OÜ Vivandor- Ulvi tööstushoonele kasutusluba pärast Päästeameti heakskiitu, Kõrvera
Kõrvemetsa elamu laiendamise kasutusluba, Telia sidekaabli ehitus- ja kasutusteatis. MTÜ
Vadi Muusika- ka lauluselts mänguväljaku ehitusluba, Jaanus Kaarama elamu ehitusluba
Aadresside korrastamine
2011 aastal vastu võetud Ruumiandmete seaduse kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama
koha-aadresside nõuetele vastavuse, aadressid peavad alguse saama liikluspinnast ( teest või
tänavast, millelt oma koju liigutakse ).
Ulvi kortermajad Ulvi 1, Ulvi 2, Ulvi 3, Ulvi 4 ei sobi seadusega numbrite kasutamise tõttu,
samuti ei saa aadressi osana kasutada küla nimetust.
Aadresside andmine Laekannu tee järgi: Kolmnurga katastriüksus Laekannu tee 2, Ulvi
Rahvamaja Laekannu tee 4, Ulvi 1 kortermaja Laekannu tee 6, Ulvi 2 kortermaja Laekannu
tee 8, Ulvi 3 kasutuskõlbmatu kortermaja Laekannu tee 10, Kortermajade puurkaev
Laekannu tee 12.
Tee vasakpoolsed aadressid ( paaritud numbrid ): Ulvi Tugikodu Laekannu tee 1, Ulvi 4
kortermaja
Laekannu tee 3
Rakvere tänava aadresse on varem muudetud: uued tänavad Rakvere põik ning Karu tee.

Lahendada tuleb Estakaadi tänav: Rakvere 61 a Estakaadi tn.2, Estakaadi alajaam
Estakaadi 4, Rakvere 61c Estakaadi 6, Estakaadi 8 on olemas, Palgi Estakaadi 10.
Lepa tänavaid on 2 , asuvad paralleelselt, 1 nimetatud Valgelepa tänavaks
Lepa 1 uus aadress Valgelepa 1, Lepa 2 Valgelepa 2, Lepa 4 Valgelepa 4 Lepa 6 Valgelepa 6.
Lepa tänava nimega jääb tänav, mis algab Rakvere maanteelt, numbrid algavad suuremalt
liikluspinnalt arvestades ( teiselt poolt on Lepa tänava otsas Jaama tänav )
Parem pool Lepa tänavast: Rakvere 33 uus aadress Lepa 2, Rakvere 33a Lepa 4, Lepa 8 Lepa
6, Jaama 7 Lepa 8.
Vasak pool Lepa tänavast: Oliveri Lepa 1, Rakvere 31a Lepa 3, 35/10 alajaam Lepa 5, Lepa
tn 10 Lepa 7, Lepa tn 12 Lepa 9, Lepa tn 14 Lepa 11, Lepa tn.16 Lepa 13, Jaama tn 9 Lepa
15.
Reservfondist raha suunamine: kalmistu 500 € väravapostide remondiks, hooldekodu 5 400 €
kohamaksud, tänavavalgustus 9 000 € rajatiste rekonstrueerimiseks, Vadi koolihoone
varikatuse remondiks 1 200 €, IVEK-i koostöölepingule 500 €.
Kinnitati plaani- või kaardimaterjali alusel moodustatud teede ja tänavate katastriüksuste
piirid
Hanketegevus: Kinnitati Avinurme bussijaama rekonstrueerimise I etapi tööde hanke tulemus
Parim pakkumus OÜ Redang summas 8 031 €. Töö teostajale väljastati kaeveluba ning
raieluba.
Kalmistu väravapostide ehitamine – töö teostaja Vikbisnis OÜ summas 2 424 €
Vana koolimaja ( internaadihoone ) ruumide remont- RAM Builder OÜ 11 664 €.
Kinnitati muusikaõppe tasu 20 €/kuus üldosakonnas õppijale, 32 €/kuus põhiosakonnas
õppijale ning 5 €/kuus ( noodiõpetus ja ettevalmistusklass ).
Vallavanem andis lisaks vallavalitsuse tegevusele ülevaate kõnnitee ehitamisest, MTÜ
Avinurme Tünnilaat moodustamisest, noortekeskuse plaanidest.
Istungil arutati katlamajaga seonduvat. Eelarve- ja majanduskomisjon esitas ettepaneku uue
katlamajahoone ehitamiseks Põllu tänavale seapuruhoidla kinnistule. Otsustati, et teemat
arutatakse veelkord komisjonis ning seejärel toimub otsustamine.
Päevakorrapunkt nr.10
Mitmesugust
MTÜ KHS Nurmetuled taotlus
Kuulati: Anne Paas
11.10.2017 esitas Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled vallavolikogule taotluse.
MTÜ tunneb muret muuseumikogude säilimise ja kodukandi ajalooväärtuste hoidmise ning
jätkuva museoloogia ja kodu-uurimusliku tegevuse pärast.
Vallavolikogule esitati ettepanek anda Avinurme Koduloomuuseumi museaalid ja fondid
Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled haldusse. Taotluses kirjeldati MTÜ
ülesanded muuseumi tegevuse jätkamisel.

Volikogu liikmed olid esitatud ettepanekute suhtes pooldavalt meelestatud. Täpsustamaks
sõlmitava lepingu tingimusi ning rahastamist otsustati teemat edasi arutada 18.oktoobri
volikogu istungil.
A.Raimetsa avalduse arutelu: Avaldaja soovib ostueesõigusega otsustuskorras erastada maad
Avinurme vallas, Adraku külas. Vadira maaüksusele on Avinurme Vallavalitsuse
korraldusega nr. 32 04.03.2008 määratud teenindusmaa pindalaga 3587 m2.
Avaldaja palub vallavalitsust ja vallavolikogu toetada soovi Vadira maaüksuse erastamisel
otsustuskorras. Volikogu delegeeris avaldusele vastamise vallavalitsusele.
Arvestades, et otsustamata on katlamaja ehitamise ning museaalide edasise haldamisega
seonduv, otsustati viimane Avinurme Vallavolikogu istungi toimumine kolmapäeval
18. oktoobril kell 16.00. Istungi juhataja volikogu aseesimees Verner Mölder
/allkiri/
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
protokollija

