MUSTVEE VALLAVOLIKOGU

ISTUNGI PROTOKOLL
Mustvee

15. november 2017 nr 2

Algus kell 15.00, lõpp 19.50.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Aivar Saarela.
Protokollis Lohusuu vallasekretär Daisy Utsar.
Istungist võtsid osa: Aivar Altmäe, Aivar Anijago, German Bestšastnõi, Anatoli Bõstrov,
Heveli Ivask, Max Kaur, Marianne Kivimurd-Tarelkina, Aleksei Männiste, Anne Paas, Maris
Rohtla, Ülle Rosin, Ants Rummel, Eliys Tomson, Tarmo Tomson, Urmas Tross, Ljudmilla
Smirnova, Hannes Soosaar, Arlo Säälik, Laidi Zalekešina, Sergei Uleksin
Külalised: Nonna Kolpakova, Siret Laurikainen, Helju Kekiševa, Rita Sorgina, Marju Soop,
Ruth Jermoškina, Janek Romanovitš, Anu Ots, Aive Tamm, Reili Tooming, Käty Kakko, Heli
Viiberg, Pavel Kostromin, Ülo Amor, Jaan-Ivo Lukas.
Volikogu esimees Aivar Saarela teeb ettepanek muuta päevakorrapunktide järjekord, tõsta
punktid 14-17 esimesteks, sest siis ei pea kaugelt kohale sõitnud eelnõude üks ettekandjatest
tunde ootama, edasi jätkame esimesest päevakorrapunktist.
Väljapakutud päevakorrapunkt koos muudatusettepanekuga kinnitatakse volikogu liikmete
poolt ühehäälselt.
Päevakord:
1. Tähe tn 9 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
2. Tähe tn 4a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega
4. Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsuse nr 45 muutmine
5. Ülevaade Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Saare valla ja Mustvee linna ühinemise
ettevalmistusperioodi tegevustest 2017. aastal
6. Mustvee valla õigusaktidel sümboolika kasutamine´
7. Vallavanema valimine
8. Vallavanemale töötasu ja hüvitise määramine
9. Mustvee Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
10. Mustvee Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
11. Vallavalitsuse liikmele töötasu ja hüvitise määramine
12. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
13. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
14. Volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning
liikmetele tasu määramise ja hüvitiste maksmise kord
15. Mustvee valla põhimäärus. Esimene lugemine
16. Endistele linna- ja vallavolikogude esimeestele ja vallavanematele ning linnapeale
hüvitise maksmine
17. Mitmesugust

Päevakorrapunkt nr 1
Detailplaneeringu kehtestamine Tähe tn 9 Mustvee
Ettekandjad: Mustvee linna maanõunik Reili Tooming ja planeeringu koostaja REIB OÜ
esindaja Ülo Amor.
OTSUSTATI: Võtta vastu Mustvee Vallavolikogu otsus nr 2 “Tähe tn 9 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneringu kehtestmine”
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Päevakorrapunkt nr 2
Tähe tn 4a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandjad: Mustvee linna maanõunik Reili Tooming ja planeeringu koostaja REIB OÜ
esindaja Ülo Amor.
Marianne Kivimurd-Tarelkina tunneb huvi, mitu parkimiskohta on töötajatele ette nähtud.
Kuidas lahendatakse elanike liikumine? Amor: kõnniteed rajamist ei ole planeeringus ette
nähtud. Eliys Tomson: Kas edaspidi, kui töötajaid rohkem, siis ka tuleb parkimiskohti juurde?
Ülo Amor: tegemist on väikeettevõttega, sinna ei ole ette nähtud suurt töötajate arvu ka
edaspidi, hoone seab omad piirid.
Marianne Kivimurd-Tarelkina repliik: parkimiskohtade probleem on lahendamata, praegu
pargivad osad ka minu kinnistu territooriumile.
Sergei Uleksini repliik: Ei ole õige väikeseid eraettevõtteid koormata parkimiskohtade
rajamisega.
OTSUSTATI: Võtta vastu Mustvee Vallavolikogu otsus nr 3 “Tähe tn 4a kinnistu
detailplaneringu kehtestmine”
Otsuse poolt 18, erapooletuid 3
Päevakorrapunkt nr 3
Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Ettekandja: Reili Tooming
OTSUSTATI: Vastu võtta Mustvee Vallavolikogu otsus nr 4 „Nõusoleku andmine
munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega“.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Päevakorrapunkt nr 4
Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsuse nr 45 muutmine
Ettekandja: Mustvee valla pearaamatupida Zoja Koromnova
OTSUSTATI: Vastu võtta Mustvee Vallavolikogu otsus nr 5 „Mustvee Linnavolikogu
28.07.2017 otsuse nr 45 muutmine“.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Päevakorrapunkt nr 5
Ülevaade Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Saare valla ja Mustvee linna ühinemise
ettevalmistusperioodi tegevustest 2017. aastal
Ettekandja Mustvee valla ühinemiskoordinaator Katrin Rajamäe.

Tross tunneb huvi, kus on võimalik tutvuda kõikide materjalidega. Katrin Rajamäe annab
lootust, et juba järgmisel nädalal saab kõik materjalid kodulehele üles panna, praegu seisab asi
tehnilise lahenduse taga. Aga kui on soovi ja huvi, siis ta võib materjalid ka elektrooniliselt
saata. Lepitakse kokku, et volikogu esimees Aivar Saarela edastab Katrin Rajamäele kõikide
volikogu liikmete e-aadressid ja Katrin saadab materjalid.
Päevakorrapunkt nr 6
Mustvee valla õigusaktidel sümboolika kasutamine
Ettekandja Mustvee Vallavolikogu esimees Aivar Saarela
Sümboolika konkursile saadeti 37 erinevat kavandit, tulemuse selgitamiseks moodustati
komisjon, kes on 2 korda koos käinud, sõelale on jäänud 3 tööd. Aga kuidas kasutada või kas
kasutada sümboolikat enne uue sümboolika kinnitamist volikogu poolt. Aivar Saarela teeb
segaduste vältimiseks ettepaneku sümboolikat õigusaktidel vahepealsel perioodil mitte
kasutada ja päisesse kirjutada Mustvee vald.
Kõik volikogu liikmed on ettepanekuga ühehäälselt nõus.
Päevakorrapunkt nr 7
Vallavanema valimine
Aivar Saarela: Selleks, et vallavanema valimine läbi viia, tuleb moodustada
häältelugemiskomisjon. Laidi Zalekešina teeb ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon
järgmises koosseisus: Anu Ots, Elle Palm, Reili Tooming. Vallavolikogu liikmetel puuduvad
vastuväited komisjoni kooseisu suhtes.
Hannes Soosaar esitab vallavanema kandidaadiks Jüri Morozovi. Jüri Morozov annab nii
suulise kui ka kirjaliku nõusoleku. Ants Rummel esitab vallavanema kandidaadiks Tarmo
Tomsoni. Tarmo Tomson kinnitab nõusolekut nii suuliselt kui ka kirjalikult. Rohkem
ettepanekuid vallavanema kandidaadiks ei tehta. Vallavolikogu esimees teeb ettepaneku
nimekiri sulgeda, nimekiri suletakse ühehäälselt.
Vastavalt korrale antakse vallavanema kandidaatidele võimalus enda tutvustamiseks.
Vallavolikogu esimees annab võimaluse esitada vallavanema kandidaatidele küsimusi.
Vallavolikogu liikmed küsimusi ei esita. Hääletamise läbiviimise ettevalmistamiseks
kuulutatakse välja vaheaeg 16.26.
16.50 on hääletamine lõppenud ja komisjon asub hääletamistulemust kindlaks tegema.
Hääletamistulemus: Jüri Morozov 13 häält, Tarmo Tomson 8 häält.
Häältelugemisprotokoll kinnitatakse ühehäälselt. Vallavanema valimise tulemused
kinnitatakse vallavolikogu otsusega nr 6 „Vallavanema valimine“.
Päevakorrapunkt nr 8
Vallavanemale töötasu ja hüvitise määramine
Hannes Soosaar teeb ettepaneku määrata vallavanema töötasuks 2500 eurot kuus, maksta
isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitist kuni 335 eurot kuus.
Rohkem ettepanekuid ei tehta. Volikogu liikmed hääletavad ühehäälselt töötasu kinnitamise
poolt ning isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitise maksmise poolt
ühehäälselt.

Aivar Saarela teeb ettepaneku hüvitada vallavanemale ametialaseks kasutamiseks antavalt
mobiiltelefoni numbrilt võetavate teenistusalaste kõnede maksumuse piirmäära kehtestamata.
Ettepaneku poolt 19, erapooletuks jääb 2 liiget.
OTSUSTATAKSE: Vastu võtta vallavolikogu otsus nr 7 „Vallavanemale töötasu ja hüvitise
määramine“
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Päevakorrapunkt nr 9
Mustvee Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Aivar Saarela: On tulnud ettepanek kinnitada järgmine vallavalitsuse koosseis: vallavanem,
palgaline vallavalitsuse liige, viis vallavalitsuse liiget.
OTSUSTATAKSE: Vastu võtta vallavolikogu otsus nr 8 „Mustvee Vallavalitsuse liikmete
arvu ja struktuuri kinnitamine!
Hääletuse tulemus: Poolt 14 volikogu liiget, vastu 7, erapooletuid ei ole.
Päevakorrapunkt nr 10
Mustvee Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Aivar Saarela: Vallavanem ei saa vallavanemana õigusi enne, kui vallavalitsuse (kui
täitevorgani) koosseis ei ole kinnitatud.
Vallavanem Jüri Morozov teeb ettepaneku kinnitada vallavalitsuse koosseis järgmiselt:
vallavanem Jüri Morozov, palgaline vallavalitsuse liige Enn Kurg, Avinurme esindaja Aivar
Parfojev, Kasepää esindaja Julia Guz, Lohusuu esindaja Einar Hinno, Mustvee esindaja Riina
Pajula, Saare esindaja Aare Uleksin.
Jüri Morozov annab selgituse vallavalitsuse kui asutuse ja vallavalitsuse kui täitevorgani
erinevate funktsioonide ja muude erisuste kohta.
Tarmo Tomson esitab vallavanemale küsimuse, kas viimane on teadlik, et Einar Hinno on
elatisrahade võlglane. Jüri Morozov selgitab, et tegemist on inimese eraeluga, tema ei ole
uurinud taustasid ja ei pea seda ka vajalikuks.
Marianne Kivimurd-Tarelkina repliik: Ei saa hääletada vallavalitsuse liikme poolt, kes ei
soovi toetada oma alaealisi lapsi, on alimendivõlglane.
Aivar Saarela paneb otsuse hääletusele vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseks. Marianne
Kivimurd-Tarelkina tunneb huvi, kas võib iga liiget eraldi hääletada. Seadus näeb ette
koosseisu kinnitamist, s.t et vallavalitsuse koosseisu kinnitamisel eraldi isikuhääletamise
võimalus puudub
OTSUSTATI: Vastu võtta vallavolikogu otsus nr 9 „Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine“
Poolt 12, vastu 9
Päevakorrapunkt nr 11
Vallavalitsuse liikmele töötasu ja hüvitise määramine
Ettekandja Aivar Saarela. On tulnud ettepanek
- määrata palgalise vallavalitsuse liikme töötasuks 2000 eurot kuus. Volikogu liikmed on
ettepanekuga ühehäälselt nõus, töötasu hakatakse arvestama 16. novembrist 2017;

-

palgalise vallavalitsuse liikme isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest
hüvitiseks kuni 335 eurot kuus. Vallavolikogu liikmed on ettepanekuga ühehäälselt nõus;
- palgalise vallavalitsuse liikme telefoni kasutamise hüvitamine piirmäära kehtestamata.
Vallavolikogu liikmed on ettepanekuga ühehäälselt nõus;
- Vallavalitsuse liikmetele tasu 150 eurot kuus nendele valitsuse liikmetele, kes ei ole
Mustvee valla eelarvest töötasu saajad.
Anne Paas: Kas võiks nimeliselt ära märkida need, kes ei saa Mustvee valla eelarvest töötasu
ja hakkavad vallavalitsuse liikmetena hüvitist saama. Aivar Saarela: Hüvitist hakkavad saama
Julia Guz, Riina Pajula ja Einar Hinno.
Poolt on 17 volikogu liiget, vastu 4.
- ettepanek kinnitada palgalise vallavalitsuse liikme puhkuse pikkuseks 35 kalendripäeva.
Vallavolikogu liikmed on ettepanekuga ühehäälselt nõus.
OTSUSTATI: Vastu võtta vallavolikogu otsus nr 10 „Vallavalitsuse liikmele töötasu ja
hüvitise määramine“
Päevakorrapunkt nr 12
Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja Aivar Saarela. On tulnud ettepanek moodustada järgmised alatised komisjonid:
arengu- ja eelarvekomisjon, majanduskomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon,
sotsiaalkomisjon, revisjonikomisjon.
OTSUSTATI: Vastu võtta vallavolikogu otsus nr 11 „Mustvee Vallavolikogu alatiste
komisjonide moodustamine“
Päevakorrapunkt nr 13
Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja Aivar Saarela. Hääletamise läbiviimiseks on tarvis hääletamiskomisjoni. Ettepanek
paluda juba moodustatud hääletamiskomisjonil läbi viia ka komisjonide esimeeste ja
aseesimeeste valimine. Volikogu liikmed on nõus, komisjoni liikmed on samuti nõus. KOKSI
järgi valitakse komisjonide esimehed ja aseesimehed ühe hääletamisega, rohkem hääli saanud
kandidaat saab komisjoni esimeheks, vähem hääli saanud kandidaat komisjoni aseesimeheks.
Tehakse järgmised ettepanekud:
Arengu- ja eelarvekomisjon –
Hannes Soosaar 12, Ülle Rosin 9;
Ettepanek nimekiri sulgeda. Nimekiri suletakse ühehäälselt.
Majanduskomisjon Anatoli Bõstrov 12, Ants Rummel 9
Ettepanek nimekiri sulgeda. Nimekiri suletakse ühehäälselt.
Hariduskomisjon Anne Paas 12, Marianne Kivimurd-Tarelkina 9
Ettepanek nimekiri sulgeda. Nimekiri suletakse ühehäälselt.
Kultuurikomisjon Laidi Zalekešina 14, Aivar Altmäe 7
Ettepanek nimekiri sulgeda. Nimekiri suletakse ühehäälselt.
Sotsiaalkomisjon Ljudmilla Smirnova 12, Eliys Tomson 9.
Ettepanek nimekiri sulgeda. Nimekiri suletakse ühehäälselt.
Revisjonikomisjon Aivar Saarela teeb ettepaneku hoida kinni heast tavast ja
anda revisjonikomisjoni esimehe koht opositsioonile. Tehakse järgmised ettepanekud:

Ülle Rosin 4
Urmas Tross 9
Ljudmilla Smirnova 8
Ettepanek nimekiri sulgeda. Nimekiri suletakse ühehäälselt. Hääletamiskomisjon läheb
hääletamise läbiviimiseks ettevalmistusi tegema.
Kuulutatakse vaheaeg 18.00.
18.54 alustab häältelugemiskomisjon hääli kokku lugema, volikogu jätkab päevakorraga
19.09 loeb häältelugemiskomisjon ette protokolli nr 4. Hääletamistulemus:
Arengu- ja eelarvekomisjon - Hannes Soosaar 12 häält,
Ülle Rosin 9 häält;
Majanduskomisjon Anatoli Bõstrov 12 häält,
Ants Rummel 9 häält;
Hariduskomisjon Anne Paas 12 häält,
Marianne Kivimurd-Tarelkina 9
häält;
Kultuurikomisjon Laidi Zalekešina 14 häält, Aivar Altmäe 7 häält;
Sotsiaalkomisjon Ljudmilla Smirnova 12 häält, Eliys Tomson 9 häält;
Revisjonikomisjon Urmas Tross 9 häält,
Ljudmilla Smirnova 8 häält,
Ülle Rosin 4 häält.
Aivar Saarela: Kas hääletame iga komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimistulemused
eraldi, või kõik koos. Ettepanek kinnitada komisjonide esimehed ja aseesimehed ühe
hääletamisega. Vallavolikogu liikmed kinnitavad protokolli ühehäälselt.
Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimised kinnitatakse volikogu otsusega nr 12
„Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine“.
Aivar Saarela: Komisjonide moodustamisest veel niipalju, et Avinurme valla põhimääruses
on § 23 p 4, mis ütleb, et komisjoni liikmed peavad olema Avinurme valla elanikud. Minu
ettepanek on see, et me komisjonide koosseisu liikmeid kinnitades seda punkti ei arvesta.
Volikogu liikmed on nõus, et komisjonide liikmete puhul tingimuseks elukohta valla piires ei
seata. Hääletamistulemus: ühehäälselt poolt.
Päevakorrapunkt nr 14
Volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele
tasu määramise ja hüvitiste maksmise kord
Ettekandja volikogu aseesimees Max Kaur, kes loeb ette otsuse eelnõus toodud hüvitiste
suurused: volikogu esimehe igakuine tasu 50% vallavanema palgast;
Anne Paas: kellele esitatakse sõidupäevikud? Max Kaur: Volikogu juhtkonnale. Anne Paas:
Eelnõus on rahandusosakonnale. Ettepanek esitada volikogu esimehele, vallavolikogu liikmed
kiidavad ettepaneku heaks, eelnõusse viiakse sisse muudatus.
OTSUSTATI: Võetakse vastu volikogu määrus nr 1 „Volikogu esimehele, volikogu
liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele tasu määramise ja hüvitiste
maksmise kord“.
Päevakorrapunkt nr 15
Mustvee valla põhimäärus. Esimene lugemine

Ettekandja Aivar Saarela. Ettepanekud, parandusi ja täiendusi põhimääruse eelnõusse
oodatakse 5 tööpäeva jooksul peale volikogu istungit.
Põhimääruse esimene lugemine loetakse toimunuks ühehäälselt.
Päevakorrapunkt nr 16
Endistele linna- ja vallavolikogude esimeestele ja vallavanematele ning linnapeale hüvitise
maksmine
Ettekandja Max Kaur, kes teeb ettepaneku taandada hääletamisest need volikogu liikmetel,
kes on seotud hüvitiste saamisega.
Hääletamiselt taandasid ennast: Aivar Saarela, Max Kaur, Tarmo Tomson, Hannes Soosaar,
Aivar Altmäe, Anne Paas, Aivar Anijago.
OTSUSTATI: Vastu võtta vallavolikogu otsus nr 13 „Endistele linna- ja vallavolikogu
esimeestele ja vallavanematele ning linnapeale hüvitise maksmine
Hääletamistulemus: 14 poolt
Päevakorrapunkt nr 17
Mitmesugust
Aivar Saarela: Volikogu istungite toimumise rütmist. Küsin põhimõtteliselt, kas kolmapäev
on sobiv? Kuu eelviimase nädala kolmapäev. Praegu, s.o selle aasta lõpuni peame istungeid
tihedamini tegema, järgmine istung toimub 29. novembril algus kell 15.00. Kõigile see aeg ei
sobi, Eliys Tomson palub alustada kell 17.00, lõpuks leitakse kompromiss, istung toimub
algusega kell 16.00.
Volikogu eestseisusest – sinna kuuluvad tavaliselt volikogu juhid, komisjonide juhid, 1 nädal
enne volikogu toimumise istungit, 16.00.
Eeldatavasti selle aasta viimane istung toimub 13. detsembril.
Ants Rummelil on küsimus – mida teevad endised vallavanemad homme? Uue vallavalitsuse
tööle asumisega lõpevad endiste vallavalitsuste volitused. Eelmisel volikogu istungil esitati
endiste vallavalitsuste tagasiastumise avaldused. Endistel vallavanematel on kohustus uuele
vallavanemale üle anda tema vastutusel olev vallavara.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

