
 

 

 

PEIPSIÄÄRE  VALLAVALITSUS 

ISTUNGI PROTOKOLL 
 

 

Alatskivi                                                                                                     24.november 2020 nr 33 

 

Istung toimus Peipsiääre Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 

Tartumaa.     

Istung algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00 

 

Istungit juhatas vallavanem Aleksandr Širokov.  

Protokollis Peipsiääre Vallavalitsuse andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes Marys 

Piller. 

Osa võtsid vallavalitsuse liikmed Aleksandr Širokov, Peeter Kiuru, Väino Kivirüüt, Kalmar 

Raudsepp, Jekaterina Tõlnikova ja andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes Marys 

Piller.  

Puudusid Kalev Parik ja Haibula Zirkilov. 

Istungi alguses oli kohal 5 vallavalitsuse liiget.  

 

Istungi juhataja Aleksandr Širokov tutvustas päevakorra projekti ja tegi ettepaneku päevakord 

kinnitada. 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) kinnitada 24. novembri 

2020 vallavalitsuse istungi PÄEVAKORD: 

1. Ehitusloa väljastamine 

Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre 

2. Pakkumuse tagasi lükkamine, vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja 

kvalifitseerimine riigihankes „Kallaste söökla ehitustööd“ 

Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre 

3. Rupsi külas asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine 

Ettekandja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp 

4. Pakkumuse edukaks tunnistamine „Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti 

ekspertiisi teenus“ 

Ettekandja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp 

5. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine  

Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt 

6. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine 

Ettekandja korrakaitseametnik Sergei Täpsi 

7. Eelnõude suunamine volikogu istungile 

8.Laekunud avaldused 

 

Päevakorrapunkt nr 1 

Ehitusloa väljastamine 

Kuulati ehitusspetsialist Raimond Võimre ettekannet 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) anda välja korraldus nr 

572 „Ehitusloa väljastamine“, millega väljastada ehitusluba Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus 

Kasumetsa tn 5 kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks. 

 

Päevakorrapunkt nr 2 

Pakkumuse tagasi lükkamine, vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja 

kvalifitseerimine riigihankes „Kallaste söökla ehitustööd“ 

Kuulati ehitusspetsialist Raimond Võimre ettekannet 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) anda välja korraldus nr 

573 „Pakkumuse tagasi lükkamine, vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja 

kvalifitseerimine riigihankes „Kallaste söökla ehitustööd““, millega tunnistada lihthankes  



 
 

  

„Kallaste söökla ehitustööd“ edukaks pakkuja OÜ SKAT-KESKUS vastavaks tunnistatud 

pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus, kogumaksumusega 78 454,00 eurot ilma 

käibemaksuta. 

 

Päevakorrapunkt nr 3 

Rupsi külas asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine 

Kuulati majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepa ettekannet 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) anda välja korraldus nr 

574 „Rupsi külas asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine“, millega algatada 

Rupsi külas asuva 14731 m² suuruse katastriüksuse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa 

erastamise menetlus. 

 

Päevakorrapunkt nr 4 

Pakkumuse edukaks tunnistamine „Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti 

ekspertiisi teenus“ 

Kuulati majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepa ettekannet 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) anda välja korraldus nr 

575 „Pakkumuse edukaks tunnistamine „Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti 

ekspertiisi teenus“, millega tunnistada pakkumuses „Alatskivi esmatasandi tervisekeskuse 

ehitusprojekti ekspertiisi teenus“ edukaks GECC LP OÜ pakkumus, kui madalaima hinnaga 

pakkumus, maksumusega 4 300 eurot ilma käibemaksuta. 

 

Päevakorrapunkt nr 5 

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine  

Kuulati abivallavanem Väino Kivirüüdi ettekannet 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) anda välja korraldus nr 

576 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse määramine“.  

 

Päevakorrapunkt nr 6 

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine 

Kuulati korrakaitseametnik Sergei Täpsi ettekannet 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) anda välja korraldus nr 

577 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine“. 

   

Päevakorrapunkt nr 7 

Eelnõude suunamine volikogu istungile 

OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) suunata järgmisele 

volikogu istungile määruse „Maamaksumäära kehtestamine 2021.aastaks“ eelnõu ja otsuse 

„Vallavara võõrandamine“ eelnõu. 

 

Päevakorrapunkt nr 8 

Laekunud avaldused 

8.1. Arutati eraisiku taotlust tema kasuks teeservituudi seadmiseks Savimetsa külas asuvale valla 

omandis olevale Pumbajaama kinnistule – otsustati poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, 

erapooletuid 0) avaldust mitte rahuldada, sest tema kinnistule on riigimaanteelt juurdepääs 

olemas; 

 

8.2. Arutati eraisiku taotlust Kallastel asuva valla omandis oleva Pank 2 kinnistu osa rendile 

andmiseks - otsustati poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) taotlus rahuldada 

ning anda osa kõnealusest kinnistust rendile 5 aastaks vastavalt taotluses näidatud skeemile 

tingimusega, et kinnistut hoitakse korras ja rendimakse tasutakse ühes osas aastamaksena.  

  



 
 

  

8.3. Arutati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piirangute kehtestamist vallas – otsustati 

poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) praegust olukorda arvestades  

koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:  

• viia Vallavalitsuse hallatav asutus Alatskivi Kunstide Kool distantsõppele alates 

30.11.2020 kuni 31.12.2020;  

• keelata huvihariduse läbiviimine (rahvatantsu harrastamine, kooriproovid, sportimine jne) 

valla omandis olevates ruumides alates 30.11.2020 kuni 31.12.2020, huviharidust on 

lubatud läbi viia vaid distantsõppena või õues; 

• viia valla raamatukogud üle mittekontaktsele teenindusele.  

 

 

Sellega oli päevakord ammendunud ja istungi juhataja kuulutas istungi lõppenuks. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

          (allkirjastatud digitaalselt) 

Aleksandr Širokov           

istungi juhataja                         Marys Piller  

                                                                                                           protokollija      


