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AINULT KOOSTÖÖ VIIB EDASI
Olen püüdnud valla asjadega
pidevalt kursis olla, aga ma pole
tahtnud vallavalitsuse ega vallaametnike igapäevatöösse sekkuda. Niisugune kõrvalt vaatleja
tuhnimine teise asjades võib
palju ära rikkuda. Kuigi olin
üheksa aastat vallavanem, ei
targuta ma, et minu ajal oli nii
või naa. Igaühel tuleb kogemused saada omal nahal ja see õpetab kõige paremini.
Ütlesite toona ka väga kenasti ja õigesti, et kõige suuremaks edasiviivaks jõuks vallaelu arendamisel oli ja on koostöö, koostöö ja veel kord koostöö. Kas ütlete ka täna nii?
Jah, koostöö peab olema ja
seda koostööd tuleb tasa ja targu
hoida. Igaühel targutada pole
mõtet.
Eelmistel valimistel kandideeriti vallavolikogusse kahes
valimisliidus ja Eestimaa Rahvaliidu nimekirjas. Teie olite
valimisliidu KODUVALD
liider ja saite üldse kõigist
kandideerinutest kõige rohkem hääli. Koduvallas kandideeris 18 inimest, kellest 8
pääses volikokku. Kuidas hinPraegune vallavolikogu esimees Ants Rummel puhkpillimeeste
date lühidalt tookordsete valiparaadvormis pütilaadal jäätisega maiustamas.
Linda Kivisilla foto tute tööd volikogus?
Need kaheksa, kes valiti, olid
parimad. Kuigi olen kindel, et ka ülejäänud oleksid
Küsisin teilt, Ants Rummel, pärast eelmisi suutnud volikogus edukalt töötada.
kohaliku omavalitsuse valimisi: "Kas senise
Volikogu aseesimees TIIT ROONE on alati oma
vallavanemana tundsite oma töös vahel, et voli- mõtete ja plaanidega välja tulnud ja kaalukat nõu
kogust peaks rohkem abi olema?" Tuletan andnud. Praegu on Roone juhtida avaliku elu ja
meelde, mida leheveergudel vastasite: "Tundsin heakorra komisjon. Olin varem ise selle komisjoni
aastate jooksul, et volikogust võiks rohkem abi eesotsas, aga praegu juhin eelarve- ja arengukoolla..." Nüüd olete ise vallavolikogu esimees. misjoni. On väga kiiduväärt, et Roone võttis endale
Kuidas vastaksite samale küsimusele nüüd?
kohustuse lõpetada töö kõrvalt kõrgkool. See anTunnen ja tean nüüd nii ühe kui teise ülesandeid nab talle edaspidi kindlasti suure plussi. Haridus
ja kohustusi ning saan aru, et üks asi on igasugu- on tänapäeval edu alus. IVAR TEEVÄLI on olnud
seid asju plaanida ja kavandada, aga teine asi on kõigi seniste volikogude liige ja osalenud ikka
võimalused. Hommikul ärgates võib mul olla küm- majanduskomisjonis. Ta tunneb valla majanduselu
me tööd mõtetes või plaani paberil, aga juba tööle läbi ja lõhki. Teeväli pole küll suur jutumees, aga
jõudes võivad kerkida probleemid hoopis teisest tema sõnal on kaalu ka lühidalt öeldes. Ja kui ta
valdkonnast ja tuleb nendega tegelda. Ja terve alati ei saa istungil osaleda, siis annab ta oma arvapäeva plaanid on rikutud. Aga ega sellepärast saa muse asja kohta ikka teada.
ARNOLD KOLLI
käega lüüa, tuleb ette võtta see, mis momendil toob volikogusse külade kitsaskohad. Bussijuhina
tähtsam.
töötades on ta külade muredega hästi kursis. Oma

osast vallavolikogus rääkis ta eelmises vallalehes.
Õrnema poole esindajaid on meil volikogus
kaks ja mõlemad on tunnustust väärt. TIINA
TUUR aitab kaasa sotsiaaltöös. Pikemalt räägib
ta oma tegemistest seekordses lehes ise.
JAANA KANERMAA on väga võimekas midagi konkreetset tegema. Tänu temale on lasteaia
maja praeguses heas korras suudetud hoida. Ta
on väga otsekohene, ei keeruta ümber nurga,
vaid ütleb alati välja, mis asjast arvab. Kahju, et
ta ei õpi oma erialal edasi, sest lasteaia juhataja
kohal nõutakse praegu kõrgkooli diplomit.
JAN TOOMING on kõige noorem volikogu
liige, tema on väga töökas. Eriti asjalik on ta
põllumajanduse valdkonnas. Saadame tavaliselt
eelnõud enne istungit kõigile volikogu liikmetele laiali. Tooming tutvub nendega alati põhjalikult ja tunneb istungil asja. Vahel tuleb ta isegi
varem mõnd probleemi arutama. Aga on neidki,
kes alles istungil hakkavad asja taipama.
Valimisliidus AVINURME kandideerinud
HANS MÕTTUS ja AIVAR SAARELA on
mõlemad haridus- ja kultuurikomisjonis. Mõlemad mehed on isiklike tegemistega väga hõivatud, aga leiavad ikka aega raskeid probleeme
sügavuti lahata. Eriti põhjalikud olid nad Ulvi
Põhikooli sulgemise eel, kui tuli ringi sõita,
uurida, inimestega vestelda. Aivar Saarela on
võtnud enda hooleks ka infotehnoloogia probleemid alevikus. Mõtlen vahel, et kuidas need
mehed kõike seda suudavad, mida nad teevad.
Kas peate kandideerimist valimisliitude
nimekirjas parimaks variandiks?
Mina olen valimisliitude poolt. Paremat võimalust ma praegu ei näe. Erakonnad on tugevad
suures linnas, aga väikeses vallas mitte. Pealegi
võib mõni üksik mees erakonna näo ära rikkuda
ja see kantakse kohe üle kogu erakonnale. Saan
muidugi aru, et vastutuse kandmine on valimisliidus liiga umbmäärane, aga volikogus on igaühel kujunenud kindlad ülesanded, mille eest ka
vastutada tuleb.
Mida peate põhiliseks saavutuseks praeguse volikogu töös?
Meie tegevuskavas oli kaheksa teemat: haridus, kultuur ja sport, sotsiaalvaldkond, korrakaitse, heakord, külaelu, valitsemine ning kirikuelu. Kõige vajalikum valdkond oli kindlasti
hariduse parendamine ja uuendamine. Pean
kõige kordaläinumaks raha leidmist koolihoonete renoveerimiseks. Selle varju jääb isegi ujula
valmisehitamine, mis oli Avinurme jaoks ometi
väga oluline.
Järg lk. 2
,

VI PÜTILAADA AJAKAVA 23. juunil 2005
9.45 Mängib puhkpilliorkester
10.00 AVAMINE, tervitused
Külalised Soome Artjärvi sõprusvallast
10.00 Võrkpalliturniir Avinurme Kapa auhinnale
11.00 Esinevad Avinurme ansamblid
11.30 Tervitavad naabrid – Torma rahvatantsijad

12.30 Esinevad Avinurme ansamblid
13.30 Laval on MALLE PÄRN
14.00 - 15.40 Sõna saavad PRIIT AIMLA ja JÜRI
AARMA (kolm korda 20 min)
15.45 Laada LÕPETAMINE
Loteriide võitjate selgitamine
17.00 TÕNIS MÄGI kontsert Avinurme kirikus

20.00 Vabaõhuetendus MIKUMÄRDI – lavastaja Malle Pärn
22.00 JAANITULI, SIMMAN
Päeva juhivad TIIT JÕGI ja ELDUR KÕRRE

NB! PILETID EELMÜÜGIST POOLE SOODSAMALT (vt. lk. 5)
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Mitmed volikogu liikmed on vallalehes juba
rääkinud oma töövaldkondadest ja kuuldavasti
saavad enne uusi valimisi kõik sõna. Ei hakka
nende eest rääkima.
Külaelust kõneldes kerkis kolm aastat tagasi
päevakorda külasiltide ja talude-majapidamiste
suunaviitade probleem. Külade sildid on tegelikult teedevalitsuse ülesanne ja paljud külad on
omale sildi juba saanud. Suunaviitade tarvis pole
aga veel ühtset kujundust ja lahendust olemas.
Ka võtsime eesmärgi kaasata külavanemad nõuandvalt volikogu töösse. Nüüd saavad nad volikogu istungitele kutse koos päevakorraga, nii et
kes osaleb, see saab alati uut infot. Külaelu osas
plaanisime veel kaasabi ettevõtluse ja elu arendamiseks Ulvi piirkonnas. Endisest Ulvi kolhoosist jäi kolm elamut, mis on seni erastamata.
Korterid on pakkumisel, aga huvi nende vastu
puudub. Ikka eelistatakse elada Avinurmes, kui
keegi eluaset otsib.
Kirikuelu kohta võin koguduse juhatuse esimehena öelda, et tänu eelmisele pastorile oli meie
kirikuelu täiesti põhjas. Nüüd on, kust üles tulla.
Uus õpetaja tegutseb väga tasakaalukalt ja paindlikult. Kogudusel on ka tubli juhtkond ja asjad
lähevad ülesmäge.
Valitsemise lõigus seadsime ülesandeks kolmanda sektori tähtsustamise ja toetamise. Vald
on toetanud oma kaaskirjaga kõiki projekte, mis
on olnud meie vallale toetavad ja kasulikud.
Küllap jääb midagi võetud kohustustest ka
järgmise volikogu täita?
On tegemata töid ja ootamatuid töid ning ka
plaanitud töid - tööd jätkub ikka. Kõige vajalikum ja edasilükkamatum ülesanne on volikogul
Avinurme valla arengukava uuendaminetegemine aastateks 2006 — 2016. Siiani on tööd
tehtud läbirääkimiste tasandil ning koondatud
meie valla allasutuste, külade ja seltside arengukavad, mis on tähtis osa kogu valla arengukavast.
Teiseks on vaja jätkata valla haridusasutuste
hoonetes ehituslikke remonditöid koos sisustuse
uuendamisega.
Kolmandaks peaks uus volikogu koosseis toetama valla teede ja tänavate remondi-hoolduse
investeeringute kava.
Esmakordselt Avinurme sattunud inimesed
on meeldivalt üllatunud, et alevik nii kena ja
korrastatud välja näeb. Kodud ja koduaiad
on hoolitsetud ja värvikad, peatänav laudsile.
Avinurme heakord rõõmustab tõepoolest. Ja
mitte ainult alevikus, kauneid ja korrastatud kodusid leiab kogu vallas. Müts maha kogu valla
rahva ees. Me ei maksa ju kellelegi, et tee oma
kodu korda. See on kultuuri tase, see tuleb ajaga.
Tänan kõiki, et nad oma kodudele mõtlevad.
Muide, aastail 2003 ja 2004 oli Avinurme IdaViru maakonnas heakorra poolest esikohal. Oli
võimalus esitada meid presidendile autasustamiseks. Aga esimesel korral unustati maakonnas
seda teha, teisel korral aeti tegematajätmine –
kutse saatmine presidendi vastuvõtule – presidendi kantselei kaela. Aga küllap suudame presidendi autasu edaspidigi välja teenida.
Lõpuks õnnitlen kogu valla rahvast saabuval
võidupühal! Soovin rõõmsat jaanipäeva ja ilusat suve!
Küsis LINDA KIVISILD

Pärast läinudaastast pütilaata oli kuulda
jutte, et pütilaata säärasel kujul enam ei korraldata. Kuna tänavu on pütilaat jälle tulekul, siis mille poolest tänavune laat erineb
eelmistest?
Vastab korraldustoimkonna liige, pütilaada
sekretär VILMA RAIMETS.
Pütilaat on tõepoolest tulekul ja seekord juba
kuuendat korda. Jutud laada ärajäämisest on
unustatud ja töö laada ettevalmistamisel käib.
Endiselt on peakorraldajaks Avijõe Selts, kuid
õla on alla pannud ka vallavalitsus.
Kõiki pütilaatu on läbinud mingi kindel peateema. Tänavu on keskmes külad. Külade tegemistes on küll üht-test uutmoodi. Nimelt tullakse
seekord laadale koos tegutsema. Pealava kõrvale
pannakse püsti omapärane ja pilkupüüdev külakeskus, kus peale ostmise-müümise lauldakse
ühislaule, mängivad külapillimehed, tuletatakse
meelde endisaegseid talutöid, nagu kaltsuvaipade kudumine kangastelgedel, linatöötlemine,
koorelahutamine ja võitegemine, laastutõmbamine, saunavihtade valmistamine jpm. Eesmärk on,

et laadakülalised saaksid elamuse, kuidas vanasti
asjad käisid. Kohal on Ilse Rummel, Kaja Traks,
Helju Tammik ja teised, kes on nende töödega
tegelnud ja oskavad ka nõu anda, mis ja kuidas.
Küla tegemisi kommenteerib ja hoiab neil silma
peal Märt Tooming.
Uudne on ka see, et külas tegutseb lastetare,
kus õpetatakse klaasile maalimise kõrval ka puupakkudele ja -seibidele joonistamist ning puutööd poistele. Mängitakse mänge ning korraldatakse lasteloterii. Lastetare perenaine on Anne
Velt.
Külakeskus seotakse pealavaga, kus kohalikud
taidlejad esitavad laadapäeva lõpus Hugo Raudsepa külakomöödia MIKUMÄRDI. Selle lavastab külalisena Avinurmest võrsunud näitleja
Malle Pärn. Loomulikult on ka laadaloterii, mille üks peaauhind on nädalalõpp kahele Toila
SPA Hotellis.
Laada ettevalmistuste käigus olen kohtunud
paljude toredate inimestega, keda siinkohal
koostöö ja huvitavate ideede eest tänan. Kuigi
paljud külad on ka Avinurme vallas tühjaks jäänud, jagub allesjäänutes elurõõmu, lusti ja tegutsemistahet.

TIINA TUUR, Avinurme Keskkooli abi- ja
parandusõppe õpetaja, vallavolikogu liige
Kuidas loodate vallavolikogus oma koduvalla elu edendada? Missuguste mõtetega kandideerite? - Nii küsis vallaleht Teilt volikogusse kandideerimisel.
Tuletame meelde, et vastuses lubasite kasutada oma teadmisi ja oskusi eelkõige sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika vallas. Eakate puhul tahtsite pöörata peatähelepanu ava- ehk koduhooldusküsimustele. Kuidas nüüd, kolme aasta möödudes lubaduste täitmisega on?
Minu eesmärgiks vallavolikokku kandideerimisel oli eelkõige tõhustada sotsiaaltööd erivajadustega laste- ja eakatega.
Kuna mu igapäevatöö hõlmabki õpetamist ning
tegelemist erivajadustega lastega, näen nende
probleeme lähedalt ning saan sotsiaalkomisjoni
esimehena intsidentide korral lahenduste otsimisel kaasa rääkida. Nii oleme pidanud komisjonis
arutama näiteks alaealiste õigusrikkujate probleeme. Vallavolikogu on tulnud koolile vastu
õpilaste psühhiaatrilisse kontrolli suunamisega,
toetades meid rahaliselt. Kui tegemist on probleemsetest peredest pärit lastega, oleme koostöös
otsinud lahendusi perede mõjutamiseks, eesmärgiks tagada laste turvalisus ja toimetulek.
Seega usun, et olen suutnud lähendada kooli
vallavalitsusele ning edendada võrgustikutööd.
Pean nentima, et koostöös on mitmedki ületamatuna tundunud mured lahenduse leidnud. Seni
jäid probleemid enamasti kooliseinte vahele ning
juhtkonnal oli raske leida pidepunkti väljastpoolt, kes toetaks ja abi osutaks.
Minu ülesandeks koolis on vajadusel koguda
kokku ja koostöös klassijuhatajaga ette valmistada õpilaste dokumendid maakonna nõustamiskomisjoni saatmiseks ning ka nõustamiseks sotsiaalpedagoogilistes küsimustes. See töö tuleb
kõne alla enamasti püsivate õpiraskuste korral,
kui kool seisab dilemma ees: mida selle või teise
õpilasega ette võtta.
Mis puudutab lubadust eakate küsimustes, siis
olen koostöös sotsiaalkomisjoniga lahendanud ka

ses vallas mitmeid probleeme. Hetkel tegeleme
probleemse puudeinimeste hooldamisküsimuste
projektiga. Riik delegeeris tänavu puudeinimeste hooldajate toetuse määramise omavalitsustele.
Seni oli igal abivajajal oma hooldustöötaja. Vallas oli neid ligi 100. Nüüd on meile antud ülesandeks hinnata puudeinimeste tegevussuutlikkust
ning määrata neile vastavalt nende igapäevasele
toimetulekule kodus kas isiklik hooldaja või lülitada nad ava- ehk koduhooldusprogrammi. Seni
meie vallas avahooldusega pole tegeldud, kuigi
Eestis tervikuna töötab süsteem edukalt juba
aastaid. Aprillis valisime sotsiaaltöötaja- avahooldusspetsialisti, kes hakkab Avinurme piirkonnas teenindama neid puuetega inimesi, kes
saavad küll oma kodus igapäevase eluga iseseisvalt hakkama, kuid vajavad abi ja tuge toimetuste sooritamiseks väljaspool kodu (poeskäik, ravimite toomine jne) või kodus (puude ja vee tuppa
toomine, koristamine jne), seega vastavalt individuaalsetele vajadustele.
Oleme juba alustanud puudeinimeste tegevussuutlikkuse hindamisega. Sotsiaalministeerium
on ette valmistanud väga mahukad spetsiaalsed
hindamisintstrumendid, mida peame järgima.
Protseduur on keeruline ja nõuab läbiviimiseks
palju aega. Kuna kõik hindajad teevad seda oma
igapäevatöö kõrvalt, kujuneb hindamine ilmselt
pikaajaliseks.
Arvan, et oma lubadused olen suutnud senini
täita, vähemalt olen püüdnud teha endast oleneva
oma pädevuse piires.
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Meie tänavused abituriendid
Esireas vasakult: Moonika Rosar, Angela Lumiste, Egle Rosin, klassijuhataja Vaike Kukk, Age Raimets, Ülle Song, Luule Lõhmus ja Kaidi Salujõe. Tagareas: Heleri Kirss, Maiken Mölder, Rando
Kalaus, Urmel Paju, Tauno Pärn, Aleksander Pavljutšok, Marek Mäeots ja Kerlin Tobonik.

Avinurme Keskkoolis on lõppemas järjekordne õppeaasta. Tänavune erineb teistest eelkutseõppe rakendumise ja õpilaste uue tunnustamissüsteemi poolest.
Õppeaasta algul jagunes 10. klass kaheks:
eelkutseõppe ja akadeemilise e. tavaõppe grupiks. Esmaspäevast neljapäevani toimusid ühised tunnid, reedesel päeval õppisid grupid erinevaid aineid. Sel aastal õpiti eelkutseõppes
toitlustamist, mille raames läbiti kahenädalane
praktiline õpe Tallinna Teeninduskooli õppeköögis ning juuni algul toimub ühenädalane
praktika Tallinna toitlustusasutustes. Järgmisel
aastal antakse eelkutseõppe õpilastele teadmisi
turismindusest, ülejärgmisel aastal hotellimajandusest. Nii saavad eelkutseõppe valinud
õpilased aimu kolme eriala olemusest ning oskavad edaspidi otsustada, millist kutset valida.
Kui õpilane tunneb, et need erialad ei ole tema
jaoks, on see ikkagi otsus ja valikute virr-varris
on kergem orienteeruda.
Tunnustussüsteemis rakendus sel õppeaastal
kolm otsust:
• kooli fuajeesse paigutati autahvel, millel on
pildid eelneva õppeaasta kõige tublimatest
õpilastest;
• 1.-3. klassi osas ainult viielised õpilased ja
4.-11. klassini viielised ja nelja-viielised

õpilased saavad kolme õppepäeva võrra
varem suvepuhkusele;
• tänavu esmakordselt toimub 31. mail oivikutele ning väljaspool kooliaega tegutsevatele aktivistidele vallavanema pidulik vastuvõtt.
Olgu need õpilased siinkohal ka valla ajalehes ära märgitud.
1. klass: väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku
käitumisega Helina Karo, Merit Mölder, Jass
Kaarama, Helina Ärtis ja Kelin Talirand.
2. klass: väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku
käitumisega Anneli Järvela ja Kerli Nool, kes
sai ühtlasi auhinnalise koha konkursil
“Tulipunane lilleke“, väga hea õppeedukuse ja
eeskujuliku käitumisega tubli sportlane Kerstin
Kõrv ning väga hea õppeedukusega tublid
sportlased Kaspar Päll ja Pilleriin Pärn.
3. klass: väga hea õppeedukusega Katriin
Kristmann, Triin Pihlak ja Oliver Oja, väga hea
õppeedukusega tublid sportlased Jane Kaldma
ja Martin Mölder.
4. a klass: hea õppeedukuse ja käitumisega
tubli sportlane Laimis Dalke, hea õppeedukuse
ja eeskujuliku käitumisega tublid näitlejad
Riine Hollo ja Elina Kalavus, väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega tubli näitleja Laugren Ilves , hea õppeedukuse ja eeskuju-

TERE TAAS, KOOL!
30. aprillil tähistati Avinurmes kooli 85. aastapäeva. Piduliku kokkusaamise üheks
meeledejäävamaks osaks oli Maive Toominga
kokkupandud ajalootund “Meie kooli ajalugu
aastast 1920”. Küünlavalges saalis anti pildis ja
sõnas ülevaade kooli ajaloost ja pisut enamgi.
Meeldejäävad olid filmikaadrid uue koolihoone
ehitamisest, ent tõeliselt paeluv oli endistest ja
praegustest õpetajatest kokkupandud meenutus/
auavaldus. Selliste ülevaadete tegemiseks ja
esitamiseks on ehk raske aega ja kohta leida,
ent kooli aastapäeva ei kujutakski enam ilma
sellise ajalukku põikamiseta ette. Kahju on vaid
sellest, et varase kellaaja tõttu kõik seda näha-

kuulda ei saanud. Lohutuseks ilmajääjatele anti
lubadus, et lähiajal see kooli kodulehele üles
pannakse.
Lisaks kooli ajaloo tutvustamisele oli pidu
hea võimalus näidata ka nii endiste kui praeguste õpilaste oskusi - seda nii koolis ülespandud
käsitöönäitusega, kooliseintele riputatud piltidega kui piduliku aktuse taidluskavaga. Aktusel
said sõna kooliga seotud asutused ja inimesed
ning Avijõe Selts andis üle oma kingi – soojamaa reisi parimale õpilasele ja õpetajale –, avaldades lootust, et selline kingitus traditsiooniks
kujuneb.
Õhtuses vabamas osas oli kultuurikeskuses

liku käitumisega tubli sportlane ning näitleja Krista Kallavus, väga hea õppeedukuse ja hea käitumisega Ingvar Kristmann,
hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega tublid sportlased ja näitlejad Georg
Kõrre ja Andra Pukk, hea õppeedukuse ja
käitumisega tubli sportlane Margus Nigul,
hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega väga tubli näitleja Maarja-Liis
Roone, väga hea õppeedukuse ja hea käitumisega tubli sportlane ning väga tubli
näitleja Hendrik Rummel, väga hea õppeedukuse ja hea käitumisega tubli sportlane, tubli näitleja ja laulja Mikk Saarela.
4. b klass: hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivsed Eva-Helen Elmend, Kertu Kõre ja
Koit Nurme, hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega Kairit Kaldma, hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega
tubli sportlane Aveli Šmigelskite.
Abiklass: väga hea õppeedukusega Egle
Terve ja Madis Pillesaar.
5. klass: hea õppeedukuse ja käitumisega
tubli sportlane Virgo Agan, väga hea
õppeedukuse ja käitumisega tubli sportlane Rainer Järvelaid, väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega Katrin

Kõre, hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivne Mariliis Oja,
väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivsed Triinu Rannula
ja Kaide-Liis Suurväli, hea õppeedukuse ja
käitumisega väga tubli sportlane Mirko Tooming.
6. klass: hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega tubli sportlane Rainer Amor, hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivsed Neti Habakuk ja Mairi
Kohanski, hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega Margareth Tamm.
7. a klass: hea õppeedukuse ja käitumisega,
klassivälises töös aktiivne Hanna-Helena Pärn.
7. b klass: väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku
käitumisega, klassivälises töös aktiivne Pauliine
Rummel.
8. klass: hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivsed Mareta Ilves, Kareth Korol, Mari-Liis Kaarama, Johanna
Rummel.
9. a klass: väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku
käitumisega Mariliis Mõttus, hea õppeedukuse
ja eeskujuliku käitumisega Sigrid Pärnaste, hea
õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivne Priit Pärn,
(Järg lk. 8)

võimalik šampuseklaase kooli terviseks kokku
lüüa, ansamblite saatel tantsida või lihtsalt oma
kunagiste klassikaaslastega juttu ajada.
Ma pean küll tunnistama, et koolimaja oli mu
mälestustega võrreldes pisut väiksem ja pisut
trööstitum, ent seda rõõmsamaks teeb teadmine,
et kool saab varsti nii seest kui väljast uue väljanägemise ja vastavate plaanidega oli ka vilistlastel võimalik tutvuda. Võibolla oleks olnud parem pidutseda juba remonditud koolimajas, ent
siiski oli heameel kohtuda ehk viimast korda
veel vana ja omase, ehkki mukkimist vajava
majaga ja oodata järgmist juubelit.
Aitäh direktriss Pille-Riin Kristmannile, õpetajatele ja õpilastele selle meeldejääva pidupäeva korraldamise eest!
KATRE PÄRN,
Avinurme Keskkooli vilistlane
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Artjärvi,
Avinurme ja
Sunne muusikapäevadest
Aasta algul kirjutasime Avinurme naiskoori ja
puhkpilliorkestri ühisprojektist. Projekt on käivitunud ja tegevused toimuvad suure hooga.
13.-14. mail oli Avinurme mail külas Rootsist
Värmlandist Sunne meeskoor ning nendega
koos Sunne kommuuni esindaja.
Meie naiskoori president Ülle Tooming tutvustas saabunuile kõigepealt Tallinna ja seejärel
saabusid külalised Avinurme. Siin tervitasid
külalisi vallavolikogu esimees Ants Rummel ja
kultuurikeskuse direktor Aime Salmistu. Ülle
oli külalistele ette valmistanud väikese ringkäigu Avinurme asutustes - koolimajas, muuseumis, kirikus, kultuurikeskuses ja staadionillaululaval. Lõuna peeti Tervise- ja Sotsiaalkeskuses, majutus oli Matsu talus Tudulinna kandis. Mõni tund enne kontserdi algust tegi Sunne
meeskoor saalis juba hääle- ja lauluproovi.
Kultuurikeskuse vestibüülis oli avatud kohaliku käsitöö näitusmüük, laulmisest priid külalised uudistasid asjatundlikult kaupa ja puutoodete näidiseid. Sunnesse viidi kaasa laastukorve ja
karpe, puidust aluseid ja kandikuid. Vestibüülis
ja kohvikus oli üles seatud näitus naiskoori 15.
juubeliks, valla üle 20 aasta kestnud heakorrakonkursist ja käsitöö- ning lillekaupluse kaupadest.
Tublisti aitas saabumisest alates külaliste heale enesetundele kaasa Mari-Liis Rosin, kes
tõlkis rootsi külaliste küsimused ja kohalike
vastuvõtjate selgitused.
Eriti toredaks kujunes kontsert, kus laulsid
Sunne meeskoor, Avinurme nais- ja meeskoor
ning mängis puhkpilliorkester. Kontserdil osales üle 150 inimese. Margit Jaska koostatud
kavaleht oli kaunilt kujundatud. Ühises pidulauas pärast kontserti jätkusid laulud rootsi ja
eesti keeles.
Sunne Meeskoori ja komuuni esindajad tänasid südamest sellise kohtumise korraldamise
eest ja otsisid kontakte näiteks spordijuhtidega,
et kaaluda ühisprojekte ja kohtumisi noorte,
õpilaste pallimängude ja kultuuriürituste alal.
Järgmisel päeval tutvustas Ülle külalistele
Virumaad. Aga õhtuks jõudsid nad Tallinna
ning järgmisel päeval koju. Viimased sõnad
enne lahkumist olid: Ootame teid augustis
Sunne kultuurinädala avamiskontserdile! Kohtumiseni Sunnes!
Mis toimub muusikapäevade raames edasi?
21.-23. juunil ootame külla Soomest Avinurme sõprusvallast Artjärvist umbes 25liikmelist
delegatsiooni, et saaksime neile tutvustada Avinurme valla võlusid ja meie pütilaata. Omavahel saavad kohtuda vallavalitsused, et kavandada ühiseid ettevõtmisi, kohtuvad õpilased, õpetajad, ettevõtjad, kirikujuhid, sotsiaaltöötajad ja
teised. Avinurme valda tutvustavad trükised on
samuti ette valmistatud ja trükiootel.
Usume siiralt, et korraldajate nähtud vaev
toob lisaväärtust Avinurme tihedale kultuurisündmuste kavale ja annab vajaliku tõuke järgmiste ühisürituste korraldamiseks.
KRISTA PEDAK,
naiskoori laulja

Külas olid Riigikogu liikmed
28. aprillil olid Avinurmes Riigikogu liikmed
MAIT KLAASSEN ja MARGUS HANSON,
kes koos teiste reformierakondlastega olid külaskäigul Ida-Virumaal.
Kõigepealt kõneldi
muuseumraudtee
“kohvikus“ Avinurme päevaprobleemidest ja
seejärel käidi tutvumas kohaliku tuletõrje
”komandopunktiga“, mis on hetkel Avinurmes
probleemiks nr 1. On ju alevikus kümmekond
suuremat ja väiksemat puidufirmat, kelle olemasolule tõhus tuletõrje igati vajalik on.
Vaadati, missuguses seisus on Avinurme

Keskkool enne suurt remonti. Plaanis oli veel
külastada ettevõtteid ja koduloomuuseumi, aga
paraku seekord ei jõutud. Külalised pidid ka
Iisakusse ja Toilasse jõudma.
Loodame, et see polnud sellel tasemel viimane
külastus. Peame tegema kõik selleks, et meie
probleemid jõuaksid riigikogulasteni, et nad
näeksid meie tegelikku olukorda ilma ilustamata.
Kohtumise korraldasid Avinurme reformierakondlased eesotsas Aivar Saarelaga.
JAN TOOMING

Kanuudega Avijõel
Veel teisegi algatusega said Avinurme
reformikad aprillikuus hakkama. 23. aprillil pakuti kõigile huvitatuile kanuusõitu mööda Avijõge.
Retk algas Mustametsa silla juurest. Huvi ettevõtmise vastu oli suur, osalejaid kogunes üle
poolesaja. Kuna soovijaid oli rohkem kui kanuusid ümbruskonnast hankida õnnestus, tuli korraldajatel sõit selliselt organiseerida, et keegi maha
ei jääks. Nii vedasime osa kanuusid stardipaika

tagasi. Loomulikult poleks ettevõtmine õnnestunud ilma heade toetajate ja abilisteta. Siinkohal
tänu neile, kes üritust toetasid nõu, jõu ja finantsidega.
Oleme seda meelt, et muuta kanuusõit Avijõel
aprillis-mais traditsiooniks.
Küllap oleks säärane reis ka tore turismivõimalus, kui ainult suurvett jätkuks.
ANNE VELT

Koristuspäev jõekäärus
Reformierakonna Avinurme piirkonnal on
muutunud juba tavaks kevadel kas puid istutada
või teha midagi muud kodukandi heaks. Eelmisel
aastal istutasime kunagise Maetsma prügila asemele kerkinud liivakupli täis männiistikuid. Tänavu otsustasime tegelda koristusega. Seekordseks objektiks valisime Avinurme ja Pärniku
vahelise ilusa jõekääru. Möödasõitja jaoks oli
see seni võsastunud ja risustunud maa-ala nagu
paljud teisedki kohad. Alevisse sissesõidul on
nüüd näha kena korrastatud koht. Samas oli see
kurv suhteliselt pime. Nii et mitu kärbest ühe
hoobiga.
Kokkulepitud päeva hommik oli päris sajune,
aga ikkagi tuli meid kokku ligi kümmekond,
kaasas mootorsaed ja võsalõikajad. Arvi Pihlakas oli tehnikaga kohal ja vedas võsakuhilad
jaanituleplatsile kuivama.
Töö oli sedajagu mahukas, et otsustasime rahvast juurde kutsuda ja veel ühel õhtupoolikul
ragistada.

Kokkulepitud reedeõhtul oligi talgulisi tunduvalt rohkem ning plaanitud ajal olime töödega
plaanitud kohas väljas. Kui maapind kuivab,
veetakse mahajäänud oksad lõkkeplatsile ja küttepuud lähevad valla käsutusse - vanuritele või
siis Ulvi noortekeskuse kütteks. Pärast tööd grillisime vorsti ja pidasime edasisi plaane.
Nimetagem ka need inimesed, kes võtsid aega
ja lõid käed külge: Arvi Pihlakas, Tõnu Pärnaste, Tiit Roone, Jan Tooming, Hans Mõttus,
Verner Mölder, Toomas Veetamm, Peeter
Velt, Anne Velt, Allan Pukk, Indrek Kullam,
Aivar Saarela, väga tublid olid koolipoisid Ivar
Olesk ning Rivo ja Tauri Sibrik. Abiks oli ka
Jaama küla rahvas, kes tegi puhtaks raudteeääre
tee-ehituse ajal sinna veetud prahist.
Loodame, et järgmistel kordadel lööb rohkem
rahvast asjale käed külge ja suudame rohkem ära
teha. Ei tee keegi teine, kui me ise ei tee.
AIVAR SAARELA
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AVINURME VALLA 2005. aasta EELARVE
TULUD
MAKSUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT
MUUD TULUD
Finantseerimistehingud
Kohustuste suurenemine/laen
Kohustuste vähenemine
Aktsiate ost
Muutus kassas ja hoiustes
sellest kassatagavara
eluasemefond
kulude katteks suunamata

24 181 590
3 620 000
1 007 000
3 642 290
15 903 000
9 300
2 161 000
437 360
665 000
1 195 070
170 000
8 750
1 025 070

EELARVE KULUD
s.h. personalikulud
s.h. investeeringud

26 265 300
9 417 030
10 137 000

Üldvalitsemine
sh. personalikulud
Volikogu
s.h. personalikulud
Vallavalitsus
s.h. personalikulud
Reservfond
Valla arengukava
Muud üldised teenused
Valimised
s.h personalikulud
Valitsussektori võla teenindamine
AVALIK KORD JA JULGEOLEK. RIIGIKAITSE
s.h. personalikulud
Kaitseliit
Politsei
Päästeteenused
s.h personalikulud
MAJANDUS
s.h. personalikulud
Maakorraldus
s.h. personalikulud
Turism
Avinurme katlamaja
s.h. personalikulud
Teede ja tänavate korrastus
Põllumajandusreform

1 735 940
1045 290
83 000
44 060
1270 000
981 230
145 000
20 000
70 000
25 000
20 000
122 940
180 330
106 270
31 330
3 000
146 000
106 270
1 851 150
552 790
272 000
215 700
19 950
1488 700
337 090
66 500
4000

KESKKONNAKAITSE
s.h. personalikulud
Heitveekäitlus
Heakord ja haljastus
s.h .personalikulud

222 000
19 920
160 000
62 000
19 920

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
s.h. personalikulud
Elamumajanduse arendamine
s.h. personalikulud
Veevarustus
s.h. personalikulud
investeering
Tänavavalgustus
s.h. personalikulud
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
s.h. personalikulud

1 122 590
419 820
283 730
16 020
535 000
278 770
665 000
160 000
10 680
84 860
66 960

Kalmistu
s.h. personalikulud
Muud kulud

56 000
47 390
3 000

TERVISHOID
Ulvi velskripunkt
Mustvee haigla
Muu tervishoid

13 000
5 000
5 000
3 000

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
s.h. personalikulud
Spordikool
Sporditegevuse toetamine

2 284 370
923 170
71 080
104 000

Ujula
s.h. personalikulud
Noorsootöö
s.h. personalikulud
Raamatukogud
s.h. personalikulud
Avinurme Kultuurikeskus
s.h personalikulud
Avinurme muuseum/pütilaat
s.h. personalikulud
Valla ajaleht
Religioon ja muud ühiskondlikud teenused
Külad
Külaliikumine
Muud projektid

305 000
148 190
307 000
168 080
281 000
182 500
954 000
350 810
145 000
85 750
24 400
15 000
32 000
25 000
20 890

HARIDUS
Lasteaed
s.h. personalikulud
pedagoogiline
Arveldused teiste lasteaedadega
Avinurme Keskkool
s.h. personalikulud
investeering
Arveldused teiste koolidega
Õpilasveo eriliinid, piletid
SOTSIAALNE KAITSE
s.h. personalikulud
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Üldhooldekodu
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Sotsiaalkaitse haldamine

17 818 470
1 126 420
845 710
15 710
15 000
16 381 340
5 300 860
9 472 000
90 000
190 000
1 037 450
191 040
279 000
180 000
30 420
71 000
255 290
221 740

Avinurme vallavolikogu võttis 3. märtsi istungil vastu 2005. aasta valla
eelarve tulude mahuga 24 181590 krooni ja kulude mahuga 26 265300
krooni. Eelarve tulud ja kulud on tasakaalustatud läbi finantseerimistehingute, milleks on laenu võtmine, laenu tagasimaksmine, aktsiate ost,
kassatagavara kulude katteks suunamine ja 2004. aastast ületoodud vahendid.
Eelarve koostamisel on lähtutud vallavolikogu poolt vastuvõetud otsustest ja raha olemasolust, on arvestatud palga alammäära, mis on k.a.
2690 krooni kuus täistööaja korral. Planeeritud on võtta uus laen 665 000
krooni KIK-lt veetrasside ehitamiseks ja kooli remondiks 1 496 000
krooni. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt on loota kooli remondiks
7 480 000 krooni. 2005. a. võla teenindamisega seotud kulud - laenu
tagasimaksmine on 437 360 krooni ja intressid 122 940 krooni.
Jääb vaid loota ja uskuda eelarvetulude laekumise täitumist.
HELI KALAUS,
valla pearaamatupidaja

PÜTILAADA PILETITE EELMÜÜK
Laadapääse maksab 15.- krooni ja kehtib 17.00-ni. MIKUMÄRDI etendus ja jaaniõhtu SIMMAN 30.- TÕNIS MÄGI kirikukontsert 100.Võimalik on osta päevapilet, mis maksab 75.- See sisaldab laadapääsme, Mikumärdi etenduse, kirikukontserdi, jaaniõhtu simmani ja osavõtu loteriist (võidud alates 300 kroonist). Laadapäeval maksab päevapilet 100.Päevapiletite arv on piiratud. Neid saab osta kultuurikeskusest eelmüügist 6.–17. juunini tööpäevadel: esmaspäeval ja teisipäeval 9.00 –
13.00; kolmapäeval ja neljapäeval 13.00 – 16.00; reedel kokkuleppel töökohtades. Info tel 33 97 511 ja 51 468 34 Vilma Raimets
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28. märtsil 2005
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Sünnitoetus 1000.Matusetoetus 400.2. Majandustegevuse registris registreeriti:
FIE Sirje Velt - kauplemine Ulvi Pere poes;
AS Eesti Post - kauplemine Ulvi postipunktis;
OÜ Aloil - kauplemine Avinurme tanklas;
FIE Heli Habakuk - kauplemine Põllu tn 1.
3. Anti nõusolek Laekannu külas asuva Võseriku maaüksuse erastamiseks.
Omanik Jaak Reimaa.
4. Tagastati Uueliivaku maaüksus Kaevussaare ja Alekere külas. Kaasomanikud Meelis Mägi ja Aivo Mägi.
1. aprillil 2005
1. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava maa suurus, piirid ning maakasutuse sihtotstarve.
Objekt: Avinurme katlamaja Võidu tn 16 a.
2. Kehtestati alates 1. aprillist kuni 30. aprillini ajutised koormuspiirangud
valla teedel ja tänavatel.
3. Väljastati ehitusload:
Avinurme spordihoone rekonstrueerimiseks;
Aleksander Varuli elamu laiendamiseks.
4. Väljastati kirjalik nõusolek Verner Mölderile väikeehitise püstitamiseks.
5. Anti nõusolek Kõrvemetsa külas asuva Lauda maaüksuse vaba metsamaa
erastamiseks.
Erastaja FIE Andrus Tooming - Ojasuu talu.
6. Määrati teenindusmaa Võidu tn 46 kortermajale.
15. aprillil 2005
1. Registreeriti majandustegevuse registris:
OÜ Otto ja Poeg toitlustamine Ulvil Otto baaris;
ARPI Kaubandus OÜ kauplemine Põllu tn 20;
OÜ TINGER kauplemine Võidu tn 5;
FIE Robert Lille kauplemine Ööbiku tn 1a;
OÜ Arbyco kauplemine ja teenindamine Võidu tn 8.
2. Tagastati talumaad Adraku külas:
VELLO SILLAMAA Lombi m-ü;
ARNOLD KOLLI Kolli m-ü;
MAIMO MAURUS Heinri-Lombi m-ü.
21. aprillil 2005
1. Kinnitati 2005. aastal rekonstrueeritavate valla teede ja tänavate nimekiri:
Piirdekraavide kaevamine koos vallide laialiplaneerimisega:
Kangru - Toode tee nr 16400008 Kõrvemetsa külas;
Laekannu -Saare tee nr 16400001.
Truubi ehitus Ulvi – Lilastvere -Torma T13168 mahasõidul Kangru -Toode
teele nr 16400008.
Katte taastusremont :
Kangru -Toode tee nr 16400008;
Laekannu - Saare tee 16400001;
Maetsma küla tee 16400020;
Avi tänav Avinurme alevikus;
Nurme tänav Avinurme alevikus;
Kõveriku - Alekere tee 16400011.
2. Kuulutati välja valla teede ja tänavate remontimise kirjalik vähempakkumine
3. Otsustati välja jätta erastatavast maast Põllu tn 6, 8, 10 korterelamute
mängu- ja muruplats.
4. Määrati sotsiaaltoetused:
Küttepuutoetus üksikutele vanuritele a` 500.Küttepuutoetus üksikutele vanuritele, kes omavad metsamaad a´ 250.Prillitoetus koolilapsele 500.5. Korraldati OÜ Birger Võidu tn 33 detailplaneeringu avalikustamine
6. Anti nõusolek Liiviku maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks. Taotleja
Jaak Elmend.
7. Määrati sügava ja raske puudega isikutele hooldajad.
13. mail 2005
1. Kinnitati 2005. a. valla heakorratööde hinnapakkumise võitja. Tööd teostab OÜ Hansura.
2. Anti nõusolek Kuusiku ja Lissira kinnistute jagamiseks. Uued katastriüksused on Jänesesaba ja Hundikäpa.
3. Kinnitati valla teede ja tänavate rekonstrueerimise vähempakkumise võitjad:

Piirdekraavide kaevamine - AS Talter, kes loobus . Töid teostab AS Vooremaa Teed, kes remondib ka truubid ning hööveldab teed.
OÜ Hansura teostab teekatte taastusremonti.
4. Väljastati ehitusluba IMB Puidutoodete AS garaaž-töökoja juurdeehituseks.
5. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
IMB Puidutoodete AS - Tööstuse tn 14 Avinurme alevikus;
Marika Schasmin - Siimu m-ü Ulvi külas.

31. märtsil 2005
1. Kinnitati Avinurme valla hooldajatoetuse maksmise või sotsiaalteenuste võimaldamise kord:
I ÜLDSÄTTED
1.Hooldajatoetuse maksmise või sotsiaalteenuste võimaldamise kord sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande
seaduse alusel Avinurme valla eelarvest valla elanikele hooldajatoetuse
maksmise või sotsiaalteenuste võimaldamise tingimused ja korra.
2. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
2.1. toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne
võime igapäevases elus toime tulla;
2.2. sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
2.3. hooldajatoetus on igakuine rahaline toetus sügava või raske puudega
isiku hooldajale või eestkostjale, mida makstakse Avinurme valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest;
2.4. hooldusplaan /hindamisinstrument on isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku
tervislikuIe seisundile või kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks
toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks.
3. Võimalikud teenused:
3.1. koduteenus vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korraIe;
3.2. hooldamine hooldekodus;
3.3. hooldamine perekonnas;
3.4. päevakeskuse teenus;
3.5. eluaseme teenus - tugikodu, sotsiaalkorter jne;
3.6. sotsiaalnõustamine;
3.7. transporditeenus;
3.8. abivahendid - laenutus, müük, nõustamine jne.
4. Muu abi:
4.1. tugiisikud või isiklik abistaja;
4.2. vabatahtlikud;
4.3. eneseabi rühm - ühisüritused, huvitegevus;
4.4. hügieeniteenus - sauna kasutamine, juuksur jne;
4.5. info- ja nõuanded kodu kohandamiseks.
II HOOLDAJATOETUSE MAKSMISE VÕI SOTSIAALTEENUSTE VÕIMALDAMISE ALUSED
5. Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus.
6. Sotsiaalteenuseid osutatakse isikule lähtudes üldjuhul isiku tavapärasest
elustandardist ja elutingimustest.
7. Isiku toimetulekuvõimet ja abivajadust hindab sotsiaaltöötaja, kasutades selleks olemasolevat hindamisinstrumenti ( Lisa 2 ) ning kaasates
vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste.
8. Püsivalt sotsiaalteenuseid vajavate isikute toimetulekuvõime hindamine
viiakse läbi perioodiliselt, vähemalt sagedusega üks kord aastas. Sotsiaalteenuste sihipärasemaks ja abivajaja isiku tulemuslikumaks abistamiseks
koostatakse isikule hooldus- või tegevuskava.
III HOOLDAJATOETUST SAAVAD INIMESED
9. Toetust makstakse 18aastasele või vanemale sügava või raske puudega
inimese hooldajale või eestkostjale, kes tagab:
9.1. sügava puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve
ööpäevaringselt;
9.2. raske puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal
ööpäeval.
10. Isikule, kellele ei ole määratud sügavat või rasket puuet.
11. Mittetöötavale inimesele, kes ei saa töötada sügava või raske puudega
inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamise tõttu.

Avinurme Valla Leht
12. Töötavale inimesele, kes hooldab sügava puudega isikut ja elab hooldatavaga samal aadressil.
13. Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kellel perekonnaseaduse § 21,
§ 60, § 64 alusel on ülalpidamiskohustus.
14. Seadusjärgsetele ülalpidajatele võib sotsiaaltöötaja erandkorras hooldajatoetust määrata volikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.
IV HOOLDAJATOETUSE SUURUS
15. Sügava puudega isiku hooldajale ühe isiku hooldamise eest 400 krooni
kuus.
16. Raske puudega isiku hooldajale ühe isiku hooldamise eest 240 krooni
kuus.
17. Ühele hooldajale või eestkostjale võib maksta toetust kuni kahe hooldatava hooldamise eest.
18. Hooldaja asemel võib vallavalitsus määrata ka sotsiaalteenuse või ühekordse toetuse.
V HOOLDAJATOETUSE VÕI SOTSIAALTEENUSE TAOTLEMINE
19. Hooldajatoetust või sotsiaalteenust on õigustatud taotlema Avinurme
vallas alaliselt elav isik, kes on kantud Avinurme valla elanike registrisse
ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on mingi teguri tõttu häiritud ja ta
vajab toimetulemiseks kõrvalabi.
20. Hooldajatoetust või sotsiaalteenust võib taotleda sotsiaalteenust vajava
isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik,
kellel on andmed abivajaja kohta.
21. Hooldajatoetuse või sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse ( Lisa 1) Avinurme vallavolikogu sotsiaalkomisjonile.
Koos avaldusega tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
21.1. isikut tõendava dokumendi koopia,
21.2. arstliku ekspertiisi otsus (VEK),
21.3. rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral).
22. Sotsiaaltöötaja külastab taotleja kodu, mille käigus selgitab välja tema
hoolduse vajaduse ja hooldaja või eestkoste võimalused puudega inimesele
kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.
23. Sotsiaaltöötaja edastab sotsiaalteenuse või hooldajatoetuse taotluse
koos esmase hindamisinstrumendiga (Lisa 2) volikogu sotsiaalkomisjonile,
kes teeb hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast, oma
otsuse. Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele. Otsus peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:
_ isikule määratud teenused, toetused ja muu abi;
_ tähtajad (vastavalt VEKi otsusele, hindamisinstrumendi ümberhindamise
lõpptähtaeg);
_ rahalise toetuse puhul toetuse suurus ja sagedus;
- vaidlustamise võimalused ühe kuu jooksul määramisest.
24. Hooldajatoetuse maksmisest või sotsiaalteenusest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad
hooldusvajaduse ja hooldamise tulemustest.
25. Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 15.kuupäevaks.
VI HOOLDAJATOETUSE MAKSMISE VÕI SOTSIAALTEENUSE
OSUTAMISE LÕPETAMINE
26. Hooldajatoetuse maksmine või sotsiaalteenuse osutamine lõpetatakse,
peatatakse või nende suurus arvestatakse ümber, kui toetust saav isik on
niivõrd paranenud, et see muudab hooldusvajaduse sisu.
27. Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui isik viibib haiglaravil, hooldekodus, kinnipidamiskohas vähemalt üle ühe kuu.
28. Hooldajatoetuse maksmise või sotsiaalteenuse osutamine lõpetatakse
kui isik teadlikult kahjustab oma tervist või põhjustab iseseisva toimetulekuvõime vähenemist.
29. Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult või suuliselt
muutustest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutumise, 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.
2. Kinnitati koduteenuste osutamise tingimused ja kord Avinurme
vallas:
I ÜLDSÄTTED
1. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra rakendamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.1. põhiteenus - isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
1.2. tugiteenus - isiku toimetuleku tagamine;
1.3. täielik kõrvalabi - koduteenuste osutamine igapäevaseIt hooldustöötaja
poolt;
1.4. osaline kõrvalabi - koduteenuste osutamine mitte igapäevaselt hooldustöötaja poolt;
1.5. kodus hooldamine - hooldustöötaja poolt osutatavad koduteenused.
2. Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis
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aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
II KODUTEENUSTE OSUTAMINE
3. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele Avinurme vallas alaliselt
elavatele isikutele, kellel reeglina puuduvad sugulased ja lähedased.
4. Valla sotsiaaltöötaja on kohustatud isiku pöördumisel andma teavet koduteenuste osutamise ja tingimuste kohta.
5. Koduteenuse taotleja või tema abistaja poolt esitatud taotlus võetakse
arvele vallavalitsuse sotsiaalosakonnas. Pärast teate (võivad teatada naabrid, sugulased, lähedased) saamist on sotsiaaltöötaja kohustatud ühe nädala
jooksul kõrvalabi vajava isikuga kontakti võtma ja selgitama välja tegeliku
olukorra ja vajadused.
6. Koduteenuste taotleja või tema abistaja ning sotsiaaltöötaja poolt täidetakse kliendikaart.
7. Otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaaltöötaja.
III LEPINGU SÕLMIMINE
8. Hooldustöötaja ja kliendi vahel sõlmitakse kirjalik leping, kus igal
konkreetsel juhul määratakse teenuste loetelu, kestvus ja tingimused ning
poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja
käesoleva korraga.
9. Põhjendatud otsus tehakse asjaosalisele isikule teatavaks isiku vanust ja
arengutaset arvestaval ja talle arusaadaval viisil hiljemalt ühe kuu jooksul
peale taotluse esitamist.
10. Koduteenuste osutamise leping kuulub läbivaatamisele lähtuvalt kliendi vajadusest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
11. Lepingut võib täiendada ja muuta poolte kokkuleppel ka varem, kui
selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse
lepingus ja kinnitatakse poolte allkirjaga.
12. Koduteenuseid osutatakse kliendile tasuta.
13. Koduteenuste korraldamise ja nende üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaaltöötaja.
3. Kinnitati Avinurme valla külade ja Avinurme aleviku uued lahkmejooned.
4. Tunnistati peremehetuks varaks:
Majavaldus Laekannu külas ja Kõrvemetsa külas;
Puhastihoone Tööstuse tänaval, silohoidlad Maetsma külas;
Teed ja tänavad, mis valla teederegistris varem avaldatud.
5. Otsustati vallavara müüa otsustuskorras:
Majavaldus Laekannu külas Uuno Läänemetsale;
Majavaldus Kõrvemetsa külas Jaanus Läänemetsale;
Endine puhastihoone Tööstuse tänaval Hans Mõttusele;
Endised silohoidlad Maetsma külas OÜ-le Puunõu.
6. Algatati pärimine
Vallavalitsus esitab notaribüroole pärimisavalduse Evald Lauringsoni
Kubja talumaa nr 162 nõudeõiguse pärimiseks.
7. Otsustati loovutada maade tagastamise nõudeõigused kirjaliku
enampakkumise korras:
Kaevussaare külas Ummetsa talud nr 568 ja nr 569 alghinnaga 80 000.Kõrvemetsa külas Loima talu nr 650 alghinnaga 50 000.8. Kinnitati vaba põllumaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekiri.
(Nimed avaldame järgmises vallalehes)
9. Esitati Ida-Viru maavanemale kinnitamiseks vaba põllumaa kasutusvaldusesse taotlejate eelistustega nimekiri. (Nimed avaldame järgmises vallalehes)
10. Kinnitati Euroopa Ühenduse PHARE programmi ESC 2003 projektis „Investeeringud energiatõhususe parandamiseks kohalikes omavalitsustes“ osalemine ning Avinurme spordihoone energiamajandusliku renoveerimise kaasfinantseerimine summas kuni 270 000.5. mail 2005
1. Võeti vastu Avinurme aleviku Võidu tn 33 kinnistu detailplaneering.
Vallavalitsus korraldab avaliku väljapaneku ning avaliku väljapaneku järgse arutelu.
2. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse:
Avinurme alevikus Töökoja pumpla maa-ala 660 m2
Veetorni maa-ala 1060 m2
Kultuurimaja puurkaevu maa-ala 188 m2
Ulvi külas

Reoveepuhasti maa-ala 3109 m2
Elamute puurkaev-pumpla 1566 m2
Ulvi individuaalelamute puurkaev-pumpla 879 m2
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA
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Avinurme vallavolikogu liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonid
Ees- ja perekonnanimi. Ametikoht. Ametipalk, lisatasu.
Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad).
Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid.
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid.
Pangaarved (pank, arve liik).
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus
ületab eelmise 6 kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametipalka
ei maksta (võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal).
Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise
ajal eelmise 6 kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta.
1. Ants Rummel. Volikogu esimees, esitas oma deklaratsiooni Riigikogu korruptsioonikomisjonile.
2. Jüri-Henn Uuetoa. Ametipalk puudub.
Hoonestatud kinnistu Lauluniidu Vadi külas.
Sõiduauto MB-200, v.a.,1980.
Aktsiaid ja muid väärtpabereid ei oma.
Kaks arvelduskontot Ühispangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.
3. Tiit Roone. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaad Tudulinna vallas, kinnistud nr. 23379 ja
nr. 23378.
Elamumaa Avinurme alevikus nr 18303.
Veoauto UAZ, v.a. 1989.
Arveldusarved Hansapangas, Sampo Pangas ja Krediidipangas.
Võlg Hansapangale 270 000.Hüpoteek 141 038.4. Tiina Tuur. Ametipalk puudub.
Elamumaa Avinurmes.
1/6 osa kaasomandist Avinurmes.
Korter Tallinnas.
Sõiduautod WW Golf, v.a.1993, WW Golf, v.a.1987.
Arveldusarve ja krediitarve Hansapangas.
Hansa Liising Eesti - sõiduauto Peugeot 307, v.a. 2002.
5. Jaana Kanermaa. Ametipalk puudub.
Korter Avinurmes.
Aktsiaid ja muid väärtpabereid ei oma.
Arvelduskonto Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.
6. Arnold Kolli. Ametipalk puudub.
Elamu Adraku külas.
Sõiduautod Ford, v.a. 1988, Volvo, v.a. 1987.
OÜ Adraku Transport osakapital 40 000.Arvelduskonto Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.
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7. Jan Tooming. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaa Ulvi külas 16402:003:0178.
Sõiduauto BMW 528i, v.a. 1982.
OÜ TETRAO osakapital 40 000.Arveldusarved Hansapangas ja Ühispangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.
8. Hans Mõttus. Ametipalk puudub.
Garaaž Avinurmes, elamumaa Avinurmes, suvila Iisaku vallas Kuru
külas.
Sõiduauto Opel Vectra.
OÜ Aviko Auto osakapital 400 000.Arveldusarve Ühispangas.
Õppelaenu käendusleping.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.
9. Allan Pukk. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaa Avinurme vallas Laekannu külas, maatulundusmaa
Jõgeva maakonnas Torma vallas, elamumaa Avinurme vallas Ulvi
külas.
Sõiduauto WV Passat, v.a. 1998, WV Golf, v.a. 1993.
Arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.
10. Ivar Teeväli. Ametipalk puudub.
Elamumaa Avinurme vallas 16401:002:103.
Haagis SN2 HP, v.a.1987.
IMB Puidutoodete AS aktsiad 1/2 250 000.-, OÜ Tudulinna Süsi osakud 1/3 180 000.Arveldusarved Hansapangas ja Ühispangas.
Käendusleping Hansa Liisingule.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning muud varalised kohustused puuduvad.
11. Aivar Saarela. Ametipalk puudub.
Elumaja Avinurme vallas (abikaasade ühisvara).
Korter Põlvamaal Värska vallas (abikaasade ühisvara).
Metsamaa 21 ha Värska vallas Lobotka külas (kaasomand).
Metsamaa 15 ha Värska vallas Lobotka külas (kaasomand).
Sõiduautod Ford Fiesta, v.a.1982, Ford Sierra Caravan, v.a. 1989;
Volkswagen Scirocco, v.a. 1985.
OÜ Arbyco 1 osak 40 000.-; AS Nexus 6 aktsiat.
Arveldusarved Hansapangas ja Ühispangas.
Laen Ühispangast 139 000.Hüpoteek 195 000.Avinurme Vallavalitsuse liikmete ning ametnike majanduslike
huvide deklaratsioonid avaldame järgmises vallalehes.

Jälle helises VIIMANE KOOLIKELL

9. b klass: hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivsed Maria
Fomitsenko, Heli Haav, Martin Ilves, Sigrid
Jõhve, Rander Pärn, Kati Raudmäe ja Janeri
Smigelskite, hea õppeedukuse ja eeskujuliku
käitumisega, klassivälises töös aktiivne aineolümpiaadil osaleja Helen Rohtla, väga hea
õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega tubli
sportlane, klassivälises töös aktiivne Silva Suvi,

hea õppeedukusega, klassivälises töös aktiivne
Triin Roosvalt.
10. klass: hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega, klassivälises töös aktiivsed Helena
Tooming ja Merili Šmigelskite.
11. klass: hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega tubli sportlane Aljona Hutrov, maakondlikul saksa keele olümpiaadil III koha saavutanud Ivar Kalaus.

12. klass: kuldmedaliga lõpetanud Heleri Kirss,
hõbemedaliga lõpetanud Luule Lõhmus.
Soovin kogu kollektiivile kosutavat puhkust
ning õpilastele mõnusaid, põnevaid, suviseid
elamusi. Kohtumiseni uuel õppeaastal!
PIRET HAAV,
Avinurme Keskkooli õppealajuhataja
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lev Nõmmik, Jaak Joala, Tõnu Aav, Boris
Lehtlaan… Kuulati külalisi, lahendati viktoriine, tantsiti. Tantsumuusikat tegi vokaalinstrumentaalansambel TEST, mille nimi tuletati
ansambli asutajaist. Peale Ülle enda ja abikaasa Andruse mängisid veel Rannu Eimla ja Peeter Slavski. TESTi eluiga kestis suure eduga
15 aastat. Orkestris mängis aegade jooksul ligi
paarkümmend pillimeest, Ülle tegi kaasa alguses. Tantsuõhtuid peeti vahel isegi kolmel päeval järjest ja lustijaid jätkus.

Avinurme kultuuritööga seotud aastaid meenutasid (vasakult) Hilja Mõttus, Virve Tooming,
Ülle Tooming, Anne Velt ja Aime Salmistu.

Lembit Kivisilla foto
(Algus eelmises vallalehes)

1949. aastal tuli Avinurme tööle noor kultuuriinstruktor MADIS KALAUS (praeguse
puhkpilliorkestri kapellmeistri Heiki Kalause
isa), kes õhutas isetegevuslasi taas kultuurimaja ümber koonduma. Ellu äratati Tuletõrje
Selts, mille juures kogus uut hoogu puhkpilliorkester, kes vahepeal oli piirdunud vaid matustel mängimisega. Sagedasteks esinemiskohtadeks said mitmesugused aktused, kus esineti
nn segakavaga. Kuna pillid olid vanad ja kõiki
pillirühmi polnudki, mängiti vahel koos Vadi
orkestriga, mida juhatas PAUL TAMM. 1962
alustas Madis Kalaus puhkpillimängu õpetamist koolis. Tema tööd
jätkas EVALD
TAMM. Ja kuigi laulupidudele veel ei jõutud,
ei surnud ega ununud puhkpillimäng Avinurmes ometi.
Läbi aastate oli siinmail tegutsenud segakoor. Kuigi see vahepeal soikus, alustati uue
innuga 1954 kooliõpetajate VILMA
KALAUSE ja EVI TAMME eestvedamisel.
Juba 1955 võeti osa üldlaulupeost ja järgnevatestki laulupidudest aastani 1980. Koori juhatasid 1973-1977 VIIU TOOMING, seejärel
URVE TOOMING – ikka koolmeistrid. 1963.
aastal ehitas koori meespere seltsimaja kõrvale
laululava. Sestpeale said tavaliseks suvised
vabaõhukontserdid koos Tudu, Tudulinna,
Lohusuu ja Mustvee kooridega. Kui 1983.
aasta alguses tuli kooriproovile vaid 12 inimest, tehti segakoori laulmisse paus, mis on
kestnud tänaseni.
1966 sai kultuurimaja juhiks HILJA
MÕTTUS. Saal oli pidude ajal alati rahvast
täis, väga oodatud olid maskiballid, kohapeal
käisid esinemas mitmed teatrikollektiivid,
moodi läksid temaatilised õhtud, käis rändkino, mäletab Hilja. Ka ise käidi mujal esinemas, ühe näidendiga kogunisti 12 korral. Paljuski aitas kaasa abikaasa Johan Mõttus, tollal
kohapealne meier. Meiereist saadi veoauto,

millega kaskede lehvides pea igal laupäeval
“ringreisidel” käidi. Hilja ise laulis segakooris,
tegi kaasa näitemängudes.
Muidugi oli vanas seltsimajas ahiküte ja
juhataja pidi muretsema, et küte varutud saaks,
aga nii oli see ikka olnud. Appi tuli kohalik
kolhoos, mille esimees Osvald Terep aitas
rahvatantsijatele ka riideid muretseda. Kuna
Terep ise oli puhkpilliorkestri vanem, said abi
ka pillimehed.
Suurt muret tegi kultuurimaja katus, mis
vihma läbi laskis, nii et ämbrid seisid alatasa
veenirede all. Hilja Mõttus meenutab lavatagust “näitlejateruumi”, mis oli nii kitsas, et üle
viie inimese korraga sisse ei mahtunud. Sooja
sai ruumi teha pliidiga.
1971-1976 hoidis kultuuriohje VAIKE
KIVILO, kes praegu tegutseb Saaremaal. Veel
enne seda, aastatel 1966-1971 oli Vaike kultuurimaja kunstiline juht. Neil aastail alustasid
tegevust tantsuorkester Hobby, estraadiring,
naisansambel, noorteklubi. Erilist populaarsust
kogusid pulmapeod, mida sai korraldada rahvamajas. Vaike oli paljude üldrahvalike ja
tähtpäevadega seotud ürituste eestvedaja ja
hing. Need olid väga teguderohked aastad.
1976 detsembrist asus kultuurimaja juhataja
kohale ÜLLE TOOMING, taskus Viljandi
Kultuurhariduskooli diplom. Nüüd alustasid
tööd nais- ja meeskoor, kellest esimene äsja
oma 15., teine 21. lauluaastat tähistas.
Kogu muu tegevuse kõrval sai Ülle ajastul
14 aastaks elu sisse pereklubi ASTRA, mis
ühendas sadakond inimest sõpruslaudkondadesse. Kolhoosi abitootmises valmistati klubiõhtute läbiviimiseks ekstra suured lauad, kuhu
söögid-joogid paigutada. Suuremate pidude
tarvis laenutati neid ka külarahvale. Sageli
käidi koos ka söökla baariruumis. Pereklubisid
oli soovitanud Ülle kursuse juhendaja ja see
oli hea nõu, meenutab Ülle tagantjärele. Nendest hubastest õhtutest on mälestuseks paks
album, kus külalistena näha Eino Baskin, Su-

Vahepeal tegutses lisaks ka noorteklubi,
samuti kohvilaudade ja huvitavate külalistega.
Aga krooni tulekuga surid pereklubid välja,
sest isegi piskuks osavõtumaksuks ei jätkunud
raha. Noorteüritustest leidsid suurt poolehoidu
õhtud “Hüvasti, noorsõdur!”, millega tähistati
poiste sõjaväkke saatmist. Menukad olid suured rahvapeod jaanipäevadel Avijõe käärus,
kus esinesid kõik kollektiivid. Köievedu korraldati tollal nii, et üks meeskond oli ühel,
teine teisel pool jõge. Kaotaja muidugi keset
jõge!
Pärast mõneaastast vaheaega oli Ülle Tooming teist korda kultuurimaja eesotsas aastatel
1989-1994. Kunstiline juht oli tollal Maris
Laht. Ülle aega jääb ka see ajalooline veebruarihommik aastal 1989, kui üle aastakümnete
heisati kirikuaias pidulikult sinimustvalge lipp.
Lipunööri hoidsid Leili ja Helmut Kallavus.
Laulis naiskoor, kellele see oli esimene avalik
esinemine.
VIRVE TOOMING on olnud Avinurme
kultuurielu sees sestpeale, kui ta aastal 1954
siia koolmeistriks tuli. Tema juhendamisel
tantsiti koolis ja kultuurimajas. Mis sellest, et
külmas kultuurimajas tuli harjutada, joped
seljas – tantsuga sai lõpuks sooja naha. Osaleti
rahvatantsupidudel Tallinnas ja ümbruskonnas, eriti meeldejäävad olid Toila laulu- ja
tantsupeod. 1993. aastal pani Virve tantsima
memmedki, kes praegu on kõige agaramad
harjutajad. Oma tantsulusti on nad käinud
tõestamas isegi kaugematel tantsureisidel –
Soomes ja Taanimaal. Tantsuriideid on läbi
aegade aidanud muretseda asutused-ettevõtted.
Memmede viimased tantsuriided muretseti
Avijõe Seltsi abiga. Virve on tantsujuhtimist
õppinud kursustel Kristjan Toropi käe all, nii
oskab ta ise kujundada ka tantsumustreid. Läinud suvel Avinurmes korraldatud tantsupidu
koos Kose, Kose-Uuemõisa ja Ulvi tantsijatega kiidavad toonased pealtnägijad taseme
poolest tõeliselt nauditavaks vaatemänguks.
ANNE VELT asus kultuurijuhi kohale Tallinna Pedagoogikakooli muusikaõpetaja diplomiga 1997. aastal. See oli aeg, kui vana seltsimaja juba viis aastat enam ei tegutsenud. Hoone sai küll veel uue katuse peale, aga seisis
mahajäetuna. Koos käidi tollase vallamaja
(praegu sotsiaalmaja) saalis. Meeskoor harjutas lasteaia ruumides, naiskoor ja orkester koolis, memmede tantsurühm tollases haiglas
(nüüd teenindusmaja). Suuremad peod peeti
vallamajas, suvised peod väljas. Üritati jätkata
kohvikklubiga. Koolist olid õpetaja Urve Toominga juhendamisel sirgunud andekad lauljad
Dagmar Oja ja Lii Tooming, kes astusid üles
solistidena.
Järg lk. 10

Avinurme Valla Leht

10

AVINURME
SELTSIMAJA
95
1989. aasta juunis oli pandud nurgakivi uuele kultuurikeskusele. Selle valmimist oodati
pikisilmi. Vahepeal seiskunud ehitus jätkus
pärast hoone ümberprojekteerimist ja uue maja
avamispidu peeti alles 1999. aasta 28. detsembril. Annel oli au olla peoperenaine.
Avinurme kõrval tegutses Ulvil pidevalt oma
rahvamaja, mida 1999. aastal juhatas Marika
Schasmin. Uue kultuurikeskuse valmimisel
otsustati kogu valla kultuuritöö ühendada.
Uue kultuurikeskuse põhimääruse rakendumisega kuulutati 2000. aasta kevadel direktori
leidmiseks konkurss. Neljast kandideerinust
võitis PILLE VINTER Tapalt, kes kahjuks
pärast kolme töökuud lahkus.
AIME SALMISTU oli konkursil tulnud teiseks. Nüüd tehti temale ettepanek asuda tühjaks jäänud direktoritoolile. Mõni kuu hiljem
kinnitati kultuurikeskuse kunstiliseks juhiks
Viljandi Kultuurhariduskooli diplomiga MARIKA OOLBERG.
Nüüd ometi said ringid küla pealt koju! Aga
et mitmed lauljad-tantsijad käisid kaugemalt,
jäi alles transpordimure. See lahendati nii, et
buss toob rahva Ulvilt korraga kohale – naised
harjutavad saalis, mehed kohvikuruumis. Koju
sõidetakse jälle koos. URVE TOOMINGA ja
ELO KAAREPERE-FORSELI juhatada on
meeskoor, MARIS LAHT seisab naiskoori
ees. Puhkpilliorkester, mis vahepeal juba hõredaks kippus jääma, koondus uuesti, kui dirigendiks sai aastal 2001 Tallinna Konservatooriumi professor HEIKI KALAUS. Meeste
kvaliteeti näitab see, et aastal 2004 sai orkester
võistumängimisel II kategooria.
Marika oli Viljandis õppinud näitejuhtimist
ja tõi lavale mitu näidendit. Ent aasta pärast
lahkus Marika tööle vallavalitsusse.
Järgmiseks kunstiliseks juhiks sai LUULE
KUKK, kes tänavu kevadel on lõpetamas Tallinna Ülikooli kultuurinõuniku-tantsujuhi erialal.
Praegu tegutsevad Avinurme Kultuurikeskuse juures nais- ja meeskoor, naiskvartett ja
kaks meesansamblit, memmede ansambel ning
tantsurühm, puhkpilliorkester, segarahvatantsurühm, naisrahvatantsurühm (Ulvil), külakapell. Aime Salmistu peab väga vajalikuks näiteringi taaselustamist, laiendada tahetakse
külakapelli, uusi tantsijaid ootab segarühm.
Aastal 2004 tuli Avinurme tagasi kino, mille
tarvis ehitati välja aparaadiruum. Aparatuur oli
juba 1992. aastast olemas. Kultuurikeskuses
tegutseb ujula, on olemas kohvikusaal.
Ega mured ole tänaseidki kultuurijuhte unustanud. Kõige rohkem oodatakse entusiastlikke
ja rahakaid ettevõtjaid, kes väljapakkumisel
olevad köögiruumid ning puhketoad, aga veel
mitmed muudki ruumid suudaks välja ehitada.
Viie aasta pärast tähistame Avinurme omaaegse seltsimaja 100. sünnipäeva. Küllap näitab
tänane kultuurikeskus juubeliaastal end täies
projektikohases hiilguses.
Meenutused pani kirja LINDA KIVISILD

MEIE MOONIKA
maailma missikarussellil
Tänavu juunikuus lõpetavad Eesti Muusikaakadeemia kaks neidu, kelle kodukohaks
on Avinurme: LII TOOMING ja
MOONIKA TOOMING. Moonikale jääb
EMA päevist unustamatu mälestus ka kuuajalisest reisist Hiinamaale, kus ta maailma
107 kaunitari seas võistles MISS WORLD i
tiitlile.
Lii tulevikuplaanidest ja tegemistest loodame rääkida edaspidi. Seekord esitasime
kolm küsimust Moonikale.
Millega hakkad tegelema pärast Muusikaakadeemia lõpetamist?
Õppisin koolimuusikat ja pärast ülikooli
lõpetamist jätkan esialgu kindlasti tööd muusikaõpetajana - Tallinna Üldgümnaasiumis ja
Rocca al Mare koolis. Mis hiljem saab, seda
veel ei oska öelda. Oli plaanis ka edasi õppima minna, kuid hetkel kahtlen, pole veel kindel. Ausalt öeldes tahaks natuke õppimisest
puhata.
Kuidas hindad Avinurme muusikaelu?
Ma arvan, et meie valla muusikaelu on alati
olnud väga aktiivne, sest Avinurme inimesed
on juba sellised, kes kogu aeg tahavad midagi
teha ja organiseerida. Ja mis kõige tähtsam seda tehakse hästi! Avinurmes toimub kogu
aeg mitmesuguseid üritusi, kus löövad kaasa
kõik isetegevuslased: koorid, ansamblid, orkestrid, solistid, tantsijad. Leian, et on tehtud
suur areng muusikaelus, mis mõnes mõttes on
seotud ka kommunikatsioonivõimaluste paranemisega.
Peale selle, et Avinurme rahvas ise on suur
laulurahvas ja pillimängijad, käib seal sageli

külalisesinejaid. Juhtub üsna sageli, kui ema
helistab ja ütleb, et läheb kontserdile.
Alati peetakse lugu traditsioonidest, kuhu
kuulub ka muusikaline külg. Üheskoos musitseerimine liidab inimesi ja annabki rahvale
meie-tunde. Nagu üks minu õpilane kirjutas:
”Muusika ühendab inimesi läbi südame ja
hinge. Muusika aitab alati!” Nii palju, kui oma
lapsepõlvest mäletan, on alati olnud jaanipäeval rongkäik ja jaanituli, kuhu tulevad kokku
nii noored kui vanad ning selle raames toimuvad mitmed kontserdid nii kirikus kui laadaplatsil. Ühesõnaga - Avinurme võib enda üle
uhke olla. Peaasi, et jätkuks alati muusikasõpru ja tegusaid inimesi!
Mida andis Sulle osalemine Miss Maailma valimistel?
Eks ma olen ikka see, kes olen, aga kogemus ja mälestus on see loomulikult kogu
eluks. Kui varem esinedes sõrmed klaverit
mängides ikka värisesid ja jalad võbisesid, siis
nüüd seda probleemi enam pole. Saja missiga
laval olla on päris tore ja vahva, aga kui pidin
üksinda laval esinema ja tervele maailmale
klaverit mängima, siis seda ei unusta ma küll
kunagi. Nii et enesekindlust ja julgust sain
sealt kõvasti juurde.
Muidugi oli ka lennureis iseenesest omaette
ooper – öö Hiina lennujaamas ihuüksinda, kus
ainsad kaaslased olid moskiitod ja kus keegi
inglise keelt ei mõistnud! Kuid õnneks kohtasin alati õigel ajal ja õiges kohas õigeid inimesi. Minu moto on : „ Kõige olulisem on uskuda iseendasse.” See on see jõud, mis elus edasi viib ning kogemused on need, mis seda
omakorda täiustavad.
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Mälestusi olnust 2.
KALJU JALAKAS
Kaunissaare talu perepojad võtsid Kaitseliidu
moodustamisest aktiivselt osa. Lipnik Jalak
saatis novembri algupäevil gümnaasiumiõpilase Johannes Jalaka (arvati,et gümnaasiumimütsi kandmine võimaldab paremini okupatsioonivõimu valvepostidest läbi saada) Tartusse
Julius Kuperjanovi juurde ülesandega saada
täpsemat informatsiooni kohaliku Kaitseliidu
organiseerimise kohta. Kohtumisest on Johannes kirjutanud järgmist: ”Kuperjanov sisendas mulle suuri lootusi. Saan kaasa paki üleskutseid Lohusuu, Avinurme ja Mustvee meestele – alustagu kohe Kaitseliidu organiseerimisega.”
Avinurme kaitseliitlastel õnnestus lahkuvatelt sakslastelt hulgaliselt relvi ja laskemoona
saada. Peagi saabusid Lohusuu lähistele punaväe üksused, mille kooseisus 450-500 meest.
14. detsembril 1918 toimus siin lahing, millest
võtsid osa ka Avinurme mehed. Kuid punaväe
ülekaal oli nii suur, et pärast paaritunnist lahingut tuli taanduda. Kaunissaare talust läks seekord punaste vastu võitlema neli meest: Karl,
Johannes ja siin sõjapaos olnud Viljandimaa
mehed alamleitnant Leisk ja leitnant Eerik.
Maetsma külast läksid vabaduse eest võitlema
veel Voldemar Jalak (Kopra talust), August
Tooming (Reiera talust) ja Johannes Kask
(Uuetalu talust).
Mõningate andmete järgi võttis Vabadussõjast osa 17 Avinurme kaitseliitlast. Esimesed
lahingud, millest osa võeti, toimusid Lohusuus,
Jõgeval ja Aidus. Aidu lahing oli üks suuremaid, siin peatati punaste sissetung Eestisse.
Avinurme mehed paiknesid Lahavere külas,
nad määrati 2. üksiku jalaväerügemendi I pataljoni IV roodu koosseisu, kus neist moodustati maakuulajate (luurajate) komando. IV roodu ülemaks oli kapten Karl-Eduard Lamp. Pärast Aidu lahingut 1919. aasta jaanuari alguspäevil levis Avinurmes kuulujutt, et Aidu suures lahingus on palju Avinurme mehi surma
saanud. Kaunissaare noorperenaine Marie pani
suure südamevaluga hobuse ree ette, jättis oma
väikese lapse Evaldi koju Mari hooleks ja sõitis läbi rinde Jõgevale, et oma lähedased langenud sõjamehed ära tuua. Selleks ajaks olid
eesti väed Jõgeva juba tagasi vallutanud. Kui
Marie asunud oma surnud mehi taga nõudma,
vastatud talle naerdes, et minge läbi metsade
koju tagasi ja oodake oma meeste kojutulekut.
Nad on elus ja terved, aga enne on tarvis punased Eesti aladelt välja kihutada.
Marie kojuminek ei läinud libedasti, ta sattus
punaste kätte, kes võtsid ära tema hea hobuse
ja andsid suure palumise peale vastu ühe vana
kurnatud kronu. Lõpuks jõudis Marie ikkagi
õnnelikult koju, kuid mehi tuli oodata veel üle
aasta.
Avinurme meeste sõjatee jätkus Tartu ja
Lõuna-Eesti suunas. Koos soomusrongiga vallutati Voldi raudteejaam ja Tartu linn. Tartust
liiguti Luunja suunas, üle Emajõe jõuti Kriimanni mõisa. Edasi Orava mõisa vallutamisel

oli juba suurem lahing. Lõpuks jäädi peatuma
Võru - Petseri raudteest põhja pool. Veebruari
alguses alustati siit rünnakut Petseri vallutamiseks. Sellest lahingust võttis Avinurme meeste
rühm täies koosseisus osa. Punavägi osutas
tõsist vastupanu. Petserist saadi saagiks hulgaliselt sõjavarustust ja võeti mitukümmend vangi. Avinurme meestel õnnestus Vadi külast
pärit oleva Karl Sõbra aktiivse tegevuse tõttu
sõjasaagiks saada üks raskekuulipilduja Maksim, millest oli edaspidi rühmal palju abi.
Edasi liiguti Läti territooriumil Marienburgi
ja jõuti Jakobstadtini. Alates veebruari lõpust
algas punavägede suure ülekaalu tõttu eesti
vägede taganemine Võru suunas. Haanja kõrgendikud käisid vahelduva eduga käest kätte.
Märtsi alguses langes punaste kätte Petseri,
paar päeva hiljem Vastseliina ja Orava mõis.
Avinurme meeste rühm oli jõudnud tagasi
kohtadeni, kust hiljuti oli rünnakut alustatud.
Saadi juurde abiväge ja asuti uuesti Orava
mõisat vallutama. See osutus küllalt raskeks.
Petseri suudeti uuesti vallutada alles märtsi
lõpuks. Edasi liiguti Pihkva suunas, mis vallutati 25. mail 1919. II jalaväerügement koos
Avinurme meestega jäi külgkaitsesse
Marienburgi suunal. Siin Pankovitsa ja
Dubrovka küla läheduses toimusid Avinurme
meestel pikaajalised kaitselahingud. Punaväed
avaldasid väga tugevat survet Võru suunal.
Johannes Kask (meie onu) läks paari mehega
Dubrovka küla lähistel luurele ning sai surmava kuuli südame piirkonda. Ta suri teel Tartu
haiglasse.
Mõned päevad hiljem läks meie isa Karl
Jalak (perekonnanimest Jallakas oli mingil ajal
saanud Jalakas ja siis Jalak) koos Karl Sõbra ja
Voldemar Jalakaga Pankovitsa küla lähistel
luurele. Küla oli punaste poolt maha jäetud.
Lepiti kokku, et Karl läheb küla keskteed, teised küla äärt mööda. Üks poisike teatas Karlile, et küla teises otsas asub vaenlase poolt mahajäetud raskekuulipilduja koos hobusega.
Karl hakkas liikuma juhatatud suunas. Aga
küla keskel kargas kusagilt aia tagant välja
punaväelane ja tulistas Karlile kuuli rindu,
misjärel ta raskelt haavatuna maha kukkus.
Karl Sõber nägi juhtunut, jooksis ise hobuse ja
kuulipilduja juurde, hüppas vankrile ning sõitis
Karli juurde, kuhu ka Voldemar Jalak oli jõudnud. Nad tõstsid haavatu vankrile ja kihutasid
tagasi oma väeosa juurde. Hiljem selgus, et
Karl oli kindlast surmast pääsenud tänu rinnataskus olnud taskuraamatule, mis suunas kuuli
südamest kõrgemale. Kuul läbistas kopsu vasakpoolse ülemise nurga ja väljus seljast. Sellega lõppes Karl-Richard Jalaka sõjatee. Tuli
haigla ja pikkamisi paranedes kodune järelravi.
Haav paranes täielikult ega olnud takistuseks
edasisel töötegemisel.
Avinurme meestest said mitmed surma, sealhulgas August Toomingas Reieralt, Evald Jalaka tulevase naise Ilse isa. Aruka tegevuse ja

vapruse eest esitati mitu Avinurme meest kõrgema autasu Vabadusristi saamiseks. Üks nendest oli kindlasti Karl Sõber Vadi külast.
Maetsmast esitati Vabadusristi saamiseks Johannes Kask ja Karl Jalakas. Riigiarhiivi F.541
N.1S.122 Vabadusristiga autasustamise ettepanekust loeme: “29. jaanuaril 1919. a. luuramise käigul Trostjanka küla all võttis Jalak ühes
teise sõduriga ühe enamlase komissari ühes
asjaajajaga ja 2 soldatiga vangi, kellelt mitmed
dokumendid ja muid tarvilikke teateid vaenlase
jõu ja seisukohtade kohta saadi.” Vabadusristi
saajate hulgas aga tema nime ei leidu. Haavatasaamisest paranedes pöördus Karl siiski veel
sõjaväeteenistusse tagasi ja demobiliseeriti 28.
aprillil 1920. Selle päeva kohta on säilinud
juuresolev pilt, millel ka tema sõjakaaslased
alamleitnant Leisk, tema ise - kapral Karl
Jalak, nooremallohvitser Ernst Wiks ja reamees Rudolf Kits.

Pärast Siberist asumiselt tagasitulekut elasid
Karl ja Marie Jalak oma viimased eluaastad
poeg Heino juures Harjumaal Assakul. Marie
suri 11. novembril 1968, Karl 29. augustil
1971. Mõlemad on maetud Avinurme kalmistule.
Karli vend Johannes Jalak tegi samuti läbi
Vabadussõja, oli esialgu maakuulajate komando ratsaluurerühma koosseisus ja hiljem roodu
kirjutaja. Vabadussõja lõppedes jätkas ta teenistust Eesti Kaitseväes. Lõpetas selleaegse
Tondi sõjakooli Tallinnas, sai ohvitseri auastme
ja tehnilise ettevalmistuse side alal. Nõukogude võimuorganid arreteerisid Johannes Jalaka ja
sõjatribunali otsusega mõisteti ta surma. Otsus
viidi täide 23. jaanuaril 1942 Molotovi (hiljem
Perm) linna vanglas ja ta maeti tundmatusse
hauda.
Toimetuselt: Avaldasime Kalju Jalakase
kirjapandu siinkohal lühendatult. Täies mahus saab mälestustega tutvuda Avinurme
Koduloomuuseumis.
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4. juunil Laste laulupidu Toila laululaval.
10. juunil k. 20.00 Noortepidu Ulvi staadionil.
10.-11. juunil EELK laulupäev Tartus.
Osaleb Avinurme naiskoor.
11. juunil Tuhamägede tantsupidu Kohtla
vallas Sinivoore mäel. Osalevad segarahvatantsurühm ja Ulvi naisrühm.
11. juunil Meeste laulupäev Pärnus.
17. juunil k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses film Ooperifantoom.
18. juunil Peipsiäärsete maakondade laulupäev Elvas. Osalevad Avinurme naiskoor
ja meeskoor.
21.-23. juunil Soome sõprusvalla Artjärvi
kollektiiv Avinurmes.
23. juunil Avinurme VI PÜTILAAT. JAANITULI. Simman. Mängib ansambel
TEST.
K.17.00 laulab kirikus TÕNIS MÄGI.
24. juunil k.12.00 Kalmistupäev Avinurmes.
25. juunil Avinurme Kultuurikeskuses Avinurme Keskkooli lõpupeod.
9. klass k. 15.00, 12. klass k. 18.00.
25. juunil k. 21.00 Jaanituli Ulvil.
3. juulil k. 11.00 Leeriõnnistamine Avinurme kirikus.
10. juulil k. 11.00 Kuldleeripüha Avinurme
kirikus.

15.-17. juulil Käsitöölaager naistele Avinurme pastoraadis (10 osalejat). Info
534 04 432.
15. juulil k. 20.00 Avinurme Kultuurikeskuses DISKO. DJ Edvin Paidest.
18.-20. juulil Noortelaager Avinurme pastoraadis (13-16aastastele, 15 osavõtjat).
Info 534 04 432.
16.-20. juulil Taani folkloorirühm Avinurmes.
21.-23. juulil Lastelaager Avinurme pastoraadis (7-12aastastele, 20 osalejat). Info
534 04 432.
24. juulil k. 18.00 Vadi kooli kolgas ansambli Apelsin heategevuskontsert Vadi koolimaja rekonstrueerimiseks.
30. juulil Oonurme laulupäev. Osalevad
Avinurme naiskoor, meeskoor ja puhkpilliorkester.
31. juulil k. 12.00 Kalmistupäev Avinurmes. K. 14.00 Kirikukontsert: laulavad
MAARJA-LIIS ILUS ja KOIT TOOME. Pääse 70.- ja 40.4.-9. augustil Muusikapäevad Soome sõprusvallas Artjärvil ja Rootsi Sunne
kommuunis. Osalevad Avinurme naiskoor ja puhkpilliorkester.
7. augustil Eesti kultuuriseltside päev Illuka mõisas.

KUS ASUB POSTIPANK?
Avinurmes oskavad sellele küsimusele
kindlasti vastata vähemalt need inimesed, kes
on külastanud postkontorit. Sest juba aastaid
pakuvad Eesti Post ja Eesti Ühispank üheskoos võimalust kasutada postkontorites pangateenuseid. Siit ka nimetus Postipank.
Milliseid pangateenuseid Postipangas
teha saab?
Kohe alguses olgu öeldud, et Postipanka
on võimalik kasutada kõikidel postkontori
külastajatel. Näiteks saab klient Postipangast
raha välja võtta. Selleks peab olema pangas
arvelduskonto. Kui arvelduskontole on kantud näiteks palk või pension, siis on selle väljavõtmine Postipanga kaudu sama lihtne nagu
sularaha automaadist. Postipangast saavad
raha kõikide pankade kliendid.
Suuremate maapiirkondade postkontoritesse on paigutatud kaarditerminalid. Sellistes
Postipankades kasutab klient pangatoimingute tegemiseks oma pangakaarti. Tänu pangakaartide ristkasutamise võimalusele saavadki
pangatehinguid teha kõikide pankade kliendid. Ka Avinurme Postipangas on see võimalik.
Kuid mida teha siis, kui arvelduskontot
veel ei ole?
Postipankades on võimalik arvelduskontot
avada kõikidel eraisikutel. Kuna koostööAvinurme Kultuurikeskus õnnitleb
KATRE ja VERNER MÖLDERit
pisipoja MATTHIASe
sünni puhul

partneriteks on Eesti Post ja Eesti Ühispank, siis on võimalik avada just Ühispanga
arvelduskontot. Arvelduskontoga koos on
võimalik saada koheselt Postipanga kaardi
omanikuks või tellida endale näiteks VISA
deebetkaart. Juriidilised isikud ei saa küll
Postipangas kontot avada, kuid saavad oma
pangakaardi vahendusel tehinguid teha.
Arusaadavalt ei ole arve avamisel takistuseks kontode olemasolu mujal pankades.
Vastupidi – arvelduskonto ja pangakaart
tulekski kindlasti Ühispangas avada, sest
siis on Postipanga teenustasud kõige soodsamad. Nimelt lisandub mitte-Ühispanga
kaarditehingute tegemisel teenustasule veel
ka nn. kaardi ristkasutuse tasu. Selle suurus
on erinevatel pankadel isesugune, vahemikus 3 – 17 krooni. Ühispanga kaardiga saab
eraisik Avinurme Postipangast raha kätte
tasuta.
Postipangas võib teha ka sissemakseid
oma kontole ja maksekorraldusi.
Lisaks pangatehingutele on Postipangas
võimalik sõlmida ka lepinguid, mis teevad
arveldamise veelgi mugavamaks. Kuid nendega saate lähemalt tutvuda Avinurme Postipangas.

DIANA OŠUR,
Jõhvi Peapostkontori teenindusjuht
Täname valla konstaablit Anatoli
Bõstrovi, kelle hea töö tulemusena tabati
vargad ja saadi kätte varastatud asjad.
OÜ Puunõu
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Noored tammed
Laekannu külast Kaara talust.
Tel 534 96 808; 534 76 204; 33 27 107
OSTAME kasvavat metsa
ja metsakinnistuid,
ka raiutud metsamaad.
Ettemaksu võimalus.
Tel 50 695 54
E-mail: metsad@hot.ee
Firma OSTAB paberipuid ja palke.
Ka metsakinnistuid.
Tasu kiire, vedu meilt.
Tel 51 157 37; 77 67 354
OÜ Landeker OSTAB kasvavat metsa
ja kinnistuid
hinnaga kuni 120 000 kr/ha.
Tasu kohe!
Tel. 51 104 15; 51 798 66 Faks 6335 576
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