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ARENGUKAVA TÄPSUSTUB
JA TÄIUSTUB
Avinurme valla esimene arengukava hõlmab aastaid 1992 - 1999. Selle kokkupaneku juures oli vastutav osa tollasel valla sotsiaalnõunikul Vilma Raimetsal. Vahemikuks 2000 - 2005 arengukava täpsustati ja
täiustati. Nüüd on aeg taas uus arengukava kokku panna, seekord aastateks 2006 2010.
Arengukava töörühma kuuluvad vallavanem INDREK KULLAM, vallavolikogu
esimees ANTS RUMMEL, volikogu aseesimees TIIT ROONE, volikogu kultuuri- ja
hariduskomisjoni liige AIVAR SAARELA
ja taas VILMA RAIMETS, kelle ülesandeks on alates 1. septembrist arengukava
kokkupanemist juhtida ja koordineerida.
Kuidas uue arengukava kokkupanek edeneb, sellest annabki ülevaate VILMA RAIMETS.
Arengukava koostamine on protsess, mis
peab määrama valla tegevuse eesmärgid pikemaks perioodiks, antud juhul aastani 2010.
Heas arengukavas on tegevused kooskõlas
vajaduste ja eesmärkidega. Kava eesmärgiks
on arengu kavandamise tulemina rahuldada
paremini elanike vajadusi, nii et oleks rohkem
omaalgatust, valikuvõimalusi ja demokraatiat,
mitmekesisem ja parem kohalike teenuste
kvaliteet ning tulemuslikum omavalitsuse
tegevus.

Avinurme valla arengukava aastaiks 2006 2010 koosneb kuuest osast.
1. Ülevaade hetkeolukorrast ja arengueeldustest.
2. Valla tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja
ohtude analüüs.
3. Valla arenguvisioon aastaks 2010.
4. Eesmärgid ja ülesanded arenguvisiooni
elluviimiseks.
5. Tegevuskava aastani 2010.
6. Arengukava täitmise jälgimise ja uuendamise kord.
Selleks et arengukavas püstitatud ülesanded
saaksid elulähedased, on vaja kaasata selle
koostamisse võimalikult palju vallaelanikke.
Tahan rõhutada, et see on kollektiivne töö.
Küllaltki aktiivselt on juba oma sõna sekka
öelnud külarahvas. Kokkusaamistel külavanemate ja külarahvaga on tehtud palju asjalikke
ettepanekuid külaelu parandamiseks. Samuti
on räägitud sellest, mis on meie vallas head
ja mida tuleks kiiremas korras ära teha.
Rõõmustab see, et vallavalitsuse töötajad,
valla allasutuste juhid, volikogu komisjonide
esimehed ja teised asjaosalised on aktiivselt
lülitunud arengukava koostamisse. Analüüsitakse senitehtut, antakse hinnang hetkeseisule,
tuuakse välja oma töölõigu tugevad ja nõrgad
küljed, ohud ja võimalused ning püstitatakse
uued eesmärgid.

Kui esimeses arengukavas määratleti
valla peamised arengusuunad ja pöörati
suurt tähelepanu eelkõige organisatsioonilistele küsimustele – ilma selleta poleks
valla staatust saadudki -, siis teine arengukava oli juba põhjalikum. Selles olid määratletud kõigi eluvaldkondade tugevad ja
nõrgad küljed ning arenguvisioonid. Puudus ainult tegevuskava.
Seekord on põhjalikul analüüsil baseeruvate strateegiliste eesmärkide püstitamise kõrval palju tööd juba ära tehtud
konkreetse tegevuskava koostamiseks.
Töörühm ootab edasiselt vallaelanike soove ja ettepanekuid. Andke teada, kas suuliselt või kirjalikult, mida oleks vaja järgnevate aastate jooksul vallas muuta või paremini
teha. Ainult ühiselt tegutsedes saab arengukavast tõhus vahend erinevate eluvaldkondade arendamisel, mille ellurakendamise tulemusena kasvab elanike heaolu ja rahulolu.
Ja lõpuks - kui arengukava on volikogu
poolt kinnitatud, tuleb asuda seda täitma. See
vastutusrikas ülesanne langeb 16. oktoobril
valitava uue volikogu liikmete õlgadele.
Praegu on õige aeg küsida kõigilt volikokku pürgijatelt, kas nad on selleks valmis, milline on nende tulevikupilt, eesmärgid ja konkreetne tegevuskava, miks
nad tahavad volikokku minna ja mida
tahavad seal ära teha.
Ühendust saab telefonidel 33 97 431 või
534 83 786, e-mail: vilma@avinurme.ee.
Postiaadress: 42 101 Avinurme Võidu 9

Ida-Virumaa
omavalitsustest tunnistati
tänavu heakorrakonkursi
võitjaks Avinurme vald.
Pildil Võidu tänav
Avinurmes.
AIVAR SAARELA foto
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Kahele esitatud küsimusele vastab Avinurme vallavanem INDREK KULLAM.
*Teatavasti on Avinurme vallal sõprusleping Soome Artjärvi vallaga. Millises
seisus sõprussidemete arendamine praegu
on?
*Kes hooldab Ulvi – Piilsi riigitee lõiku?
Missugused kohustused on tee hooldajal?

Koostöölepingu Artjärvi ja Avinurme
vallaga kirjutati alla käesoleva aasta 8.
septembril Soomes Kotka linnas.
Artjärvi ja Avinurme valla sõprussuhete
ja tegevuse eesmärgiks on tutvustada laiemalt sõprusvaldade tegevust ja selles peituvaid võimalusi ning edendada üleeuroopalise haarde kujunemist ja kodanike
kaasamise võimalusi (programm
“Kodanike Euroopa”).
Sõprusvaldadena tegutsedes korraldavad
vallad ühiseid koolitusseminare, teavituskampaaniaid ja konverentse. Valdade elanike kohtumisi korraldatakse sõprusvaldade külaskäikude ja tutvumiskülastuste
näol.
Sõprusvaldade vahelist tegevust teostatakse järgmiste koostöövormide kaudu:
- valdade juhtorganite, ametnike, haldustöötajate ja vallaelanike vaheline koostöö
- koolide ja õpilaste vaheline koostöö
- personalivahetusprogrammid
- sotsiaaltöötajate vaheline koostöö
- koostöö kultuuri, turismi ja muuseumide
alal
- keskkonna ja tehnikaspetsialistide vaheline koostöö

- Euroopa Liidu projekte ja finantseerimist puudutav koostöö.
Sõprusvaldade tegevuses võivad osaleda
ka kohalikud mittetulundusühingud ja
kogudused.
***
Antud teelõiku hooldab AS Talteri Lohusuu teemeister. Tee korrashoid toimub

Avinurme vallavanem Indrek Kullam ja Artjärvi vallavanem Kimmo Kuparinen sõpruslepingut
kinnitamas.
ANTS RUMMELI foto

Aasta algusest on saanud sarjas “Ajame juttu” sõna Avinurme vallavolikogu
liikmed, kes on vastanud küsimustele selle kohta, kuidas neil on õnnestunud
ellu viia seda, mida nad lubasid pärast valimisi vallalehes. Kaks volikogu liiget
on loobunud oma mõtete avaldamisest.
Täna saavad sõna HANS MÕTTUS, JAN TOOMING ja AIVAR SAARELA ,
kes kandideerisid Valimisliidu AVINURME ridades.
Kolm aastat tagasi moodustati vallavolikogu koosseisus esmakordselt kultuuri- ja
hariduskomisjon. Teie, HANS MÕTTUS,
olete selle komisjoni esimees. Kuidas aitas
nimetatud komisjon lahendada kultuurija hariduselu ees seisvaid probleeme? Mida jõudsite ära teha?
Volikogu töö õigeks mõistmiseks oleks
hea meelde tuletada volikogu liikmete kohustused, vastutus ja ülesanded. See tähendab, et iga volikogu liige peab leidma aega
ja tahtmist tegelda kogu valla ees seisvate
murede ja raskuste lahendamisega. On vaja
avaldada oma arvamust ja nägemust, teha
ettepanekuid valla elu paremaks korraldamiseks. Kõige tähtsam on valla majandamiseks
rahaliste vahendite õige ja otstarbekas kasutamine.

vastavalt tee kategooriale. Antud tee olukorraga ei saa loomulikult rahul olla, kuna truubid olid suvi otsa remontimata,
samuti ei niidetud suve jooksul kordagi
teeääri.
Tee mittekorrasolekust peaks informeerima Lohusuu teemeistrit või vallavalitsust.

Põhiliseks volikogu töötegemise kohaks on
komisjonid, mis on moodustatud vallaelu
valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks antud valdkonnas, volikogule ja
valitsusele arvamuste esitamiseks ja otsuste
projektide ettevalmistamiseks ning läbiarutamiseks. Komisjon ei saa ise ilma volikogu ja
vallavalitsuse mõistmise ning koostööta midagi ära teha.
12liikmelise haridus- ja kultuurikomisjoni
esimene tegevusaasta kujunes üsna töörohkeks haridusvaldkonnas, kuna oli päevakorras valla kahe kooli – Avinurme Keskkooli ja
Ulvi Põhikooli majandamine. Toimus rohkesti kohtumisi ja arutelusid paljudes erinevates ringkondades. Lõpptulemusena esitas
komisjon volikogule oma nägemuse, mis
seisnes Ulvi Põhikooli tegevuse jätkamises
veel ühe aasta ulatuses. Ent volikogu otsustas

Ulvi kooli sulgeda. Edasi keskendusime
Avinurme Keskkooli edasisele arengule,
eelkõige koolihoone remondi vajadusele
ning keskkooli ossa eelkutseõppe sisseviimisele.
Peale kooliga seotud küsimuste on tegeldud paljude kultuuri ja spordiga seotud teemadega. Kuna kultuuritöö on vallas suhteliselt heal järjel, siis küsimused selles valdkonnas ei olnud väga pingelised. Võib mainida, et haridus on vallas suhteliselt kõige
enam rahastatud valdkond.
Komisjoni tööst rääkides tuleb tunnustada
selle liikmete tööd ja entusiasmi. Enamik
meist on osa võtnud Avinurme suurürituse pütilaada ettevalmistamisest ja selle korraldamisest. Siinkohal tänu kõigile komisjoni
liikmetele nende töö ja tegemiste eest! On
palju asju, mida on veel vaja teha ja on palju, mida on võimalik paremini teha ning
sinnapoole peamegi kõik edaspidi püüdma.
Loodan uuelt volikogu koosseisult paremat
töökorraldust, häid ettevõtmisi ja selget
mõistust, et elu Avinurmes paremini korraldada.

Avinurme Valla Leht
JAN TOOMING, olete vallavolikogus
kõige noorem, küllap ka sellest kolme aasta tagune mure Avinurme noortekeskuse
loomise pärast. Ütlesite toona nii: “Arvan,
et säärast noorte kooskäimise kohta on
kindlasti vaja. Selleks on kultuurikeskuses olemas isegi nn diskosaal, mis vajab
väljaehitamist. Kindlasti peab sellel olema
ka juhtiv inimene, kes vastutab noortega
tehtava töö eest, aga samas ka ruumide
korrasoleku eest. Tahan volikogus seista
selle eest, et noortekeskuse loomise mõte
teoks saab.” Mis on tänaseks muutunud?
Minu sattumine volikokku oli suuresti juhus. Ettepanek kandideerimiseks tehti mulle
viimasel minutil - veidi järele mõelnud,
nõustusin. Selle peale ei mõelnudki, et mis
siis saab, kui valituks osutun. Valimisliidus
AVINURME oli 14 inimest ja nende seast
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kõige rohkem hääli koguda oli päris suur
üllatus.
Esimesed muljed volikogust ja selle tööst
polnud kuigi meeldivad, pidevalt hõõruti
meile nina alla suhet kaheksa-kolm, et nõustuge meiega või sõidame teist teerulliga üle.
Õnneks jõuti ühel hetkel arusaamiseni, et nii
edasi minna ei saa, et taoline teguviis on rohkem eelkooliealiste pärusmaa, kes märja liivaga liivakastis mängivad.
Kolm aastat tagasi küsiti minu käest: Mida
ma arvan Noortekeskuse loomisest vallas?
Nüüdseks on see loodud Avinurme Avatud
Noortekeskuse näol, eestvedajaks Anne Velt.
Ulvil on olemas Huvimaja endise koolimaja
baasil, aga Avinurmes ruumid ikkagi puuduvad. Noorte koosolemise kohaks ei sobi minu arvates mingi ruum kusagil ametiasutuses
(koolimajas, kultuurimajas, lasteaias), vaja

oleks ikkagi päris oma maja. Maja oleks
isegi olemas (endine elektrijaama hoone
Avijõe kaldal) ning selle praegune omanik
toetab kahel käel niisuguse idee realiseerumist, et noortel oleks omaette koht, kus neid
ei segataks. Usun ja loodan väga, et inimesed ja raha pole veel selle idee tarbeks kadunud.
Minu soovitused järgmisele volikogule ja
nende liikmetele on: rahulikku meelt ja kainet mõtlemist, et enamik vaidlusi toimuks
komisjonides, mitte volikogu istungil, et
kriitikat ja teisitimõtlemist ei võetaks kui
isiklikku solvangut. Koostööd kõigile!

***
AIVAR SAARELA, eelmistel vallavolikogu valimistel kandideerisite volikogusse
Valimisliidu AVINURME nimekirjas.
Olete Reformierakonna piirkondliku organisatsiooni juhatuse esimees ja teie piirkonna liikmete arv läheneb 30-le. Seekord
kandideerite erakonna nimel. Kuidas hindade valimisliidu vastutust valimiseelsete
lubaduste jagamisel ja täitmisel?
Eelmistel valimistel kandideerisin Valimisliidu AVINURME nimekirjas, kuna tol
momendil polnud Avinurme veel valmis
poliitilisteks valimisteks. Tookord olid põhirivaalid kaks valimisliitu. Tegelikult ei oma
maal nii suurt tähtsust see, millises nimekirjas kandideerid, valitakse ikkagi isikut. Veel
ei pea suurem osa valijatest esmatähtsaks
valimislubadusi, arvatakse, et nagunii ei
muutu midagi. Arvan, et erakondlike nimekirjadega kaasneb suurem vastutus lubatu

eest. Mida aeg edasi, seda rohkem tähelepanu hakatakse pöörama sisule.
Avinurmes on juba peaaegu kolm aastat
tegutsenud Reformierakonna Avinurme piirkonnaorganisatsioon, mis pole tegutsenud
“linnukese” pärast, vaid oleme teinud tugevat
tööd. Samas oleme jõudsalt kasvanud. Meie
liikmete arv läheneb tõesti 30-le.
Seekordsetel valimistel oleme väljas oma
nimekirjaga ja loomulikult kandideerin ma
oma erakonna nimekirjas. Võime kindlalt
öelda, et meie nimekirja kandidaadid on kõik
ka erakonna liikmed. Kuigi Reformierakond
lubab nimekirjadesse kaasata ka erakondadesse mittekuuluvaid isikuid, ei pea ma seda
õigeks. Eelmistest valimistest on näide mitte
kaugel Avinurmest, kus valimistel võitnud
erakonna mitteliikmetest kandidaadid hakkasid igaüks oma rida ajama, volikogu oli pikka aega “lõhki” ja kogu valla elu oli häiritud.

Seoses valimisliitudega jäävad õhku mõned küsimused.
Mis saab valimisliidus kandideerinu lubadustest siis, kui ta liitub erakonnaga, kellel
on teised lubadused? Elu on näidanud, et
inimesed teevad oma valiku ja see on ka
asjade normaalne kulg.
Kes vastutab lubaduste eest ja kuidas täidetakse lubatu juhul, kui valimisliit mingil
põhjusel laguneb?
Miks on valimisliidus ka erakondade liikmed? Valimisliit peaks olema võimalus volikogusse kandideerimiseks neil inimestel,
kes pole oma poliitilist valikut veel teinud.

Praegune
Avinurme vallavolikogu.
Vasakult:
ALLAN PUKK,
AIVAR SAARELA,
JAANA KANERMAA,
ANTS RUMMEL,
JÜRI-HENN UUETOA,
TIIT ROONE,
TIINA TUUR,
ARNOLD KOLLI,
HANS MÕTTUS,
JAN TOOMING ja
IVAR TEEVÄLI.
Indrek Kullami foto
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25. augustil 2005
1. Otsustati müüa:
Maetsma külas asuv teraviljakuivati otsustuskorras hinnaga 5000.1/9 mõttelistes osades Indrek Rummelile, Priit Toomingale, Neeme
Habakukele, Erich Mölderile, Ants Rajale, Andrus Toomingale,
Väino Linginenile, Indrek Kullamile ning Mati Korolile.
Ulvi kilpmaja otsustuskorras hinnaga 5000.- MTÜ Avinurme
Sotsiaal- ja Turvakeskusele.
2. Otsustati sõlmida Soome Artjärvi ning Avinurme valla
vaheline koostööleping.
3. Otsustati delegeerida vallavalitsusele lahendamiseks Heinar
Kõrre majavalduse juurde tee ehitamine.
4. Täiendati vallavolikogu otsust „ Detailplaneeringu
kehtestamine“
Punkt 1.1.Tegevuste planeerimisel Võidu tn 33 kinnistul:
1.1.1. Jälgida sotsiaalministri 04.03.2002. a. määrust nr 42 „ Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”.
( RTL 2002, 38, 511 )
Probleemide tekkimisel ehitada Võidu tn 31 ja 33 kinnistute vahele
müratõke, mille projekteerimine kooskõlastada vallavalitsusega.
1.1.2. Tagada avaliku korra täitmine.
Avinurme valla avaliku korra eeskiri on kehtestatud Avinurme
vallavolikogu määrusega nr 39 07.10.2004. a.
26. septembril 2005
1. Valimiste jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine.
2. Avinurme valla külavanema statuudi kinnitamine.
(Täpsemalt tutvustame nimetatud statuuti järgmises vallalehes.)

2. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmiseks:
FIE Endel Mäesepp - Räägu maaüksus ja Vahtra maaüksus
Kõrvemetsa külas
FIE Neeme Altpere - Pajumaa maaüksus ja Kiigevälja maaüksus Ulvi
külas
3. Anti nõusolek Tööstuse 3d maaüksuse erastamiseks Avinurme
alevikus.
Omanik Hans Mõttus.
4. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks:
FIE Andrus Tooming Ojasuu talu - Venelase maaüksus Tammessaare
külas.
5. Anti nõusolek Avinurme metskonna maatüki nr 19 jagamiseks.
6. Määrati valla valimiskomisjoni asukohaks vallavalitsuse kantselei.
24. augustil 2005
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Sünnitoetus 1000.Prillitoetus 200.Kriisiabiraha taotlejatele summas 880.Täiendav toimetulekutoetus taotlejatele summas 8300.Kanti üle hooldajatoetuse vahenditest 2278.- SA Mustvee Tervis.
Erivahendite rendi arvelt maksti välja 115.2. Suunati raha reservfondist 6 400.1400.- tublide noorte jahilaskurite osalemistasu Eesti
meistrivõistlustel
4500.- tegevustoetus MTÜ-le Nurmetuled
500.- osalustasu narkoosipüssi ostmiseks Torma vallas asuvale
metsloomade turvakodule.
3. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud talumaad:
Mare Vilbergi ja Valve Tederi kaasomandisse Soosilla maaüksus
ning Kaarlimäe maaüksus Alekere külas.
4. Väljastati projekteerimistingimused Avinurme alevikus asuvale
Juhandra kinnistule tiigi ja väikeehitiste rajamiseks
5. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmiseks
FIE Neeme Altpere - Pikassaare maaüksus Ulvi külas.
5. septembril 2005

18. juulil 2005
1. Väljastati kirjalik nõusolek Urmas Pajule abihoone ehitamiseks
Ulvi külas asuvale Paju maaüksusele.
2. Määrati sotsiaaltoetused
Matusetoetused a´400.Sünnitoetus 1000.Prillitoetus 500.Küttepuutoetus 500.3. Anti nõusolek Kõveriku külas asuva Lepa kinnistu ning
Tammessaare külas asuva Künka kinnistu jagamiseks .

1. Määrati sotsiaaltoetused:
Matusetoetus 400.Prillitoetus taotlejate vahel 1000.2. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmiseks:
FIE Endel Mäesepp - Küti maaüksus ja Tagaaru maaüksus Laekannu
külas.
3. Määrati hooldajad raske ja sügava puudega isikutele.
4. Väljastati ehitusluba Eltel Networks AS Võidu tn 28d
automaattelefonijaama konteineri püstitamiseks.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA

15. augustil 2005
1. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa erastamiseks:
FIE Lea Mäesepp - Miku maaüksus Kõrvemetsa külas.

Avinurme Vallavalitsuse töötajate vastuvõtuajad ja telefonid
INDREK KULLAM
IMBI KAARAMA
HELI KALAUS
HELJU PAAS
ARVI LIIV
JAAK TAMM
KAJA LABE
JUTA ROHI
MARIKA OOLBERG

vallavanem
E 9.00 — 15.00
vallasekretär
E — R 9.00 — 17.00
pearaamatupidaja
E 10.00 — 16.00 N 10.00 — 12.00
sotsiaalnõunik
E ja N 9.00 — 16.00
maanõunik
E 8.30 — 15.00
maakorraldaja
kassapidaja
E — R 9.00 — 15.00
elamumajanduse asjaajaja E 10.00 — 13.00
sekretär-asjaajaja
E — R 8.30 — 16.30

33 97 431
33 97 431; 52 98 874
33 97 521; 33 97 431
33 97 421; 33 97 431
33 97 431
33 97 431
33 97 431
33 97 431
33 97 431
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KANDIDAADID
KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGUSSE
AVINURME VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUSEGA
nr. 5 09.09. 2005. a.
otsustas Avinurme valla valimiskomisjon registreerida kandidaatideks
järgmised isikud ja anda neile siintoodud registreerimisnumbrid
Kandidaatide järjekord selgitati 9. septembril valla valimiskomisjonis
liisuheitmisega erakondade ja valimisliidu vahel.
Liisuheitmise juures viibisid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna esindajad

Eesti Reformierakond

Valimisliit Koduvald
nr 101 Ants Rummel
nr 102 Indrek Kullam
nr 103 Jüri-Henn Uuetoa
nr 104 Pille-Riin Kristmann
nr 105 Tiina Tuur
nr 106 Heli Ambos
nr 107 Ülo Kukk
nr 108 Kalev Karo
nr 109 Arnold Kolli
nr 110 Krista Pedak
nr 111 Arvi Karu

nr 115 Aivar Saarela
nr 116 Helju Paas
nr 117 Allan Pukk
nr 118 Tiit Roone
nr 119 Jan Tooming
nr 120 Hans Mõttus
nr 121 Jaana Kanermaa
nr 122 Peeter Velt
nr 123 Meelis Paas
nr 124 Aleksei Männiste
nr 125 Verner Mölder
nr 126 Meelis Vaher
nr 127 Tõnu Pärnaste
nr 128 Arvi Pihlak
nr 129 Anu Tooming
nr 130 Alli Kaarama

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
nr 112 Kerli Amor
nr 113 Anne Rosin
nr 114 Ingrid Amor

Eesti Keskerakond
nr 131 Laine Liis
nr 132 Paul Liis
nr 133 Mati Pärn
nr 134 Feliks Vaher
nr 135 Lea Mägi
nr 136 Heldur Kool
nr 137 Virve Kallavus
nr 138 Anu Toomla

AVINURME VALLAVOLIKOGU
O T S U S nr. 115
26.09.2005. a.
Jaoskonnakomisjonide moodustamisest
Vallas on kaks valimiste jaoskonnakomisjoni: Avinurme Kultuurikeskuses vallavalitsuse ruumis ning Ulvi Rahvamajas.
10., 11. ja 12. oktoobril saab eelhääletada oma valimisjaoskonnas kella 12.00 - 20.00-ni.
Avinurme valimisjaoskonnas saab eelhääletada väljaspool elukohajärgset jaoskonda eelhääletamise päevadel ja kellaaegadel.
Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel www.valimised.ee alates 10. oktoobri kella 9.00-st kuni 12. oktoobri kella 20.00-ni.
Valimispäeval, 16. oktoobril saab hääletada kella 9.00 - 20.00-ni.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Kui valija oma tervise seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist.
Kodus hääletamiseks esitab valija jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kuni valimispäeva kella 16.00-ni kirjaliku
taotluse.
Avinurme jaoskonnakomisjon:

Ulvi jaoskonnakomisjon:

Marve Mölder - komisjoni esimees
Liikmed:
Vello Sillamaa
Malle Pärn
Asendusliikmed: Arvi Liiv
Tiia Vabaorg

Urmas Ilves - komisjoni esimees
Liikmed:
Anu Tooming
Klaarika Klemm
Kalli Madisson
Asendusliikmed: Lehte Tooming
Silvi Leeben
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KOOS ON KERGEM
28. oktoobri õhtul toimus Avinurme Keskkooli hoolekogu laiendatud koosolek, kuhu
olid palutud valla haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed ning kohalike ettevõtete esindajad. Arutlusel oli küsimus, kuidas arendada
koostööd kohalike ettevõtjatega, et ühistegevus laieneks kaugemale kui sponsorrahade
küsimine.
Kokkusaamine oli tulus, sest tehti mitmeid
ettepanekuid ja kõneldi kogu valla mainet
puudutavatest küsimustest. Esile võiks tuua
kooli õpilasomavalitsuse mõtte algatada
kampaania “Suitsuprii klass”. Võistlus toimuks 5.-12.klasside õpilaste vahel. Täpne
reeglistik on veel väljatöötamisel. Põhimõte
seisneks aga kollektiivses vastutuses, kus
õpilased ise jälgiksid ennast ja oma kaaslasi,
keelates neid suitsetamast. Koosolekul oli
kõne all võimalus, et ettevõtjad toetaksid
üritust kas teemakohaste seminaride ja loengute korraldamisega või premeeriksid ühiselt
võitjaklassi. Õpilaste algatusele lisaks kuulutati selline konkurss ka vabariiklikult välja
ning sellel osalenud võitjad sõidavad loosiõnne tahtel reisile. Vabariiklikul tasemel
tegeleb “Ei suitsule” kampaaniaga meie vilistlane Aivar Haller, kellega oleme juba
alustanud läbirääkimisi meie ettevõtmise
toetamiseks.
Kõneldi muudestki koostöövõimalustest.
14.oktoobril tahame korraldada heakorrapäeva, mille käigus korrastaksime kooli ümbruse ja pakuksime abi ka muude valla objektide
heakorra tagamiseks. Selline ettevõtmine
leidis esimest korda aset eelmisel kevadel,
kui koristasime ühiselt teeääri ja vana kultuurimaja ümbrust. Siin saaksid ettevõtjadki
kampa lüüa, et selgitada välja abivajajad ja
üheskoos tööd organiseerida. Oodatud on

klassijuhatajate initsiatiiv, kes ise ettevõtetega ühendust võiksid võtta.
Huvitava mõtte pakkus Avijõe Seltsi juhatuse esimees Hans Mõttus, kes rääkis, et
selts on ühinenud Avijõe kallaste puhastamise projektiga. Eesmärk on ühiselt korraldada hoogtööpäevi, et jõekaldad korras
püsiksid. See mõjutab oluliselt ka kogu
aleviku heakorra üldpilti.
Käsitletavate teemadega seoses kerkis
üles küsimus töökasvatusest laiemas mõttes. Kuidas seda õpilastes arendada, et saavutada tulemus, kus laps mõistaks töö ja
selle kvaliteedi väärtust? Aleksei Männiste
pakkus siinkohal ühe võimalusena rahalise
preemia, sest inimese paneb liikuma motivatsioon. Tema oleks nõus välja panema
500 krooni suuruse preemia õpilasele, kes
kogub aasta jooksul kõige rohkem ühiskondliku töö tunde. Vast leiab selline mõte
toetust teistegi ettevõtjate seas.
Innovaatilise ideena pakuti välja mõte
teha interneti koolilist, kus kajastada värskeid kooliuudiseid, samuti arutleda üles
kerkinud teemadel, avaldada arvamust ja
pakkuda lahendusi. Listiga saaksid liituda
ettevõtlikud inimesed, kellele haridusküsimused korda lähevad, kes tahavad ja suudavad kaasa lüüa, mitte kõrvalt näpuga näidata või parastada.
Koosolekul kõneldi paljudest muudestki
muredest ja tehti erinevaid ettepanekuid,
millega kool oma tegevuse planeerimisel
võimalusel arvestab. Nii ehk saabki sõna
KOOSTÖÖ omale tõelise tähenduse ega jää
ainult rahaküsimise tasemele.
PILLE-RIIN KRISTMANN,
Avinurme Keskkooli direktor

KOOLISPORT
ON AU SEES
Avinurme Keskkoolis on sport au sees.
Meie tublid õpetajad ja treenerid on aidanud õpilastel jõuda auhinnaliste kohtadeni
nii maakonnas kui ka vabariigis.
Võrkpall
Treeninguid juhendab Anne Kallavus ning
noored on osalenud mitmel võistlusel. Parim
tulemus on Hansapanga koolivõrkpalliliiga
vabariiklikel võistlustel saadud 8. koht, mille
saavutasid kuni 9. klassi poisid. Võistkonnas
mängisid Urmo Paju, Kristjan Palm, Jevgeni Farkavets, Madis Kask, Villu Kukk,
Sven Kaldre ja Marko Velt.
Kergejõustik
Treener on juba aastaid kehalise kasvatuse
õpetaja Heli Ambos.
Siin saavutas Mirko Tooming TV 10 olümpiastarti XXXIV võistlussarja mitmevõistluse finaalis poiste nooremate vanuserühma 9võistluses vabariigis I koha 6624 punktiga ,
mis on selle võistlussarja kõigi aegade edetabelis 12. koht.
Juba teist õppeaastat järjest oleme võitnud
Eesti Koolispordi Liidu 4.-5. klasside poiste
4-võistluse.
Mareta Ilves saavutas selle aasta Eesti noorte meistrivõistlustel 4. koha kettaheites.
Järg 8. lk

Pilt EKSLi
spordikalendrist,
pildistatud Paides
21. septembril
vabariiklikul
teatevõistlusel, kus
saavutati 6. koht.
Võistlusel saavutasid
meie kooli 4.-5. klassi
poisid ja tüdrukud
pendelteatejooksus I koha
ning kombineeritud
teatejooksus II koha.
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ON RÕÕME,
ON MURESID
Linda Kivisild, toimetate juba mitu
aastat Avinurme vallalehte. Kas olete ka
ise siitkandi inimene? Kivisilla nimi on
siinmail võõras.
Minu sünnitunnistusel on märgitud, et
Linda – tollal Solba – sündis Tartumaal
Avinurme vallas Piilsi külas. Aga pärast
Piilsi Mittetäieliku Keskkooli lõpetamist
1950 viisid kooli- ja tööaastad mind siitkandist eemale. Kuigi oma ajakirjanikuteed alustasin pärast kolme koomeistriaastat tollase Mustvee rajooni ajalehe
“Oktoobri Tee” toimetuses. 1959 rajoon
kadus ja nii sattusin aastaks Haapsalu lehte, seejärel Tallinnasse. Linnakodu on alles
küll praegugi, aga enamiku ajast elan nüüd
oma sünnikodus Piilsis. Kivisilla nimi on
mul aastast 1990, enamiku ajakirjanikuaastaist olin Linda Kangur.
Kuidas sattusite Avinurme lehte tegema?
See oli pütilaada alguses. Siis sündis
Avinurmes Avijõe Selts, mille tegemistes
minagi koos abikaasa Lembit Kivisillaga
kaasa lõin. Pütilaata oli ju vaja reklaamida.
Kirjutasin vallalehele pika loo, aga siis
selgus, et Aire Jago ja Jüri Uuetoa, kes
lehte olid teinud, olid ameti maha pannud.
Nii tuligi leht endal kokku panna ja lugu
ilmus. Arvutitöö võttis enda peale Aivar
Saarela. Pütilaat oli uus ja kena üritus, pärast oli ju vaja lehes laadast kokkuvõte teha ja pilte ilmutada. Nii tegime veel ühe
lehe. Ja siis jäimegi tegema, sest teisi tegijaid polnud ja kahju oli ka asja pooleli jätta.
Muidugi on meil palju tublisid abilisi, nii
et lehte teeme ikka üheskoos.
Aga pean ütlema, et lehe tegemine nõuab
äärmist täpsust, sõnapidamist ja vastutustunnet. Nimed, arvud, faktid peavad kõik
olema mitu korda kontrollitud. On öeldud,
et seda, mis kord trükisõnas olnud, et raiu
pärast kirvega ka välja. Ja olgu või väike
nupp – nagu lehetegijad ütlevad – leheküljelt puudu, kokku panna ja trükki anda leh-

Avinurme Valla Lehe nõukoda oktoobrikuu lehte planeerimas. Kõik koosistumised ei ole nii
rõõmsad, aga seekord tähistatakse ka lehe toimetaja Linda Kivisilla ümmargust juubelit. Vasakult: Aime Salmistu, Küllike Pärn, Linda Kivisild, Aivar Saarela, Marika Schasmin, Imbi
Kaarama ja Vilma Raimets.
LEMBIT KIVISILLA foto

te ju enne ei saa, kui kõik lood koos on. Nii
et üks hooletu võib kogu töö seisma panna.
Mis teeb lehe toimetamise juures rõõmu, mis muret?
Eks hea on see, et paljudest Avinurme elu
sündmustest jääb mingi märk mustvalgel
maha. Kes mäletab aastatel 2001-2002 lehes
ilmunud sarja “Vanu ajalehti sirvides” Ants
Jalakase kogutud arhiivimaterjalidest, see
teab, kui tähtis ja huvitav on aegade pärast
ajalehes ilmunud sõnumikene. Nii et vallaleht on omamoodi ehk ka valla kroonika.
Loodan, et aasta jooksul ilmuvad kuus väikest lehekest riiulinurgas ikka alles hoitakse.
Ja eks ole hea seegi, et on saanud juttu teha
siitkandi toredatest, töökatest ja huvitavatest
inimestest. Suured lehed ju igale poole ei
jõua. Arvan, et ega me üksteisest enda kõrval eriti palju teagi. Heast ja huvitavast võib
ju ometi rääkida. Halvast me eriti kirjutanud
pole ja väikeses vallas on seda ka raske teha.
Muret teeb see, et vallarahvas ei löö lehetegemises eriti kaasa. Rubriigis “Küla küsib,
vald vastab” võiks vallaametnikelt hoopis
rohkem nõu ja infot küsida. Mõnigi probleem huvitab ju laiemat ringi kui ainult küsijat ennast. Ja väga tahaks, et lehele tuleks
sõnumeid ja uudiseid küladest. Alustasime

isegi sarja “Külauudised”, aga uudiseid
suurt ei laeku. Iga kiri jõuab kohale, kui
peale on märgitud: vallalehele ja toimetaja
nimi. Meiliaadress on lehe viimasel küljel
toodud ja telefon on 33 27 006. No nüüd
on küll vist sõnumiuputust oodata!
Nii väikest lehte on omamoodi raske teha. Millestki pikemalt kirjutada ei saa, ruumi napib. Valla ametlikud materjalid tuleb
ka kindlasti avaldada. Nii kärbimegi lugusid vahel lausa sõnahaaval. Ja lood ilmuvad väga väikeses kirjas, nii et vanadel
silmadel on lehte lausa raske lugeda.
Omamoodi naljakas on see, et ikka küsitakse vahetevahel, millal järgmine leht ilmub. Juba mitu aastat tuleb leht üle kahe
kuu, ikka veebruaris, aprillis, juunis,
augustis, oktoobris ja detsembris, tavaliselt
10.-15. kuupäeva vahel. Siis oodakegi uusi
uudiseid!
Küsis VILMA RAIMETS
Vallalehe nõukoda õnnitleb juubelil
Linda Kivisilda ja soovib ikka teravat
sulge, jõudu, tahet ning energiat Avinurme Valla Lehe toimetamisel, aga ka nõukoja innustamisel ja koolitamisel selle
vastutusrikka ülesande juures!

SUVELÕPUPIDU ADRAKUS
Laupäeval, 10. septembril oli Adraku külaplatsil taas hulganisti noori ja veidi vanemaid pidulisi lustimas.
Pidu peeti uuel külaplatsil, mis juba aastajagu asub suure maantee ääres Süvaoja
kaldal, mitte enam Männiorus, kus hulga
aastaid meie kooskäimiskoht oli.
Uus külaplats oli vahepeal ilmet muutnud: oja risust puhas, plats kenasti kujun-

datud ja tihe võpsik harvendatud. Imeilus
paik – selles on kõik veendunud.
Ka pidu õnnestus, sest külalisesineja Endla Tooming Laiuselt pani rahva laulma,
tantsima, võistlema ja lausa trikke tegema.
Tantsiti hoogsalt ansambli Tiina ja Urmas
pilli järgi – neid peetakse omainimesteks ja
nende lood on lustakad.
Hilissuvine õhtu oli imekena, pimenedes
süüdati lõke.

Õdus olemine oli ka pensionäridel, kes
meie külas on väga tragid ja toimekad.
Tore, et Adraku mehed, kes peo peakorraldajad olid, on asjalikud ja toimekad ning
aitavad külavanema mõtted alati teoks teha.
Nagu seda suvelõpupidugi.
Külarahva mõtted kuulas ära ja pani kirja
VIRVE KOLLI
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8. oktoobril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses opereti ja muusikali TEATRALISEERITUD KONTSERT-ETENDUS
“Vallutanud Meeli Operett”. Pääse 70.- ja
50.- Avinurme Keskkooli õpilastele kahe
sõbra pilet 70.14. oktoobril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses Soome Oravaisi ja Avinurme
meeskoori ÜHISKONTSERT.
15. oktoobril NOORTEPIDU.
28. oktoobril k. 20.00 Avinurme Kultuurikeskuse saalis ja kohvikus TANTSUÕHTU
noortele ja vanadele. Tantsuks mängivad
Mare ja Vallo, DJ Taavi Väike-Maarjast.
1. novembril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuse kohvikus HINGEDEAJA ÕHTU.

Musitseerib Reet Pappe oma õpilastega.
12. novembril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses ISADEPÄEVA TÄHISTAMINE. Vaivara valla taidlejate kontsert ja
pärast seda TANTS.
25. novembril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses MARDI-KADRI PIDU. Külla
tulevad Laekvere, Lohusuu, Oonurme, Torma jt. Mardid-Kadrid.
9. detsembril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses HELIN-MARI ARDERI trio
kontsert. Pääse 70.- ja 50.17. detsembril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses JÕULUPIDU KÕIGILE. Esinevad Avinurme valla taidlejad. Tantsuks
mängivad Tiina ja Urmas.

KOOLISPORT ON AU SEES
Algus 6. lk
Äramärkimist väärivad veel Silva Suvi, Liis
Schasmin, Aivar Kääni, Marko Velt ja
Margus Nigul, kes on tublilt esindanud kooli
maakonnas ning vabariigis.
Eelmisel õppeaastal osalesime esimest korda
spordi mälumängus “Bumerang”, osalemise
initsiaator oli meie kooli lõpetaja Age Raimets. Mängus pääsesime maakonnast regionaalvooru.
Korvpall
Korvpallitreeninguid 1991.aastal sündinud
ja noorematele poistele alustasime Avinurmes
2000. aasta sügisel. Alustanutest on tänaseks
sirgunud tublid mängijad, kes esinevad silmapaistvalt Eesti meistrivõistlustel ja samuti
turniiridel välismaal. Need on Marko Velt,
Ginataras Dalke, Rainer Amor ja Sven
Kaldre, kes kõik tänu vastutustundlikule suhtumisele treeningutesse on tõusnud oma vanuseklassi võistkonna liidriteks.
Võistlusreisid 1992. aastal sündinud poistega on meid viinud ka turniiridele Leetu ja
Lätti, kus väga võitlusliku mänguga on silma
paistnud Avinurme poisid Ginataras ja
Rainer.
Treener on Toomas Annuk Torma Spordiklubist.
Tubli korvpallur on veel Margus Nigul, kes
treenib korvpalliklubi “HITO” võistkonnas
ning kes sellel suvel osales koos võistkonnaga Itaalias minikorvpalliturniiril “Matera
International Tournament Minibasket in
Piazza”, kus võideti ülekaalukalt I koht.
Algklasside saavutused
Meie algklassid löövad vapralt kaasa aastaid toimunud võistlussarjades “Tähelepanu,
start!”, Dumle rahvastepallivõistlus ja Loo-

tuste Stardid. “Tähelepanu, start!” võistlussarjas saavutati vabariigis II koht.
Õpetaja Riina Väädi treenimisel suutsid
lapsed rahvastepallivõistlustel ennast vabariigis samuti II kohale võistelda.
Lootuste Startide võistlussarjas saavutati
maakonnas I koht.
Tublimad sportlased on Hanna-Liisa
Roone, Andra Pukk, Krista Kallavus,
Aveli Šmigelskite, Jane Kaldma, Aile
Rummel, Kerstin Kõrv, Pilleriin Pärn,
Tauri Tarakanov, Georg Kõrre, Mikk
Saarela, Margus Nigul, Tanel Paas, Vassili Farkavets, Martin Mölder, Ilmar
Kõrv, Kaspar Päll, Siim Schasmin ja
Laimis Dalke.
Jahilaskmine pakub taas huvi
Möödunud aastal taaselustus jahilaskmine
Avinurme lasketiirus. Meeldiv on tõdeda, et
tänasel päeval tegeleb jahilaskmisega täiskasvanute kõrval ka kuus koolipoissi: Siim
Suvi, Martin Oja, Andres Tooming, Risto Raimets, Ingvar Kullam ja KarlRichard Kullam. Osaletud on nii vabariiklikel ja piirkondlikel mõõduvõtmistel kui
ka kohalikul Mihkel Kaasiku mälestusvõistlusel. Kõigilt võistlustelt on toodud
auhinnalisi kohti. Lisaks “kõmmutamisele”
löövad poisid kaasa
lasketiiru
renoveerimis- ja korrastustöödel ning panevad õla alla võistluste läbiviimisel. Seni on
ettevõtmine teostunud tänu papade materiaalsele ja moraalsele toele.
Alaga saavad huvilised tutvuda kolmapäevastel treeningutel kell 17.00 Avinurme
lasketiirus. Poiste juhendajad on Riho
Pärn, Raivo Oja, Tarvo Sild ja Sulev
Tooming.

Väljaandjad: Avinurme vallavolikogu ja vallavalitsus
E-mail : avinurme@avinurme.ee vallaleht@avinurme.ee

MARIKA SCHASMIN,
Avinurme Keskkooli huvijuht
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QX-KODA OÜ

* PVC akende tellimise võimalus *
* aknalauad * veeplekid * paigaldus *
* viimistlus *
Samas fototööd * kiirfotod * passi- ja
portreepildid
Digitööd * vanade piltide restaureerimine * uus pilt slaidist, negatiivist, CD-lt või
pildilt
Müügil fotoalbumid ja pildiraamid.
Avatud T-R 9-15; L 9-14
Aadress: TARTU TN 7C (turuplatsil)
MUSTVEE
tel. 50 505 44; 52 316 85
OÜ Landeker OSTAB kasvavat metsa
ja kinnistuid
Hinnaga kuni 120 000 kr/ha
Tasu kohe!
Tel. 51 104 15; 51 798 66 Faks 6 335 576
Firma OSTAB paberipuid ja palke. Ka
metsakinnistuid. Tasu kiire, vedu meilt.
Tel 51 157 37; 77 67 354

Toimetus: Linda Kivisild ja Aivar Saarela
lk.kivisild@mail.ee
aivars@avinurme.ee
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Põltsamaa

