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Juuli — august 2005
Kas on anda mingit nõu, et inimesed mõningat infot kergemini leiaksid?
Suureks abiks oleks internet ja oskus infot
otsida, aga paraku on selline võimalus veel
vaid vähestel. Arvestades infotehnoloogia arengut võib selles osas lähiaegadel muidugi muutusi paremuse poole tulla. Seni on lihtsam helistada valda, sest telefon 3397 431 ikka vastab.
Eks muutunud on ka töötingimused ja
töövahendid?
14 aastat pole teab mis pikk aeg, aga siis olid
meil ju mehaaniline kirjutusmasin ja kopeerpaber, talongid esmatarbekaupadele ning mööbli,
vaipade, piimapulbri ja jõusööda tahtjate nimekirjad. Külades polnud telefone, Kiissa külas
elektrit, kaugekõned tuli tellida, ärakirjad käsitsi kirjutada. Jne. Aga täna on abiks arvuti, faks,
mobiil, paljundusmasin, e-mailid. Lisaks mugavad tööruumid. Viimase kümnendi areng on
olnud tormiline.

Imbi Kaarama lastega oma koduaias.

Kevadel või suvel seda ei märkagi, aga
pimedal ajal kumab Avinurme vallasekretäri IMBI KAARAMA tööruumi akendes sageli valgus veel siiski, kui kõik teised juba
koju on läinud. Tuleb ette, et pea terve tööpäev kulub inimeste murede kuulamisele ja
neile nõuandmisele, lisaks vajavad vastamist
telefonikõned ja internetipäringud. Muud
tööüesanded jäävad siis tahes-tahtmata õhtutundideks.
Imbi Kaarama, olete vallas toimetanud
1991. aastast alates. Kuidas on inimeste
probleemidering aastatega muutunud?
Minu töötamine vallamajas on sattunud aega,
kus põhitegevuse on andnud mitmesugused
reformid, millest töömahukaim on maa- ja
omandireform. Aastate taha on jäänud ka rahareform, korterite erastamine, põllumajandusreform. Paraku ei jõua tööpäeva piires alati kõike
vajalikku ära tehtud, sest igapäevased nõuandmised ja vajalike dokumentide vormistamine
võtab aja. Pärast tööaega on rahulik keskenduda ning töötulemus on mõne tunniga olemas.
Kui tööle asusin, käivitus maareform, sellega
olengi kõige põhjalikumalt tegelnud. Aitasin
talude tagasitaotlejail otsida vajalikke dokumente, tõendeid, koondasin talude toimikud.
Nüüdseks on enam-vähem kõik, ka need, kus
esialgu olid taotlejate vahel suured pinged, oma
talud tagasi saanud või siis saanud kompensatsiooni. Aastatega tuli suhelda ligi tuhatkonna
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Kui isa-ema on tööl, kelle seltsis veedavad
oma päevi nelja-aastane Kätlin ja kolmene

KES TEEB, SEE JÕUAB
talu taotlejaga, kel juured küll Avinurme vallas, aga kes elavad väljaspool valda.
Sellest ajast on mul jäänud unustamatult head
mälestused. Õppisin tundma erinevaid suguvõsasid, sain teada palju endistest taluomanikest
ning nende järeltulijatest. Igal talul on ju oma
lugu ja huvitavat materjali oli kuhjaga.
Mis toob vallarahvast täna kõige sagedamini vallasekretäri juurde?
Lootus, et kui see talude ja maavärk ära lõpeb, siis jõuab tööaja piires kõik vajaliku tehtud, jääbki nähtavasti unistuseks. Vallasekretäri ametikoht on juba selline, et tuleb olla kohal ja ikka rahva ja nende muredega tegelda.
Igapäevaselt pöördutakse meie poole tavaliselt sõnadega Mul on üks mure… Kas keegi
oskab nõu anda ? Kuidas pärida, kuidas ehitusluba saada, kuidas lapsele nimepanek, kuidas
nimevahetus käib, kuidas saada kokkuleppele
või leppida naabriga, mida on tarvis maa erastamiseks, tagastamiseks, korteriomandi seadmiseks, kes teeks volituse, tõestaks allkirja või
koopia, kellel on tarvis tõendit, kellel kaaskirja
projektile… Samas ootavad järge aruanded,
taas tulevad valimised, siis nõuab notar teavet, arhiiviregistrile on vajalik esitamata, pensionieelik on kaotanud tööraamatu ja vajab abi,
muidugi põhitöö vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktidega jne. jne.

Katrin? Viieteistkümnene Mari-Liis saab
endaga muidugi juba ise hakkama.
Päeval on põnnid lasteaias, toredate õpetajate
ja kasvatajate hoole all, pärast lasteaia- või
koolipäeva on neil alati koht vanavanemate
juures. Sellega ollakse harjunud, et ema tööpäev on pikk. Kogemustest tean, et sellisest
kasvatusvormist sirguvad iseseisvamad lapsed,
kes teavad, et ema on alati olemas, aga pisiasjadega tuleb ise hakkama saada.
Ega ma üksi loomulikult jõuaks kõigega tegelda, aga kodus on kõiges abiks vanem tütar
Mari-Liis ja abikaasa Vahur. Vanaema Vilve ja
taadu Mati ning mammi on pisemate suured
lemmikud.
Tööl on mõnus keskkond, sest ka töökaaslased on enamikus sama kaua vastu pidanud kui
minagi ning omavahelised suhted on head.
30. juuni istungil kinnitas vallavolikogu
sügiseste kohalike valimiste komisjoni, mille eesotsas on oma ametist tulenevalt
vallasekretär Imbi Kaarama. Veel üks ülesanne Imbi õblukestel õlgadel. Jõudu ja jaksu!
Küsis LINDA KIVISILD

LIPUVIIRUD LIPUVARDASSE
Juba mitmel aastal oleme esitanud peaministri
aukirja ja lipuviiru kandidaadiks oma kodukandi kaunimaid ja heakorrastatumaid objekte.
Tänavu tunnustati taas tublimaid:
* Ulvi huvimaja ja selle territoorium, kus
on tõsiselt tööd tehtud ja vaeva nähtud. Asja

eestvedaja on Anne Velt.
* Adraku küla kooskäimise koht. Adraku
inimesed on üles näidanud suurt visadust uue
külaplatsi rajamisel ja see töö on vilja kandnud.
Külavanem on Arnold Kolli.
* Kaunimate ja korrastatumate kodude hul-

gast tunnustati Tiina ja Indrek Tuuri ning Kaja ja Arne Labe kodu.
Jõudu ja huvitavaid mõtteid teile kõigile oma
tegemistes!
TIIT ROONE,
Avinurme valla heakorrakomisjoni esimees

Avinurme Valla Leht
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Ajalehes „Põhjarannik“ toodud info kohaselt
määras Põllumajandusministeerium Eesti riikliku arengukava meetme 3.5 „Külade taastamine ja arendamine“ raames Ida-Virumaa
toetussummaks kokku 3 399 474 krooni.
Külade investeeringutoetuse saamiseks esitati Ida-Virumaalt 13 projekti. Maakondlikku
pingeritta mahtus neist kümme, toetussumma
jaguneb seitsme vahel.
Avinurmes sai heakskiidu kaks projekti:
MTÜ Avinurme Puhkpilliorkester sai toetuseks 169 000 krooni, millega vahetatakse välja
vanad pillid; OÜ Teenus aga kavatseb
491 000 krooni toel ja omaosaluse abil rajada
alevikku infopunkti ning spordi- ja laste mänguväljakud.
Kas spordi- ja mänguväljakud suve lõpuks ka valmis saavad?
Sellele küsimusele vastab OÜ Teenus juhataja TERJE TEEVÄLI.
Kõik tööd käivad hetkel selle nimel, et ettevõtmisega sügiseks lõpetada. Mis siis täpsemalt on teoksil? Töös on spordi- ja mänguväljaku ehitus, kus saab mängida sulg- ja võrkpalli ning tänavakorvpalli. Spordiplatsi äärde
ehitame väikese istekohtadega katusealuse.

Mänguväljakud alles kujunevad

Huvitavaks peaks kujunema valgustatud kurnimängurada. Raja algusesse on planeeritud
väike paviljon, kus saab niisama istuda või
mängu vaadata.
Laste tarvis paigaldame mängimiseks vedru- ja mänguloomad. Selles osas käivad tootjatega veel läbirääkimised leidmaks parimat
valikut.
Projektiväliselt ja omafinantseeringuga valmis kõnnitee, mille olemasolu pidasime va-
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jalikuks. Toetussumma moodustab kogusummast poole, teine pool on omaosalus.
Infopunkti rajamine algab sügisel, kuid selleks on vaja veel projekti teise osa finantseeringut, et ehitada küttesüsteem. Praegu on
selles majaosas ahjuküte.
Niisiis ootavad mänguväljakud varsti kõiki
huvilisi nii kohapealt kui ka lähikonnast. Siinjuures täname haljastusprojekti ja mänguväljakute arhitekti Piret Müüripeali.

TIIT ROONE valiti eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel
volikogusse esmakordselt ja kohe usaldati talle volikogu aseesimehe ülesanded. Missugused on mõtted kolmest volikogu aastast?
Kolm aastat tagasi volikogu valimistel volituse saanud 11 liiget jagunesid kahe valimisliidu vahel suhtega 8 - 3. Mäletan selgelt, et
esimesed volikogu istungid erilist optimismi
eelseisvaks kolmeks tööaastaks ei pakkunud,
sest läbivaks teemaks oli “meie” ja “teie”.
Arusaadavalt tundsid vähem saadikukohti
saanud valimisliidu liikmed end ebakindlalt ja
põhjendatud olid sel hetkel hirmud, et nende
hääled ei saa mõjule, nende ettepanekuid ei
arvestata. Aga elu läks edasi, moodustatud
said komisjonid, lahendamist ootasid elulised
probleemid, vastuvõtmist vajas vallaeelarve.
Märkamatult oli kadunud tööd pärssiv “meie”
ja “teie” teema ning volikogu koosseis hakkas
toimima ühist asja ajava meeskonnana.
Vaadates tagasi möödunud kolmele aastale
olen veendunud, et volikogu liikmed on
teinud oma tööd arukalt ja püüdlikult ning
suhtunud kogukonna liikmetelt saadud
usaldusse täie tõsidusega. Võimuloleval
volikogu koosseisul pole olnud kerge valitsemisaeg: lahendada on tulnud väga keerukaid ülesandeid ning vastu võtta tõsiselt
raskeid otsuseid, mis on oluliselt muutnud
valla arengut ja valla kodanike elukorraldust
täielikult ning mõnel juhul pöördumatult.
Keerukamate ülesannete lahendamisel kasutasime meetodit, kus moodustatud komisjonid
kujundasid oma arvamuse ning kandsid selle
volikogu istungil ette.
Kuulati ära asjaosalised isikud, volikogu ja vallavalitsuse
liikmed tegid visiite teistesse valdadesse,
uurides, milliseid ohte vältida ja kuidas tegutseda ülesande täitmisel. Ühtegi otsust pole

vastu võetud eesmärgiga kellelegi “ära teha”,
otsuste tegemisel on lähtutud valla arengusuundadest ja eelarve võimalustest.
Otsused saadakse volikogus hääletamise
teel: kes on poolt, kes vastu. Kuid demokraatia pakub volikogu liikmele ka võimaluse
olla erapooletu. Mis see tähendab? Seda võib
mõista mitmeti. Esiteks - tal on arutatavast
probleemist ükskõik, uppujale ta päästerõngast ei viska ega uputa ka. Teiseks - kui
“jah” öeldes on ta kasulik ühele ja “ei” öeldes
teisele isikule, siis nähtavasti ei suuda ta
otsustada, kumb isik on talle endale kasulikum. Kolmandaks - see on kõige lihtsam viis
keerukate probleemide lahendamisel mitte
põlu alla sattuda. Eks see ole volikogu liikme
enda otsustada, kui palju ta kasutab võimalust
jääda erapooletuks, mulle isiklikult meeldib
o tsuste vastuvõtmisel konkreetsus,
erapooletuks jäämine pole kellegi suhtes
viisakas.
Sellises väikese rahvaarvuga ja tagasihoidliku eelarvega omavalitsuses nagu meil on
suhteliselt ebamugav volikokku kuuluda, kuna
volikogu liige on kohustatud osalema otsuste
vastuvõtmise protsessis, mis eeldab viitamist
probleemidele, kitsaskohtadele, eeldab
märkuste tegemist, inimeste innustamist
ettevõtlusega tegelema, jälgima, et oleks tagatud kodanike õigused inimväärsele elule
jne. jne. Sellest kõigest peab arutelude ja vaidluste käigus kujunema argumenteeritud otsus,
mis peab olema kooskõlas kõigi eelpooltooduga ja mahtuma seaduste ning ettekirju-

tuste raamidesse. Otsused pole alati kõigi
jaoks positiivsed ning pahameelevalangud
langevad negatiivsete otsuste, samuti
märkuste või kitsaskohtadele viitamiste eest
mõnikord volikogu liikmete abikaasadele või
veel hullem - lastele. Mõtestatum oleks tulla
volikogu istungile,
probleemid selgeks
rääkida, püüda teha toimunust kõiki rahuldavad järeldused ja eluga edasi minna, selle
asemel, et kibestumisest heietada, kui “lollid”
nad seal volikogus on. Volikogu liikmed on
täpselt need, kellele me valimistel oma hääle
anname. Ärge kiruge valituks osutunud inimesi, vaid toetage ja julgustage neid otsuste
tegemisel, samuti kasutage õigust osaleda
volikogu istungitel, ehk küll kuulajana, kuid
arukad ettepanekud ja head mõtted on alati
suureks abiks.
Sel sügisel valitakse uus volikogu koosseis,
seekord juba neljaks aastaks. Osalege kindlasti valimistel, sest ainult nii on võimalik
saada meelepärased isikud volikogu
koosseisu. Kindlasti on juba paljudel
tegusatel inimestel olemas plaanid sügisel
kandideerida. Siinkohal kutsungi: tulge ja
osalege kuulajatena meie koosseisu istungitel, eriti kasulik on see neile, kes varem
pole volikogu ja omavalitsuse tööde ning
toimetamistega kokku puutunud.
Meeldivat suve lõppu ja edukaid valimisi
kõigile kandidaatidele ja valijatele sügisel!
TIIT ROONE,
Avinurme vallavolikogu aseesimees

Avinurme Valla Leht

Kuni su küla
veel elab...
Tänavusel Avinurme pütilaadal olid
tähelepanu keskmes külad. Mida, kus ja
kuidas teha, seda arutati laada eel koos
Vilma Raimetsaga, kes oli valla poolt külade patroon, lausa seitsmel korral.
Kaheksandal korral saadi kokku juba
pärast laata kohvilauas, et tehtut meenutada. Vilma Raimetsa südamlikud tänusõnad kuulusid kõigile külavanemaile ja
neile, kes asjas vahetult osalesid.
Arvi Tooming ja Aleksander Varul olid
need mehed, kelle eestvedamisel külameeste aktiivsel osavõtul kerkis suure
lava kõrvale talutare. Laadapäeva hommikul võtsid ühes tarenurgas koha sisse
Änniksaare taluperenaised Ilse Rummel ja
Ilse Klaup oma linastest kangastest kaunite käsitöödega ja linatöötlemise vahenditega. Samas kõrval oli kangastelgedega
Kaja Traks Maetsmast. Olgu ette öeldud,
et külatares askeldajaid filmiti-pildistatiintervjueeriti üsna agaralt ja kõik asjaosalised said siin staaridena edukalt hakkama.
Seda, kuidas koorelahutaja piimast koore eraldab, kuidas seejärel või ja kohupiim
sünnib, näitasid Helju ja Erich Tammik
Sälliksaare külast. Oleks vaid piima jätkunud, saanuks väikese meierei käima panna – nii palju jätkus uudistajaid.
Anne Velt Ulvilt koos oma noorte abilistega õpetas otse laadaliste silme all
lihapirukate tegemist. Leo ja Urve
Printsev Vadi külast aga näitasid, kuidas
õigesti saunavihtasid teha.
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POOL MURET ON MURTUD
Kaks aastat vaikselt tegutsenud Vadi küla
hakkab taas aktiivselt elama. Endise Vadi üle
saja-aastase koolihoone rekonstrueerimine
seltsimajaks on osutunud raskeks katsumuseks, kuid saab sel aastal osaliselt teoks. Selle
projekti rahastamiseks on Sapardi Toetusprogrammilt saadud 760 000 krooni. Heade
sõprade ja toetajate abil on ka vajalik 243 000
krooni suurune omaosalus kokku saamas.
Toetajate seas on ka Avinurme Vallavalitsus
20 000 krooniga. Vadi küla rahvas tänab
südamest kõiki toetajaid!
Varakevadest alates on näha Vadi koolimaja
juures askeldamist. Ehituseks vajalikes eeltöödes panid ühiselt käed külge küla vanemad
ja nooremad. Heast tahtest ja vabast ajast lõid
töös kaasa ka Avinurme vallavolikogu esimees Ants Rummel, volikogu liige Tiina Tuur
ja vallavanem Indrek Kullam. Mai lõpust võttis tööjärje külalt üle OÜ Otto Ehitus. Päevad
on väga pingelised, sest lepingujärgselt peavad ehitustööd olema lõpetatud augusti lõpuks.
Alates sügisest saavad endises koolihoones
taas tööd alustada uutes “vanades” ruumides
Metsakaja seltsi taidlus- ja huviringid. Sellega
pole rekonstrueerimistööd veel sugugi lõppenud.Vaja on leida rahastusallikas maja teise
poole remondiks, elektri-, vee- ning kanalisatsioonitöödeks ja sisustuse muretsemiseks.
Avinurme valla vanima koolihoone rekonstrueerimisega seotud tööd pole Vadi küla ainus
ettevõtmine. Rajamisel on küla võrk- ja korv-

palliplatsid ning laste mänguväljak. Toetust
selleks oleme saanud Kohaliku Omaalgatuse
Programmilt ja Kultuuriministeeriumilt.
Koostamisel on Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt rahastatud küla interneti kodulehekülg. Käsitööringil on ees Torma kihelkonna
rahvariiete valmistamine.
Lisaks tööle osatakse Vadil ka pidutseda.
24. juulil toimus Vadi Kooli kolgas ansambli
Apelsin heategevuskontsert, mille sissetulek
läheb Vadi koolihoone rekonstrueerimiseks.
Heategevuskontsert sai teoks tänu Eesti
Kunstiakadeemia rektori Signe Kivi abile ja
heale tahtele, kes ka ise kontserdil viibis. Kohal oli ka Eesti Raadio toimetaja Madli
Leikop. Õhtu jätkus tantsuga Tiina ja Urmase
muusika saatel, mis oli samuti kingituseks ja
toetuseks külale. Meeldiva elamuse kaunist
muusikast sai 210 kontserdil viibinut.
20. augustil tähistame Vadi kooli asutamise 230. aastapäeva rekonstrueeritud
koolihoone I osa piduliku avamise, väikese
kontserdi ja simmaniga. Muusikat teevad
Viljandi Kultuuriakadeemia muusikud.
Olete kõik lahkelt oodatud ja teretulnud!
KOHTUMISENI VADIL!
AIRE JAGO,
Vadi külavanem

Hulgaliselt huvilisi oli ringis Maetsma
külavanema Jaan Toominga ümber, kes
ühena vähestest oskab veel pilpatõmbamist näidata.
Osa külatarest kuulus lastele. Aili Rohtla, Merje Roosvalti ja Luule Kuke käe all
tegutsesid siin joonistamise ja maalimisega väikesed laadalised, viies oma valmis
taiesed kodudesse üle Eestimaa.
Missugune kena reklaam pütilaadale ja
ühtlasi ka Avinurmele!
Kohalik luuletaja Marge Välja
Sälliksaarest esitas Jüri Aarma ja Priit
Aimla kõrval vapralt oma luuleridu.
Vadi tantsurahvas Alli Kaarama eestvedamisel tuletas tantsumurul meelde endisaegseid peotantse, Heldi Tooming Ulvilt
tõi aga tantsupõrandale lapsed. Anne
Veldi lõõtspillisoolo kõlas uljalt kogu
laadapubliku ees, kui oli vaja külapillimehi esindada.
Avinurme külad teenisid laadapäeval
tõsist tunnustust.
Avinurme külad elavad.
LINDA KIVISILD

Vadilt pärit kirjanik Heino Kiik öelnud vana koolihoonet vaadates, et see on tema nähtutest kõige
kenamini restaureeritud koolimaja Eestimaal.
LINDA KIVISILLA foto
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18. mail 2005
1. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate maade suurus, piirid
ning maakasutus:
Avinurme veetorni maaüksus
1301 m2
Avinurme töökoja puurkaev-pumpla 660 m2
2. Määrati matusetoetus 400.3. Võeti arvele peremeheta vara:
Avinurme Kultuurimaja puurkaev-pumpla Avinurme alevikus,
viimane omanik teadmata.
Ulvi küla elamute puurkaev-pumpla, viimane teadaolev omanik
Ulvi Hoiuühistu.
Ulvi individuaalelamute puurkaev-pumpla Ulvi külas, viimane
teadaolev omanik Ulvi Hoiuühistu.
Ulvi küla reoveepuhasti, viimane teadaolev omanik Ulvi
Hoiuühistu.
Avinurme Lasteaia maa-alune veehoidla Avinurme alevikus,
viimane teadaolev omanik Avinurme ühismajand.
Töökoja maa-alune veehoidla Avinurme alevikus, viimane
teadaolev omanik Avinurme ühismajand.
Ülejõe sild 16401, Raudtee sild 16402, Kõrvera sild 16403,
Muru sild 16404 ja Nõmme sild 16405.
26. mail 2005
1. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud talumaad:
Ene Erapart
Mäe-Abrami m-ü Adraku külas
Tiina Tooming ja Jaan Taberland Kubja-Augusti m-ü Adraku
külas
Mati Matso
Mati m-ü Kõrvemetsa külas
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Jüri Lorenz
Tõllasepa m-ü Ulvi külas
Kristi Jaadla
Vadi lauda m-ü Vadi külas
3. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks
FIE Alo Tooming
Liiniääre m-ü Adraku külas
4. Maksti välja sünnitoetus 1000.5. Määrati hooldajad raske ja sügava puudega isikutele.
1. juunil 2005
1. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks:
FIE Kaljo Kuusk Johanni m-ü ja Sassi m-ü Paadenurme külas
2. Määrati sotsiaaltoetused:
Kriisiabiraha 500, matusetoetus 400.3. Kinnitati Liivaku talu nr 184 nõudeõigusest suurema pindala tagastamisel riigile tasutava võla suurus Velve Tederile ja Mare
Vilbergile.
4. Registreeriti majandustegevuse registris AS Võhu Vein ja OÜ
Virumaa Köögid kauplemine Avinurme pütilaadal.
9. juunil 2005
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Toimetulekutoetus a´750.- , prillitoetus 200.-, transporditoetus
500.-, küttepuutoetus üksikule vanurile 500.-, sünnitoetus 1000.2. Eraldati raha reservfondist:
Avinurme Kultuurimajale 3260.Avinurme Raamatukogule 4640.Avinurme Keskkoolile
3000.3. Suunati eluasemefondi raha elamumajandusele summas 8 756.35,
mis on Põllu tn 10 korteri 15 osalus katusekattevahetuses.
4. Kustutati elamumajanduse eelarvelt lootusetud võlad summas
9 951.55.
5. Kinnitati Avinurme Kultuurikeskuse struktuur: koristajamajahoidja 1,5 kohta, meister-tehnik 1 koht, kunstiline juhtprojektikirjutaja 1 koht.
6. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa:
Estra Aun
Raua m-ü Adraku külas
1. juulil 2005
1. Anti luba MTÜ Muusika- ja lauluseltsile „Metsakaja“ heategevusliku ürituse korraldamiseks 24. juulil.
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:

Avinurme Valla Leht
Kalev-Tarvo Pärn
Puki maaüksus Ulvi külas
Kalmer Vaher
Remonditöökoja m-ü Ulvi külas
3. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks:
FIE Andreas Tooming
Üleoja m-ü Tammessaare külas ja Venna
m-ü Kõveriku külas
4. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks:
FIE Vaike Matso
Otto m-ü Ulvi külas
FIE Tõnu Leeben
Põllu m-ü Paadenurme külas
5. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Jaak Tamm
Ülejõe 7 m-ü Avinurme alevikus
Neeme Kari
Ülejõe 8 m-ü Avinurme alevikus
6. Määrati Põllu tn 10 teenindusmaa 2942 m2
7. Anti nõusolek Kõveriku külas asuva m-ü M 29 pindalaga 3,94 ha
jätmiseks riigi omandisse.

30. juunil 2005
1. Kehtestati Avinurme aleviku Võidu tn 33 kinnistu detailplaneering.
Kinnistu omanik OÜ Birger.
2. Tunnistati talumaade nõudeõiguse loovutamise kirjaliku enampakkumise võitjaks FIE Alo Tooming:
Ummetsa talu nr 568, kinnistu 1503 pindalaga 5,83 ha ning Ummetsa talu nr 569, kinnistu 2700 pindalaga 5,66 ha - pakkumishind
81 100.Loima talu nr 650, kinnistu 3387, pindalaga 13,01 ha - pakkumishind 51 100.3. Kuulati ära valla revisjonikomisjoni arvamus ja kinnitati valla
2004.a. aruanne
Tulud:
eelarve 17 857 670.täitmine 16 714 738.76
Kulud:
eelarve 19 036 860.täitmine 18 135 927.81
4. Kinnitati Tuletõrje eelarve summas 169 240.töötasu
120 780.maksud
40 460.Administreerimiskulud
3 000.majanduskulud
5 000.5. Kinnitati lisaeelarve summas
461 270.Ujula
3 030.Avinurme Raamatukogu
67 380.Ulvi Raamatukogu
6 550.Noorsootöö
17 000.Avinurme Koduloomuuseum
2 500.Avinurme Kultuurikeskus
30 700.MTÜ Muusika- ja lauluselts „Metsakaja“ 50 000.Vallavalitsus
15 500.Teede ja tänavate rekonstrueerimine 01 000.Avinurme Keskkool
55 330.Hooldus perekonnas
4 200.Sotsiaalkaitse
8 080.Selgitus: Lisaeelarvesse laekub raha lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka tublide projektikirjutajate ( Luule Kukk, Küllike Pärn, Heli
Nigul, Anne Velt, Marika Schasmin, Aire Jago ) panusel.
6. Otsustati anda üle ASle Emajõe Veevärk valla vara: kanalisatsiooni- ja veetorustikud, joogivee puurkaev-pumplad, reoveepumplad ja -puhastid:
7. Moodustati vallavara ümberhindamise korraldamise komisjon
järgmises koosseisus: vallavalitsuse pearaamatupidaja või raamatupidaja, majanduskomisjoni, revisjonikomisjoni ning arengu- ja
planeerimiskomisjoni esimehed.
8. Moodustati Avinurme valla territooriumil valimisringkond nr 1,
mis hõlmab valla haldusterritooriumi.
Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks kinnitati 11.
Moodustati valla valimiskomisjon järgmises koosseisus: Imbi
Kaarama, Marika Oolberg ja Aivar Parfojev. Asendusliikmed on
Juta Rohi ning Virge Kääni.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA
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Vallavolikogu 31. märtsi istungil kinnitatud
vaba põllumaa kasutusvaldusse taotlejate
nimekiri:
M-ü nr.

Küla

Pindala

Taotleja

nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 9
nr 11
nr 12
nr 14
nr 15
nr 18
nr 19
nr 23
nr 24
nr 25
nr 26

Ulvi
Ulvi
Ulvi
Ulvi
Ulvi
Ulvi
Kõrvemetsa
Ulvi
Adraku
Laekannu
Laekannu
Laekannu
Laekannu
Paadenurme
Avinurme
Maetsma
Maetsma

4,8 ha
8,3 ha
15,7 ha
15,4 ha
2,4 ha
7,1 ha
18,9 ha
7,4 ha
13,9 ha
10,5 ha
7,9 ha
8,9 ha
6,2 ha
2,9 ha
7,9 ha
2,4 ha
10,2 ha

nr 28
nr 41
nr 46
nr 47

Lepiksaare
Tammessaare
Adraku
Ulvi

4,6 ha
2,2 ha
4,0 ha
2,3 ha

Andrus Tooming
Neeme Altpere
Neeme Altpere
Neeme Altpere
Vaike Matso
Alo Tooming
Endel Mäesepp
Alo Tooming
Alo Tooming
Endel Mäesepp
Andrus Tooming
Andrus Tooming
Andrus Tooming
Tõnu Leeben
Andrus Tooming
Andrus Tooming
Jaan Tooming
Väljaotsa talu
Alo Tooming
Andreas Tooming
Alo Tooming
Ernald Kuusk

31. märtsi istungil Ida-Viru maavanemale
kinnitamiseks esitatud vaba põllumaa kasutusvaldusse taotlejate eelistustega nimekiri:
Maaüksus nr 1 Kõrvemetsa külas pindalaga 39,9 ha. Taotlejad Alo
Tooming, Endel Mäesepp, mõlemad taotlejad piirinaabrid.
Volikogu eelistus: Endel Mäesepp (äriregistrikood 10157620), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 10 Ulvi külas pindalaga 26,4 ha. Taotlejad Alo Tooming,
Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Arvo Pärn (äriregistrikood 10444494), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 13 Laekannu külas pindalaga 18,5 ha. Taotlejad Endel
Mäesepp, Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Endel Mäesepp (äriregistrikood 10157620), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 16 Laekannu külas pindalaga 21,5 ha. Taotlejad Neeme
Altpere, Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Neeme Altpere (äriregistrikood 10176444), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 17 Laekannu külas pindalaga 8,1 ha. Taotlejad Neeme
Altpere, Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Neeme Altpere (äriregistrikood 10176444), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 20 Alekere-Adraku külas pindalaga 51,7 ha. Taotlejad
Alo Tooming, Arvo Pärn, Neeme Altpere ja Vareskopli talu Tõnu Kalavus.
Volikogu eelistus: Neeme Altpere (äriregistrikood 10176444), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 21 Lepiksaare-Kõveriku külas pindalaga 9,9 ha. Taotlejad Arvo Pärn ja Alo Tooming.
Volikogu eelistus: Arvo Pärn (äriregistrikood 10444494), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 22 Kõveriku külas pindalaga 4,8 ha. Taotlejad Arvo
Pärn ja Andrus Tooming.
Volikogu eelistus: Arvo Pärn (äriregistrikood 10444494), jätkusuutlikum põllumajandustootja.

Maaüksus nr 27 Änniksaare külas pindalaga 3,6 ha. Taotlejad
Andrus Tooming, Arvo Pärn ja Väljaotsa talu Jaan Tooming.
Volikogu eelistus: Arvo Pärn (äriregistrikood 10444494), piirinaaber
Alumiste 16401:003:0231.
Maaüksus nr 29 Änniksaare külas pindalaga 3,8 ha. Taotlejad
Andrus Tooming, Arvo Pärn ja Väljaotsa talu Jaan Tooming.
Volikogu eelistus:Väljaotsa talu Jaan Tooming (äriregistrikood
10107696), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 30 Änniksaare külas pindalaga 17,9 ha. Taotlejad Andreas Tooming, Arvo Pärn ja Väljaotsa talu Jaan Tooming.
Volikogu eelistus: Arvo Pärn (äriregistrikood 10444494), piirinaaber
Alumiste 16401:003:0231.
Maaüksus nr 31 Änniksaare külas pindalaga 17,6 ha. Taotlejad Arvo
Pärn ja Andreas Tooming.
Volikogu eelistus: Arvo Pärn (äriregistrikood 10444494), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 32 Änniksaare külas pindalaga 1,4 ha. Taotlejad Väljaotsa talu Jaan Tooming, Andreas Tooming.
Volikogu eelistus: Väljaotsa talu Jaan Tooming (äriregistrikood
10107696). Põllumajandustootja.
Maaüksus nr 33 Änniksaare külas pindalaga 9,8 ha. Taotlejad Väljaotsa talu Jaan Tooming, Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Väljaotsa talu Jaan Tooming (äriregistrikood
10107696), piirinaaber 16401:003:0480.
Maaüksus nr 34 Tammessaare külas pindalaga 2,6 ha. Taotlejad
Väljaotsa talu Jaan Tooming, Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Väljaotsa talu Jaan Tooming (äriregistrikood
10107696), jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 35 Vadi külas pindalaga 4,2 ha. Taotlejad Väljaotsa talu
Jaan Tooming. Arvo Pärn, Andreas Tooming.
Volikogu eelistus: Arvo Pärn (äriregistrikood 10444494), piirinaaber
Arualekere 16401:003:0122.
Maaüksus nr 36 Vadi külas pindalaga 8,2 ha. Taotlejad Arvo Pärn,
Maage talu Uudo Mesi, Neeme Altpere.
Volikogu eelistus: Maage talu Uudo Mesi (äriregistikood 10444985),
jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 37 Vadi külas pindalaga 28,5 ha. Taotlejad Arvo Pärn,
Andrus Tooming, Maage talu Uudo Mesi, Neeme Altpere.
Volikogu eelistus: Maage talu Uudo Mesi (äriregistikood 10444985),
jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 38 Vadi külas pindalaga 2,7 ha. Taotlejad Arvo Pärn,
Andrus Tooming.
Volikogu eelistus: Andrus Tooming (äriregistikood 10486015), piirinaaber Laoplatsi 16401:003:0213.
Maaüksus nr 39 Vadi külas pindalaga 6,7 ha. Taotlejad Maage talu
Uudo Mesi, Arvo Pärn, Andrus Tooming.
Volikogu eelistus: Maage talu Uudo Mesi (äriregistikood 10444985),
jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 40 Vadi külas pindalaga 13,7 ha. Taotlejad Arvo Pärn,
Andrus Tooming, Neeme Altpere
Volikogu eelistus: Andrus Tooming (äriregistikood 10486015), piirinaaber Ambose 16401:003:0065.
Maaüksus nr 42 Vadi külas pindalaga 2,2 ha. Taotlejad Maage talu
Uudo Mesi, Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Maage talu Uudo Mesi (äriregistikood 10444985),
jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 43 Vadi külas pindalaga 4 ha. Taotlejad Maage talu
Uudo Mesi, Arvo Pärn, Andrus Tooming.
Volikogu eelistus: Maage talu Uudo Mesi (äriregistikood 10444985),
jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 44 Vadi külas pindalaga 1 ha. Taotlejad Arvo Pärn,
Väljaotsa talu Jaan Tooming
Volikogu eelistus: Väljaotsa talu Jaan Tooming (äriregistrikood
10107696),
piirinaaber Väljaotsa I 16401:003:0116, jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Maaüksus nr 45 Vadi külas pindalaga 30,1 ha. Taotlejad Maage talu
Uudo Mesi, Andrus Tooming, Arvo Pärn.
Volikogu eelistus: Maage talu Uudo Mesi (äriregistikood 10444985),
jätkusuutlikum põllumajandustootja.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA
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Avinurme Vallavalitsuse liikmete ning ametnike
majanduslike huvide deklaratsioonid
2004. aastal
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. Indrek Kullam. Vallavanem, esitas oma deklaratsiooni Riigikogu
korruptsioonikomisjonile.
2. Imbi Kaarama. Vallasekretär. 8200.-, lisatasu 820.Haaviku kinnistu Sälliksaare külas - abikaasade ühisvara.
Sõiduautod VAZ 2105, v.a. 1982, Toyota Corolla, v.a. 1992, traktorid
MTZ-82, v.a. 1987 ja DT-75, v.a. 1990.
OÜ Sallenburg 1 osa 20 000.1 arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
3. Marika Oolberg. Sekretär-asjaajaja. 3500.Kinnistu Avinurmes Rakvere tn 18.
Sõiduauto WV Passat, v.a. 1989.
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.
1 arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
4. Heli Kalaus. Pearaamatupidaja. 8 200.-, lisatasu 820.Korter Avinurmes Põllu tn 10-7 - abikaasade ühisvara.
Registrisse kantud autod, aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.
1 arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
5. Ene Simmul. Endine raamatupidaja. 5700.-, lisatasu 570.Abikaasade ühisvara: kinnistu Metsa tn 6 Avinurmes, kaubik KIA
Pregio, v.a. 2000, sõiduauto Nissan-Almera, v.a. 2003.

Saku Õlletehase aktsiad 46 tk.
Arveldusarved Hansapangas ja Ühispangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
6. Ruth Tooming. Raamatupidaja 5450.-, lisatasu 545.4-toaline korter Avinurme vallas Ulvi külas - abikaasade ühisvara.
Registrisse kantud autod, aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.
1 arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
7. Kaja Labe. Kassapidaja-raamatupidaja. 4300.-, lisatasu 430.Kinnistu Avinurme alevikus Rakvere tn 61b - abikaasade ühisvara.
Majavaldus Torma vallas Vaiatu külas.
Buss WV Transporter, v.a.1992, sõiduauto ZAZ 968 M, v.a. 1989 abikaasade ühisvara.
1 arveldusarve Ühispangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
8. Helju Paas. Sotsiaalnõunik. 6500.-, lisatasu 650.Otsa kinnistu Adraku külas.
Abikaasade ühisvara: kinnistu Avinurme alevikus Lepa tn 1;
sõiduauto Mazda 626, v.a.1985; sõiduauto Opel Ascona, v.a. 1984,
sõiduauto haagis MAZ -81144, v.a. 1990.
Arveldusarved Hansapangas ja Ühispangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
9. Arvi Liiv. Maanõunik. 7500.-, lisatasu 750.Tagametsa I kinnistu ja Kamla kinnistu Avinurme vallas.
Abikaasade ühisvara: elamu Maetsma külas Avinurme vallas;
sõiduauto VAZ 2106, v.a. 1977.
Arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.
10. Jaak Tamm. Maakorraldaja. 3200.-, lisatasu 320.Elamu Avinurmes Ülejõe tn 7, ait-kuivati Maetsma külas.
Sõiduauto Mitsubishi Galant, v.a. 1991, sõiduauto Moskvitš 2715,
v.a. 1989.
Arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele puuduvad.

Avinurme Vallavalitsuse töötajate
vastuvõtuajad ja telefonid
INDREK KULLAM

vallavanem

E 9.00 — 15.00

33 97 431

IMBI KAARAMA

vallasekretär

E — R 9.00 — 17.00

33 97 431; 52 98 874

HELI KALAUS

pearaamatupidaja

E 10.00 — 16.00
N 10.00 — 12.00

33 97 521; 33 97 431

HELJU PAAS

sotsiaalnõunik

E ja N 9.00 — 16.00

33 97 442; 33 97 431

ARVI LIIV

maanõunmik

E 8.30 — 15.00

33 97 431

JAAK TAMM

maakorraldaja

KAJA LABE

kassapidaja

E — R 9.00 — 15.00

33 97 431

JUTA ROHI

elamumajanduse asjaajaja

E 10.00 — 13.00

33 97 431

MARIKA OOLBERG

sekretär-asjaajaja

E — R 8.30 — 16.30

33 97 431

33 97 431

Märkus: augustikuus on enamik vallavalitsuse töötajaid puhkusel ja ülaltoodud vastuvõtuajad ei pruugi kehtida.
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HÜVASTI,
LASTEAED!
Avinurme lasteaia kasvatajad Eha
Maasikas, Tiia Vabaorg ja Triin Roone
oma hoolealustega kevadisel lõpupeol.
Pooltest lastest saavad sügisel koolilapsed.

Taani
folkloorirühm
Avinurmes
See oli 13 aastat tagasi, kui rahvusvahelise
folkloorifestivali “Baltika” raames külastas
Eestimaad Taani folkloorirühm Lemvigist.
Tänaseks on sellest välja kasvanud soe sõprussuhe Avinurme valla ja Lemvigi linna
taidlejate vahel. Meie rahvatantsijad ja kapell on tänaseks Taanimaad külastanud kolmel korral ning taanlased meid neljal korral.
Alati on elatud vastuvõtjate peredes ning nii
oli see ka nüüd.
Taanlaste sellekordne külaskäik vältas
nädala, millest poole veetsid nad Avinurmes
ning teise poole Saaremaal Kuressaares.
Esimesel päeval, 19. juulil pakkusime näha Avinurmet ja selle ümbruskonda. Õhtul
tantsisime koos Avinurme laululaval nii
taani kui ka eesti tantse. Huvitavaks kujunes
külaliste rahvariiete tutvustus ning seletused,
miks keegi just selliseid riideid kannab.
Teine päev möödus Lõuna-Eestis – Otepääl, Pühajärvel ning Tartus.
Kolmandal päeval tutvuti Jõhvi linnaga
ning külastati Kohtla kaevandusparkmuuseumi, mis osutus nende jaoks tõeliseks
elamuseks. Õhtu lõppes ühise peoga, kus
esinesid lisaks külalistele Ulvi naisrühm ja
kapell ning Avinurme memmede tantsurühm
ja segarühm.
Neljapäeva hommikul jäeti sõpradega hüvasti ning saadeti nad Saaremaale, et ka saarerahvas saaks osa nende tantsust.
Taanlaste väsimatu juhi Gert Nielsseni
sõnul oodatakse Avinurme taidlejaid Taanimaale külla kolme aasta pärast.
ÜLLE TOOMING

90 AASTAT
MÄLESTUSI
31. juulil tähistas oma 92. sünnipäeva
ANELLA JALAKAS (sünd. Tooming), kes
1913. aastal Maetsma külas Serva talus Liisa
(sünd. Pukk) ja Johannes Toominga tütrena
mitmenda põlve Maetsma küla elanikuna oma
eluteed alustas. Täna on Anella, tänu oma
toimekusele ja heale mälule kui elav entsüklopeedia, kelle peas enam kui sajanditagused
lood tallel.
Anellat õnnitledes ja kohvitassi taga juttu
puhudes jõudsime rääkida nii küla- kui kolhoosielust, sõjaaegadest ja puutööst. Sekka
paljudest inimestest ta mälestustes ja Maetsma
talukohtadest, kus enam õuepuidki alles pole.
Leheveergudel tahaks algava kooliaasta puhul edasi anda Anella mälestusi Maetsma koolist, kus ta 9-aastasena oma kooliteed alustas.
Kooli läksin üksi, sest vanem õde oli juba
kooli läbi käinud. Kui kooli suure rehealuse
nurga tagant välja jõudsin, jooksid mulle hõigates vastu mu täditütar ja üks Ilvese tüdruk
Kasikult, nemad olid juba varem kohal. Rohkem tuttavaid tüdrukuid kooli ei läinudki, teised olid kaugamatest küladest.
Koolimajas oli kaks klassituba. Esimeses
toas õppisid koos esimene ja teine ning teises
ruumis kolmas ja neljas klass. Kooliõpetajaid
oli kaks, vana õpetaja (koolijuhataja) August
Ernits ja noor August Pomm (Põldvere). Mõlema pered elasid samuti koolimajas. Ega nad
väga hästi isekeskis läbi saanud ja naised olid
koos nagu tuli ja vesi. Tunde andsid mõlemad,
Ernits usuõpetust, eesti ja saksa keelt, looduslugu ja laulmist. Pomm matemaatikat, joonistamist, käsitööd ja kehalist kasvatust.
Kaugemalt lapsed olid taludes korteris või
ööbisid koolimajas. Tüdrukutel olid voodid ja
väike kamber, kust Pommi tuppa pääsemiseks
tuli läbi minna. Poistel oli magamiseks pime
kamber lae alla ehitatud asemetega. Riides
käis igaüks nagu tal oli võimalust. Oli ka takuste pükstega poisse. Kaks last olid koguni
pasteldega, Võsa omad. Nende pere oli hiljuti
Venemaalt tagasi tulnud ja elati vaeselt.
Klassidas olid pikad kolme lapse pingid, aga

istusime kahekesi, sest ruumi oli. Ainult neljandas klassis olime kolmekesi pingis. Koolitarvetest kasutasime krihvlit ja tahvlit, hiljem ka
sulge ja sulepead. Kooliraamatuid sai nii koolist laenata kui ka omale osta, kel võimalus oli.
Kahe klassitoa vahel oli uks. Hommikul tuli
Ernits alati enne klassi, hoidis seljaga vaheust
lahti ja lugesime hommikupalvust. Ernits valis
ühe õpilase, kes luges ühe lauluraamatust
pähe õpitud hommikupalvuse ja laulu saatis
Ernits ühes klassitoas asuval orelil.
Ernits õpetas meile ka näidendeid ja koorilaulu. Üks selgemaid mälestusi ongi see, kui
teises klassis jõulupüha ajal kooli kooriga Avinurme kirikus altari ees laulsime.
Näidendeid esitasime koolipidudel vanematele. Jõulupidudelt näidendeid ei mäleta, siis olid
ikka salmid ja laulud ja klassitoas oli kuusk.
Kingitusi ega pakke polnud.
Tööõpetuses nikerdasid poisid
enamasti
puutööd, meile tõi Pomm oma naise käest käsitöömustreid ja tikkisime neid. Kui muster oli
maha aetud, käis Pommi proua vahel ka näitamas, kuidas teha, kui raskem muster oli.
Mõlemal õpetajal olid kindlad õpilased, kes
käisid naistel abiks lapsi hoidmas. Mina olin
Pommi lapsehoidja. Vahel tuli ka tundidest ära
käia. Kaks tüdrukut, Helmi ja Ida, puudusid
lapsehoidmise pärast nii palju, et ei saanudki
suurt tundides käia ja jäid kolmandasse klassi
meist maha. Need lapsed, kes külasse karja
läksid, jäid kevadel koolist varem ära.
Neljanda klassi lõpetasime seitsmekesi:
Anella Tooming (Maetsma Servalt), Loreida
Jalak (Maetsma Kopralt), Linda
Kaasik
(Änniksaare Allikupealselt), Meeta Kaasan
(elasid Uuetalu veskis), Helmi Ilves (Maetsma
Kasikult), Meinhard Kask (Uuetalu Kaarlilt) ja
Oskar Reisenbuk (Maetsmast, maja Untaugu ja
Vana-Liivaku vahel).
Soovime Anellale head tervist ja rõõmsat
meelt ka edaspidiseks!
KÜLLIKE PÄRN,
Avinurme Koduloomuuseumi juhataja

Avinurme Valla Leht
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5.-10. augustil KONTSERDIREIS Soome ja
Rootsi. Osalevad Avinurme naiskoor ja puhkpilliorkester ning vallavalitsuse esindus.
7. augustil Illuka mõisas Eesti KULTUURISELTSIDE PÄEV. Osalevad Avinurme valla
seltsid.
9. augustil k. 10.00-16.00 Avinurme Kultuurikeskuse kohvikus „ Juunika “ koolitus toidukäitlejatele.
13. augustil k. 10.00 Avinurme staadionil
RANNAVÕRKPALL. Info tel 51 314 21
20. augustil k. 11.00 Avinurmes lõunaregiooni valdade PEREPÄEV. Kavas jalgrattakross,
rannavõrkpall, võistlused lastele.
Info tel 51 314 21

k. 16.00 Avinurme Kultuurikeskuses perefilm.
20. augustil k. 18.30 Toilas ORU PARGI
PROMENAAD. Esineb ka Avinurme meeskoor.
3. septembril kell 14.00 Pärniku Algkooli
asutamise 85. aastapäeva tähistamine Pärniku kooli mälestuskivi juures.
3. septembril Avinurmes ansambel MEIE
MEES. Jälgi reklaami!
14. septembril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses Rakvere Teatri etendus LOLLID.
Piletid 70.- ja 55.-. Piletite eelmüük kultuurikeskuses.

Tööd alustas naabrivalve projektijuht
Eestis on naabrivalvega tegeldud juba viis
aastat. Tänaseks on naabrivalvega liitunud üle
250 piirkonna. Kõige populaarsem on naabrivalve suurtes linnades, kuid üha enam liitub ka
väiksemaid asulaid ja külasid. Inimesed liituvad
naabrivalvega, sest nad mõistavad, et neil on
kuritegude ennetamiseks ja vähendamiseks
võimalik palju ka endil teha.
Selleks et naabrivalve tegevust oleks kergem
rakendada kõiges maakondades, on MTÜ Eesti
Naabrivalve tööle võtnud piirkondlikud projek-

tijuhid. Projektijuhi tööülesanneteks on huviliste toetamine naabrivalve sektorite loomisel
ning hilisem sektorite töö koordineerimine,
korraldades koolitusi ja ümarlaudu ning vahendades uut infot.
Ida-Virumaal koordineerib naabrivalvet
projektijuht Piret Torm. Lisainformatsiooni
saamiseks pöörduda projektijuht Piret Tormi
poole telefonil 50 712 98 või e-kirja teel
piret@naabrivalve.ee.
PIRET TORM

92
ANELLA JALAKAS
80
LINDA-ELMAGDA
KANGUR
VAIKE KURIK
AINO VÄLI
75
ARNOLD KRUUP

Sigrid Pärnaste, Liis Schasmin, Silva Suvi.
II koht võistkondlikus teatejooksus: Silva
Suvi, Age Raimets, Heli Ambos, Janis
Maasik, Indrek Kullam, Arli Mändmets.
III koht sõudmises: Sigrid Pärnaste, Virge
Kääni, Talis Põllu, Uljas Põllu.
Kergejõustikus olid edukamad: Tauno
Koppel III koht 100 m jooksus, Silva Suvi
II koht ja Mareta Ilves III koht 100 m jooksus, Siim Rosin II koht poiste 100 m jooksus.
Meesveteranidest Andres Kallavus II
koht 60 m jooksus ja kaugushüppes, naisveteranidest I alagrupis Heli Ambos I koht
60 m jooksus, kaugushüppes ja kuulitõukes, II alagrupis Riina Lõbu I koht 60 m
jooksus ja kaugushüppes, III koht kuulitõukes.
Naiste kuulitõukes sai II koha Marge
Pärn, tüdrukute kaugushüppes II koha
Silva Suvi, poiste kuulitõukes I koha Siim
Rosin ja II koha Arkko Pakkas, poiste kaugushüppes I koha Siim Rosin.
Tuleval aastal peetakse Peipsi Suvemängud
Avinurmes.
ANDRES KALLAVUS

NB! NB! NB!
AVINURME KULTUURIKESKUS
annab rendile kohvikuruumid.
Asjast huvitatuil helistada Aime Salmistule
tel. 33 97 483 või 51 88 125.
Informatsiooni annab ka valla sekretär-asjaajaja Marika Oolberg
tel. 33 97 431. E-mail: avinurme@avinurme.ee
Väljaandjad: Avinurme vallavolikogu ja vallavalitsus
E-mail : avinurme@avinurme.ee vallaleht@avinurme.ee

1. augustil
28. augustil
28. septembril
13. septembril

Avinurme Vallavalitsus

Lugupeetavad
juubilarid-isetegevuslased!
60
REET TOOMING
14. septembril
Avinurme naiskoori laulja
55
ARVO SENKEL
23. augustil
Avinurme meeskoori laulja
50
VIRVE OJALA
27. juulil
Ulvi naisansambli laulja
45
MARIS LAHT
2. septembril
Avinurme naiskoori dirigent, naiskvarteti ja
memmede ansambli juhendaja
20
Alari Karro
11. juulil
Avinurme puhkpilliorkestri mängija

Üldvõidust jäi puudu üks punkt
23. juulil toimusid Räpinas XXXII Peipsi Suvemängud, kus Avinurme võistlejad olid edukad: üldarvestuses toodi ära 2. koht. Üldse
osales 7 valda.
Meie tulemustest: kergejõustikus I koht,
teatejooksus II koht, naiste rannavõrkpallis I
koht, meeste rannavõrkpallis II koht, noormeeste tänavakorvpallis I koht, meeste tänavakorvpallis IV koht, neidude rahvastepallis
II koht, sõudmises III koht, juhtide võistluses
V koht ja mälumängus I koht.
Kokku saime 157 punkti. Võitjaks tuli üldarvestuses Räpina vald 158 punktiga.
Kuigi iga saavutatud punkt viis üldarvestuses
paremale kohale, toome siinkohal
ära vaid
kõige paremad tulemused ja kõrgematele kohtadele jõudnud sportlased.
I koht rannavõrkpallis: Marge Pärn, Reet
Alas, Triin Käi, Maie Rummel.
I koht mälumängus: Tanel Kadai, Ruth Tooming, Indrek Kullam, Ants Rummel, Mait
Raamat.
I koht tänavakorvpallis: Reigo Amor, Arkko
Pakkas, Risto Velt, Märt Tralla.
II koht rahvastepallis: Mareta Ilves, Kristiina
Väli, Merili Smigelskite, Aileri Smigelskite,

31. juulil

Avinurme Kultuurikeskus

Seoses Pärniku kooli asutamise 85. aasta
juubeliga on
3. septembril algusega 14.00
Pärniku kooli mälestuskivi juures
KOOLI KOKKUTULEK.
Pärast koosviibimine
Avinurme Kultuurikeskuses
-

Osavõtust palume teatada
tel. 51 88 125 või 43 31 645

3. septembril
Avinurmes suvelõpupidu
ansambliga
MEIE MEES
Ilusa ilmaga laululaval, vihmase ilmaga
Avinurme Kultuurikeskuses
Info tel. 53 83 9921 Marika Oolberg
Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid, ka raiutud metsamaad.
Ettemaksu võimalus. Tel 50 69 554
E-mail: metsad@hot.ee

OÜ Landeker OSTAB kasvavat metsa
ja kinnistuid
hinnaga kuni 120 000 kr/ha
Tasu kohe!
Tel 51 10 415; 5179 866 Fax 6 335 576

Toimetus: Linda Kivisild ja Aivar Saarela
kivisildl@hot.ee aivar@avinurme.ee

Trükk: OÜ Vali Press
Põltsamaa

