Nr. 3 (46)

Mai— juuni 2006

Avinurme pütilaat.

AIVAR SAARELA foto

OLEN PÜTILAADA FÄNN
Avinurme metsanurga asustamise aega
on arhiivides põhjalikumalt uurinud nüüd
juba manalateele läinud Ants Jalakas.
Antsule võlgneme tänu paljude ilusate
traditsioonide eest, mis tänapäeval toovad Avinurme kokku inimesi, kelle juured on kodukandi mullas. Üks nendest
traditsioonidest on üle Eesti tuntuks
saanud Avinurme pütilaat, sedakorda
siis arvult seitsmes, mille peakorraldaja
on Avijõe Selts ja mille kultuuriprogrammi eest hoolitseb Avinurme Kultuuri ja
Hariduse Selts “Nurmetuled”.
Olen pärit Maetsma külast Alekere
talust ja siitkandist lahkunud juba 1960.
aastal. Kuigi meie talu nimi viitab alepõllundusele, millel oli oluline osa Avinurme metsanurga asustamisel, on ometi
juba 1786. aastal märgitud trükisõnas
Avinurme puutöömeistreid - aamisseppi.
Küllap sama kuulsad olid ka Avinurme
pilpameistrid, kelle kätetöö on katnud
tuhandeid Eestimaa katuseid. Minu isa
Alekere Juks oli samuti tuntud pilpameister. Minu lapsepõlve mänguasjadeks olid muuhulgas isa poolt tõmmatud
pilpad, millest sai ehitatud igasuguseid
huvitavaid asju. Talveõhtutel kattis suure taluköögi põrandat pilpalaastude kiht,
millest osa sai visatud ahju ja pliidi alla
toasoojaks. Just seesama pilpapingilt
tõmmatud pilbaste imeline tõrvane lõhn
on mind saatnud läbi aegade ning kutsunud osalema kõikidel pütilaatadel,
kus müüvad oma toodangut tänased
kodukandi puutöömeistrid.

Mida kõike ei oska meie mehed meisterdada! Põlvest põlve, isadelt poegadele on need oskused edasi antud ja iga
järgnev põlvkond on lisanud sellele oma
loomingu. Ei ole need puunõud, mööbliesemed või laastukorvid üksnes tarbeesemed, need on lausa kunstiteosed,
millesse meistrid on pannud oma hinge.
Ja kui siis laadaplatsil müügimelu kõrval astuvad vabaõhulavale - millist teist
ei ole maailmas olemas - Avinurme
lauljad, tantsijad ning puhkpilliorkester,
ei saa heldimusest pisaraid tagasi hoida! Pasunat, mida 70 aastat selles orkestris mängis minu kallis isa, mängib
nüüd Kuke Leino, kuid ikka on tunne, et
isa on jälle siinsamas koos meiega.
Käin alati enne laadale minekut surnuaiast läbi, viin isa-ema hauale lilled ja
teavitan neid, et olen jälle kodus. Igaks
juhuks veendun, et isa pole kivisse raiutud pasunat hauaplatsilt kaasa võtnud ja
juba enne mind laadale läinud!
Avinurme pütilaat on koht, kus igal
suvel kohtad kodukandi inimesi, koolikaaslasi ja sõpru, kellest elutee kahjuks
on kaugele viinud. Kuulata nende juttu,
pärida nende käekäigu üle, rõõmustada
nende saavutuste üle – see on iga suve
tähelepanuväärseim hetk!
Tuhat tänu teile kõigile, kes te olete
pütilaada korraldajad! Olen ja jään pütilaada fänniks niikauaks kuni jalg tatsub!
TIINA MITT

VII pütilaada
AJAKAVA
23. juunil 2006
10.00 Laada avamine
10.00 Avinurme Kapa turniir võrkpallis
10.30 Ülevaade laadapäevast päevajuhtidelt
11.00 Kultuurikeskuses Eve Keeruse lastenäidend “Koll Kalli” Daisi Mäeotsa
lavastuses
Laadalaval näituste tutvustus:
- Kohalike jahimeeste trofeede näitus
- Sagadi Metsamuuseumi Metsavahi näitus
- Käsitöönukkude näitus Soomest
- Avinurme Koduloomuuseum ootab…
12.00 Avinurme Lasteaia ja Avinurme Keskkooli kontsert
12.30 Laadainfo. Algab luuremäng “Aarete
jahil” lastele
13.00 Henrik Normann laadalaval
13.45 Avinurme Keskkooli ansambel
“Tühermaade paganad”
14.00 Henrik Normann laadalaval
14.30 Püti-Moto mootorratturid laadaplatsil
ja -laval
15.00 Henrik Normann laadalaval
15.30 Laadainfo
16.30 Laada lõpetamine
17.00 Karl Madise kontsert kirikus
20.00 Vabaõhuetendus: Hugo Raudsepa
“Roosad prillid” Malle Pärna lavastus
22.00 Jaanisimman ansambliga “Karavan”
● Disko ● Jaanituli ●
24.00 Ilutulestik
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Vallavolikogu istungil oli arutlusel Avinurme Koduloomuuseumi tegevus ja tulevik. Huvitav oleks teada, milline meie muuseumi tulevik on?
Vastab koduloomuuseumi juhataja KÜLLIKE PÄRN.
Muuseumis töötab poole kohaga juhataja
ning poole kohaga varahoidja. Aastaid on
arutatud teemal, kus muuseum võiks asuda.
Eelmise aasta lõpus toimunud arutelul koos
koguduse juhatusega jõuti kokkuleppele,
et muuseum jääb pastoraadihoonesse. Valminud on hoone renoveerimisprojekt, mille
järgi ca 40 % hoonest jääks muuseumi kasutusse.
Plaanis on hoones välja arendada avalik
elulaadikeskus, kus oleks toitlustuskoht,
multifunktsionaalne saal, talvekirik ning
koht seminaride ja õppepäevade läbiviimiseks. Muuseumi suund peab muutuma
tegevuskesksemaks, mitte jääma stendikeskseks väljapanekuks.
Teisele korrusele on planeeritud puutöö
väljapanek, mille kõrval tegutseks puidutöötuba. Samuti on kavas sisustada üks
ruum naiste töödeks. Koguduse poolt on
plaan välja ehitada hostel.
Hoone kütteprobleemide lahendamiseks
on kogudus alustanud keldrisse lokaalkatlamaja ehitust, seni omal kulul ja projekttoetuste abil. Kui leitakse vahendeid ka
küttesüsteemi väljaehitamiseks, laheneb nii
muuseumi kui ka kogu hoone soojaprobleem.
Paaril viimasel aastal on muuseum olnud
avatud vaid etteteatamisel. Volikogu arvas,
et muuseum võiks vähemalt suvel töötada
ühel kindlal tööpäeval. Kuid praegustes
ruumides pole mõeldav päev läbi tööd
teha, kuna pidevaks tööks ei jõua ruume
vajalikul määral soojana hoida. Samuti
asub töökoht arvutiga kultuurikeskuse ruu-

mides, kus on nii internetiühendus kui ka
valve tagatud.
Varasematel aastatel töötas muuseum
neljapäeviti, paraku ei toonud see üksikkülastusi juurde. Grupid lepivad külastuse
kokku neile sobival ajal. Külastusaegades
oleme alati püüdnud kokku leppida, kuigi
see on kohalikele inimestele tõenäoliselt
tülikam.
Alates 1. maist kuni 30. septembrini on
muuseum taas avatud igal neljapäeval
10.00-15.00 ja pütilaada ajal nagu igal
aastal - kogu laadapäeva jooksul.
Telefonil 51 468 34 saab tellida nii muuseumikülastust kui ka kultuuriloolist ringkäiku Avinurmes ja lähiümbruses.
Muret teeb asjaolu, et muuseumi tahetakse näha vaid teeniva turismiatraktsioonina,
vaatamata tema halvale seisukorrale. Hoopis vähem räägitakse muuseumi väljaehitamise vajalikkusest ning muuseumist kui
olulisest mäluasutusest, kuhu võiks koonduda meie paikkonnale ainuomane oskusteave ja kultuurilugu.
Peame jõudma arusaamisele, et meie
piirkonna ajalooga pole paraku kellelgi
teisel asja. Oleme aegade jooksul käinud „
käest kätte“ ja nii ongi juhtunud, et Avinurme kandi ajalugu pole terviklikult tallel
üheski maakonnamuuseumis ega arhiivis,
ikka vaid killuke siin ja teine seal. Samas
on see loonud suurepärase „meie tunde“ ja
kohavaimu, mis liidab ning aitab hoida
kodutunnet ja identiteeti.

KANUURETK
TRADITSIOONIKS
Reformierakonna Avinurme piirkond
Aivar Saarela eestvedamisel korraldas tänavu teist aastat kanuumatka Avijõel. Telliti kanuud, supp ja kuum saun ning ujula –
viimane ka neile, kes vette ei sulpsatanud.
Jõgi ja sõitjad olid omast käest. Eelregistreerimine tuli poolenisti jõuga lõpetada –
et kõik kiiremad soovijad jõuaks ikka enne
õhtut kohale. Niigi tuli teha kaks vooru.
Stardis ohutusteavitus, allkirjad, kollastele õhupallidele antakse õige kuju ning
start võib alata. Kuna jõgi on käänuline,
siis sillalt vaadates tundub, nagu sõidaksid
pead-mütsid aeg-ajalt tõusvate aerude saatel mööda kuivanud mulluse rohuga heinamaad.
Tükk maad allavoolu, endise Põrna kõrtsi kohal saab kivide ja roigaste vahel oma
esimesed märjad triibulised noormeeste
paatkond. Ja kui siis veel sadakond meetrit
edasi kanuu kivide vahel takerdub, kargab
kõige märjem sell juba ise vette, jalad õnneks põhjas! ja õige suuna saava paatkonna sõit jätkub külmale veele vaatamata.
Kaks tundi naudib kogu seltskond tasasele maale vaatamata üksjagu kärestikulist
tõketerohket sõitu, siis tehakse saunas külmatõrjet.
Kohtumiseni 2007. aasta aprilli lõpul kolmandal kanuumatkal!
REIN AIDMA,
Riigikogu Reformierakonna
fraktsiooni aseesimees
Kanuuretke pilte saab näha internetis:
http://kanuugaavijoel2006.50megs.com

AVINURME KESKKOOLI
TÄNAVUSED
ABITURIENDID
Esireas vasakult:
Rivo Sibrik, Gunnar Kalaus, Raido
Paju, Ivar Kalaus, Sven Tooming,
Argo Palm.
Seisavad:
Kaila Kruusaauk, Annika Altpere,
Karin Roos, Külen Erala, Merlin
Oja, Rando Lehtmaa, Aileri
Šmigelskite, Egert Sõber, Aljona
Hutrov, Merili Järvelaid, Silvar
Stroo, Timmo Muna, Armo Kriisa.
Pildilt puudub klassijuhataja Riina
Väät.
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Seekordsest lehenumbrist alates küsime
neilt, kes äsja lõpetanud Avinurme Keskkooli või teinud seda varem, KUIDAS NEIL
PRAEGU LÄHEB.
Huvitab ju siiajääjaid, kas mõni neist siis,
kui amet selgeks õpitud ja ehk kõrgkooli
diplomgi taskus, kodukanti ka tagasi tuleb.

DAGMAR OJA lõpetas Avinurme Keskkooli 9. klassi 1996. aastal. Pärast seda viis koolitee Georg Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli. Sestpeale on Dagmarit ikka saatnud laul
ja muusika. Kui just mitte kontserdisaalis, siis
vähemasti teleri vahendusel oleme teda näinud
paljude tuntud solistide taustalauljana. Aga
Dagmar on laulnud ka siinsamas Avinurme
pütilaadal meie oma laululaval.
Küsime siis:
DAGMAR?

KUIDAS

LÄHEB,

Lühidalt öeldes – läheb ikka lauluga. Laulmine oli mu põhitööks kuni selle aasta märtsikuuni, mil asusin tööle firmasse AS Gasell.
See kena nimega firma tegeleb hulgikaubandusega – käekottide, spordikottide, kohvrite ja
muu sarnase müügiga. Olen seal müügisekretär.
Laulmisega tegelen nüüd rohkemal või vähemal määral töö kõrvalt. Kuna tööpäev kestab
viieni õhtul, jõuan pärast veel laulda küll. Eks
töö ja laulmine teineteist ikka veidi segavad,

Edukas
laulukarusell
20. aprillil toimus Avinurme Keskkooli 1.-8.
klassile laulukarussell. Õpilased võistlesid
kolmes vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-5.
klass ning 6.-8. klass.
Noorimate vanuserühmas võitis esikoha
MARKUS MÖLDER, teine oli KERTTU
RANNULA ja kolmas KELIN TALIRAND.
Publikupreemia sai KELIN TALIRAND
Keskmises vanuserühmas tuli võitjaks
MARTIN MÖLDER, teiseks jäi JANE
KALDMA ja kolmandaks ANNI
HABAKUK.
Publikupreemia sai JANE KALDMA
Vanemas vanuserühmas tunnistati parimaks KADRI ILVES, teise koha vääriliseks
HANNA HELENA PÄRN ja kolmandaks
MAIRI KOHANSKI. Publikupreemia sai
KADRI ILVES.
Parimad lauljad võistlesid edasi 6. mail
Avinurmes Ida-Virumaa piirkondlikul laulukarussellil, kust maakondlikku vooru pääsesid Martin Mölder, Kadri Ilves, Hanna Helena Pärn ning Katriin Kristmann. Õpilasi
juhendas meie kooli muusikaõpetaja Urve
Tooming.
MARIKA SCHASMIN

Hiljutisel Eurovisioonil Ateenas oli Dagmar Oja (vasakul) Eestit esindanud Rootsi lauljanna
Sandra taustalauljaks. Pildil koos võitjaks tulnud Soome bändiga “Lordi”.
Foto DAGMAR OJA koduarhiivist

KUIDAS LÄHEB, DAGMAR?
sest näiteks kontserdipaika sõitmine nõuab
ju aega ja vahel ka päris vaba päeva. Aga
tänu mõistvale ülemusele olen seni mõlema
ülesandega hakkama saanud.
Eelolevaks suveks on kõige suurem plaan
see, et Dave Benton palus mul oma suvetuurist koos mõne teise Eesti lauljaga osa
võtta. Külastame paljusid kauneid Eestimaa
paiku, kuhu suvetuur igal aastal vast ei
jõuagi, nagu Lihula, Kärdla, Põlva ja mitmed teised kohad. Lauljatest on veel lisaks
minule kaasas taustalaulja Jelena Juzvik,

Auhinnaline
koht
Soomest
Huvijuhi eestvedamisel osalesid Avinurme
Keskkooli poisid Ida- Virumaa Külade Esinduse korraldatud konkursil, et sõita Soome
Virolahtisse Noortefestivalile. Konkurss läbiti edukalt ning sõit saigi teoks.
Meie maakonnast sõitis Soome 44 õpilast.
Peale Avinurme akrobaatikarühma sõitsid
kaasa veel Tudulinna Põhikooli näitering,
Iisaku Kunstide Kooli väikesed tantsijad,
Mäetaguse Põhikooli kandlemängijad, Toila
Gümnaasiumi segaansambel ja rahvatantsijad ning saalibändi koondmeeskond.
Sõitsime Virolahtisse teadmisega, et osaleme noortefestivalil, aga kohale jõudes selgus,
et peame osa võtma võistlusest. Meie poisid
VILLU KUKK, JEVGENI FARKAVETS,
KARLI KIRS ja URMO PAJU pidid võistlema koos tsirkusekooli õpilastega. Nende
võistlusrühma kuulus 9 võistkonda. Võistlesid klounid, akrobaadid ja žonglöörid ning
jõukatsumine oli päris tugev.
Võistluse lõppedes selgus, et meie poisid
saavutasid auhinnalise II koha. Igati tubli
saavutus!
URMO PAJU

kellega koos oleme laulnud juba 7-8 aastat.
Kaasa teeb ka artist JZ Belle ja võib-olla keegi veel.
Muidugi on ka väiksemaid stuudioprojekte
erinevate artistidega, nagu toosama JZ Belle,
2 Quick Start, Nancy, Ines, Hendrik SalSaller, Kai Toom ja mitmed teised.
Avinurmes käin ikka – seal on mu päriskodu ja vanemad. Ka pütilaadal olen peaaegu
igal aastal käinud. Ja tulen tänavugi.

Koduvald
puhtaks!
Juba teist korda toimus meie koolis üritus
KODUVALD PUHTAKS! Oleme võtnud
endale eesmärgi arendada õpilastes töökasvatust ning olla abiks valla heakorra edendamisel.
Päev algas kooli ümbruse koristamisega
ning jätkus koristustöödega valla territooriumil. Puhtaks tehti teeääred ja pargid ning
seejärel mindi appi kohalikele firmadele.
Eelkõige soovimegi olla abiks ettevõtetele,
kes aasta jooksul on aidanud meie kooli nõu
ja jõuga.
Tahame selle ettevõtmise muuta traditsiooniks, mis toimuks igal kevadel ja sügisel.
Ootame appikutseid kõigilt abivajajatelt! On
ju Avinurme vald meie kõigi ühine KODU.
MARTIN ILVES,
kooli õpilasparlamendi esimees
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27. aprillil 2006
1. Kuulati informatsiooni elamumajanduse hetkeseisust.
Põllu 6: 18 korteriga elamu, elanikke 42, ehitusaasta 1983.
Korterid erastatud, alustatud korteriomandi seadmisega.
Trepikodades on välja vahetatud elektriseadmed. Rekonstrueerimist vajab
katus, keldrikorrusel vajavad remonti elektriseadmed. Välja tuleb
vahetada püstakute soojakraanid.
Põllu 8: 18 korteriga elamu elanikke 41, ehitusaastad 1983-1984.
Korterid erastatud, alustatud korteriomandi seadmisega.
Üldkasutavates ruumides on välja vahetatud elektriseadmed, remonditud
kogumiskaevude rakked. Rekonstrueerimist vajavad katus ja trepikojad,
remonti püstakute soojaveekraanid.
Põllu 10: 18 korteriga elamu, elanikke 33, ehitusaasta 1986.
4 valla korterit, ülejäänud erastatud, korteriomand seadmisel.
Remonditud eletriseadmed, rekonstrueeritud katus. Remonti vajavad
trepikojad.
Pärast korteriomandite kinnitamist jääb loota, et korteriomanike
algatusel moodustatakse kolme maja peale korteriühistu.
Võidu 20: 8 korteriga elamu, elanikke 14, ehitusaasta 1973.
2 valla korterit, 6 erastatud korterit. Korteriomand vormistatud.
Välja vahetatud elektrisüsteem ja välisuksed. Küsitud hinnapakkumine
välisfassaadi remondiks.
Võidu 22: 12 korteriga elamu, elanikke 12, ehitusaastad 1973-75.
Korterid erastatud ning korteriomand vormistatud
Välja vahetatud elektri toitekaabel ja maandus. Maja vajab välisfassaadi
remonti ning uut veevarustust.
Võidu 46: 8 korteriga elamu, elanikke 18, ehitusaasta 1963.
Korterid erastatud ning korteriomand vormistatud, kinnistus ka saun ja
puukuurid. Välja vahetatud maja elektri toitekaabel.
Rekonstrueerimist vajab veevarustuse torustik ning katus.
Võidu 48: 8 korteriga ridaelamu, elanikke 23, ehitusaasta 1970.
Korterid erastatud, korteriomand vormistatud. Välja vahetatud elektri toitekaabel ning juhtmestik kuni korteri sisendini. Ümberkorraldusi vajab
kanalisatsioon.
Ulvi neli korterelamut on valla halduses alates juunist 2002.
Elamud on ahiküttega, prügiveo on organiseerinud majaelanikud.
Ulvi 1: 18 korteriga elamu, elanikke 30, ehitusaasta 1972 .
15 erastatud ning 3 valla korterit. Korteriomand seadmisel.
Välja on vahetatud välisuks ja külmaveetorustik.
Ulvi 2: 12 korteriga elamu, elanikke 19, ehitusaasta 1972.
11 erastatud ja 1 valla korter. Korteriomand seadmisel.
Välja on vahetatud maja välisuksed.
Ulvi 3: 18 korteriga elamu, elanikke 5, ehitusaasta1972.
Võlgnevuste tõttu peatatud elektrileping AS Eesti Energiaga.
Veevarustus ja kanalisatsioon on vaid kahel korteril.
13 erastatud korterit, 5 valla halduses olevat korterit.
II ja III korrusel elanikud puuduvad, 8 tühja erastatud korterit .
Majal on võlg 32 887 krooni. Katuse eest maksmata 29 900 krooni.
Ulvi 4: 12 korteriga elamu, elanikke 11. 11 erastatud korterit, 1 korter
ehitusregistri andmetel Ulvi Lihaühistu nimel. Vee- ja kanalisatsioonisüsteem vajab renoveerimist. Rekonstrueeritud on majja viiv elektriliin.
Rakvere 43: Elanikke 6. Korteriomand vormistamisel. Ahiküte, puudub
veevarustus ja kanalisatsioon.
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Pärniku 5: 6 korterit, elanikke 6. Ehitatud uus kuivkäimlakast.
Pärniku 6: 5 korterit, elanikke 10.
Pärniku saun: Ehitusaasta 1956. Saun on Pärniku rahva majandada.
Kuna majades puudub vesi, toimub pesupesemine sauna pesuköögis.
Saun vajab remonti. Senisel tasemel ei ole edaspidine sauna
kasutamine võimalik. Pärniku rahva ettepanekul tuleks otsustada,
kuidas edasi majandada.
Volikogu arvamus: Ühistute moodustamiseks tuleb kortermajade
elanikele rohkem selgitustööd teha. Ulvi maja nr 3 ning Pärniku sauna
probleeme arutab volikogu majanduskomisjon.
2. Vallavolikogu volitas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
ühendatavate kinnistute nõuetele vastavuse kontrollimiseks
kindlad isikud.
Nimetatud isikuil on samuti õigus kontrollida, kas klient hoiab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni sellises korras, et need ei kahjustaks ühisveevärki või
kanalisatsiooni ega takistaks vajalike teenuste osutamist. Samuti on
õigus nõuda, et kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik, kes peab
tagama trasside toimimise ja säilimise, lubaks paigaldada kinnistu
veevärgile veearvesteid.
O t s u s t a t i volitused anda vallavolikogu revisjonikomisjoni
liikmetele, kelleks on Arvi Pihlak, Tiina Tuur ja Arnold Kolli.
3. Kehtestati vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub abonenttasust ning tasust võetud vee eest või tasust reovee ärajuhtimise eest. Abonementtasu annab varu avariitööde teostamiseks.
Nimetatud tasu kehtestamist pidas õigeks ka arengu- ja
planeerimiskomisjon.
Uued hinnad kehtivad alates 1. septembrist 2006.
Purgimisvee vastuvõtmine Avinurme reoveepuhastis on 1m3 eest
50 krooni.
Vee- ja reovee hinnad Avinurme vallas:
Elanikkond
Ettevõtted
Abonementtasu
20.-/kuus
20.-/kuus
Tasu vee eest
9.-/ m3
14.-/m3
Tasu reovee ärajuhtimise eest
10.-/ m3
16.-/m3
4. Kinnitati Avinurme Vee-ettevõtte teenuste hinnad.
Võlglaste toruühenduste kinniplommimine - 400.- (kui selleks on vaja
teha täiendavaid kaevetöid, siis lisandub nende tööde tegelik maksumus).
Võlglaste toruühenduste lahtiplommimine – 400.- (kui selleks on vaja
teha täiendavaid kaevetöid, siis lisandub nende tööde tegelik maksumus).
Toruühenduste plommide mahavõtmine - 150.Toruühenduste plommide paigaldamine - 150.Teenustööde osutamisel on vee-ettevõtte töötaja tunnihind 200.(lisandub autotranspordi kasutamise hind 5.-/km.)
5. Tutvuti Maetsma küla arengukavaga.
Külarahva esmaeesmärk on külaplatsi korrastamine ning laululava
katuse rekonstrueerimine.
6. Muudeti Avinurme vallavolikogu 25.03.2004.a. määrust nr 33,
millega oli kinnitatud Avinurme Vallavalitsuse hallatavate
asutuste töötajate töötasustamise alused ning palgamäärad.

Ehitusaastad Pärniku majadel on 1955-1960. Majad on ahiküttega,
puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Elamud on varustatud uue
elektri toitekaabliga. Majade elektrikilbid ning elektrisüsteemid vajavad
kapitaalremonti. Majapidamiseks kuluv vesi viiakse Pärniku sauna juures
olevast puurkaevust.

Ametikoht
Palgamäära vahemik (EEK)
Avinurme Soojuse juhataja
7 000 -11 000
Avinurme Vee-ettevõtte juhataja
7 000 -11 000
Kokk
4 000 - 7 000
Arendusspetsialist
5 000 - 9 000

Pärniku 1: 5 korterit, elanikke 6. Ehitatud uus kuivkäimlakast.
Korstnaotsad amortiseerunud.
Pärniku 2: 5 korterit, elanikke 8. Ehitatud uued korstnaotsad ja uus
kuivkäimlakast.
Pärniku 3: 5 korterit, elanikke 17. Pandud uus välisuks ja ehitatud uued
korstnaotsad.
Pärniku 4: 6 korterit, elanikke 4.

7. Toimus järjekordne valla põhimääruse lugemine.
Arutleti teemal, kas valla aukodaniku nimega kaasneb rahaline preemia. O t s u s t a t i, et sellega kaasneb 5000 krooni.
Hääletamisele läks § 21 lg 4 (4) Volikogu alatise komisjoni esimees
kaasab komisjoni koosseisu volikogus esindatud valimisliitude ja erakondade esindajad ja teisi vallaelanikke. Komisjoni liikmed peavad
olema Rahvastikuregistri andmetel Avinurme valla kodanikud.

Avinurme Valla Leht
Reformierakonna fraktsioon esitas ettepaneku sõnastusest välja jätta
nõue, et komisjoni liige on Rahvastikuregistri andmetel Avinurme valla
kodanik. Valimisliit Koduvald oli seda meelt, et kui inimene ei ole valija
ega maksumaksja, ei peaks ta kuuluma ka komisjoni koosseisu. Komisjonil on alati võimalus kaasata töösse vastava eluala spetsialiste, kes ei ole
valla kodanikud. Hääletamise tulemusel jäi põhimäärus muutmata.
8. Tühistati osaliselt Avinurme vallavolikogu otsus nr 98 31.03.2005.
a. “Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja
kinnitamine”.
Ulvi külas asuva vaba põllumajandusmaa nr 7 taotlejaks kinnitati
31.03.2005.a. FIE Alo Tooming. Nimetatud maaüksus tuleb vaba maa
nimekirjast kustutada, sest 26.10.1992 on sellele maatükile ostueesõigusega erastamise avalduse esitanud Vello Zilinski.
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3. mail 2006
1. Väljastati kasutusluba Gunnar Simmuli elamule asukohaga Metsa tn 6.
2. Määrati sotsiaaltoetused:
Küttepuutoetus 500.Täiendavat toimetulekutoetust 1000.Kriisiabiraha 5000.Eraldati Vaeküla koolis õppivate laste õppekäikude toetamiseks 450.Maksti välja sünnitoetus 1500.Maksti välja matusetoetus 600.3. Kinnitati valla tänavate rekonstrueerimise kirjaliku enampakkumise tulemus:
Pakkumise võitja Moreen OÜ summas 267 284.-

9. Kinnitati Avinurme Koduloomuuseumi piletihinnad:
Täiskasvanu 10.-; õpilane 5.-; giiditasu kokkuleppel.
10. Kinnitati valla 2006.a. lisaeelarve:
Kultuuriministeeriumist ning Rahvakultuuri Arengu- ja Koolituskeskusest said projektidega raha:
Avinurme Kultuurikeskus
21 000.Avinurme Koduloomuuseum 5 600.Avinurme Keskkool
5 000.Valla teede investeeringute kava aastateks 2006-2011 ei saanud kinnitada, kuna seoses aleviku vee- ja reoveetrasside projekteerimisega ei ole
selgust, millistel tänavatel ja kohalikel teedel on lähiaegadel oodata kaevetöid.
25. mail 2006
1. Kuulati informatsiooni kultuurielust.
Volikogule jagas selgitusi Avinurme Kultuurikeskuse direktor Aime
Salmistu. Taidluskollektiivid on väga tublid, ent mureks on eelarve, mis
ei anna võimalust tasustada kultuuritöötajate tegemisi väärikamalt. Volikogu arvates tuleks kultuurisündmusi, sh kinoõhtuid, tõhusamalt reklaamida. Info väljaehitamata kohvikuruumide rentimise kohta tuleks välja
panna valla kodulehele.
2. Anti ülevaade valla arengukava koostamise hetkeseisust.
Arengukava edasist koostamist koordineerib Küllike Pärn, kes andis lühiülevaate hetkel toimuvast. Käsil on komisjonide moodustamine, et asuda
tööle valdkonniti. Esialgne plaan on võtta arengukava vastu hiljemalt
oktoobrikuus.

10. mail 2006
1. Tunnistati mastivimplite vääriliseks kodudeks:
Väino Haamer - Ulvi küla
Meeri Remmelg ja Endel Vaher - Kõrvemetsa küla
Heinard ja Leili Raimets – Avinurmes Jaama tn 7
Heldur ja Aita Saarmets – Avinurmes Võidu tn 31
2. Anti nõusolek noortepeo korraldamiseks Avinurme Kultuurikeskuses.
3. Määrati sotsiaaltoetused:
Matusetoetused a´600.Täiendava toimetulekutoetuse vahenditest kanti üle Remniku puhkekeskusele 3 600 krooni toimetulekuraskustes perede 15 lapse laagrituusiku
eest.
Porkuni koolile kanti üle 1 200 krooni laste laagrituusikute eest.
Täiendavat toimetulekutoetust maksti taotlejatele 2 500.Prillitoetust maksti 500.4. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Kaljo Kivi - Poejospi m-ü Paadenurme külas;
Urve Algmaa - Ööbiku m-ü Kõrvemetsa külas.
5. Kinnitati korterelamu Ulvi 2 teenindusmaa suurus ning maa maksustamishind: 1868 m2 – 6 126 krooni.
5. Kinnitati Võidu 22 ja Võidu 48 korteriomandi seadmise kulud,
mis tuleb maksta korteriomanikel.
6. Seati korteriomand Põllu 10 maaüksusele. Pindala 2942 m2, maa
ostu-müügihind 4 159 krooni.

3. Võeti vastu valla põhimäärus.
Põhimäärusega saab tutvuda valla kodulehel www.avinurme.ee

4. aprillil 2006
1. Määrati matusetoetused. Seoses vallaeelarve vastuvõtmisega maksti
tagasiulatuvalt jaanuarikuust lisamatusetoetus 200 krooni, sest varemkehtinud matusetoetuse määr 400 kr tõusis 600 kroonini.
2. Kehtestati kuni 30. aprillini ajutised koormuspiirangud valla teedel ja tänavatel.
3. Kuulutati välja kirjalikud vähempakkumised:
Avinurme Lasteaia akende vahetamiseks;
Avinurme tuletõrjedepoo uste vahetamiseks;
Valla tänavate remontimiseks.
13. aprillil 2006
1. Registreeriti majandustegevuse registris FIE Ants Rummeli Aasa
puhkemaja tegevus.
2. Avinurme tuletõrjedepoo uste parimaks pakkumiseks kinnitati
Akna-Ukse Tööstuse OÜ pakkumine summas 46 720.3. Avinurme Lasteaia akende vähempakkumise võitis AS Plastmerk
summas 333 988.4. Määrati sotsiaaltoetused:
Küttepuutoetus neljale üksikule vanurile a´500.Täiendav toimetulekutoetus 13 taotlejale kogusummas 7810.Prillitoetus 200.Kriisiabirahadest 4000.-

22. mail 2006
1. Kinnitati vallaeelarvest küladele raha jaotamine:
Raha eraldati 40 000.- Seni jagati raha külavanematega külade ( 10 küla ) vahel võrdselt, st 4 000 krooni külale aastas. Tänavu määrati toetus
alljärgnevalt: kui külavanem valitud -1000 krooni, arengukava koostatud –1000 krooni, külaplats rajatud -1000 krooni. Allesjäänud summa
jagati külaelanike arvu järgi:
Ulvi 7500.-, Adraku 4300.-, Alekere, Lepiksaare, Kaevussaare 3580.-,
Vadi 4500.-, Maetsma 4420.-, Kõveriku 3330.-, Laekannu 3300.-, Kõrvemetsa 2900.-, Änniksaare 2720.-, Paadenurme 3450.2. Otsustati lõpetada ostueesõigusega erastamise menetlus.
Maareformi seaduse 27.11.2005.a. jõustunud muudatuse järgselt ei ole
Zinaida Haltsonen Kõveriku külas tähtajaliselt tellinud katastriüksuse
moodustamise tööd vastavat litsentsi omavalt isikult.
3. Määrati sotsiaaltoetused:
Küttepuutoetus kolmele üksikule vanurile a´500 krooni.
4. Kuulutati välja Avinurme Keskkooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks konkurss.
5. Otsustati reservfondist toetada korvpalliklubi HITO
2000 krooniga spordilaagri ning Itaalias toimuva FIBA “Minibasketball
in Piazza” osaliseks finantseerimiseks.
6. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Kaljo Velt - Veldi garaaži m-ü Ulvi külas;
Kadri Peep - Peebu garaaži m-ü Ulvi külas;
Lembo Kreisen - Kreiseni garaaži m-ü Ulvi külas;
Ester Rosenthal - Lonni m-ü Laekannu külas;
Tiia Pihlak - Passimetsa m-ü Laekannu külas.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA

Avinurme Valla Leht
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Avinurme vallavolikogu liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonid 2005. 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. Ants Rummel. Volikogu esimees, esitas
oma deklaratsiooni Riigikogu korruptsioonikomisjonile.
2. Jüri-Henn Uuetoa. Ametipalk puudub.
Hoonestatud kinnistu Lalluniidu Vadi külas.
Sõiduauto puudub.
Aktsiaid ja muid väärtpabereid ei oma.
2 arvelduskontot Ühispangas. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ning
muud varalised kohustused puuduvad.
3. Aleksei Männiste. Ametipalk puudub.
Kinnisvara ei oma.
Veoauto GAZ 53, v.a. 1989.
OÜ Birger osanik, 1 osak 13 600.Käenduslepingud Hansaliisingus ja Hansapangas.
4.Tiina Tuur. Ametipalk puudub.
Elamumaa Avinurmes Ööbiku tn 4.
1/6 osa kaasomandist Avinurmes Nurme tn 8,
korter Tallinnas.
Sõiduautod VW Golf, v.a.1993 ja 1985.
OÜ Tinger 1 osa väärtusega 72 000.-

Arveldusarve Hansapangas.
Hansa Liising Eesti - sõiduauto Peugeot
307, v.a. 2002.
5. Arvi Karu. Ametipalk puudub.
Männiku kinnistu ja Jõetaguse kinnistu
Avinurme vallas.
Sõiduauto Audi 80, v.a. 1992.
Aktsiaid ja muid väärtpabereid ei oma.
Arvelduskonto Ühispangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muud varalised kohustused
puuduvad.
6. Arnold Kolli. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaa Adraku külas.
Sõiduauto Ford, v.a.1988.
OÜ Adraku Transport osakapital 40 000.Arvelduskonto Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muud varalised kohustused
puuduvad.
7. Allan Pukk. Ametipalk puudub.
Maatulundusmaa Torma vallas Oti külas ja
Avinurme vallas Laekannu külas.
Elamumaa Kasepää vallas Omedu külas ja
Avinurme vallas Ulvi külas.
Sõiduautod VW Passat, v.a.1998 ja Golf,
v.a. 1993.
OÜ Vivandor 1 osa väärtusega 80 000.Arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muud varalised kohustused
puuduvad.
8. Ülo Kukk. Ametipalk puudub.
Kukera ja Kuke maatulundusmaad Avinurme vallas.
Sõiduauto Lanos, v.a. 1999.
Aktsiaid ja muid väärtpabereid ei oma.
Arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muud varalised kohustused
puuduvad.

Avinurme Vallavalitsus kuulutab välja

KONKURSI
Avinurme Keskkooli direktori
vabaneva ametikoha täitmiseks
KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUDED
on kinnitatud haridusministri 26. augusti 2002. a.
määrusega nr. 65
“Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” § 8
KANDIDAADIL ESITADA 21. juuniks kella 12.00
Avinurme Vallavalitsusele
aadressil Võidu tn. 9 Avinurme alevik 42101 Ida-Virumaa
Kirjalik avaldus
CV
Ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad
Töölepingu pikkus 5 aastat
e-post avinurme@avinurme.ee tel. 33 97 431; 33 97 433

9. Aivar Saarela. Ametipalk puudub.
Elumaja ja elamumaa Avinurmes .
Korter Põlvamaal Värskas (abikaasade
ühisvara).
Põllu- ja metsamaa Põlvamaal Värska vallas Lobodka külas (1/2 osa kaasomandist)
ja Värska vallas Tonja külas (1/2 osa kaasomandist).
Sõiduautod Ford Fiesta, v.a. 1981;
Volkswagen Scirocco, v.a. 1985 ja Ford
Sierra Caravan, v.a. 1989.
OÜ Arbyco 1 osak 40 000.AS Nexus 6 aktsiat 1 320.Arveldusarved Ühispangas, Hansapangas
ja Sampo Pangas.
Laen ja hüpoteek Ühispangast.
10. Verner Mölder. Ametipalk puudub.
Elamu ning saun-laut - kuur Maetsma külas. Puidutöökoda Avinurmes.
OÜ Mölder. O.V osakapital 158 000.Hansapangas 2 areveldusarvet.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muud varalised kohustused
puuduvad.
11. Arvi Pihlak. Ametipalk puudub.
Ärimaa Avinurme alevikus, maatulundusmaad Avinurme vallas Kaevussaare ja
Kõrvemetsa külas ning Laekvere vallas.
Sõiduautod Opel Astra LS, v.a. 1999, Opel
Vectra, v.a. 1992 ja Volkswagen Golf, v.a.
1993.
ARPI Kaubandus OÜ osak 42 000.OÜ Savarmu Puit osak 40 000.Hansapangas 2 arveldusarvet.
Varalised kohustused puuduvad.
AS Hansapank hüpoteek Põllu 20 kinnistule.
Avinurme Vallavalitsuse liikmete ning
ametnike majanduslike huvide deklaratsioonid avaldame järgmises vallalehes.

NB! NB! NB!
Seoses teekatte remondiga Jõhvi – Tartu – Valga maanteel
suletakse 12. juunist 24. juulini 2006
liikluseks teelõik Rannapungerjast Lohusuuni.
Ümbersõit marsruudil:
Iisaku – Tudulinna – Avinurme – Võtikvere – Mustvee.
Liikluse ümbersuunamine toob kohapeal kaasa liikluse olulise
suurenemise.

Tähelepanu ja ettevaatust!
OSTA PÜTILAADA PÄEVAPILET!
Päevapilet eelmüügist 100.-, laadapäeval 150.-

PÄEVAPILETIGA saab
laadale (15.-), näitustele (25.-),
kirikukontserdile (100.-),
vabaõhuetendusele, jaanisimmanile ja diskole (75.-)
Piletite eelmüük Raja poes, kultuurikeskuses, OÜ Aviko Auto,
AS E. Strauss ja OÜ Arbyco arvuti– ja kontoritarvetekaupluses.

Avinurme Valla Leht
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MEIE
Meie metsase maapinna põlisest põuest
voolab valguses virvendav vesi.
Jõuab jõeke joosta just järveni.
Kaharate kuuskede kaisus
kohiseb kodukeelne kohalik kultuur naeratavad ninakad noodinooled,
puhuti puhuvad poisid pasunaid,
tanumail tambitakse tantsutakte,
lõõmatab leegitsema lõbus laululõke.
Tarmuka tarkuse tormikast tulest,
mehise mõistuse mõnusast meelest,
raamaturidade raputavast rammust
sünnivad sulgedesse-suudesse
sõnaseaded,
heledalt haljendab haridusnurm.
Tõdemus: Ju need ikka oleme tõesti meie –
avinurmikud - Alutaguse metsa-eestlaste kogukond siin, Ida-Virumaa edelanurgas, koos oma
sel kevadel nireks muutunud Avijõe, oma traditsioonide, oma puutöö ja oma laulu, tantsu,
sõna- ning näitekunsti ja pillimänguga.
Selle kogukonna liikmetest on nüüdsetes oludes
moodustunud mitmed MTÜ-d ehk seltsid. Üks
neist on Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts
“NURMETULED“. Loodud 2001. aastal eesmärgiga toetada Avinurme kultuurielu mittetulundusühenduste võimaluste kaudu. Oma eesmärki järgides olemegi tegutsenud. Organiseerides üritusi nii
suurtele, noortele kui ka lastele (JÕULUTUBA

KIVISSE RAIUTUD
MÄLESTUS
Umbes aasta tagasi nägi trükivalgust Ulvi
kooli kunagise matemaatikaõpetaja Laine
Tuppitsa mälestuseks väljaantud väike värsivihik tema loomingust. Nüüd leidsime, et
oleks aeg jäädvustada tema mälestus kivisse,
mis on teadupärast püsivam. Idee väljakäijateks olid Elve Karu, August Nurmoja, Ülle
Vahtrik ja Ella Kraav.
Mälestustahvli avamine vana koolimaja
välisseinal sai teoks 3. juunil.
Ilm oli suurepärane ja inimesi omajagu.
Mälestusküünla süütas Tuppitsa lapselaps,
Mustvee Keskkooli tüdruk Deivi, kes luges ka
omaloomingulise luuletuse. Tore on tõdeda,
et õpetaja luulelembus ja oskus edasi elab.
Ulvi naisansambel laulis sama kaunilt kui
läheduses laksutav ööbik. Aili Rohtlal ja teistelgi oli meeles toredaid ütlemisi ja mälestusi
vanalt õpetajalt. Vello Mägi avakõne liigutas
kõiki. Aegade tagant oli jälle nii tore oma
kunagisi kooli- ja klassikaaslasi kohata.
Siinkohal saan veel kord tänada selle väikese ürituse korraldajaid ja abistajaid Jaan Toomingat, Anne Velti, Kadri Peepu, Pille Läänemetsa, naisansamblit, oma klassikaaslasi ja
kõiki seal olnuid.
ELLA KRAAV

Enamik nurmetulukestest oma viiendal sünnipäevapeol 21. aprillil.

2005. aasta advendiajal koduloomuuseumis).
Suuremad ettevõtmised ja üritused on kajastamist
leidnud trükisõnas: meie voldikus, brožüüris
“Tere tulemast Avinurme“, maakonnalehes
(“Põhjarannik“ 26.04.2006 L. Kivisilla
“Nurmetulede valgusel“), aga ka varasemate vallalehtede veergudel.
Suurimaks saavutuseks võib pidada PUUTÖÖSEINA valmimist ja muidugi kestvate kultuurisuhete loomist teiste rahvustega.
Kõik algas sellest, et Rootsis õppides oli Ülle
Toomingal (“Nurmetulede“ juhatuse liige) veidi
igav ja ta läks kohaliku kiriku juures tegutsevasse
segakoori laulma. Natuke omasemaks saanud,
tegi ta kooriliikmetele ettepaneku sõita Eestimaale kontserdireisile. Kuna Ånge vald asub Stockholmist üle 400 km põhjas, polnud see paikkond
Eestit veel enda jaoks avastanud. Niisiis käisid
nemad meil külas ja järgmisel aastal olid Ånge
vallas Avinurme naiskoor ning puhkpilliorkester.
Teine naiskoori ning orkestri Rootsi-visiit sai
alguse sellest, et koori laulja Krista Pedak tegi
ettepaneku kirjutada PHARE-le kultuurivahetuse
projekt, mis annaks meie lauljatele ja pillimeestele võimaluse külastada naaberriike. Tingimusena

KÜLLIKE PÄRNA foto

pidid riigid asuma Balti mere ääres. Polnud palju
mõelda. Avinurme vallavanem Indrek Kullam soojendas üles sõprussuhted Soome Artjärvi vallaga.
Ülle Tooming meenutab: „Minu ülesanne oli leida
Rootsist vald, kus oleks
vähemalt laulukoor. Tunnen Värmlandi maakonna Sunne vallavanemat palju aastaid ja oleme head peretuttavad.
Tegin neile ettepaneku ning see võeti vastu. Meie
kirjutatud projekt rahastati. Selle tulemusena said
naiskoor ja puhkpilliorkester külastada Sunne valda
nende kultuurinädalal.“
Sunnest on Avinurmes kontserdiga külas käinud
ka noorteorkester. Meie äsjasel 5. sünnipäeval mängis tantsuks Sunne Gräsmark-dragspelsklubb lõõtspillide klubi. Unistame kultuurikoostööst ka
edaspidi.
Loodame, et täitub ka „Nurmetulede“ suurunistus:
näha-kuulda kultuurikeskuse laval kontsertklaverit „Estonia“. Selle täitumisele saavad kõik kaasa
aidata, lisades oma rahalise toetuse Avinurme Kultuuri ja Hariduse Seltsi NURMETULED arveldusarvele 10220042309018 märgusõnaga KLAVER.
MARGIT JASKA,
üks nurmetulukestest

PÕLVEST PÕLVE PASUNAGA
Vasksed pasunatorud säravad ja kõlavad
üha erksamalt. Kus on minu koduke... vasardavad peas sõnad, samal ajal kui silmist voolavad pisarad, ent suu kisub muigele - esimene lugu polegi Suliko! Need on kooli kevadpeo liigutavamad ja hingelisemad minutid,
usun, et mitte ainult minule.
Üle paljude, paljude aastate astusid taas kuulajate ette Avinurme väikesed pasunapoisid. Tõsi,
suur osa neist küll tüdrukud, keda üha enam
köidab see kunagi mehiseks alaks peetud muusikaliik. Oli ka viimane aeg, sest “Tamme Evaldi
lastest ”on nooremadki astumas üle neljakümnenda lävepaku.
Vaadates tagasi Avinurme kandi muusikatraditsioonidele, võib kindlalt väita, et pasunakooride osa siinses omakultuuris on olnud kui mitte
kõige pikema traditsiooniga, siis kõige järjepidevam ja entusiastlikum ometigi. 1860. aastal
Maetsma külakooli koolmeistriks tulnud
August-Einari Schulbach oli tõenäoliselt mees,
kes siinkandi laulu- ja pasunakooridele aluse
pani. Arvatavalt aastail1877-78. Igal juhul on
Kirjandusmuuseumi arhiivis säilinud kiri
Einwaldile 12. detsembrist 1879, kus A. E.
Schulbach järgmisel aastal toimuva laulupeo
tarvis kihelkonna pasunakoorile noote küsib.
Sellesama Schulbachi käe all mänginud esimestest pasunameestest pärinevad pea kõik

järgmiste pillimeeste ja orkestrijuhtide põlvkonnad tänaseni välja. Meie kõigi rõõmuks on
ikka jagunud neid, kes tulevad ja teevad, veavad
eest ja tõukavad takka. Nii ka puhkpillis. Tänu
tegijatele, tahtele ja entusiasmile on vasksed
pillitorud taas uhkemalt kui kunagi varem säramas ja kõlamas juba 120 aastat ja vahest ehk
kauemgi.
Selliselt edasi, läbi kolme põlve koostöö mootoriks Möldrite pere, kus kolmanda põlve
pasunapoiss esimesi harjutusi tegemas, rooli
keeramas suurte kogemustega trombooniprofessor ja kapellmeister Heiki Kalaus, kelle oskused
ja entusiasm on andnud pasunapoistele uue hingamise, ning käigukange hoidmas noor muusik
Silver Mesi, kelle õlul on 15 lapsega iganädalaste proovide läbiviimine nii laste kui enese muusikaõpingute kõrvalt, ka siis, kui Heiki oma
tööülesannetega seotult Soomes viibib.
Sellisena tähistab Avinurme pasunakoor oma
120. tegevusjuubelit. Usun, pidu sellel tähtpäeval on selline, et ka kõige skeptilisemal kultuuriteoreetikul ei saa tekkida küsimust - omakultuur
külas, kas see tõesti on olemas?
Palju õnne ja mängulusti teile uuteks kümnenditeks!
KÜLLIKE PÄRN,
Avinurme Koduloomuuseumi juhataja

Avinurme Valla Leht
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18. jaanuaril 2006 sündis Laekannus
TAMBET LEPP.
Ema INGRID RAHE. Isa VALLU LEPP.

ELMAR PIHLAK
5.05.1928 – 10.03.2006 Kaevussaare
LEIDA HALLIK
12.02.1928 – 2.04.2006 Adraku
REET ORUSAAR
4.11.1944 – 6.04.2006 Sälliksaare

Laupäeval, 10. juunil Avinurme Kultuurikeskuses Avinurme PUHKPILLIORKESTRI 120.
aastapäeva pidu.
Laupäeval, 10. juunil Avinurme NAISKOOR
Naislauluseltsi laulupäeval Kurgjal.
Avinurme MEESKOOR Peipsi-äärsete maakondade laulupäeval Intsikurmus.
Avinurme segarühma mehed meeste ja poiste
TANTSUPEOL Rakveres.
Pühapäeval, 18. juunil kell 16.00 Avinurme
laululaval Ida-Virumaa LÕUNAREGIOONI
TANTSUPIDU.
Neljapäeval, 22. juunil Avinurme Kultuurikeskuses Avinurme Keskkooli 9. klassi LÕPUAKTUS kell 15.00 ja 12. klassi LÕPUAKTUS kell
18.00.
Reedel, 23. juunil Avinurme staadionil

KOHTUME SÜGISEL!
Maailma vanim idamaine tants on kõhutants.
Avinurme Kultuurikeskuses õpitakse kõhutantsu Epp Kaljose juhendamisel. Sügisest
alustab kõhutantsuring uuesti aktiivset hooaega.
Egiptusest on leitud kivisse raiutud kõhutantsu kujutavaid pilte, mis kinnitavad, et see
idamaine tants on pärit juba viiendast aastatuhandest enne Kristust. Kõhutants on mõeldud

9. aprillil 2006 sündis Avinurmes
TRIINU STRAUSS.
Ema NATALIA STRAUSS. Isa EERO
STRAUSS.
8. juunil 2006 sündis Avinurmes
MORTIMER TOOMING
Ema EVELI STRAUSS. Isa TOOMAS
TOOMING

ELSA LÄÄNEMETS
10.06.1931 – 29.04.2006 Ulvi
ELLI TOOMING
5.03.1915 – 3.05.2006 Maetsma

Avinurme VII PÜTILAAT.
Kell 21.00 Avinurme vanas rahvamajas JAANIPÄEVA SIMMAN.
Pühapäeval, 25. juunil kell 12.00 Avinurme
SURNUAIAPÜHA;
kell 14.00 Avinurme KIRIKU UUE ORELI
pühitsemise kontsert-jumalateenistus.
Reedest, 30. juunist pühapäeva, 2. juulini
Avinurme taidlejad KONTERTREISIL Lääneja Pärnumaal.
Laupäeval, 29. juulil Maetsma küla PIDU.
Pühapäeval, 30. juulil kell 12.00 Avinurme
SURNUAIAPÜHA;
kell 14.00 Avinurme kirikus SIIRI SISASKI ja
NOORKUU KONTSERT.
Laupäeval, 19. augustil Avinurme taidlejad
Tudulinna kodukandipäeval.

naisekehale, rõhuasetusega kõhulihastele,
rinna- ning puusaliikumisele. Kõhutants ei
sea piire vanusele ega kehakaalule: noorematele naistele on see hea ettevalmistus sünnituseks ning sünnitusjärgseks taastumiseks,
vanematele aga suureks abiks soolade ladestumise, luuhõrenemise ning radikuliidi puhul. Kõhutants on lõbus ja tujutõstev tegevus
nii prisketele kui ka kõhnadele naistele.
Ootan teid kõiki taas sügisel!

75
ENDEL AUN
80
ILSE JALAKAS
VAIKE KALJUMÄE
ELLA-JOHANNE
TALIRAND
85
HELMA PÄRN
ELLY-IRENE TAMM
92
EINER ELMAR
LUDMILLA AUN
93
ANELLA JALAKAS
LAINE TOMBAND
94
LINDA SÕBER
95
ALMA-JOHANNA
PIHLAK

20. augustil
8. juulil
11. juulil
7. juulil
7. juulil
29. augustil
7. juulil
19. juunil
31. juulil
24. juulil
12. juunil
13. juunil

Avinurme Vallavalitsus

Lugupeetavad
juubilarid-isetegevuslased
30
SVEN FORSEL
24. augustil
Avinurme meeskoori laulja
35
KLAARIKA KLEMM
7. augustil
Avinurme naiskoori laulja
ANU TOOMING
30. augustil
Avinurme naiskoori laulja
55
SULEV VEERBERK
25. juulil
Avinurme puhkpilliorkestri liige
Avinurme Kultuurikeskus

EPP KALJOS

ADDINOL viib sinu koos sõbraga soojale maale
10. aprillist 31. novembrini kestab Saksa
tootja ADDINOL Eesti tütarfirma Addinol
Mineralöl Marketing OÜ kampaania, mille
käigus loositakse igal kuul välja üks soojamaareis kahele. Lisaks reisidele saab üks
õnnelik mootoriõli ostja igal nädalal 1000kroonise kinkekaardi Sportlandilt või Aave
autokaupadelt.
Loosimises osalevad kõik, kes ostavad
kampaaniasildiga varustatud ECO Light või
ECO Synth neljaliitrilise õlikanistri. Kampaanias osalemine on lihtne ja võiduvõimalus
vägagi suur.

ECO-sarja mootoriõlid sobivad ideaalselt
kõigile sõiduautode ning kaubikute bensiinija diiselmootoritele.
70aastase tootmiskogemusega Addinoli
määrdeaineid on Eestis müüdud juba 14 aastat. Selle ajaga on Addinoli turuosa kasvanud
30 protsendini.
Võidureisi kahele korraldab turismifirma Novatours.
Täpsem info õlide ja käimasoleva kampaania kohta on kirjas õlikanistrite etikettidel.

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

Toimetaja: Linda Kivisild
Tel 33 27 006 lk.kivisild@mail.ee

9. juunil, 7. ja 21. juulil,
4. ja 18. augustil ning 1. septembril k.a.
kella 9.00 – 10.00 on
Avinurme Kultuurikeskuse
juures
HANSAPANGA
PANGABUSS.
23. juunil pangabussi ei tule.
Trükk: OÜ Vali Press
Põltsamaa

Toimetus jätab endale õiguse kirju ja kaastöid selguse huvides redigeerida ja lühendada.

