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Pärast teistkordselt väljakuulutatud konkurssi kinnitati järgmiseks viieks aastaks
Avinurme Keskkooli uueks direktoriks
AIVAR SAARELA.
Aivar Saarela (sündinud 6. jaanuaril
1963) on Avinurme elanik 1967. aastast.
1985 lõpetas ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse erialal. Õpetajaametit on Saarela varem pidanud nii Avinurme Keskkoolis kui
ka Iisaku Gümnaasiumis. Peale pedagoogitöö on Saarela Avinurme tunnustatud arvutiasjatundja, kellelt saab nii asjakohast
nõu kui ka abi.
Aivar Saarela kuulub Eesti Reformierakonda ja on erakonna kohaliku organisatsiooni juht. Samuti on Saarela Avinurme
vallavolikogu aseesimees ning ühtlasi volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees.
Abikaasa Aivi Saarela hooleks on kohapeal arvuti- ja bürookaupade kauplus, tütar Mari-Liis õpib Avinurme Keskkooli 9.
klassis ja poeg Mikk 6. klassis.

Koolihooned lagunevad igast nurgast. See teeb uue direktori Aivar Saarela tõepoolest murelikuks.
LINDA KIVISILLA foto

UUS DIREKTOR, VANAD MURED
Küsimatagi on selge, et uue direktori esmamure on koolimaja remont. Õigupoolest on
kooli remont kuulutatud esmatähtsaks juba
mitmeid aastaid. Miks pole töödega alustatud?
Ehituse alguse viibimist on kindlasti mõjutanud mitmed tegurid, kuid peamisteks põhjusteks on olnud raha nappus ja ehitusturul toimuv. Ehitushinnad aina tõusevad, aga kooli
renoveerimiseks eraldatud summa jääb ju samaks. Lähtuvalt sellest, et raha ei jätkunud,
jagati ehitustööd kahte etappi. Seetõttu tuli
projekteerijail projekti muuta ja jagada tööd
samuti kaheks. Seejärel tuli etapiviisiline ehitamine kooskõlastada mitmes ametkonnas.
Läbirääkimised tööde asjus on peetud Riigi
Kinnisvara Aktsiaseltsiga. Ka vallavolikogu
on andnud koolimaja renoveerimistöödeks
koostöös RKASiga nii-öelda rohelise tule.
RKASi koolide divisjoni müügidirektor Indrek Peterson on käinud Avinurmes kohapeal
olukorraga tutvumas. Ta käis ka volikogus
omapoolseid seisukohti ja võimalusi selgitamas.
Renoveerimisele läheb kogu kooli õppehoone. Selleks vajaminev summa võib kujuneda
suuremaks kui 20 miljonit . Täpsemalt selgub
hind pärast riigihanke lõppemist.

Seda, et koolihoone välimus on väga kehvas seisus, näeb oma silmaga igaüks. Aga
mis nõuab remonti seintest seespool?
Avinurme koolihoone valmis 1974. aastal.
Pärast seda pole majas suuremat remonti tehtud. 32 aastat on päris pikk aeg hoonele, mida
kasutatakse intensiivselt. On selge, et antud
olukorras on maja ka seestpoolt väga kehvas
seisus. Aknad on nii amortiseerunud, et paljude akende avamine pole isegi võimalik, rääkimata nende soojapidavusest. On aknaid, mis
ähvardavad koos lengiga välja kukkuda.
Aeg on teinud oma töö ka elektrisüsteemidega. Seda hädade loetelu võiks veel jätkata,
aga… Võib öelda, et remonti vajab majas
kõik, sest osalt on selles hoones õppetöö läbiviimine isegi ohtlik.
Kimbutas ka ruumipuudus. Ruumid ei vasta
enam tänapäeva kooli nõuetele. Algselt on
maja ehitatud 230 õpilasele ja 8klassiliseks
kooliks – põhikooliks. Viimastel aastatel on
õpilaste arv olnud aga 300 lähedal – läinud
kevadel 283 õpilast. Sellepärast ongi uues
projektis ette nähtud ka mõned lisaruumid
välja ehitada.
Mis teeb uue õppeaasta eel vastsele direktorile kõige rohkem muret? Ja rõõmu?
Muret teeb kindlasti kogu järgnev õppeaasta, mis tuleb kooliperel eelnevatest veidi eri-

nev. Kui sügisel algab õppehoone renoveerimine, oleme sunnitud õppetöö läbi viima nn avariipindadel. Osa õppetööst toimub internaadi
ruumides, mis on kohandatud klassideks, osa
spordihoone ruumides. Puuduolevate ruumide
osas on olnud mitmesuguseid plaane, jutuks on
olnud ka lasteaia ja kultuurikeskuse vabade
ruumide kasutamine.
Algselt olid ehitustööd planeeritud kahes
etapis ja sellisel juhul oleks saanud koolimaja
ühte tiiba kasutada. Nüüd aga peame olema
valmis selleks, et õppehoonet kasutada ei saa.
Täpsemalt selgub olukord siis, kui ehitusfirma
on kindel ja nende ehitusjärjekorrad meile teada. Muidugi otsime võimalusi kogu koolipere
mahutamiseks olemasolevatele kooli pindadele, sest poleks ju kerge mitu korda päevas joosta erinevate majade vahet, seda eriti talvel. Aga
õppeaasta alguseks saab olukord selgeks ja
loodan, et tuleme ajutiste raskustega edukalt
toime.
Rõõmu teeb aga see, et me ei ole muredega
üksi. Üksi ei teeks siin midagi ära. Toetust on
tunda juba selle lühikese aja jooksul, mil ma
olen direktori ametis olnud. Abi ja toetust on
pakutud isegi rohkem, kui seda hetkel oleme
jõudnud kasutada.
Soovime nii uuele direktorile kui ka õpetajatele jaksu ja vastupidamist!
Küsis LINDA KIVISILD

Reedel, 1. septembril ootab Avinurme Keskkool taas kogu kooliperet.

Õnne koolikotti kõigile!
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TEGELEME INIMESTE
JA NENDE VAJADUSTEGA
Seoses Anne Veldi töölt lahkumisega jäid Ulvi endises koolimajas abivajajaile sisseseatud
turvatuba, samuti psüühiliste erivajadustega
inimeste päevakeskus “perenaiseta”. Mis
saab edasi?
Vastab valla sotsiaalnõunik HELJU PAAS.
Küllap on Anne Veldi töölt lahkumine toonud teatud muudatused, kuid seda tean kindlalt öelda, et erivajadustega inimeste päevakeskus ei kao kuhugi. Töö jätkub ikka Ulvil
samades ruumides ja nende tublide juhendajatega, kes seni on seal töötanud.
See, et keegi lahkub ja asub tööle mujale, ei
tähenda sugugi, et mis loodud ja toimib, lõpetab oma tegevuse. Olen ise olnud selle päevakeskuse loomisega seotud algusest peale.
Luua midagi on alati palju kordi keerulisem
kui olemasolevat laiali lammutada.
Muretsemiseks põhjust ma ei näe. Senikaua
kuni on remontimata ruumid MTÜ Avinurme
Sotsiaal- ja Turvakeskusele kuuluvas majas
(endine Ulvi kooli söökla), töötab päevakeskus edasi koolimajas nendes ruumides, mida
seni on kasutatud.
Tahan siinkohal kiita neid noori, kes elavad
Ulvil eespool nimetatud sotsiaalmajas, nende
tehtud suure töö eest, mis on kõigile möödujatele ning eelkõige kohalikele elanikele pakkunud silmarõõmu. Maja on muutunud väljast
silmatorkavalt kaunimaks ja seda kõike on
tehtud nende endi kätega.
Ajalehes Põhjarannik ilmus sõnum sellest, et
on asutatud seitset valda ühendav MTÜ Peipsi - Alutaguse Koostöökoda, mille 9liikmelisse
juhatusse valiti Avinurme vallast OÜ Vesihobu esindaja Marika Oolberg.
Missugune on uue mittetulundusühingu
eesmärk ja millega ta tegelema hakkab?
Vastab Avinurme valla sekretär-asjaajaja, OÜ
V esihobu j uhatuse liige MA RIKA
OOLBERG.
MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda asutati 14.
juunil Iisaku Rahvamajas. Eesti riikliku arengukava LEADER–tüüpi meetme 3.6. rakendamiseks
loodud tegevusgrupp ühendab endas 6 IdaVirumaa lõunaregiooni valda koos Mäetaguse
vallaga ning nende valdade territooriumil tegutsevaid mittetulundus- ja äriühinguid.
Ühingu 9liikmelisse juhatusse kuuluvad Lohusuu vallavanem Urmas Soosalu, Mäetaguse vallavolikogu liige Andrus Rekor, Alajõe vallavanem
Natalja Varkki, MTÜ Iisaku Noorte Klubi esindaja Lii Roosa, Avinurme vallast OÜ Vesihobu
esindaja Marika Oolberg, Illuka vallavanem Tarmo Kollo, Tudulinna vallast Oonurme külaseltsi
esindaja Mare Rennel, Tudulinna vallast OÜ
Lammas ja Puu esindaja Merike Vaarmets ja
MTÜ Lohusuu Rannakultuuri Seltsi esindaja Aire
Jago. Ootame väga, et meiega liituks võimalikult

Küsimustele vastab vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esinaine TIINA TUUR.
Sotsiaaltöö on üsna laialdane mõiste.
Millised on komisjoni peamised töösuunad?
Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkondadeks
on sotsiaalabi ja hoolekandeteenused vallas,
valla eelarvest finantseeritavad toetused,
lastekaitse, töötus, tervishoid. Seega eeldab
sotsiaaltöö seadlusandlusega kursisolekut.
Sestap alustasimegi kõigepealt sotsiaalhoolekandeseaduse läbivaatamisest ja tõlgendamisest. Erilist tähelepanu pöörasime sotsiaaltoetuste määramise korrale ning otsustasime, et komisjoni prioriteediks on kodanike heaolu parandamine, sotsiaalteenuste
ümbervaatamine ja arendamine ning kvaliteedi tõstmine. Inimest peab ümbritsema
sotsiaalse turvalisuse võrgustik ka siis, kui
tal hetkel kõige paremini ei lähe. Vaatasime
läbi ja tegime ettepanekud eelarves toetuste
muutmiseks: tõsta lastetoetus 1500 kroonini,
suurendada nii puuetega laste kui ka kriisiabi ja matusetoetusi. Need ettepanekud leidsid ka rakendust.
Esimesse kvartalisse jäi veel valla arengukava sotsiaalosa läbiarutamine ja muudatusettepanekute tegemine. Arengukava esimene tööversioon oli väga üldine emotsionaalne kirjeldus, tööd sellega tuleb veel kindlasti
teha, et lõppvariandist saaks objektiivne
dokument.
Komisjoni pädevusse kuuluvad veel
jooksvad problemaatilised küsimused, näiteks hooldajate määramised, kodukülastused, elanike toimetuleku kaardistamine jms.
Püüame olla objektiivsed ja abistamisaltid,
kui meie poole pöördutakse.
Millest lähtudes on valitud komisjoni
liikmed?
Sotsiaalkomisjoni liikmed on valitud kaalutlusel, et oleks esindatud erinevad valdkonnad ja elualad, et komisjonis oleks neid,
kes oma igapäevatöös puutuvad kokku
sotsiaaltöö- või sellealaste probleemidega.
Mitmed olid tegevad ka eelmises komisjoni
koosseisus, nagu Rene Alberi, kes esindab
palju asjast huvitatud inimesi, sest osas projektides, sh ka Leader-projektis, annab liikmete arv rohkesti plusspunkte.
Igast projektis osalevast vallast peab olema esindatud äriühing, MTÜ ja kohalik
omavalitsus. Avinurme vallast ei olnud momendil ühtki teist äriühingut kui Vesihobu
OÜ (tegeleme momendil Ulvi Perepoega,
plaanis on korraldada üritusi ja tegelda ka
toitlustamise arendamisega vallas), kes
oleks osaleda tahtnud. Loodan väga, et see
olukord muutub ning ettevõtjad muutuvad
aktiivsemaks.
Esmaseks ülesandeks on koostada piirkonna arengustrateegia. Üldkoosolekul vali-

kiriklikku hingehoidu ja puutub igapäevatöös kokku paljude abivajajatega; Helju
Paas - valla sotsiaalnõunik, kes on teadlik
kõigist valla sotsiaalsetest probleemidest;
Anu Toomla - külade esindaja ja praktik
puuetega laste probleemide alal; Anne Mölder - tervishoiutöötaja, ekspert nii laste kui
eakate teemadel; Aime Roone – külaelu
edendaja, puudeinimeste probleemide esindaja; Tiit Roone - Avinurme Sotsiaal- ja
Turvakeskuse juhatuse esimees, kes puutub
igapäevaselt kokku eakate abivajajatega.
Uuteks liikmeteks on Tiiu Paju - hoolekandetöötaja, kes teostab eakate ja puudeinimeste koduhooldust, Arvi Pihlak - ettevõtjate esindaja, tööandja, ning Arvi Karu sotsiaalkomisjoni aseesimees ja päästeametnik. Mina tegelen igapäevaselt koolis puuetega lastega ja perede sotsiaalhariduslike
probleemidega.
Komisjoni kuulub seega kümme inimest.
Nii palju liikmeid on kaasatud sotsiaaltöö
põhimõtteid järgides, et probleemide ilmnemisel oleks arutlejaiks-otsustajaiks pädevad, neid valdkondi tundvad inimesed, kes
näeksid asjade mitut tahku ning hindaksid
olukordi adekvaatselt.
Komisjoni esinaisena hindan kõrgelt kõigi
kümne pühendumist abivajajatele ning nende probleemidele, sestap olen veendumusel,
et ses valdkonnas tuleb olla apoliitiline,
olenemata erakondlikust kuuluvusest.
Lähtume enamasti sellest, et kui inimene
abi küsib, on tal seda ka vaja. Ent vahel
puutume kokku kodanikega, kes arvavad, et
neil on õigus saada, ega tee ise oma elu korraldamiseks midagi. Sageli püütakse peita
sissetulekuid või varjatakse töökohti, aga
enamasti minnakse mööda Perekonnaseadusest, mille järgi lapsed peavad toetama (ka
rahaliselt) oma vanemaid, kes on oma panuse andnud nende kasvatamisse-õpetamisse.
Probleeme jätkub ja tuleb aina juurde.
Soovin eelkõige komisjoni liikmetele suuremat tolerantsust ja kainet meelt otsustamisel: tegeleme ju eelkõige inimeste ja nende
vajadustega.

ti kaks suunda, kuhu edasi liikuda. Need on:
1. elukeskkonna parandamine;
2. loodus- ja kultuuriväärtuste parem kasutamine.
Mõlemad punktid on Avinurmele kasulikud.
Kui saame parandada oma lähiümbruse elukeskkonda, küllap siis tugevneb siin elav
kogukond - noored tulevad maale tagasi. Kui
on rohkem ettevõtteid, on ka tugev kool ja
lasteaed. Tahame arendada turismi, kuna
meil on, mida vaadata. Tuleb korraldada
toitlustus ning majutus, ehk isegi kanuuretked - jõgi on meil ju kevaditi selleks sobiv.
Raha hakkaks rohkem liikuma ja sellest
oleks kasu kõigil.
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Alustasime eelmises ajalehenumbris sarja
KUIDAS LÄHEB? Küsime nii nendelt, kes
mitte väga ammu on lõpetanud Avinurme
kooli. Esimesena andis vastuse siitmailt
pärit lauljanna Dagmar Oja.
Seekord esitasime sama küsimuse Aivar
Hallerile.
AIVAR HALLER lõpetas Avinurme 8klassilise kooli 1977. aastal. Seejärel viis
noormehe koolitee Tallinna Spordiinternaatkooli.
Aastail 1984 – 1986 töötas Aivar teatris
Vanalinnastuudio lavatöölisena ja õppis
samal ajal teatri õppestuudios, mille lõpetamise järel töötas neli aastat samas teatris
näitlejana.
Aastast 1990 on Aivar tegelnud ettevõtlusega – olnud jaekauplusteketi West Sport
asutaja ning omanik aastatel 1990 - 1997,
spordikaupade tootja Nike koolitusjuht
Baltimaades aastatel 1998 - 2001 ja seejärel
koolitusfirma Vain & Partnerid juhtimiskonsultant 2001 – 2006.
Käesoleva aasta algusest on Aivari tegemised aga taas hoopiski teisest vallast. Niisiis – KUIDAS LÄHEB, AIVAR?
Teatris omandatu on tänaseni igati asjakohane – koolitaja töö on samasugune looming,
sest iga koolitus on nagu rätsepaülikond, mis
tuleb kliendile “kehasse õmmelda”. See protsess eeldab loovuse kõigi aspektide valdamist,
et luua keskkond, kus inimesed omadel põhjustel tahavad ja saavad endast oma parima
anda.
Spordipoliitikas on olnud suurepärane võimalus tegutseda juba ligi 20 aastat. Tänased
vahendid on Eesti Sportlaste Ühenduse juhatus, mis koondab erinevate spordialade eilsed
ja tänased tipptegijad ühtseks vennaskonnaks,
ning Eesti Olümpiaakadeemia juhatus, mille
kaudu on võimalik kaasa rääkida aktiivse eluhoiaku kujundamisel koolinoorte hulgas. Meie

Selle pildi saatis Aivar Haller interneti teel otse Alaskalt. Mehe väike sõiduriist on kajakk, kerge
eskimote avameresüst, tõhus abivahend hülge- ja morsajahil. Kiire kahelabalise mõlaga sõiduk on
üsna hõlpsasti juhitav.

KUIDAS LÄHEB, AIVAR?
algatatud ning juhitud kooliolümpiamängude projekt ning kehalise kasvatuse õpetajate
täiendusprogramm on leidnud oma koha
Eesti haridus- ja spordimaastikul.
Aastatel 1979 – 1990 kuulusin tegevsportlasena Eesti kergejõustikukoondisesse. Minu lemmikalaks oli tõkkesprint. Suur sõprus
spordiga sai alguse just Avinurme kooli
päevilt ning väga olulist rolli mängisid seejuures Ülo Kukk ja Riina Väät õpetajatena
ning Argo ja Andres Kallavus konkurentidena spordiplatsil.
Täna tegelen peamiselt koolitamise ja
kirjastamisega. Raha teenin juhtimis- ja
meeskonnatöö koolitustega. Hobikorras
käime koos Indrek Pertelsoni ja Jüri Jaansoniga koolides õpilasi ja õpetajaid innustamas ning julgustamas. Usun, et tõeline kasu
on alati kahepoolne ja parimad asjad siin
maailmas on tasuta.
Viimaste aastate üks olulisemaid ettevõtmisi oli Euroopa ja Rahvusvahelise Olüm-

piakomiteega koostöös “Sportlase käsiraamatu” kirjutamine ja kirjastamine. Kirjutades
kohtusin paljude erakordsete inimestega ja
õppisin tõelistelt meistritelt. Loen ise palju
raamatuid ja käin palju koolitustel. Praegugi
(3. augustil – toimetus) viibin oma selle aasta
kõige olulisemal õppereisil Alaskale koos
ameeriklasest õpetaja Neale Donald
Walsch’iga ja planeerime järgmise aasta õppereisi Tiibetisse.
Usun, et iga inimese elu on tema enda looming. Kui vaatan tagasi oma kirevale elule,
siis julgen täna öelda, et see on olnud 100%
minu loodud kogu oma täiuslikkuses ja aegajalt ka eksirännakutes. Plaanin elada sama
tempoga 90 aastat, ehitada üles 10 kooli ja
siis vähemasti 22 aastat pensionipõlve pidada
ja filosofeerida. Selleks, et tähtedeni küündida, ei ole mitte mingit vahet, kas Sa stardid
Avinurmest või New Yorgist. Tähtis on, et
Sa usuksid endasse ja astuksid esimese sammu ja siis järgmise ja siis järgmise ...

HEI, EESTI!
Ülevaatesaateid elust Eestis pole meie meediakanalites just palju. Enam saab kuuldanäha elust Tallinnas, vahel sekka ka teistes
linnades, harvem Ago Gaškovi uudistelõike
Ida–Virumaalt, veelgi harvem mujalt Eestist.
Alates septembrikuust on ETV eetris uus
saatesari Hei, Eesti! Kas me sellist Eestit
tahtsime?
Saate pealkiri tuleneb taasiseseisvumispäeval eetrisse minevast suurest vestlussaatest
poliitikute ja arvamusliidritega. Vestlussaatele
järgnevalt hakkab saategrupp
kohapeal,
Eestimaa erinevates paikades vaatama, kuidas seal elatakse. Saateks valiti välja 35 Eestimaa valda, tutvuti nendega läbi küsimustiku

ja interneti kodulehtede ning seejärel käidi
kohapeal filmimas ning intervjueerimas eluolu ja ettevõtlust.
2.-3. augustil jõudis saategrupp, koosseisus
toimetaja Marika Kaasik, režissöör Maarika
Lauri, operaator Peeter Tungal, helirežissöör
Jüri Vaher, valgustaja Jaak Hussar ja autojuht Gennadi Tuhhanov, Avinurme. Kahe
pika võttepäeva jooksul filmiti ja intervjueeriti ettevõtjaid, käidi puhkpilliorkestri harjutusel ja vesteldi külarahvaga.
Saate toimetajal Marika Kaasikul palusin
rääkida, mis jäi saategrupile meelde nende
töisest külaskäigust Avinurme valda. Märk-

sõnadena said kirja: korras vald, kus on kaunid kodud ilusate aedadega; Avinurme on hea
koht koduks ja laste kasvatamiseks; silma jäi
palju noori külavahel; tegusad ja ettevõtlikud
inimesed; traditsioonide elushoidmise oskus ja
arendamine, ka puutööndusest edasiliikumise ja
arenemise võimalused.
Seda, mis meie valla elust filmilindile jäi ja
kas pääseme saatesse, saame näha sügisel, kui
saatesari eetrisse jõuab.
KÜLLIKE PÄRN
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29. mail 2006
1. Kirjaliku nõusoleku väljastamine:
Väljastati kirjalik nõusolek Juri Tsvetkovile puurkaevu rajamiseks Sälliksaare küla Jürimaa kinnistule.
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Helga Matsi – Arvi m-ü Maetsma külas.
3. Majandustegevuse registris kannete tegemine:
Registreeriti majandustegevuse registris Virumaa Suurköök OÜ
toitlustamise ning OÜ Aviko Auto kaubanduse korraldamine
Avinurme pütilaadal.
4. Eraldati raha reservfondist:
Tegevustoetus 5000 krooni MTÜle „Puhkpilliorkester Avinurme“ seoses orkestri 120. aastapäevaga.
5. Esitati maa ostueesõigusega erastamiseks piiride kulgemise
ettepanek:
Natalia Lugenberg, Roman Belov, Jevgeni Belov – Avinurme
alevikus Jaama tn 22.
14. juunil 2006
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Sünnitoetus 1500 krooni, matusetoetus 600 krooni. Voka Lastekodus elavate Avinurme valla laste koolilõpetamise toetamiseks
1500 krooni.
2. Kinnitati Avinurme Keskkooli direktori valimise komisjon:
Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Andres Kallavus, vallavalitsuse esindaja Indrek Kullam, keskkooli esindaja
Piret Haav, kooli hoolekogu esindaja Verner Mölder ja kooli
ametiühingu esindaja Alli Kaarama.
3. Kehtestati koormuspiirang ning muudeti Ülejõe tänava nr.
1640053 liikluskorraldust:
Paigaldati liiklusmärgid vastassuuna eesõiguse ja pärisuuna eesõiguse kehtestamiseks ning teljekoormuse piirang 2 t.
4. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate maade piirid
ning maakasutuse sihtotstarbed:
Ulvi küla elamute puurkaev-pumpla
1566 m2
Ulvi individuaalelamute puurkaev-pumpla
879 m2
Lasteaia maa-alune veehoidla
506 m2
Avinurme Kultuurikeskuse puurkaev-pumpla
188 m2
Ulvi küla reoveepuhasti
3109 m2
5. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Raivo Villers - Avinurme alevikus Jaama tn 26.
6. Määrati Avinurme alevikus Rakvere tn 61 A teenindusmaa,
maa maksustamishind ja sihtotstarve.
7. Väljastati kasutusluba TELE2 masti liitumisühenduseks
elektrivõrguga.
29. juunil 2006
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Matusetoetused a´ 600.-; prillitoetus 500.-; kriisiabiraha 285.erakorralise transpordi kompenseerimiseks.
2. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
saamiseks:
FIE Uudo Mesi – Seltsi m-ü ja Mädakaasiku m-ü Vadi külas.
3. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Margus Rohtla - Avinurme alevikus Avi tn 3.
4. Väljastati ehitusload:
OÜ Birger tootmisbaasi territooriumi rekonstrueerimiseks
Maetsma külas.
OÜ Toompuit varikatuse-laohoone ehitamiseks Avinurmes
Tööstuse tn 3.
5. Määrati hooldaja sügava puudega isikule.
6. Eraldati reservfondist: 500.- Margus Niguli osalemiseks

rahvusvahelisel minikorvpalliturniiril.
Tegevustoetused: 3000.- MTÜle Muusika- ja lauluselts
“Metsakaja“ seadmete ja materjalide ostmiseks; 3000.- IdaVirumaa Poistekoorile valla laulupoiste Saksamaa kontsertreisiks;
600.- FIE Elle Ennokile piirkondliku köögiviljakasvatajate õppepäeva korraldamiseks.
13. juulil 2006
1. Keelati kuni tuleohu vähenemiseni valla territooriumil metsades viibimine, metsa kasutamine puidu saamiseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning puhkamiseks.
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Viktor Gusev - Avinurme alevikus Rakvere tn 55;
Friedrich Mägi - Vidriku m-ü Ulvi külas;
Evi Kalavus - Aanati m-ü Paadenurme külas.
3. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks:
FIE Andrus Tooming - Murru m-ü Tammessaare külas.
4. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
saamiseks:
FIE Andreas Tooming - Uuetalu m-ü Tammessaare külas.
25. juulil 2006
1. Avinurme Keskkooli direktori ametisse kinnitati AIVAR
SAARELA.
2. Määrati sotsiaaltoetused:
Sünnitoetus 1500.-; matusetoetus 600.-; kriisiabiraha 1480.3. Eraldati reservfondist Maetsma külale 3000.- külaplatsi korrastamiseks.
4. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Jaanus Läänemets - Toode m-ü Kõrvemetsa külas;
Merlis Päll - Murumaa m-ü Kõrvemetsa külas.
5. Kirjaliku nõusoleku väljastamine:
Väljastati kirjalik nõusolek Väino Kompostile puurkaevu rajamiseks Alekere külas Eedeni kinnistule.

29. juunil 2006
1. Kinnitati 2005. aasta majandusaasta aruanne.
Avinurme Vallavalitsusel on 25 hallatavat asutust. Suurema eelarvega on Avinurme Keskkool, katlamaja, veevarustus, kultuurikeskus ja lasteaed. Keskmine töötasu hallatavates asutustes 2005.
a. oli 6 400 krooni, 2004.a. 5 300 krooni. Üle keskmise palga
teenivad valitavad, kõrgemad ja vanemametnikud, juhid ning
tippspetsialistid, samuti õpetajad. Juhtide keskmise töötasu viivad
alla ühe-kahe töötajaga asutuste juhid.
Tähtsamateks töödeks olid 2005. aastal Avinurme Keskkooli rekonstrueerimisprojektide rahastamine 441 000 krooniga, Avinurme katlamaja soojatorustike etapiviisilise rekonstrueerimise rahastamine 168 000 ning Vadi kooli ja mänguväljaku rahastamine
198 000 krooniga (ilma käibemaksuta). Teede ja tänavate korrashoiuks kulus 324 000 krooni.
Ees ootab keskkooli õppehoone rekonstrueerimine ning selleks
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 7 480 000 krooni taotlemine. Omaosaluse - 1 496 000 krooni tarvis võetakse pangalaen.
Pikaajalised kohustused 31.12.2005.a. seisuga olid 3 885 000
krooni. Laen on võetud 2004.a. valminud ujula ja 1999.a. valminud katlamaja ehitamiseks.
2004. aastast osaleme AS Emajõe Veevärk tegevuses, et korrastada amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitrasse. Aktsionäridena
loodame tööd teostada Euroopa rahade abil. Kokku on eeldatav
tööde maht aastail 2005-2007 20 675 000 krooni.
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2. Kinnitati revisjonikomisjoni aruanne.
Revisjonikomisjon koosseisus Arvi Pihlak, Tiina Tuur ja Arnold
Kolli kontrollis ajavahemikul 1.01.2005 - 31.12.2005 Avinurme
valla tegevuse kohta koostatud aruandlust ja muid dokumente.
Eelarve täitmise kohta jagas informatsiooni valla pearaamatupidaja Heli Kalaus, volikogu otsuste täitmisest andis ülevaate vallasekretär Imbi Kaarama.
2005. aasta eelarves oli planeeritud tulusid 26 531 640 krooni,
laekus 18 091 154 krooni. Eelarvest täideti seega 68,2 protsenti.
Kulude eelarve oli 27 564 780 krooni – täitmine 17 117 308 krooni; seega 62,1 protsenti.
Finantseerimistehingute eelarve oli 1 033 140 krooni – täitmine
973 846 krooni.
Komisjon tuvastas, et valla ees on mitmeid suuremaid võlglasi.
Suuremateks korterivõlgnikeks on maikuu seisuga (rohkem kui
kolm kuud):
Janar Lehtla, Põllu 6-3
13 924,30
Lembit Habakuk, Võidu 46
7 891,00
Kersti Kallavus, Ulvi 1-12
6 574,05
Lauri Tooming, Võidu 22-12
6 320,00
Liilia Aasamets, Ulvi 2-8
4 766,40
Žanna Volossatova, Põllu 6-11
4 167,30
Lauri Kibuvits, Pärniku 6-1
2 800,50
Raul Matseras, Ulvi 4-5
1 773.00
Andrus Koppel, Võidu 48
1 675,00
Sirje Rosin, Ulvi 2-6
1 644,95
Teet Lambassaar, Ulvi 2-11
1 507.50
Indrek Kuusk, Pärniku 2-1
1 482,80
Raja Kiik, Võidu 48
1 251,60
Aarne Nõmme, Pärniku 6-3
1 068,00
Lea Mägi, Ulvi 1-13
760,00
Muud suuremad võlglased valla ees on:
Urmas Rosin – 93 750.- (aastast 2002 pole summa muutunud).
Antu AT Grupp (aastast 2004) 10 000.Pütilaat 2005 - taotles vallavalitsuselt 40 000.- lubadusega see
tagasi maksta. Laekus 2 936.- vee eest ja 4 680.- muude kulude
eest, seega vaid 7 616.Puudusi esines töölepingute sõlmimisel. Mitmed valla ettevõtjad
on oma tootmishooned ebaseaduslikult ehitanud või rekonstrueerinud.
Vallavalitsusele tehti ülesandeks tõhusamalt jälgida ehitustegevust vallas.
13. juulil 2006
1. Otsustati seada Riigi Kinnisvara AS kasuks tasuta hoonestusõigus tähtajaga kuni 2032. aasta Avinurme Keskkooli õppehoone maaüksusele.
2. Volitati Avinurme Vee-ettevõtte juhatajat ÜLO KARRO´t esindama Avinurme valda „ Emajõe ja Võhandu Veeprojekti“ eskiisprojekti, projekteerimis-ja ehitushanke pakkumiskutse dokumentatsiooni ning etapitööde kooskõlastamisel.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA

NB! NB! NB!
Avinurme lasteaia aknad vahetatakse lähiajal uute vastu.
Kui keegi soovib vanu aknaid kasutada, siis tuleks võtta
ühendust vallavalitsusega – kas isiklikult või valla telefonil
33 97 431.

TULEMUSLIK
OLÜMPIAADIDE AASTA
2005.-2006. õppeaasta üheks pedagoogiliseks eesmärgiks oli
püstitatud senisest aktiivsem osavõtt riiklikest ja maakondlikest
aineolümpiaadidest. Osaleti tõesti aktiivselt - ühtekokku kaheksas erinevas õppeaines 43 õpilasega, kellest üks õpilane käis
kogemusi omandamas viiel erineval olümpiaadil, neli õpilast
kahel erineval olümpiaadil ja ülejäänud täiendasid teadmisi oma
lemmikaine vallas.
Parimad osalejad ja nende tulemused sai ära märgitud kooli
kevadisel pidulikul lõpuaktusel, mil jagati tänukirju ja maiust.
Heameel on ära nimetada kõik osalejad koos õpetajatejuhendajatega.
Riiklik-piirkondlikud olümpiaadid:
Mario Reiman saavutas 1. koha ja Helen Rohtla 3. koha
ajaloos (juhendaja Maive Tooming). Tublid olid veel Janika
Läänemets, Ahto Agan, Triinu Rannula, Kaide-Liis Suurväli,
Koit Pärn, Kalev Asi, Ailar Saarmets ja Virgo Agan (kõigil juhendaja Maive Tooming).
Alo Haav saavutas 3. koha matemaatikas (juhendaja Alli
Kaarama). Tublid olid veel Pauline Rummel, Helen Põld
(mõlemal juhendaja Riina Bergmann) ja Raimond Ilves
(juhendaja Alli Kaarama).
Ivar Kalaus saavutas 3. koha saksa keele olümpiaadil
(juhendaja Liina Karo).
Bioloogias olid tublid Hanna-Helena Pärn, Johanna Rummel,
Kairit Suurväli, Eleri Paju ja Kaide-Liis Suurväli (kõigil juhendaja Mare Allikas), geograafias Olesja Fomitšenko (juhendaja
Ene Lüüs).
Maakondlikud olümpiaadid:
Janno Klemm saavutas 1. koha ja Katriin Kristmann 3.
koha matemaatikas (mõlemal juhendaja Kaiel Haav). Tublid
olid veel Ingvar Kristmann, Kaide-Liis Suurväli (mõlemal juhendaja Alli Kaarama), Jane Kaldma ja Triin Pihlak (mõlemal juhendaja Kaiel Haav).
Elina Kalavus saavutas 2. koha inglise keele olümpiaadil
(juhendaja Vilma Kivilo). Tublid olid veel Rainer Amor, Alo
Haav, Georg Kõrre (kõigil juhendaja Vilma Kivilo), Marju
Kalaus, Pauline Rummel, Triinu Habakuk (kõigil juhendaja Irina
Kokšarova), Kaide-Liis Suurväli (juhendaja Liina Karo), Mareta
Ilves ja Karl-Richard Kullam (juhendaja Piret Haav).
Elina Kalavus saavutas 2.-3. koha eesti keele olümpiaadil
(juhendaja Kristina Pikas). Tubli oli veel Kaide-Liis Suurväli
(juhendaja Elle Jürjev).
4. klassi osaoskuste olümpiaadil osalesid tublilt Jane Kaldma,
Katriin Kristmann, Sirli Pärnaste ja Oliver Oja (juhendaja Kaiel
Haav).
Kokku toodi Avinurme Keskkooli kaks esikohta, üks teine
koht, üks teine-kolmas koht, neli kolmandat kohta, üks neljas
koht, viis kuuendat kohta, kolm seitsmendat, kolm 8.-9. kohta,
kaks 9. kohta, kolm 10. kohta jne. Võidud on meie kooli jaoks
väga tähtsad, kuid tähtsaim on osavõtt, sest muidu ei korju kogemusi, esinemisjulgust ning kindlust, et kool on jätkusuuteline.
Tänan kõiki õpilasi ja õpetajaid-juhendajaid, kes tegid ära suure
töö, et kooli teadmiste taset maakonnas kõrgel hoida.
PIRET HAAV,
Avinurme Keskkooli õppealajuhataja
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Avinurme vallavalitsuse liikmete ning ametnike
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. Indrek Kullam. Vallavanem, esitas oma
deklaratsiooni Riigikogu korruptsioonikomisjonile.
2. Imbi Kaarama. Vallasekretär. 9800.-, lisatasu 10%
Abikaasade ühisvara: Haaviku kinnistu
Sälliksaare külas.
Sõiduautod VAZ 2105, v.a. 1982, Audi A6, v.
a.1996, 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 ning muu tulu puuduvad.
3. Marika Oolberg. Sekretär-asjaajaja. 4500.Ühisvara abikaasaga: kinnistu Avinurmes Rakvere tn 18.

Sõiduauto VW Passat, v.a.1993.
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid puuduvad.
1 arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muu tulu puuduvad.
4. Heli Kalaus. Pearaamatupidaja. 9800.-,
lisatasu 10%
Abikaasade ühisvara: korter Avinurmes
Põllu tn 10-7, sõiduauto Lada 08, v.a.1992.
Registrisse kantud aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid puuduvad.
1 arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele puuduvad.
Muu varaline kohustus: AS Hansaliising
149 000.5. Ruth Tooming. Raamatupidaja. 7800.-,
lisatasu 10%
Abikaasade ühisvara: 4-toaline korter Avinurme vallas Ulvi külas. Registrisse kantud
autod, aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
puuduvad.
1 arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muu tulu puuduvad.
6. Kaja Labe. Kassapidaja-raamatupidaja.
4500.-, lisatasu 10%
Majavaldus Torma vallas Vaiatu külas.
Abikaasade ühisvara: kinnistu Avinurme
alevikus Rakvere tn 61b.
Buss WV Transporter, v.a.1992, sõiduauto
ZAZ 968, v.a.1989.
1 arveldusarve Ühispangas.

HÕIMLASED HÕIMUPÄEVAL
10.-11. augustil kogunesid Vadile Lääne- ja
Ida-Virumaa ning Jõgevamaa kohalike omavalitsuste töötajad igasuvisele kokkusaamisele-jõuproovile.
Seekord võeti kogu kava ülesehitamisel
aluseks tõsiasi, et tänased kohalikud omavalitsused on alguse saanud muinasaja kogukondadest. Nii mindigi üheskoos ajas tagasi
ja tuldi kokku kolme hõimuna. Osalejaid oli
kohale tulnud üle kolmesaja.
Kogu asja juures ei puudunud võistlusmoment: hinnati laagrikujundust, rõivastust,
pealike võitluskunsti, jõudu ja osavust.
Võistkonnad selgitasid parima jõukatsumises, looduse tundmises, ürgtantsus, leemekulbi liigutamisel, loitsimisel ning jahikunstis.
Võisteldi nii meeskondlikel kui ka individuaalaladel. Eriliseks katsumuseks sai hõimudele metsamäng, kus tuli proovile panna
osavus jõe ületamisel ja tugevus köieveos.
Ebaõnnestujaid ootasid Avijõe vood. Läbida
tuli metsarajad ja tunda loodust. Peale jäid
läänevirukad.

Elevust tekitasid Avinurmele omased
alad - tünnis sõit ja tünnis jooks.
Tegevust jagus kahel suvepäeval kõigile. Võistlema pääsesid ka kohalikud külalapsed, kellest õde-venda Jane ja
Antero Kaldma pälvisid auhinnalised
kohad tünnis jooksus ja nooleviskes.
Kolme hõimu “võitlus” oli pingeline:
kui parima katlasupi valmistasid ja kiirema tünnisõidu tegid “Kalevite pojad “
Jõgevamaalt, siis laagrikujunduses oli
osavaim Alutaguse hõim ning rõivastuses
sai stiilipreemia Vihula Vallavalitsus.
Kokkuvõttes loovutas Ida-Virumaa
hõim külalislahkelt esikoha LääneVirumaale ja teise koha Jõgevamaale.
Tänavused hõimupäevad läksid igati
korda. Tänati kohaletulnuid ja korraldajaid ning soojad soovid öeldi ka Vadi
küla rahvale, kes valmistas ette kokkutuleku koha.
AIRE JAGO

Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muu tulu puuduvad.
7. Helju Paas. Sotsiaalnõunik. 6500.-, lisatasu 10%
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 ning muu tulu puuduvad.
9. Arvi Liiv. Maanõunik. 7500.-, lisatasu
10%
Tagametsa I kinnistu ja Kamla kinnistu
Avinurme vallas.
Abikaasade ühisvara: Laduniidu kinnistu
Maetsma külas.
Sõiduauto VAZ 2106, v.a.1977.
Arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muu tulu puuduvad.
10. Jaak Tamm. Maakorraldaja. 3200.-,
lisatasu 10%
Elamumaa Avinurmes Ülejõe tn 7, tootmishoonete maa Maetsma külas,
maatulundusmaa Tammessaare külas.
Sõiduauto Mitsubishi Galant, v.a.1991.
Arveldusarve Hansapangas.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele ning muu tulu puuduvad.

Tänavused traditsioonilised Peipsi suvemängud peeti 12. augustil Avinurmes. Arvult olid
need juba 33ndad. Esimesed Peipsi mängud
peeti aastal 1974 Alatskivil.
Nii suviste kui talviste Peipsi mängude
eesmärk on jätkata seda kena traditsiooni
ning hoogustada sporditegevust Peipsiga
piirnevates linnades ning valdades, selgitades ühtlasi välja sportlikumad omavalitsused. Avinurmikutega mõõtu võtma olid tulnud
Alatskivi, Mikitamäe, Pala, Räpina, Tudulinna, Vara ja Värska esindused.
Eelmised suvemängud peeti Räpinas ja
Avinurme vald tõi sealt ära üldkokkuvõttes
teise koha, jäädes vaid ühe punktiga maha
võitjast Räpinast. Tõsi küll, võistkondlik paremusjärjestus kergejõustikus andis Avinurmele
kaalukalt esikoha. Eks sama head esinemist
oodati tänavugi – pealegi jõuproovil oma koduvallas.
Ja ega pettuda tulnudki. Avinurme valla
esindus näitas kõrget klassi. Kergejõustiku
esikoht ja ka mitme ala esikohad jäeti koju.
Punktid vastavalt: Avinurme 168, Värska
155 ja Räpina 150.

Avinurme Valla Leht

7

LUSTITI KOOS “LUSTIPILLIGA”
Rahvarohkeid külapäevi on Vadil peetud juba
aastaid. Tänavu 22. juulil oli kokkusaamisele
külla palutud kunagine vadilane, praegune
pillimees ja helilooja Vello Ainsalu.
Suure sõja aastatel ja selle järel oli mitmes
siinses külakoolis õpetajaks August Ainsalu.
Poeg Vello alustas oma kooliteed Piilsis ja
seejärel rändaski koolmeistripere Vadile, kus
elati-töötati aastail 1945 – 1950. Aja möödudes, pärast muusikaõpinguid helises lapsepõlvekaja rinnus nii võimsalt, et sündisid laulud,
mis pühendatud Avinurmele, Vadile, Ulvile…
Aga ka hilisematele kooli- ja elupaikadele Tallinnale, Tartule. Avinurmes teatakse hästi ja
lauldakse Ainsalu loodud kohalikku “hümni”:

“Kus Tartumaa saab kokku Virumaaga…”
Koos Vello Ainsaluga lustis ja laulis külapäeval muusikamehe praeguse elukoha
Karksi-Nuia pillimeeste ansambel
“Lustipill”. Lauldud said paljud Vello
Ainsalu laulud ja teisedki. Ikka koos kuulajate-vaatajatega. Naabreid oli lauluga tervitama tulnud ka Lohusuu segaansambel
“Kevad”. Vadi laulule polnud solisti vaja
kaugemalt otsida – selle esitas menukalt
omakandimees Vahur Jago.
Kontserdi vaheajal oli Vello Ainsalu jutule pääsemiseks lausa järjekord. Palju oli
neid, kes tahtsid meelde tuletada, et just
siinmail sai temaga koos koolipinki nühitud.

Ulvi kooli kauaaegne õpetaja ja direktor Evi
Vaher ulatas külalisele kingiks legendaarse
Ulvi õpetaja Laine Tuppitsa luulekogu. Vastukingiks saadi külalise laulukogumik.
Enne jõekäärus asuvale laulu- ja peoplatsile
jõudmist oli kõigil võimalus imetleda nii
seest kui väljast kaunilt restaureeritud vana
Vadi koolimaja, mille väljanägemise eest
Vadi muusika-lauluselts “Metsakaja” on teeninud korduvalt kiidusõnu.
Külapäeva eestvedajad Aire Jago ja JüriHenn Uuetoa on andnud Vadile oma südame.
Tänu neile jääb kaunite päevade kaudu Vadi
ka teiste südametesse.

KÜLAPÄEV “ÖÖBIKUTE” LAULUGA
Heinakuu viimasel laupäeval trillerdas kunagise Maetsma kooli vanade kaskede all kaks
“ööbikut”. Esimene – juurtega siitsamast Kooli
talu Põldveredest sirgunud tänaste noorte lemmik, viimase “Kahe takti” võitja Laura Põldvere, ja teine – Laura muusikaõpetaja, aastatega end alatiseks rahva südamesse laulnud Heidi Tamme. Kuulajaiks need, kes Maetsma küla
kirjades täna või olnud seda kunagi varem.
Aga paljud teisedki.
Peeti järjekordset Maetsma küla päeva.
Pole igal külal välja pakkuda säärast külavanemat nagu on Maetsmal: kunagine rõõmus
Alekere Tiina, praegune proua Tiina Mitt, kahe tütre ema, seitsmekordne vanaema ja kahekordne vanavanaema, pealinnas tunnustatud
pankrotihaldur, diplomeeritud jurist, ökonomist ja psühholoog. Pole esiteks sellepärast, et
Tiina ajab oma küla asju Tallinnast. Aga pole

ka sellepärast, et igaühel ei ole oma inimeste jaoks nii südamlikke sõnu, nii sõbralikku
meelt ja nii laia haaret.
Maetsma küla mehed said just peopäevaks püsti kena kõlakoja. Peale Laura astus
seal üles ka külavanema lapselaps – koolitüdrukust Johanna koos Tallinna lähedal
asuva Aruküla noorte akordionistide ansambliga. Vanaisa Joel Põldvere jälgis järeltulijate esinemist “suurel laval” rahulolevalt muheldes. Muide, sügisest asub Laura
õppima Ameerikas Bostoni muusikakolledžis, seega niipea teda siinmail ei kuule.
Külapäevalisi oli tervitamas teinegi orkester – Avinurme puhkpillimehed koos oma
audirigendi Heiki Kalausega.
Muusika kõrval pakuti ka lahedat sõna.
Avinurme meeste kangest vaimust luges

PEIPSI MÄNGUD AVINURMES

Vasakul:
Jooksukingad näpus, kiirustas võistluste peakohtunik Andres Kallavus starti. Tema alustas Peipsi mängudega juba kolmkümmend aastat tagasi. Ja kui ta ise võistelnud on, siis ikka edukalt. Seekord tuli
esikoht meesveteranide 60 m jooksus.
Paremal:
Mitme ala vahepeal võis Avinurme Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Heli Ambos korraks hinge
tõmmata. Naisveteranide 60 m jooksus ja kaugushüppes tõi Heli koduvallale kaaluka esikoha.

omaloomingut Marge Välja, etlesid veel
Meida Lainela, Raido Paju ja Tiina Mitt. Aga
lahkelt anti sõna kõigile soovijaile, kes koduküla mälestusi tahtsid teistega jagada.
Koos Heidi Tammega lauldi läbi lausa laulikutäis laule ning lavalt toetas suurt koori
tuntud Tiina ja Urmase duett. Nemad ei väsinud laulmast ka kahekesi.
Sisukas ja südamlik külapäev ulatus otsaga
pühapäevagi.
Vadil ja Maetsmas käis
LINDA KIVISILD

Tänu!
Maetsma küla rahvas tänab kõiki, kes
lõid kaasa küla kõlakoja ehitamisel ja
abistasid tasuta ehitusmaterjalidega.
Parimad oldi teatejooksus, naiste võrkpallis, aga ka mälumängus. Nii tegi teatejooksus kaasa Avinurme spordiparemik: Heli
Ambos, Mareta Ilves, Urmo Paju, Siim Rosin, Inger Tuur, Age Raimets, Kristo Kallavus, Tauno Koppel ja Andres Kallavus.
Urmo Paju oli parim poiste, Kristo Kallavus
meeste kaugushüppes. Tüdrukute kaugushüppe võitis Mareta Ilves. Meeste 100 m
jooksus oli kiireim Tauno Koppel ja poistest
Siim Rosin. Poiste kuuli tõukas kõige kaugemale Siim Rosin. Naisveteranide kuulitõukes
sai esikoha Anne Kallavus.
Kuna mängudes võivad kaasa lüüa ka
kohapealt lahkunud noored, kes peavad antud valda oma koduvallaks, siis läks naiste
kuulitõukes kirja tänase tallinlanna Marge
Pärna saavutus, kes just oma sünnipäeval
parandas läinudaastast kuulitõuke tulemust
43 sentimeetriga ja võitis esikoha.
Siinkohal ei mahu nimeliselt kiitma neid,
kes tõid teisi ja kolmandaid kohti. Neidki oli
arvukalt. Mängud näitasid, et Avinurmes
elab mitte üksnes laulurahvas.
LINDA KIVISILLA tekst ja fotod

Avinurme Valla Leht
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25. juulil 2006 sündis Avinurmes
ROMMI TOOMING
Ema Merike Tooming. Isa
Tooming.
29. juunil 2006 sündis Avinurmes
BRANDON TAMM
Ema VIIA ROOSIPUU ja isa HARDI TAMM

Andrus

26. juulil 2006 sündis Lepiksaares
LISETTE KUKK
Ema Sille Albert. Isa Kalju Kukk.

80
FRIEDRICH MÄGI
HELMI SAARMETS

8. oktoobril
18. oktoobril

85
ELVI ERRELINE
28. septembril
ILSE-LOREIDA ROHTMETS 18. oktoobril
90
ELMAR VÄLI

6. septembril

94
SELMA-MARIA HAMER

TÕNU TOOMING Ulvil
10.05.1959 - 11.06.2006
ELMAR EISEN Vadil
9.05.1934 - 22.06.2006
EVALD KOPPEL Kõrvemetsas
15.08.1939 - 2.07.2006

KAAREL KALLAVUS Ulvil
17.11.1937 - 22.07.2006
LINDA-ELMAGDA KANGUR Vadil
1.08.1925 - 29.07.2006

30. oktoobril

Avinurme Vallavalitsus

Lugupeetavad
juubilarid-isetegevuslased
45
ELLE KÖSTA
Avinurme naiskoori laulja

1. oktoobril

50
ÜLLE TOOMING
29. septembril
Avinurme naiskoori laulja, koori president
Kolmapäeval, 16. augustil Avinurmes Ida- “Kariibi mere piraadid – Surnud mehe aardeVirumaa AASTAJOOKSU 2006 VI etapp. kirst“.
Algus kell 18.00 Avinurme staadionil.
Reedel, 15. septembril kell 19.00 Avinurme
Kell 20.30 Avinurme Kultuurikeskuses film Kultuurikeskuses Rakvere Teatri esituses
Anthony Neilsoni SIIRALT VALETADES.
“Kiired ja vihased“.
See on kahes osas inglise komöödia elust, iniPühapäeval, 27. augustil Ida-Virumaa lõuna- mestest ja politseinikest.
regiooni PEREDE SPORDIPÄEV ja film Pääse 70.- ja 55.- (õpilased ja pensionärid).

55
HELJU PAAS
Avinurme naiskoori laulja

29. septembril

70
AILI KOPPEL
17. septembril
Avinurme naiskoori ja memmede ansambli laulja, memmede tantsurühma tantsija
Avinurme Kultuurikeskus

KAGU INVEST AITAB SIND, KUI VAJAD LAENU JA ...
Sinu pangast pole abi – meie laenu tingimused on paindlikumad ja võimaldavad iga
kliendiga tegeleda individuaalselt. Me ei
nõua, et Sul oleks regulaarselt panka laekuv sissetulek. Oled oluline!

tisvara meie esindaja kohapeal, tasuta.
Hüpoteegi seadmisega seotud lisakulud,
nagu notaritasu ja riigilõivud, on võimalik
katta laenu summadest. Ära alusta kulutamisest!

Sa ei soovi olla seotud – võimaldame Sul
igal ajal laenuandjat vahetada. Me ei tee
Sulle takistusi lepingu lõpetamisel, kui
keegi pakub Sulle teenuseid soodsamalt.
Sind ei hoita kinni!

Sul on kiire – käenduse või ka üksnes sissetuleku alusel antava väikelaenu saad kätte
vähem kui 24 tunniga. Kinnisvara tagatisel laenude taotlemine võtab enamasti
kaks korda vähem aega kui pangas. Raha
kiirelt kätte!

Sul pole võimalik laenu kohe tagasi maksma
hakata - meie maksegraafikud võimaldavad laenu tagasimakseid teha inimesele
endale sobival ajal ning sobivas suuruses.
Kinnisvara tagatisel laenu puhul võid Sa
laenu tagastama hakata ka 10-15 aasta
pärast. Pidevalt tuleb maksta vaid intresse. Maksa, millal tahad!

1992. aastast tegutseva OÜ Kagu Invest
kontorid asuvad Tartus, Tallinnas, Pärnus
ning nüüdsest ka Jõhvis.

Sa ei soovi teha lisakulutusi – kinnisvara
tagatisel võetava laenu puhul hindab taga-

Helista 33 46 871 või külasta meie bürood
Jõhvis Jewe Keskuses aadressil Narva
mnt 4a
Lisainfo www.laenuabi.ee

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 bensiini- ja 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

18. augustil ning 1. septembril k.a.
kella 9.00 – 10.00 on
Avinurme Kultuurikeskuse juures
HANSAPANGA
PANGABUSS.
Trükk: OÜ Vali Press
Põltsamaa

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

