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Verner Mölder kõneles 120aastase puhkpilliorkestri tegemistest. Projekti abil saadi uued
pillid, mehed ise ehitasid kultuurikeskusesse
orkestri harjutusruumi, kus hoitakse ka pille.
Plaanis on hakata õpetama orkestrile järelkasvu
koolis. Ja kui päeval Sillamäel uuele sadamakaile nurgakivi pandi, mängisid piduliku hetke
tähistamisel just Avinurme pasunamehed.
Aire Jago esindatud Laulu ja Mänguselts
“Metsakaja” loodi Vadil juba 1903. aastal ja
pärast vaheaegu elab see taas kui nooruk. Seltsi
eesmärk on pakkuda külarahvale elamisväärsemat elu. Ehitatud on kõlakoda, laste mänguväljak, palliplatsid, korrastatud ujumiskoht. Küla
uhkuseks on restaureeritud muinsuskaitsealune
koolimaja, mis ehitatud aastal 1888.
Kirikuõpetaja Rene Alberi nimetas, et teda
veenis just siia tööle jääma paikkonna ühtekuuluvustunne ja vaimsus. Kogudus on kasvanud ja
kirik liidab ka neid, kes pole koguduse liikmed.
Kalev Pärn kiitis kohalikke kaitseliitlasi, kes
on aidanud mitmetel suurüritustel korda hoida
ning hoiavad koduvalla au ka laske- ning spordivõistlustel.
Tiit Roone valgustas Sotsiaal- ja TurvakeskuAvinurme Koduloomuuseumi juhataja Küllike Pärn palus sissekannet T.H. Ilvese raamatusse, mis se tegemisi. Alustanud aastal 2000 viie vanurikannab pealkirja “Eesti jõudmine. Kõned ja kirjutised aastaist 1986-2006.” President kirjutas: ga, on praegu 35 hoolduskohta ja tegevus laie“Parimate soovidega Avinurme rahvale. Toomas 14.XI 06.” Nii tavatseb president oma sissekanded all- neb pidevalt. Ruumid on saanud korraliku rekirjastada. Pildil keskel maavanem Ago Silde.
LEMBIT KIVISILLA foto mondi.

AVINURME ÜLLATAS PRESIDENTI
14. novembri õhtul särasid Avinurme
Kultuurikeskuse välistrepil kutsuvalt
küünlatuled. Oodati külalisi. Oma IdaViru maakonnavisiidil külastas Avinurmet Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves, saatjate seas ka maavanem Ago Silde.
Veerandtunnine tervituskontsert puhkpilliorkestrilt, nais- ja meeskoorilt, Lii ja Mai Toominga esitatud „Avinurme laul”, kooliansambli
ning rahvatantsijate esinemine pani presidendi
rõõmsalt aplodeerima – esinejate tase oli tõepoolest kiiduväärt. Seda väljendas president ka
oma tänusõnades, öeldes muuhulgas, et kui
juba sada aastat tagasi olid külades ja valdades
oma laulukoorid ning seltsielu, siis tänapäeval
kiputakse seda alahindama. President lisas, et ta
võitleb linnastumise vastu ning soovib, et inimesed jääksid maale. „Aitäh, oli südantsoojendav,” tänas ta esinejaid.
Järgnenud vestlusringis kohtus Ilves valla
seltsielu eestvedajatega. Vestlusringi juhtis
vilunult Adraku külaseltsi esindaja Krista
Pedak. Juttu olnuks palju, aga aega oli vähe,
nii saadi oma tegemistest ja plaanidest välja
tuua vaid peamine.
Hans Mõttus kõneles Avinurme vast kõige
teenekama – Avijõe Seltsi nimel. 7aastase tegutsemisaja jooksul on seltsis esikohal olnud
kohaliku elu, inimeste, nende töö ning kohalike

traditsioonide väärtustamine. Kõik see on
koondunud igasuvisesse suurüritusse nimega
Avinurme pütilaat. Selts on osalenud paljudes
projektides – ehitanud vabaõhulava, korrastanud staadioni teed, valgustuse ja tribüünid.
Koos keskkoolinoortega taastati lõiguke kitsarööpmelisest raudteest ning pandi huvilistele
liikuma rongikoosseis. Aga tegeldakse ka keskkonnaprojektiga, pidades silmas peamiselt Avijõe probleeme.
Ülle Tooming rääkis 5aastase Kultuuri ja
Hariduse Seltsi „Nurmetuled” ettevõtmistest.
Just nemad on olnud paljude projektide elluviijad ning pütilaada kultuuriprogrammi korraldajad. „Nurmetulede” eestvõttel püstitati aleviku
keskele puutöösein mälestamaks kohalikke
puutöömeistreid ja kinnitamaks siinse puutöötraditsiooni kestvust.
Küllike Pärn lisas, et „Nurmetuled” algatasid ka projekti „Klaver” kultuurikeskusesse uue
klaveri saamiseks. Oodatakse toetusi annetajatelt, ning abi loodetakse ka Rahvuskultuuri
Fondilt.
Siinkohal sekkus Toomas Hendrik Ilves, kes
lubas projekti toetada presidendi kultuurirahastust. See lubadus teenis kõigi tugeva aplausi.
Aivar Saarela jätkas vestlusringi hariduselu
tulevikuunistusega luua Avinurmes õpilastele
huvikool.
Arne Labe meeskoori presidendina rääkis
32liikmelise meeskoori pikaajalise laulutraditsiooni hoidmisest. Koos on esindatud nii valda,
maakonda kui ka riiki.

Andres Kallavus on Avinurme Spordi- ja
Terviseseltsi eestvedaja. Võrkpalli liivaväljak,
krossirada, jooksu- ja suusarada, mitmed traditsioonilised spordiüritused – kõik see on suures
osas seltsi teene, kuna spordijuht vallas puudub.
Martin Ilves kõneles Avinurme Keskkooli
õpilasomavalitsuse ja -parlamendi nimel. Ta
kiitis koolinoori ja lubas, et nad löövad edaspidigi kõiges kaasa.
Kui president oli kogu selle jutu muidugi mitmekordselt pikemas esituses ära kuulanud, oli
ta tõsiselt üllatunud. „Kuidas te seda olete saavutanud? Just kõike seda pidasin silmas oma
kõnes presidendi ametisse astumisel. Nüüd
näen, et see ongi võimalik. Kuidas teie kogemusi rakendada üle Eesti?”
President rõhutas, et kui mujal sageli oodatakse, et ühte või teist peaks aitama teha riik, siis
siin ei viriseta, vaid tehakse ise. Ja kui paljudes
kohtades puudub ühiskonnas sidusus, siis siin
on see kõik olemas.
Maavanem Ago Silde tänas presidenti sisuka
päeva ja positiivse sõnumi eest, mis toodi IdaVirusse. „Aga Avinurme rahvas näitas tõeliselt,
mis Ida-Virumaal võimalik on,” kiitis temagi
kohtumist.
Vallavanem Indrek Kullam avaldas lootust,
et presidendi külaskäik ja huvitav mõttevahetus
innustavad kohalikke seltse veelgi agaramalt
tegutsema.
LINDA KIVISILD
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sel juhul loetakse testament kehtetuks. Niisiis
võivad tunnistajateks olla sõbrad, naabrid, palatikaaslased jne.
Kohe pärast seda, kui testaator on alla kirjutanud, kinnitavad tunnistajad oma allkirjaga, et
testamendi tegija on ise alla kirjutanud ja et
nende arusaamise kohaselt on testaaator teo- ja
otsustusvõimeline.

Kuidas saab kodus testamenti teha?
Vastab vallasekretär IMBI KAARAMA.
Vallasekretärina olen kokku puutunud olukordadega, mil tegemata jäetud testament võib
kaasa tuua väga mõistetamatuid olukordi, sest
pärand jaguneb seaduslike pärijate vahel, tundugu see vahel nii ebaõiglane kui tahes.
Tõsiselt tuleb testamendi tegemist kaaluda
nendes peredes, kus elatakse vabaabielu või
kus peres ei ole seaduslikke pärijad - lapsi.
Tööalaselt on mul kurb kogemus, kus 40 aastat kestnud kooselu lõppes peremehe surmaga
ja kuna ei oldud abielus, päris vara peremehe
vend, mis tähendas, et aastatega kogutud varast ning rajatud kodust jäi perenaine ilma.
Milline suur mure ja hingevalu, aga paraku
aidata ei ole võimalik.
Jagan siinkohal nõuandeid, kuidas koostada
kodust testamenti, kui notari poole pole mingil põhjusel võimalik pöörduda.
Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament. Kõige olulisem on meeles
pidada, et kodune testament kehtib allakirjutamise momendist vaid 6 kuud.
Esimene võimalus - kodune omakäeline
testament. Omakäelise testamendi puhul ei
ole vaja kutsuda tunnistajaid, kuid selleks, et
testament oleks hiljem kehtiv, on kindlad tingimused. Testament peab olema kirjutatud omaenda käega. Kindlasti ei tohi see olla trükitud
ega kellegi teise poolt kirjutatud tekst, kuhu
testamendi tegija lihtsalt allkirja alla kirjutab.
Teine võimalus - kodune tunnistajatega
testament. Kui testamendi tegijal (testaatoril)
on mingitel põhjustel kirjutamisega raskusi,
võib teha tunnistajatega testamendi. Sellisel
juhul võib testamendi tekst olla kas kellegi
teise kirjutatud või trükitud. Tunnistajaid peab
olema vähemalt kaks ning nad ei tohi olla mitte mingis suguluses (ka abikaasa kaudu) selle
inimesega, kellele testamenti tehakse. Vasta-

Jälgida tuleb, et testamendi sisu oleks selge
ja ühemõtteline. Viimne tahe peab olema võimalikult selgelt väljendatud. Kindlasti peab
olema märgitud: testamendi tegemise kuupäev
ja aasta, testamendi tegija nimi (soovitatav ka
sünniaeg/isikukood), inimese andmed, kellele
vara pärandatakse (nimi, sünniaeg/isikukood,
elukoht) ning missugune vara pärandatakse –
kas kogu vara või midagi konkreetset.
Kogu tekst peab olema kirjutatud ühe pastaka
ja ühe käekirjaga, sealhulgas ka kuupäev. Kui
kodusel testamendil ei ole tegemise kuupäeva
märgitud, loetakse testament kehtetuks.
Kodust testamenti on kohtus nähtavasti kergem vaidlustada, kuid teiselt poolt on see siiski
suurepärane võimalus kiiresti, igal ajal ja ilma
eriliste pingutusteta (otsida tunnistajaid, minna
notari juurde või kutsuda notar koju või haiglasse) üles märkida oma viimne tahe.
Teadmiseks veel, et alati kehtib viimasena
kirjutatud testament, seega kui testamendi tegija mingil põhjusel otsustab dokumenti muuta,
on tal selleks täielik õigus.

Avinurme – Kalma teel saavad kokku kahe naabervalla, Avinurme ja Lohusuu
piirid. Aga kus? Vastav märk puudub.
Kas Jõemetsa küla kuulub kahele vallale?
Vastab vallavanem INDREK KULLAM.
Kuna Kärasi, Piilsi ja Jõemetsa küla kuulusid
ajalooliselt Avinurme vallale ja nimetatud külade piir on „vaidlusalune”, siis ei ole vallavalitsus teinud maanteeametile ettepanekut antud
külasid piiritleda vallapiirimärgiga. Avinurme
vallavolikogu on teinud Lohusuu vallavolikogule kaks ettepanekut eelnimetatud külade arvamiseks Avinurme valla koosseisu, kuid tänaseni ei ole Lohusuu vald võtnud selget seisukohta. Avinurme – Kalma maantee on riigimaantee ja märgistuse paigaldamine kuulub
maanteeameti pädevusse.

Otsime
kitsaskohti
Küsimustele vastab vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees ARVI PIHLAK.
Revisjonikomisjoni kuuluvad veel komisjoni liikmed Tiina Tuur ja Arnold
Kolli.
Mis on revisjonikomisjoni ülesanded?
Revisjonikomisjoni ülesanneteks on kontrollida vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele, valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste raamatupidamise õigsust ja valla vara kasutamise sihipärasust, samuti tulude tähtaegset sissenõudmist ning arvelevõtmist ja nende kulude vastavust valla eelarvele, valla poolt sõlmitud
lepingute täitmist, vallavalitsuse ja nende
ametiasutuste tegevuse seaduslikkust ning
otstarbekust. Komisjon esitab arvamuse majandusaasta aruandele hiljemalt järgneva aasta 29. juuniks.
Kontrolli käigus teeb komisjon ettepanekuid leitud kitsaskohtade ning tegemata või
puudulikult teostatud tööde parendamiseks
ning likvideerimiseks vastutavale ametnikule
või vallavanemale.
Mida seadsite peaülesandeks uuel aastal?
Uuel majandusaastal plaanime süveneda
vallavalitsuse struktuuriüksuste ja allasutuste
töökorraldusse ning alustame revideerimist
varem kui möödunud eelarveaastal. Eesmärgiks on süviti uurida valla allasutuste raamatupidamist, dokumentatsiooni, eelarverahade
kasutamist ning paigutamist, samuti töötajate
kvalifikatsiooninõuete täitmist, töölepingute
olemasolu ja vastavust nõuetele jne. Vajadusel kaasame kontrolli riikliku eksperdi.
Seni oleme leidnud, et vallavalitsus töötab
sihipäraselt, vead on olnud pigem formaalsustes (aegunud tööleping, sisekorraeeskirjad). Kitsaskohtadele näidates ollakse varmad vigu parandama ja selgitusi jagama.

OLEME TEEL
Tänaseks rohkem kui 15 aastat iseseisvat
Eestit on iseolemist ja vastutust õpetanud. Seda nii riigi kui omavalitsuse tasandil.
Kindlasti mäletame krooni tuleku aega, kui
saadud ilusad rahatähed olid küll kaunid, kuid
neid oli nii vähe, et hirm tuli peale – kuidas
hakkama saada? Tänagi ei saa meist paljud
kiidelda, et ei tea, kuhu raha panna; ometi oleme tunduvalt enam toimetulevad kui eales
varem.
Samas oleme vabaduse-eelse 50 aastaga väga palju kaotanud. Täna suudame suure vaevaga kuidagi taastada näiteks kunagise Vadi koolimaja, kuid lapsi sinna kooli ei hakka enam
käima. Mures oleme valla ainsa kooli käekäigu
ja õpilaste arvuga 10 aasta pärast. Usun, et
RKASi abiga saab kool korda; leiame abi ka
uue sisustuse jaoks! Ei tulnud tagasi ennesõja-

aegne talupidamine – tänapäeva karm konkurents nõuab hoopis teisi mastaape.
Avinurmet pole õnnistatud heade põllupidamise võimalustega. Müts maha nende ees, kes
siinkandis suudavad kasutada avanenud Euroopa Liidu otsetoetusi. Seda enam aga tuleb olla
valmis kasutama võimalusi, mis avanevad aastast 2007 uue eelarve ja maaelu arengu toetustega.
Eesti maaelu arengukava (MAK) näeb eelolevatel aastatel ette toetusi ca 2 miljardit krooni aastas ettenähtud kolmel teljel, millised
võiks tinglikult nimetada I põllu- ja metsamajanduse ajakohastamiseks (40% toetustest), II
keskkonda ja tootmist siduvad meetmed (39%)
ning III maa-majandustegevuse mitmekesistamine koos külade uuendamisega (21%). Üle
nende kolme telje saavad toetust LEADERi

ehk läbi kohaliku initsiatiivi juhitavad tegevused, kuhu suunatakse 10% üle kõigi vahendite.
MAKi leiab pidevalt uuendatavana Põllumajandusministeeriumi kodulehelt. Juhin
siinkohal tähelepanu mõningatele momentidele. I telje all 1.5 saavad toetust muuhulgas
metsamajandamisega ja maaparandusega
seotud tegevused. II telje all NATURA 2000
alade omanikud, samuti mahepõllundusega
tegelejad, energiavõsa rajajad. Olgu lisatud,
et bioenergeetika ja Eesti oludes põlevkivile
alternatiivsete energiakandjate temaatika
muutub aina atraktiivsemaks. Eraldi väljatöötamisel on biomassi ja bioenergia kasutamise
edendamise arengukava 2007 – 2013. III
telje alt toetatakse maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamist ning külade
uuendamist ja arendamist.
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MIS SAAB KUTSEÕPPEST?
*Miks Avinurme Keskkoolis on eelkutseõpe peatatud*
Tänaseks on meie riigi hariduselu reguleeriv seadus – Eesti Haridusseadus - jõus
olnud peaaegu 15 aastat. Mis kõik selle
ajaga pole muutunud! Muutunud on
kõik, kõik valdkonnad on “digitaliseerunud”. See tohutu kiire areng nõuab
ka haridussüsteemilt ümberringi toimuva
arvestamist.
Kui noor lõpetab põhikooli, on tal võimalus minna kutset õppima kutsekooli või jätkata õpinguid keskkoolis-gümnaasiumis.
Kutsehariduse valinud noorega on asi selge – pärast kooli lõpetamist võib ta minna
tööle või jätkata haridusteed kõrgkoolis.
Keskkooli loogiline jätk oleks akadeemiline
või rakenduslik kõrgharidus, aga loomulikult on ka sellel noorel muid võimalusi. Elu
näitab, et osa keskkooli lõpetanutest otsustab kohe pärast keskkooli tööle minna. Ent
kutset pole ja töö leidmine sellises olukorras
on aina raskem. Tööandja nõuab kutseoskusi
ja vastavat kutsetunnistust.
Uue aastatuhande alguses oli näha, et õpilaste arv Avinurme Keskkoolis hakkab vähenema . Vaja oli avardada õpilaste võimalusi peale keskkooli lõpetamist, suurendada
nende konkurentsivõimet nii haridus– kui
tööturul. Kool oli vaja ka atraktiivsemaks
muuta, et see meelitaks õpilasi ka kaugemalt. Arvestades kõiki neid tegureid alustati
2004/2005. õppeaastal koostöös Tallinna
Teeninduskooliga meie keskkoolis eelkutseõppe grupiga. Grupi avamisele eelnes volikogu hariduskomisjoni, hoolekogu ja kooli
põhjalik eeltöö. Uuriti nende koolide kogemusi, kus analoogne projekt oli juba käivitunud. Küsiti nõu kogemustega inimestelt.
Peeti kõnelusi mitmete kutseharidusasutustega. Töötati välja õppekava ning saadi selle
heakskiit Riiklikult Eksami– ja Kvalifikatsioonikeskuselt.
Õppekava kohaselt olid õpetatavad valdkonnad: toitlustusteenindus, majutusteeninLEADER toetab oskuste omandamise,
arendamise, uuringute ja strateegia väljatöötamise ning rakendamisega seotud tegevusi.
Olgu võrdlevalt lisatud, et Eesti hakkab
LEADERi kaudu rakendama 21% kõigist
vahenditest, teised lähemad riigid usaldasid
sellele tegevusele 10 – 15 %, Läti 20% saadavatest toetustest. Seega meie tunnustame ja
toetame omaalgatust rohkem kui naabrid.
Riigikogu kinnitas 22. novembril k.a. Eesti
riikliku turismiarengukava 2007 – 2013, mille
võimalustega tuleb kindlasti lähemalt tutvuda.
Põgusalt kirjeldatud võimalustest tuleb igal
juhul leida need, millele saab meie kodukandis toetusi leida; tegijatest puudu ei tule! Oleme teel!
REIN AIDMA,
Riigikogu, maaelu komisjon

dus, reisikorraldus ja turismiteenindus. Enamuse ainete õpetamisega tulid toime Avinurme Keskkooli õpetajad, ainult spetsiifilised
ained jäid Tallinna Teeninduskooli erialaõpetajate hooleks.
10. klassi komplekteerimisel loodi kaks
gruppi. Eelkutseõppe gruppi arvati vastuvõtmisel kõik need õpilased, kelle põhikooli
keskmine hinne oli alla 4,0 ja loomulikult ka
need, kes ise soovisid eelkutseõppe grupis
alustada. Esimese grupi suuruseks jäi 13 õpilast. Gruppi rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.
Tunniplaanid koostati selliselt, et eelkutseõppe ainete ajal õppis akadeemiline grupp
lisaks akadeemilisi aineid: eesti keelt, matemaatikat. Osa aineid õpiti ka koos. Näiteks
soome keel, inglise keel majanduse alused.
Kevadel oli eelkutseõppe ainekavas ette nähtud praktika, mis toimus Tallinna Teeninduskoolis. Kerkisid küll mõningad probleemid:
aasta jooksul kahanes grupp 8 õpilasele, praktika toimus õppetöö. Ent üldiselt asjad lahenesid.
Järgmisest sügisest lisandus ka teine eelkutsegrupp, mille suuruseks oli 11 õpilast. Alates
sellest sügisest tekkisid probleemid
ministeeriumipoolse rahastamisega. Eelkutseõppe rahastamine püüti lükata Tallinna Teeninduskooli ja eelkutseõpet läbiviivate koolide õlule. Teise eelkutseõppe grupi rahastamine jäigi Tallinna Teeninduskooli ja Avinurme
Keskkooli kanda.
Esialgne ainekava ja selle maht vaadati kriitilise pilguga üle ja kärbiti natuke. Praktikal
osalemisel pidi osa kulusid (majutus) kandma
õpilane ise. Nüüd ei saanud praktika olla
enam kohustuslik. Kõik läks siiski rütmi ja
eelkutse õppimine jätkus. Kevadel käidi praktikal Tallinna Teeninduskoolis, suvel mõningad õpilased ka Radisson SAS hotellis.
Ent augustis 2006, uue õppeaasta eel jõudsid koolini signaalid, et Tallinna Teeninduskool pole enam nõus rahastama meie õpilaste
eelkutseõpet. Fakt oli, et Haridus- ja Teadusministeerium rahastab ainult esimest gruppi,
kes saab lõpetada alustatud eelkutseõppe.
2006/2007. õppeaastal asus 10. klassi õppima 24 õppurit, kellest viis olid kas keskmise
hinde järgi või siis vabatahtlikult arvatud eelkutseõppe gruppi. Selge oli, et viie õpilasega
järgmist eelkutseõppe gruppi avada ei saa.
Kõige keerulisem oli aga teise eelkutseõppe
grupiga. Nad olid juba vastava programmi
järgi alustanud ja neile oli lubatud, et kooli
lõpetades saavad nad eelkutseõppe läbimise
kohta vastava dokumendi.
Avinurme Keskkoolil on koostööleping
eelkutseõppe osas Tallinna Teeninduskooliga.
Ent nimetatud leping pole absoluutselt siduv
ei Tallinna Teeninduskoolile ega ka meile.
Siinkohal ei saa midagi ette heita teisele le-

pingupoolele. Pole ka meie pool täitnud esialgseid kokkuleppeid. Pidi ju grupi suuruseks
olema vähemalt 15 õpilast, mis küll töö käigus vähendati 12le.
1. septembriks 2006 oleks gruppide järelejäänud suurused olnud 8, 8 ja 5. Sellest on
arusaadav ka Tallinna Teeninduskooli seisukoht. Meie kooli eelarve poleks kogu koormust välja kannatanud. Olukorda sai selgitatud õpilastele, nõu peetud hoolekoguga, õppenõukoguga. Vallavanem pöördus E-posti teel
ka abiminister Erkki Piisangu poole. Vaatamata kõigile pingutustele tuli teha suhteliselt
raske otsus: jätkata eelkutseõppe õpetamist
vaid grupiga, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning peatada eelkutseõpe nn
teise grupiga. 10. klassis aga eelkutseõppe
gruppi avada ei saanud.
Loomulikult oli õpilaste seas mitmeid seisukohti, ent kõik kinnitasid, et eelkutseõppe
peatamine ei mõjuta nende õpingute jätkamist
Avinurme Keskkoolis. Tänane päev näitab, et
ükski õpilane pole meie koolist lahkunud eelkutseõppe ärajäämise pärast.
Loomulikult ei tehtud eelmainitud otsust
kerge südamega. On kahju õpilastest, kes
õppisid keskkoolis või astusid kooli teadmisega, et saavad siit eelkutseõpet ettenähtud mahus ning saavad sellekohase aktsepteeritava
tunnistuse. Siin ei saa jagada süüdistusi ega
otsida õigustusi. Tuleb tõdeda, et koolitamine - eriti kutsealane koolitamine - on kulukas
ettevõtmine ja siin ei tule toime ainuüksi vald
või kool, siin tuleks asi reguleerida riiklikult.
Kui heidame pilgu mõne aasta taha, siis
näeme, et Avinurme Keskkoolis oli sisse viidud B- ja C-kategooria autojuhtide koolitus,
keskkooli lõpetajad said isegi 3. liigi traktoristi load. Alul kõik see toimis, vastavat õpet
said kõik, siis muutus õppus vabatahtlikuks ja
tänaseks on alles jäänud vaid vabatahtlik Bkategooria. Ka see muutus on toimunud seoses rahaliste vahendite kasinusega. Samas
oleks ka C-kategooria autojuhi koolitus vajalik – see annaks kindlasti nii mitmelegi pärast
kooli lõpetamist kindla leiva kappi.
Fakt on seegi, et lisaks akadeemilisele haridusele peaks keskkoolis-gümnaasiumis õpilane saama ka mingi lisahariduse. Muidugi
jääksid siit välja eliitkoolid-gümnaasiumid,
kelle lõpetajad on peaaegu sajaprotsendiliselt
orienteeritud kõrgkoolile. Lisaharidus, tulgu
see huvikooli, huviringi või eelkutseõppe
kaudu, on vajalik. Ainult see tuleb paika panna nii, et ta toimiks, oleks stabiilne.
Kõige tähtsam on aga, et me ei jagaks õpilastele lootusi ja ootusi, mida me täita ei suuda. Siin peaks jaguma mõtlemisainet nii kohapeale kui ka riigi hariduselu suunavate institutsioonideni.
AIVAR SAARELA,
Avinurme Keskkooli direktor
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4. Väljastati ehitusalased load:
Raivo Villers - ehitusluba majandushoone ehitamiseks ning kirjalik
nõusolek väikeehitise - sauna ehitamiseks.
5. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Asta Kristmann - Juure maaüksus Vadi külas.

27. septembril 2006
1. Suunati raha reservfondist 29 730.Kalmistule 9 170.-, sellest pinnase planeerimine 7 400.- ja prügivedu
1 770.Avinurme Kultuurikeskusele 6 100.-, sellest 5 500.- jalgrattahoidja ja
vihmaveetoru muretsemiseks ning 600.- jooksva remondi
materjalideks,
Avinurme Keskkoolile 14 460.- töölepingu seaduse § 199 lg 1
täitmiseks.
2. Kinnitati Riigihanke „Avinurme Keskkooli rekonstrueerimisja ehitustööd” viitenumber 029691 tulemus.
Lähtudes pakkumise maksumusest tunnistati edukaimaks AS Paide
MEK pakkumine summas 21 473 959 krooni ilma käibemaksuta.
Otsustati riigihankel osalenud Ferdmaster OÜ arveldusarvele tagasi
kanda tagatisraha 280 000.2. oktoobril 2006
1. Muudeti munitsipaalomandisse taotletavate maade
sihtotstarvet. Uus sihtotstarve - tootmismaa. Munitsipaalmaa objektid
on vee- ja heitveerajatised Avinurmes ja Ulvil.
2. Määrati sotsiaaltoetused:
sünnitoetus 1500.-, täiendav toimetulekutoetus 1000.- ning I klassi
töövihikute eest 336.3. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Toivo Põld - Oliveri maaüksus Avinurme alevikus.
OÜ Teenus - Kilteri maaüksus Laekannu külas.
4. Määrati Avinurme aleviku Rakvere tn 31A teenindusmaa, maa
maksustamishind ja sihtotstarve.
5. Võeti tööle ujula juhataja ning kinnitati ujula lahtiolekuajad ja
teenustasud.
Kuni 31.12.2006 töötab ujula juhatajana Ants Rummel.
16. oktoobril 2006
1. Määrati sotsiaaltoetused:
matusetoetus 600.-; täiendav toimetulekutoetus a´300.- koolilapsele
töövihikute maksmiseks majandusraskustes peredele; täiendav toetus
peredele, kes omavahenditega teostavad õpilaste koolitransporti
a´1000.-; invavahendite arvelt maksti välja 155.2. Väljastati ehitusalased load:
Kirjalik nõusolek Tõnu Pomerantsile väikeehitise - sauna ehitamiseks
Kase tn 2.
Ehitusluba Avinurme Keskkooli õppehoone rekonstrueerimiseks.
Ehitusluba OÜ Birger tootmishoone rekonstrueerimiseks.
3. Suunati reservfondist 1000.Vadi Muusika-laulusetsile „Metsakaja”
Koostöökoja liitumistasu.

-

Peipsi

Alutaguse

4. Anti nõusolek avalike ürituste korraldamiseks:
Lõikuspidu Vadi külas ning noortedisko Avinurmes.
5. Avijõe Seltsi avalduse lahendamisest:
14.09.2006 arutati vallavolikogu istungil probleeme, mis on tekkinud
Avijõe Seltsile 2005.a vallaeelarvest eraldatud raha ümber.
Vallavolikogu delegeeris asja lahendamise vallavalitsusele.
Vallavalitsus arutas küsimust ning jõuti järeldusele: 2005 aastal
laekumata jäänud summa lugeda pütilaada tegevustoetuseks, kuna
pole võimalik esitada arvet 2005. aasta kohta (aastaaruanne
kinnitatud), puuduvad lepingud ja muud dokumendid, mis oleksid
olnud aluseks raha sissenõudmisel.
26. oktoobril 2006
1. Määrati matusetoetused a´ 600.2. Seati korteriomand Ulvi 2 maaüksusele.
3. Seoses valla külade uute lahkmejoonte kinnitamisega muudeti
Kaarlimäe ja Soosilla maaüksuste asukohta. Kinnistute uus aadress on
Kaevussaare küla.

6. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmiseks:
FIE Alo Tooming - Metsavahe maaüksus Ulvi külas ning Soovahe
maaüksus Adraku külas.
7. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa erastamiseks:
Mai Tooming - Kraavimanni maaüksus Vadi külas.
8. Kinnitati Põllu tn 6 ja Põllu tn 10 korteriomandi seadmise kulud, mis
tuleb tasuda korteriomanikel proportsionaalselt lähtudes korteriomandi
mõttelise osa suurusest.
15. novembril 2006
1. Määrati sotsiaalteotused:
täiendav toimetulekutoetus majandusraskustes perede koolilastele
a´300.- töövihikute eest maksmiseks; täiendav toimetulekutoetus 2850.taotlejatele; küttepuudetoetus 500.- ja prillitoetus 200.2. Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks:
Masti maaüksus Ulvi külas, 2998 m2
21. novembril 2006
1. Eraldati reservfondist:
5000.- MTÜ Puhkpilliorkester Avinurme - noorteorkestri
harjutusruumide ehitamiseks; 13 220.- Avinurme Kultuurikeskusele, sh
2800.- administreerimiskuludeks, 4500.- meeskoori kahe esinemise
sõidukulude katmiseks ning keskusele piletite muretsemiseks, 5 920.t u l et õ r j e ku s t u t i t e l e ; 6 2 0 0 . - A v i n u rm e R a a ma t u ko gu l e
majandamiskuludeks.
2. Määrati prillitoetus 200.3. Arutati valla lisaeelarve projekti ning otsustati teha ettepanek
arengu- ja planeerimiskomisjonile mitte lisada 2006.a. lisaeelarve
projekti Avinurme Keskkooli taotlust summas 120 560.-, kuna kooli
eelarves on vajalik raha olemas.
NB! Õigusaktid on valla kodulehel avinurme@avinurme.ee

26. oktoobril 2006
1. Ülevaate sotsiaaltööst andis sotsiaalnõunik Helju Paas.
Pakutavad teenused: sotsiaalne nõustamine, konsulteerimine,
pereprobleemid, dokumentide täitmine, kodude külastamine, haigete
transport, toimetulekute vormistamine, tegelemine probleemsete lastega.
Praegu on 7 puudega inimest koduhooldusel ning 2 hooldusperet, kus
hooldamisel on kolm last. Hoolekandeasutuses on 13 eakat inimest.
Lähitulevikus vajab teenust ca 20 inimest. 15 inimest elavad praegu
toetatud elamises.
Vallaeelarvest makstakse sünnitoetus, matusetoetus, puudega laste
toetus, prillitoetus ja küttepuude toetus. Riigieelarvest makstakse
toimetulekutoetus (praegu on esimese inimese toimetulekupiir 750.-,
alates teisest inimesest 650.- ). Toimetulekupiiri lubatakse tõsta vastavalt
900.- ja 720.-, töötuabiraha 1 000.- ( makstakse 9 kuud ) kroonini.
Pensioniealistele enam alates 2008. aastast puuet ei määrata. Toetusi riigi
poolt ei maksta ja kulud jäävad valla kanda.
Suur puudus on sotsiaalkorteritest, kus oleks abivajajaid lihtsam hooldada
jne. Hea, kui oleks transpordivahend. Raske on vedada sõiduautoga
näiteks ratastoole.
Sotsiaalkomisjoniga on saavutatud hea koostöö.
2. Otsustati liituda MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusega.
Mitu aasta on otsitud lahendit jäätmehooldusdokumentide koostamiseks.
Jõuti
arusaamisele, et vallale
sobib liitumine MTÜ Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskusega
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(keskus ja koordineerimine Torma vallas). MTÜ korraldab veel sellel
aastal konkursi jäätmekäitleja leidmiseks.
3. Kiideti heaks halduslepingu projekt ning anti volitus lepingu
sõlmimiseks.
Korraldatud jäätmeveo konkursiga seotud haldusülesannete
delegeerimine on Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ( IEJHK )
põhikirjaline tegevus ning omavalitsused korraldavad konkursi
koostöös.
4. Toimus Avinurme valla jäätmekava 2006-2010 I lugemine.
Jäätmekäitlusalased dokumendid töötas MTÜ kaasabil välja Jüri-Henn
Uuetoa.
Jäätmekava eesmärk on määratleda Avinurme valla jäätmehoolde
arengusuunad järgnevateks aastateks. Kava on koostatud juhindudes
üleriigilisest ja Ida-Virumaa jäätmekavast ning lähtudes kehtivatest
jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.
Valla jäätmekava sisaldab üldist ülevaadet vallast, jäätmemajanduse
hetkeolukorra ülevaadet ning analüüsi jäätmemajandusega seotud
probleemidest. Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid
aastateks 2006 – 2010 ja esitab tegevuskava eesmärkide elluviimiseks.
Jäätmekavas tuuakse välja ka püstitatud eesmärkide täitmiseks
vajalikud ettevalmistavad tegevused.
5. Kinnitati Avinurme valla jäätmehoolduseeskiri.
Jäätmehoolduseeskiri kehtestatakse eesmärgiga säilitada Avinurme
vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid
ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Eeskiri määrab kindlaks
jäätmehoolduse korra valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik
kõigile juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kes tegutsevad, elavad
või viibivad Avinurme valla haldusterritooriumil.
6. Kinnitati Avinurme vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku
kord ja Avinurme valla korraldatud jäätmeveo rakendamise
juhend.
Korraldatud jäätmeveole ülemineku korraga sätestatakse
segaolmejäätmete veopiirkond, jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete
kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg
ning teenustasude piirmäärad.
7. Muudeti valla asutuse „Avinurme Kultuurikeskus” põhimäärust.
Muudatusettepanekud:
Kultuurikeskuse ümberkorraldamisest või
tegevuse lõpetamisest teatatakse personalile ja harrastustegevuses
osalejatele kaks kuud ette. Varasemalt oli teatamise aeg neli kuud.
Varasem versioon Põhimääruses oli, et konkursi kuulutab välja vallavalitsus koos kultuurikeskuse juhatusega. Juhatus on 13-liikmeline: 5
vallas tegutsevate taidlusringide esindajat, 5 valla külade esindajat, 1
vallavolikogu esindaja, 1 vallavalitsuse esindaja, 1 valla asutuse esindaja.
Ettepanek muutmiseks: .Konkursi tingimused töötab välja vallavalitsuse
poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad volikogu ja vallavalitsuse
esindaja ning 3 esindajat haridus- ja kultuurikomisjonist. Volikogu esindajaks komisjoni kinnitati Ants Rummel.
8. Kinnitati valla kultuurijuhi palgamäära vahemik.
Palgamäära vahemik on 7000.- kuni 10 000.9. Kuulati vallavanema informatsiooni asutusest „Vallavara
haldamine”.
On arutletud pikalt, kuidas kultuurikeskuse edasine tegevus võiks
jätkuda. Kultuurijuhi ülesanne ei saa olla tegelemine
majandusküsimustega. Kindlasti tuleb välja kuulutada konkurss
vallavara halduse juhi leidmiseks. Asutuse põhikiri sätestab et
”Vallavara haldamine” korraldab kommunaalteenuseid, tagab teede,
tänavate ja haljasalade korrashoiu; korraldab ehitustegevust,
ehitusregistri pidamist ja järelvalvet ning lubade väljastamist; korraldab
jäätmekäitlust; lahendab keskkonnakaitsealaseid küsimusi, majandab
tänavavalgustust; korraldab kalmistu ja selle maa-ala tegevust. Teema
arendamisega tegeldakse vallavalitsuses edasi.
2005.a. pütilaada probleemi arutluse käigust:
Vallavalitsuse ettepanek: 2005. aasta aruanne on kinnitatud ning
raamatupidamine ei saa tagantjärgi võlga üles võtta. Oli viga, et
õigeaegselt ei sõlmitud lepinguid - suulised lepped ei pea. 2005. aastal
laekumata jäänud summa lugeda pütilaada tegevustoetuseks.
Avinurme Kultuurikeskuse taotlusest osta tiibklaver:
Kohustus on suur, tarvilik on riigihanke läbiviimine. Aluseks tuleb võtta
kolm pakkumist.
Ettepanek: anda volikogu iga liikme ühe kuu palk klaveri toetuseks.
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Annetuse lubasid teha Aivar Saarela, Alan Pukk, Arnold Kolli, Arvi
Pihlak, Tiina Tuur, Verner Mölder, Jüri-Henn Uuetoa, Arvi Karu ja
Aleksei Männiste.
Koolimaja ehitusest :
Lepingud Riigi Kinnisvara AS-ga on sõlmitud. Ehitajaga sõlmitakse
leping lähiajal.
27. novembril 2006
1. Võeti vastu lisaeelarve:
lisaeelarve tulud 525 970.-,
kulud 525 970.Lisaeelarve koosneb üksikisiku tulumaksu ülelaekumisest summas
305 680.(Tulumaksu eelarve oli 4 440 000.-, laekumine 17.11.2006.a. seisuga
4 578 597.- novembris planeeritud laekumine lisaks 100 000.-,
detsembris 370 000.-)
ning kultuuriprojektide toetamisest.
Eraldi on välja toodud Avinurme Vallavalitsuse ja MTÜ Avinurme
Spordi- ja Terviseseltsi
tulud ja kulud Peipsi suvemängude
korraldamisel:
Valla kulu 81 130.-, spordiseltsi kulu 73 828.Kulu kokku 120 958.-,
tulu kokku 81 280.Kultuurkapitalilt 10 000.-,
Hasartmängumaksu Nõukogult 18 000.-,
MTÜlt Avijõe Selts 5 000.-,
osavõtnud vallad 48 280.Lisaeelarvest eraldatud: MTÜ Avinurme Spordi- ja Terviseseltsile
11 800.- Peipsi mängude korralduskulude katteks;
Avinurme Lasteaia akende projekti omaosalus summas 37 800.Veevarustusele 91 080.-, sellest
66 080.- ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava koostamiseks. 25 000.- Avinurme
Keskkooli ja spordihoone veetrassi väljaviimiseks algava kooliremondi
tõttu.
Heitveekäitlusele 51 500.- Võidu tn 48 maja ajutise reoveepumpla
rajamiseks. Saaste vähendamiseks 4 020.- valla korraldatud jäätmeveole
ülemineku juhendi ja jäätmekava. ning valla jäätmehoolduseeskirja
koostamiseks.
Avinurme Vallavalitsusele keskkooli direktori valimise kuludeks
11 200.-.
Puuetega inimeste sotsiaalsele kaitsele 24 880.- hooldekodule 23 400.(Hoolekandeasutuses on 13 puudega inimest, kelle eest vald katab
kulusid. Hooldussumma kuus kokku on 30 593.-)
Peipsi mängude tulud 24 280.- (osavõtumaksud ja toiduraha) kuludeks
Peipsi mängudele. Avinurme Lasteaiale 50 000.- inventari ostmiseks, sh
21 voodit 35 000.Kultuuriministeeriumilt 34 160.-, sh 5 360.-Hasartmängumaksu
Nõukogult Avinurme Kultuurikeskuse näitemängukonkursi
korraldamiseks; 28 800.- Avinurme Keskkooli 2007.a. laulupeo
ringijuhtide töötasuks.
Rahandusministeeriumist 21 400.-, sh 960.- vabariigi presidendi
valimise sõidukulu, 20 440.- pedagoogide õppelaenu kustutamiseks.
Kultuurkapitalist 30 800.-, sh Avinurme Keskkoolile 20 000.rahvariiete valmistamiseks, 4 600.- plokkflöötide ostmiseks, 6 200.Avinurme Koduloomuuseumi projekti toetuseks.
Laekumine vee erikasutusest 3 040.-, kulu veevarustuse saastetasuks.
Laekumine üldvalitsemise majandustegevusest 8 590.-, sh. 5 190.telefonikulude tagasimaksmine, 1 800.- mõõdistamine plaani alusel,
1 600.- toimiku koostamise tasu.
Vallavalitsuse kantseleitulu 1 750-.
Valla ajalehe müügitulu 6 640.- ajalehele kulude katteks.
Riigilõivutulu 13 200.Muuseumitulu 2 070.-, projekti tulu ja piletite müük.
Avinurme Kultuurikeskuse tulu 6 580.-, teatri- ja kontserditulu ning
Soome-Eesti laulupeo sissemaks.
Kevadtormis kahjustatud valla teede kulude katteks 5 310.Maavalitsuselt 4 000.-, toetus hooldusperedele.
Solidaarsusfondist 2005.a. tormi kulude katteks tänavavalgustusele
38 820.Pangaintressid 1 380.Oksjoni- ja kohtutulu 9 770.Avinurme Keskkooli tulud 8 500.-, sh vanapaberi- ning metallimüük.
Järg 6. lk.
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30. novembril 2006
1. Kinnitati lisaeelarve:
Lisaeelarve tulud ja kulud 589 530.Üksikisiku tulumaks 90 560.Kulu: vallavalitsuse server 25 000.Veevarustusele 29 560.settekäitluse uue tehnoloogia väljatöötamiseks kemikaalid 1 750.settekäitluse abiseadmed 5 857.küttekaabliga mudatorustik 16 443.roostevabad äärikud, kaelused koos keevitustöödega 5 504.Tänavavalgustuse korrastamiseks 31 000.Paigaldati 20 uut tänavavalgustusposti, 10 uut ja 8 remonditud
valgustit.
20 posti transportimine ja paigaldamine maksis 56 770.Keskkooli võimlasse uued võrkpallipostid 5 000.Tulud ja kulud majandustegevusest ning sihtsuunitlusega rahade
jaotamine:
Avinurme Keskkooli majandustegevuse tulud ja sponsorlus 2 800.- ,
kooli ürituste kuludesse.

Avinurme Koduloomuuseumi tulud piletite müügist 150.Üldvalitsemise tulud 4 170.-, mõõdistamine plaani alusel 200.Muu kaupade ja teenuste müük 800.- elamumajanduse arendamise
kuluks.
Haridus- ja teadusministeeriumist 200 000.- noorte vaba aja keskuse
ehitamiseks.
Kultuuriministeeriumist 2 510.- Avinurme Raamatukogu projektidele.
Kultuurkapitalilt Avinurme Koduloomuuseumi projektile 5 000.Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 267 190.- lasteaia akende
vahetamiseks.
Vabariigi Valitsuselt 16 150.õigusvastaselt võõrandatud vara
toimikute korrastamiseks üleandmiseks arhiivi.
2. Kinnitati uus majanduskomisjoni koosseis:
Allan Pukk - komisjoni esimees, Arvi Pihlak - aseesimees, liikmed:
Hans Mõttus, Ants Rummel, Jüri-Henn Uuetoa.
3. Võeti vastu jäätmevaldajate registri põhimäärus.
4. Otsustati likvideerida asutus „Avinurme Kultuurikeskus”.
Asutus likvideeritakse 1. veebruarist 2007. Töötajatele makstakse
seadusega ettenähtud hüvitis vastavalt töötatud aastatele.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA

Aasta algul alustasime lugudesarja pealkirja all „Kuidas läheb?” Küsisime nii kunagistelt Avinurme Keskkooli lõpetanutelt. Seni on oma tegemistest rääkinud
Dagmar Oja, Aivar Haller ja Annely Altpere. Seekord Alari Karro.
Loodame ka edaspidi kuulda, millega Avinurme kooli tublid vilistlased praegu Tallinnas – koolis, tööl. Mõistsin kiiresti, et
linnaelu pole minu jaoks. Nii olengi oma igategelevad.

päevategemised praegu sidunud peamiselt siinse kandiga.

Eelmise aasta lõpul ehitasime Piilsi külla
interneti tugijaama, et tagada ümbruskonnas
püsiühendus. Piilsi raamatukogusse rajasime
avalikku Interneti-punkti. Sellest kasvas kiiresti välja mu praegune töö, sest asulatest väljaspool püsiühenduse võimalus seni puudus. Samuti poleks teisiti olnud tugijaamad jätkusuutlikud. Eks see tähendab ka, et olen nendele
inimestele esimene abimees.
Aga ma pole unustanud ka oma kooliaegseid
hobisid. Löön kaasa Avinurme puhkpilliorkestris, mis on väga hea võimalus kohapealses
kultuurielus kaasa teha, Pealegi viivad orkestriproovid mõtted töödest eemale. Kuulun oma
koduküla Piilsi Küla Seltsi ja aitan jõudumööda selle tegemistes kaasa.
Viimase aja suurem ettevõtmine oli Ulvil
interneti tugijaama püstipanek. Nüüd on interneti püsiühendus ümbruskonnas olemas.
Elu on väga kiire, peab sageli kodu ja linna
vahet sõitma, aga arvan, et noorena peabki
rohkem jõudma. Millal siis veel!

***
Lahutamatu paar: Alari ja arvuti.

LINDA KIVISILLA foto

KUIDAS LÄHEB ALARI?
ALARI KARRO on noormees, kelle telefon
on käepärast väga paljudes siitkandi kodudes. Sest Alari on siinmail tuntud ja asendamatu IT-mees.
Avinurme Keskkooli lõputunnistuse sai
Alari 2004. aasta kevadel. Seejärel asus noormees edasi õppima Tallinna Tehnikaülikooli.
Kuidas läheb tänasel tudengil?

Asusin küll esialgu õppima tehnikaülikooli,
aga juba esimese kursuse keskel tegin uue otsuse ja läksin üle Estonian Business Schooli ärijuhtimist õppima. Kuna ka mul endal on praegu väike firma, kuluvad ülikoolis kogutud teadmised töös kindlasti ära. Loengud on kahel
õhtul nädalas ja nii jääb tööks aega. Hetkel olen
koolist akadeemilisel puhkusel aasta lõpuni Poolteist aastat olin praktiliselt kogu aeg

2000. aasta aprillikuus kirjutasin ajakirjas „Maakodu” loo Tiiu ja Ülo Karro toredast perest, kus kasvamas pojad Alari ja
Kristjan. Loo peakiri oli „Tulen ikka maale
tagasi...” Nii ütles Alari, tollal Avinurme
Keskkooli 8. klassi poiss. Aga enne tahtis
Alari Tallinnas õppida raadiotehnikat ja
arvuteid!
Alari tollal öeldud sõnad on juba praegu
teoks saanud. Lisaks muule lubatule pühendab ta iga vähegi vaba hetke oma vanaisa
kodutalu korrastamisele ja seal endale kodu
loomisele. Alari on juurtega kindlalt maas.
Linda Kivisild
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KOOS
JÕUAME
Avinurme kirik paikneb keset küla ja küllap seepärast on paljud möödujad ning sinna sisseastujad isegi märganud, mis teoksil. Pealegi, nagu
minu kunagine juhendaja - Eestimaa esimene
naiskirikuõpetaja Laine Villenthal on öelnud:
“Kirikuõpetaja elamisel on klaasist seinad, millest rohkemgi kui õpetaja ise arvata oskab, sisse
vaadatakse, nähakse ja tehakse omad järeldused.” Vahel juhtub küll, et mõni lisab pisut
“vürtsi” juurde ja ongi vahva külajutt valmis.
Alljärgnev on minu versioon toimunust ehk
põgus pilguheit lõppevale aastale kirikuelu olulisematest sündmustest.
Esmalt üldistades - see aasta on olnud väga
töine, samas õnnistusrohke. Kirikueluga on kord
nii, et ollakse omamoodi nagu kerjus, kes ei tea
täpselt, mis homne päev kaasa toob. Kirik elab ju
sõna otseses mõttes armuandidest, keegi ei ole
iseenesest kohustatud teda aitama, isegi riik mitte. Jääb vaid loota Looja peale ja abivalmis, soojade südametega inimeste peale ning kirikuõpetajana ise olla nende keskel ja püüda nii, kuidas ise
oskad ja jõuad, kaasa aidata.
Aasta algas heas mõttes suure mürtsuga. Saime
teada, et Saksamaal suleti üks luterlik kogudus ja
sealne täiesti töökorras ehk pisut alla miljoni
krooni maksev orel on otsustatud kinkida mõnele
Eestimaa kogudusele. Sellise väärtuse ja kvaliteediga orelit oleksid ilmselt paljud endale soovinud. Saksa keele oskajad Lii Tooming ja Liina
Karo tulid appi suhtlemisel. Otsus tehtigi meie
kasuks, kuid selle klausliga, et kingituse saaja
maksab kinni ja korraldab oreli lahtimonteerimise ning pakendamise Saksamaal, transpordi Eestisse ja kohapeal uuesti kokkupanemise. Kingitus
küll, aga selle kättesaamine - mis see kõik maksma läheb, hoidsin kätega peast kinni. Aga kus
häda kõige suurem, seal abi kõige lähemal
(kaugemal) – Ameerikast sain interneti teel kirja, et kunagise Avinurme koguduse õpetaja Gustav Viise (1941-1955) pojanaine Riina Viise on
valmis katma kõik oreli hankimisega seotud kulud, seda oma mehe Jaani mälestuseks, kes 2005.
aasta suvel sai isa Gustavi juurde Avinurme kalmistule sängitatud. 25. juunil toimuski uue oreli
pühitsemise teenistus.
Teine lõppeva aasta suurprojekt, millel küll ka
oma pikk eellugu, on seotud Avinurme kiriku
remonditööde alustamisega. Kirikuhoonel on
palju suuri puudusi – hoone vajub, näiteks torniosa on vajunud 21 cm otsejoones maa sisse, millega kaasneb müüride pragunemine ja puitkonstruktsioonide väändumine; katuseplekk on roostetanud ja pleki valtside vahed lahti, nii et vihmavesi tilgub sisse. Enne ei saa sisetöödestki unistada, kui vundament ja katus peavad. On ilmne, et
kogudusel enesel selliste suuremahuliste tööde
jaoks vahendid puuduvad. Ent abi mudel sai järgnev: vabariigi valitsus eraldab Muinsuskitseametile igal aastal teatava, kuid kõikide vajadusi arvestades siiski piiratud summa, mille Muinsuskaitseamet peab suunama Eestimaa sakraalhoonete korrastamiseks. Läks nii, et meie kiriku torniosa vundamendi kindlustustöödeks eraldati 1,1
miljonit, mille Muinsuskaitseamet kandis otsejoones OÜ Wunibald arvele, kes vastavad tööd

Avinurme kirik.

veebruarist kuni augustikuuni teostas.
Suvesündmustest tuleb eredamalt meelde
osalemine koos kuue Avinurme lapsega skautide laagris Soomes Teijol. Laagri suuremad
kulud meie jaoks kandis meie Somero sõpruskogudus. Muide, meie lapsed saavutasid kolmanda koha seal toimunud kesksel võistlusel,
kus tuli orienteeruda ja lahendada mitmeid
skautlikke ülesandeid.
Aasta teise poolde mahtusid tööd kabeli
katuse juures. Oma abikäe sellele ettevõtmisele panid alla paljud head abilised. Indrek
Rummel muretses sobiva materjali ehk männipakud, Jaan Tooming tõmbas nendest pakkudest oma masinal pilpad. Mitmed tegid
selle töö toetuseks rahalisi annetusi – näiteks
Leida Velti ja Aksel Ambose ning nende tütarde perede poolt annetati 10 000 krooni.
Uus pilpakatus sai ka paika löödud, ainult
torni ehitustööd, mille kohta arhitektilt vastavad tööjoonisedki valmis, jäävad uude aastasse.
Kabeli remonditööde juures sain suure
meeldiva üllatuse, leiu osaliseks – nimelt tuli
ühe pehkinud laetala seest välja peidik, kus
viieleheküljeline selges käekirjas kiri aastast
1897. Kiri kajastab tolle aja Avinurme kandi
inimeste püüdlusi muretseda endale oma surnuaed, ehitada kabel ja kirik.
Kuna lapsepõlves kuulusin noortekoondisesse suusatamises ja olen lõpetanud Otepää
Suusakooli ning et mitmed lapsevanemadki

AIVAR SAARELA foto

on mind selleks ärgitanud, siis sai oktoobrikuust
ellu kutsutud laste suusaring. Ühtekokku on
seni treeningutel osalenud 28 last, kellest ligi
kümme käivad treeningutel regulaarselt kolm
korda nädalas. Ega seegi töölõik toimi üksnes
õhu ja armastuse toel. Nii on siinkohal võimalus
tänada Andrus Toomingat, Meelis Paasi, Ivar
Teevälja, Aivar Parfojevit, Aleksei Männistet,
Ormet Flinki, Priit Toomingat, Helor Nigulit ja
Avinurme Vallavalitsust, kes on ühel ja teisel
moel olnud sponsoriteks.
Eelpool kirjapandu toob esile vaid üksikud
eredamad killud lõppevast aastast. Siinkohal ei
mahu kirjutada kõigist muudest igapäevastest
kirikueluga seotud rõõmudest ja muredest –
jumalateenistustest, kiriklikest talitustest
(ristimistest, leeritamistest, matustest, laulatustest), kontsertidest, sõpradest ja sõpruskogudustest, käimasolevatest katlamaja töödest pastoraadi keldrisse, koguduse liikmeskonnast ja
selle kasvust, tulevikuplaanidest jne.
Minu jaoks on see aasta kõigi oma õnnestumistega olnud nagu üks suur kingitus Loojalt.
See annab usku ja lootust järgmiselegi, 2007.
aastale optimistlikult vastu minna.
Soovin teile Jõulupühi, mis täis sügavat hingerahu ning Jumala õnnistust otsekui tuulena
tiibadesse uude aastasse!
Avinurme koguduse õpetaja
RENE ALBERI
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21. septembril 2006 sündis Ulvi külas
HENDRIK TARUM.
Ema Maire Vaher, isa Indrek Tarum.
26. novembril 2006 sündis Avinurmes
ANGEELIKA RANDMÄE.
Ema Katrin Reitel, isa Viljar Randmäe.

MAIE KOPPEL Kõrvemetsa külas
27.07.1938 -15.10.2006
SILVI LAURINGSON Ulvi külas
19.03.1941 - 19.10.2006
SELMA-MARIA HAMER Kõveriku külas
30.10.1912 - 22.10.2006
LINDA ANDRIJAINEN
Avinurmes
03.01.1930 - 24.10.2006
ELSE-AURELIE VAHELAID Avinurmes
20.10.1923 - 26.10.2006
MEINHARD FLINK Avinurmes
22.02.1919 - 02.11.2006
HUGO JÕGI Avinurmes
07.12.1925 - 22.11.2006

Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek
su hinge soojaks, rõõmsaks teeb....
RAHULIKKE JÕULUPÜHI JA
EDUKAT UUT AASTAT!
Avinurme Vallavalitsus ja vallavolikogu
***
Kas teate, kui tore soov on kuul?
Kuu tahab särada jõulupuul!
Ta südaööl kuusepuu latva läheb
ja okstele riputab taevatähed.
Kas pole siis ilus see jõulupuu,
mida ehivad tuhanded tähed ja kuu?!
RÕÕMSAID JÕULE JA
AASTAVAHETUST!
Avinurme Kultuurikeskus
***
Tulgu jõulud lõbusad,
piparkoogid magusad.
Et kõik te soovid täituksid
ja mured rõõmuks muutuksid.
Uus aasta õnne toogu,
vana kaunilt meelde jäägu!
ILUSAT JÕULUAEGA JA
HEAD UUT AASTAT!
Soovib Avinurme Keskkooli pere

Laupäeval, 16. detsembril kell 20.00 Avinurme Kultuurikeskuses JÕULUPIDU KÕIGILE.
Operetikatkendeid ja ilusaid jõululugusid esitavad: Mati Kõrts – vokaal, Vambo Pikknurm – tšello, Irene Kabonen – klaver, Heiki
Kalaus – tromboon, Maie Kalaus – viiul. Pilet
50.Teisipäeval, 19. detsembril kell 12.00—
14.30 Avinurme Keskkooli jõululaat.

Neljapäeval, 21. detsembril Avinurme Kultuurikeskuses MUDILASTE JÕULUPIDU.
Reedel, 22. detsembril Avinurme Kultuurikeskuses KESKKOOLI JÕULUPEOD (1.—4.
klass kell 12.00, 5.—12. klass kell 18.00.
Neljapäeval, 22. veebruaril kell 19.00
Vanemuise teatri etendus „Sekstett a la carte”.

Müüa looduslikult kauni ja privaatse asukohaga
pooleliolev puhkekeskus Avinurmes
I korrus - koridor, trepikoda, saal, baar,
kabinet, saun, WC, katlaruum, tuba.

1Partner Kinnisvara
Ville Värk
51 32 422; 668 4700; ville.vark@1partner.ee

75
HELGI LILLEMA
ILME SÕBER
REGINA PALJAK
VALVE-ALISE KASK

20. jaanuaril
26. jaanuaril
15. veebruaril
26. veebruaril

80
HELGI-MELANIE KASK

14. jaanuaril

85
HELMI VEERBERK

12. jaanuaril

92
ENN ALUMAA
JOHANNES OJA

27. jaanuaril
28. jaanuaril

93
HELMI PILLESAAR

14. jaanuaril

95
LINDA PEDAK

14. jaanuaril

96
ÕILME SPRENK

7. veebruaril
Avinurme Vallavalitsus

Lugupeetavad
juubilarid-isetegevuslased!
40
EVE KINGU
Avinurme naiskoori laulja

23. veebruaril

45
LUULE KUKK
Avinurme naiskoori laulja

8. jaanuaril

50
MERIKE MÕTTUS
Avinurme naiskoori laulja

2. jaanuaril

65
VELLO OJA
4. jaanuaril
JOOSEP KIIK
21. veebruaril
Avinurme meeskoori lauljad
70
KALJO VELT
27. jaanuaril
Avinurme meeskoori laulja
EVI JASKA
14. veebruaril
Avinurme naiskoori laulja
Avinurme Kultuurikeskus

Soovin osta 2- või enamatoalist
kõigi mugavustega korterit
Avinurme alevikus.
Tel 519 34 664 või 52 70 995

II korrus - koridor, 10 tuba, kaks avarat
rõdu.
Kinnistul 355m2 netopinnaga viilhall.
Puhkekeskuse ees on tiik ning mööda kinnistu põhjapiiri lookleb Avinurme oja.
Hoone ja kinnistu võiksid kasutust leida nii
puhkekeskuse, turismitalu või laste- ja spordilaagrite toimumise kohana. Katastriüksuse
tunnus 16401:002:1250.

22. detsembril ja 2. jaanuaril
kella 9.00 – 10.00 on
Avinurme Kultuurikeskuse juures

Hind 790 000 krooni.

HANSAPANGA PANGABUSS.

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

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

Trükk: OÜ Vali Press
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