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Vallavolikogu ja vallavalitsus
Talv Avinurmes. Muuseumraudtee kevade ootel.

AIVAR SAARELA foto

ESIKOHAL ON KOOLIMAJA JA PÄÄSTEAMET
Küsimustele vastab vallavolikogu majanduskomisjoni esimees ALLAN PUKK.
Olite ka eelmise vallavolikogu koosseisus majanduskomisjoni eesotsas. Kas
kavandate uue komisjoniga tööd eelnevast erinevalt?
Töö põhimõtted peaksid komisjonis
jääma samaks. Uues loodud komisjonis
saame kavandada tööd tõhusamalt, kuna
liikmeid on rohkem ja seega tööjaotus
parem. Majanduskomisjoni aseesimees
on Arvi Pihlak, liikmed veel Lembit Kivisild, Hans Mõttus ja Ants Rummel. Kuna enamik komisjoni liikmeid kuulub re-

Avinurme vallas 2005. aastal
sündinud:
ANDRA KUUSK 29. jaanuaril Avinurmes.
Ema JANA TIGANIK. Isa INDREK
KUUSK.
RISTO MÖLDER 14. jaanuaril Avinurmes.
Ema MAARIKA MAASIK. Isa JANIS
MÖLDER.

formierakonda, arutame eelnevalt päevakorral olevad küsimused läbi erakonna
fraktsiooniga.
Majanduskomisjoni tegevusvaldkonda kuulub volikogus määratletu järgi
väga lai loetelu: ettevõtlus, elamu- ja
kommunaalmajandus, energeetika, ehitus, valla teed, keskkonnakaitse, laenude võtmine, tarbijakaitse, tehingud
vallavaraga, heakord, maakorraldus,
maa maksustamine, peremehetute ehitiste hõivamisega seonduva menetlemine ning maa munitsipaalomandisse
andmine. Mida peate nimetatust tähtsaimaks?
Komisjoni tegevusvaldkond on lai ja
ühtmoodi tähtsad on kõik valdkonnad. Sel
HENRI KOPPAS 24. jaanuaril Ulvil.
Ema KARIN TRALLA. Isa JÜRI KOPPAS.
ANRI KALDMA 20. märtsil Avinurmes.
Ema KAJA KALDMA.
LIISA TOOMING 25. märtsil Avinurmes.
Ema JANNE JUUSE. Isa ALO TOOMING.
MATTHIAS MÖLDER 15. mail Avinurmes.
Ema KATRE MÖLDER. Isa VERNER
MÖLDER
OTTO FRIEDRICH MATSO 19. mail
Avinurmes.
Ema AGNE MATSO. Isa MÄIDO MATSO.
ROMET EESSAAR 5. juulil Ulvil.
Ema EHALY IVASK. Isa MAREK EESSAAR.

aastal on põhirõhk pandud koolimaja remondi esimesele etapile. See töö on veninud meist mitteolenevatel põhjustel. Elamumajanduse küsimused on seotud eelkõige lasteaiaga. Asendamist vajavad lasteaia aknad ja väljavahetamist laste voodid.
Üheks probleemsemaks üksuseks on
päästeamet, mis on kõigile valla elanikele
ühtmoodi tähtis. Kuna meie valla territoorium on suhteliselt suur ja vallas asub palju just puiduga tegelevaid ettevõtteid, on
päästeamet kohapeal hädavajalik. Seega
peame ühiselt seisma selle eest, et päästeamet üldse püsima jääks. Kiiremas korras
vajab remonti päästeameti hoone.
Järg 2. lk

MARKUS KALJUMÄE 6. juulil Avinurmes.
Ema MERLE TÕNURIST. Isa MARKUS
KALJUMÄE.
KATRIIN ANTONOVA
17. augustil
Kõverikul.
Ema KAIDI KASK. Isa ANTON
ANTONOV.
GERMO KIIK 1. septembril Änniksaares.
Ema HILJE KIIK. Isa ARVI KIIK.
SEBASTIAN KUUSK 14. septembril Avinurmes.
Ema EDA KUUSK. Isa KUIDO KUUSK.
GERDA –LIISA ROSAR 22. novembril
Avinurmes.
Ema KATRIN ROSIN. Isa RAINIS ROSAR.
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Kolmele esitatud küsimusele vastab Avinurme Kultuurikeskuse direktor AIME SALMISTU.
Avinurme Kultuurikeskuse avapidu
peeti juba viis aastat tagasi. Ometi on
saali laes ikka veel ajutised valgustid ja
probleeme on akustikaga. Millal on loota nende probleemide lahendust?
Teadagi pole midagi püsivamat kui ajutine lahendus. Nii on ka saali valgustuse ja
akustikaga. Olemasolevat valgustust on
küll paaril korral täiustatud, aga projektis
ettenähtud lõplik lahendus oleks praegu
liialt kallis.
Keerulisemad on lood saali akustikaga.
17. jaanuaril tutvus meie kutsel olukorraga
ehitusakustika konsultant Linda Madalik.
Täpsuse mõttes järgnevalt väljavõtteid
tema esitatud ruumiakustika mõõtmise
tulemustest ning hinnangust saali akustilistele tingimustele.
“Avinurme Kultuurikeskuse saal on mitmeotstarbeline, kus esinevad koorid ja
orkestrid ning tehakse teatri- ja tantsulavastusi, samuti kõneüritusi; saali kasutatakse nii helivõimendusega kui ilma. Kõik
need erinevad saali kasutamise funktsioonid nõuavad erinevaid akustilisi tingimusi,
eelkõige ruumi järelkõlakestuse osas. Kui
koorilaul eeldab pikka järelkõlakestust,
siis helivõimendusega muusika (kõne) ja
sõnalavastuse puhul on vajalik hoopis lühem järelkõlakestus.
/…/ Ruumi järelkõlakestuse mõõtmine
näitab, et ruumi helineelduvus on lähedane
optimaalsele kompromissile erinevate kasutusfunktsioonide vahel.
/…/ Ebarahuldav kuuldavus saali horisontaalsel osal ei ole põhjustatud saali siseviimistlusmaterjalide sobimatusest, vaid
ruumi konfiguratsioonist. Saali külgseinte
konfiguratsioon ei soodusta esimeste helipeegelduste soodsat jaotumist kuulmisalal:
saali eesosas kulgevad seinad liiga järsu
nurga all, mis ei suuna esimesi helipeegeldusi saali keskosa kuulamisalale; saal on
tagaosas laienev ning sammastega vahekäigud pigem hajutavad heli, kui toetavad
kõne arusaadavust helipeegeldustega. Siiski peetakse kuulamistingimusi tagumises
saaliosas isegi paremaks kui saali eesosas.
See võib olla tingitud kahest kõne arusaadavust soodustavast asjaolust: istmeridade
tõusust ning soodsatest laepeegeldustest.
Seevastu laepeegelduste saamine saali esiridades on teatrietenduste puhul häiritud,
sest lava ülemine portaal varjestab lavalt
saali suunduvat heli, mistõttu saali laepind
lava vahetus läheduses ei varusta kuulamisala kasulike helipeegeldustega.
Lavaava on antud saali konfiguratsiooni
juures liiga väike, piirates heli ülekannet
lavalt saali. Algset ehitusprojekti on muudetud, tehes saali esiosale horisontaalse

põranda ning tõstes lava põrandat. Kriitiliseks on osutunud just lava põranda tõstmine ja sellest tingituna lavaava kõrguse vähenemine, mis toob kaasa helipeegelduste
vähenemise lae esiosalt. Seega saali esiosas puuduvad kasulikud helipeegeldused
nii laest kui külgseintelt, mis põhjustab
halva kõne arusaadavuse, kuna otsene heli
lavalt võib jääda liiga nõrgaks. Seda defekti on võimalik mõnevõrra parandada
laest allalastud pindadega, mis annaksid
helipeegeldusi horisontaalsele kuulamisalale… Allalastavad pinnad võivad olla
soodsad ka lauljatele, võimaldades suurema koori üksikutel esinejatel üksteist paremini kuulda.”
Spetsialisti selgitused on küll üsna keerulised, aga selgitavad põhjalikult ebarahuldavaid kuulamistingimusi. Lahenduseks oleks niisiis laest allalastav akustiline
ekraan, mille lahendus tuleks vajadusel
välja töötada.
Kas nii suurel hoonel nagu kultuurikeskus ei peaks olema ka täpsustavad
sildid, mis majas asub?
Avinurme kandi inimene on kultuurikeskusega kindlasti juba harjunud ja teab, mis
selles asub. Ka on hoone kohal tänaval
viit, mis osutab, et siin on kultuurikeskus
ja vallavalitsus. Kahjuks puudub viide ujulale, kuigi ujula töötab majas juba kaks
aastat. Tõsi on küll, et kaugemalt tulnud,
kes pealegi tänavaviita ei pruugi märgata,
otsivad maja seinalt selgitavaid silte. Selguse mõttes peaks maja esiküljel olema
kultuurikeskuse ja ujula silt, paremal maja
otsal aga vallavalitsuse silt. On hea, et
võõras silm sellele puudujäägile tähelepanu on osutanud.
Aga kui inimene on majja sisenenud,
annab teavet ka fuajee seinal asuv majajuht.
Kas on loota, et kultuurikeskuses avatakse lähemal ajal ka statsionaarne kohvik? Ruumid selleks on ju olemas.
Vajadus kohviku järele on tõesti suur,
kuna Avinurmes puudub praegu avalik
toitlustamiskoht. Mitmel korral oleme kohalikus vallalehes pakkunud võimalust
võtta kultuurikeskuses olemasolevad kohvikuruumid rendile, aga kahjuks pole asjast huvitatuid leidunud.
Vallal praegu kohvikuruumide lõplikuks
väljaehitamiseks võimalust pole, kuna
prioriteediks on seatud koolimaja remont,
mis nõuab eelarvest suuri kulusid. Kui
kohvikuruumid saaksid lõpliku siseviimistluse, võiks rendilevõtja oma köögiseadmetega kohe tööle asuda. See pakkumine kehtib endiselt.

Vabariigi teenetemärgi saajate seas
on tänavu ka Avinurme Keskkooli
endine õpetaja, kohaliku elu edendaja

EVI TAMM
Teda autasustati Valgetähe V klassi
ordeniga.

VALITAKSE
IDA-VIRU
MEMME JA TAATI
Ida-Viru pensionäride ühing korraldab
konkursi „Ida-Viru memm ja taat 2006“,
kus võistlejatel tuleb nii tantsida kui
kõnet pidada.
Konkursi eelvoorud leiavad aset 1. aprillini, seejärel peetakse Toilas, Tammikus,
Püssis ja Tudulinnas piirkondlikke eelvoore
ning selgitatakse välja juulis Jõhvis toimuva maakondliku vooru finalistid.
Võistlejate ülesanded on kõikides voorudes ühesugused: enesetutvustus vabalt valitud vormis, hobi tutvustamine, meelisrõivastuse esitlemine, tantsunumbri ettekandmine ning kõne pidamine. Info tel 33 52
577, 569 24 736 (Lilja Pertel), 33 70 412,
33 93 445, 581 10 397 (Eugen Vaher).
(Põhjarannik)

ESIKOHAL ON
KOOLIMAJA
JA PÄÄSTEAMET
Algus 1. lk

Valla maanõunik Arvi Liiv on esmakordselt sellel aastal koostanud valla teede rekonstrueerimise ja taastusremondi
kava kuni aastani 2011. See annab hea
ülevaate tööde mahust järgnevatel aastatel ning vastavalt sellele saame investeeringuid planeerida. Võrreldes eelmise
aastaga on riigi poolt rahalised vahendid
teede remondiks suurenenud, seega saame valla teid loodetavasti rohkem korrastada ja hooldada.
Hea uudis valla elanikele on kindlasti
see, et maamaksumäär jääb eelmise aastaga võrreldes samaks, selle on volikogu
juba ka kinnitanud.
Kas aasta tööplaan on koostatud?
Kuidas tööülesanded jagate?
Praegu on koostatud aasta tööplaani
projekt, mis vajab veel täiendamist ja
kinnitamist. Tööülesanded jagame jooksvalt ja vastavalt vajadustele. Kindlasti
kaasame erinevate valdkondade ja probleemide lahendamiseks oma ala spetsialiste.
Küsis LINDA KIVISILD
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PENSIONIDEST ja TULUMAKSUST
Alles see oli, kui soovisime üksteisele
head uut aastat. Varsti on käes aeg, mil
pensioniametid hakkavad indekseerima
pensione. See toob kaasa mõningase
pensionitõusu, mis on loomulikult teretulnud. Statistikaamet on välja kuulutanud tarbijahinnaindeksi. Märtsi keskpaigas loetakse Sotsiaalkindlustusameti
pensionikindlustusregistris kokku 2005.
aasta eest laekunud sotsiaalmaksu kogusumma, mille alusel arvutatakse sotsiaalkindlustuse indeks.
Tuletan meelde, et koefitsient, millega indekseeritakse pensionid iga aasta
1. aprillil, saadakse, kui tarbijahinna
indeksile liidetakse sotsiaalmaksu muutumist kajastav koefitsient ning summa
jagatakse kahega, ehk keskmine tarbijahinna indeksi ja sotsiaalmaksu indeksi
keskmine aritmeetiline. Selle koefitsiendi abil indekseeritakse pensioni
kõik osad: baasosa, pensioniõigusliku
staaži osa ja sotsiaalkindlustusosaku
osa.
Seoses eelseisva indekseerimisega
tuletan meelde, et vastavalt tulumaksu
seaduse § 19 on alates 2004. aastast
pension maksustatav tulu, millele rakendatakse täiendavat mahaarvamist
kuni 36 000 krooni aastas. Pensioni
täiendava maksuvaba tulu arvesse
võtmiseks ei pea Pensioniametile
avaldust esitama. Kuid pensionidest
saab maha arvata ka üldist maksuvaba
tulu , mis on 2006. aastal 24 000 kroo-

ni aastas ehk 2 000 krooni kuus.
Üldist maksuvaba tulu saab arvesse
võtta ainult avalduse alusel . Selleks
tuleb esitada avaldus Pensioniameti elukohajärgsele osakonnale. Kui Teie pensioni summa on ligilähedane 3 000
kroonile, on kasulik juba nüüd, enne
aprillikuu pensionide indekseerimist
esitada avaldus maksuvaba tulu mahaarvestamiseks enne pensioni väljamaksmist. Sellega hoiate ära ebameeldiva
“üllatuse”, et aprillis pensioniosast, mis
ületab 3 000 krooni, arvatakse maha
tulumaks.
Avaldus võib olla kirjutatud omakäeliselt alljärgneva tekstiga:
VIRUMAA PENSIONIAMETI
....................................osakonnale
AVALDUS
Mina, ................................................…
(perekonna- ja esnimi)
isikukood.........................………….......
palun enne minule pensioni väljamaksmist võtta arvesse üldine maksuvaba
tulu.
Olen mittetöötav pensionär.
Kuupäev…….. Allkiri …………….
Töötavatel pensionäridel pole vaja avaldust esitada, kuna nende maksuvaba
tuluga arvestab tööandja. Topelt maksuvaba tulu ei arvestata.
NIINA MIHHEJEVA,
Virumaa Pensioniameti direktor

Avinurme valla pensionäride JUTUTUBA. Vasakult: Vilma Raimets, Karin
Roost, Helgi Kiik, Elsa Tooming, Evi Jaska, Leili Raimets ja Grete Vaab.
Osa naisi on veel teel jututuppa.
Jututoa tegemistest pikemalt 7. leheküljel.
ELLE-VAIKE KIIGE foto

KUIDAS TOIMIDA, KUI ARSTLIKU
EKSPERTIISI KOMISJON (AEK)
ON TEINUD OTSUSE
PUUDE RASKUSASTME KOHTA
1. Esitage taotlus rehabilitatsiooniteenustele suunamiseks.
2. AEK saadab koos suunamiskirjaga
rehabilitatsiooniasutuste nimekirja.
3. 21 päeva jooksul registreeruge Teie
poolt valitud rehabilitatsiooniasutuses teenusele.
4. Kui olete rehabilitatsiooniteenuse lõpetanud, KINDLASTI TEATAGE asutusele,
kas kasutate ka edasi selle teenuseid.
Kui JAH, siis jääb kehtima olemasolev
suunamiskiri.
Kui EI, siis, soovides saada veel kord
rehabilitatsiooniteenust teises asutuses, esitage AEK-ile uus taotlus rehabilitatsiooniteenusele suunamiseks.
MIKS ON SEE TÄHTIS ?
Kui rehabilitatsiooniasutus, kus Teile
koostati rehabilitatsiooniplaan või osutati
muid teenuseid, ei tea, et Teie ei soovi
edaspidi temalt teenuseid saada, märgib
asutus arvele automaatselt, et teenuse osutamine selles asutuses jätkub. Seetõttu võib
uue suunamiskirja saamine teenusele minekuks teise rehabilitatsiooniasutusse venida
seoses vajadusega asjaolusid selgitada.
RIIK HÜVITAB KA
REHABILITATSIOONITEENUSTEGA
SAAMISE SÕIDUKULUD
(kuni 500 krooni aastas),
kui rehabilitatsiooniasutus, mille olete valinud teenuse osutamiseks, asub väljaspool
Teie elukoha kohalikku omavalitsust.
Kuidas hüvitist saada ?
1. Kui sõidate liinibussiga - hoidke alles
kõik sõidupiletid (piletid peavad olema selle vahemiku kohta, millal teenusel käisite).
2. Kui kasutate sõiduautot, esitage hüvitise saamiseks bensiini ostutðekid, taksoarved (bensiini ostu tõestavad tðekid ei tohi
olla varasema kuupäevaga, kui päev enne
teenusele sõitu ja päev enne tagasi saabumist, kui teenusel olite statsionaarselt mitu
päeva).
3. Taotlus esitage Pensioniameti elukohajärgsele osakonnale vormikohasel blanketil. Taotlusele lisage kas bussipiletid,
bensiini ostutðekid või taksoarved
(olenevalt transpordivahendist, mida kasutasite).
4. PEALE TEENUSE SAAJA HÜVITATAKSE SÕIDUKULUD KA
• Teenust saanud isiku seaduslikule esindajale (alla 18-aastase või eestkostel
oleva isiku puhul)
• Teenust saanud isiku saatjale.
NB ! SÕIDUKULUD KOMPENSEERITA KS E A INU LT
SIIS, KU I
REHABILITATSIOONITEENUSEL ON
KÄIDUD ARSTLIKU EKSPERTIISI KOMISJONI POOLT VÄLJASTATUD
SUUNAMISKIRJA ALUSEL.
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29. detsembril 2005
1. Kinnitati vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud:
1.1. Arengu- ja planeerimiskomisjon
Aleksei Männiste (esimees), Aivar Saarela (aseesimees),
Indrek Kullam, Urmas Ilves, Eve Strauss
1.2. Majanduskomisjon
Allan Pukk (esimees), Arvi Pihlak (aseesimees), Ants Rummel, Hans
Mõttus, Lembit Kivisild
1.3. Haridus- ja kultuurikomisjon
Verner Mölder (esimees), Ülo Kukk (aseesimees), Ülle Tooming, Urve
Tooming, Anne Velt, Arne Labe, Andres Kallavus, Rene Alberi
1.4. Sotsiaalkomisjon
Tiina Tuur (esimees), Arvi Karu (aseesimees), Anu Toomla, Aime Roone,
Rene Alberi, Tiit Roone, Arvi Pihlak, Anne Mölder, Helju Paas, Tiiu Paju
2. Delegeeriti Ülejõe tänava elanike avalduse lahendamine vallavalitsusele.
Ülejõe tänava elanike poolt laekus avaldus, milles paluti 2006. aastal läbi
viia Ülejõe tänava pindamine ja silla kapitaalremont ning paigaldada koormust piiravad märgid.
Vallavalitsus koostab rekonstrueeritavate teede ja tänavate nimekirja
2006. aastaks.
3. Pikendati Avinurme valla olemasoleva arengukava kehtivust kuni
31.12.2006.
4. Kinnitati lisaeelarve.

EEK

TULUD KOKKU
Maamaks
Avinurme KK õppesõit
Avinurme KK töövihikud
Muusikaklassi tasu
Lasteaia õppekulude katmine
Noorsootöö tulud
Ulvi Rahvamaja peoraha ja üür
Avinurme Kultuurikeskuse peoraha ja üür
Avinurme Soojus
Mõõdistamine plaani alusel
Üldvalitsemise tulud
Vallavalitsuse kantseleitulud
Kultuuriministeerium ja Rahvakultuuri Arenduskeskus
Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium
Füüsilise isiku tulumaks
KULUD KOKKU
VALLAVALITSUS
Administreerimiskulud
MAAKORRALDUS
Administreerimiskulud
Sõidukite ülalpidamine
Infotehnoloogia
AVINURME KATLAMAJA
Töötasu
Personalikulu maksud
Masinate ja seadmete ülalpidamiskulu
Kultuur ja vaba aja sisustamiskulu
Maksu-, riigilõivu ja trahvikulud
Rajatiste ja hoonete soetamine
TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamiskulud
TÄNAVAVALGUSTUS
Rajatiste majandamiskulud

470 550
29 000
1 940
5 900
4 290
750
720
3 070
1 720
159 600
1 900
3 510
6 770
188 000
39 000
2 000
470 550
10 280
10 280
19 400
1 100
2 300
16 000
159 600
25 000
8 380
15 200
1 400
1 620
108 000
39 000
36 990
2 010

6500
6500

NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamine
Sõidukite ülalpidamiskulud
Õppevahendid ja koolituskulud
ULVI RAAMATUKOGU
Teavikud ja kunstiesemed
AVINURME RAAMATUKOGU
Administreerimiskulud
Sõidukite ülalpidamiskulud
Infotehnoloogia
Teavikud ja kunstiesemed
AVINURME KULTUURIKESKUS
Kultuur ja vaba aja sisustamine
VADI KÜLA
Rajatiste ja hoonete soetamine
AVINURME LASTEAED
Inventari kulud
Õppevahendid ja koolituskulud
AVINURME KESKKOOL
Töötasud
Personali maksukulu
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete majandamine
Sõidukite ülalpidamine
Teavikud ja kunstiesemed
Õppevahendid ja koolituskulu
Pedagoogiline lisaeelarve
TULUD Haridus- ja Teadusministeerium
KULUD AVINURME KESKKOOL
Õppevahendid ja koolituskulud
Muud majanduskulud
Kinnitati vallaeelarve muudatused
PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE
Vähendati
Toetused puuetega inimestele
Suurendati
Töötasud
Personalikulu maksud
POLITSEI
Vähendati
Administreerimiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulu
Suurendati
Töötasud
Personalikulu maksud

3 790
2 730
580
480
1 000
1 000
11 000
2 800
2 000
2 200
4 000
6 720
6 720
178 000
178 000
750
150
600
12 130
3 210
1 080
670
740
1 940
490
4 000
22 380
22 380
8 540
13 840

52 840
52 840
52 840
31 500
21 340
3 000
2 500
500
3 000
2 250
750

26. jaanuaril 2006
1. Kinnitati maamaksumäär 2006. aastaks (sama, mis 2005. aastal).
Maamaksumäär on1,6 % maa maksustamishinnast.
Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,0 % maa maksustamishinnast.
2. Arutati vallaeelarve ning valla arengukava koostamist.
3. Otsustati müüa vallavara avaliku enampakkumise korras
Lauringsoni majavaldus Laekannu külas, alghind 20 000.- Erastatava
maa suurus ca 2 ha.
Ambose majavaldus Laekannu külas, alghind 20 000.- Erastatava maa
suurus ca 0,2 ha.
Elamu ( endine jaamahoone) Avinurme alevikus Jaama tänav 26, alghind 10 000.- Erastatava maa suurus ca 0,4 ha.
Suuline enampakkumine toimub 23. veebruaril 2006.a. kell 10.00
Avinurme Vallavalitsuses.
Osavõtutasu 200 krooni ning tagatisraha 10% alghinnast tasuda vallavalitsuse kassasse või ülekandega a/a 1120234218 Hansapangas hiljemalt
22. veebruari 2006.a. kella 15ks.
Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
Suulisel enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus hiljemalt 22.
veebruariks kella 15.00ks.
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Avalduses märkida:
1) füüsilise isiku puhul osaleja nimi, isikukood, elukoha andmed ja sidevahendite numbrid;
2) juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, asukoha aadress, registrikood, sidevahendite numbrid;
3) kinnitus, et enampakkumises osaleja on nõus erastamise tingimustega;
4) avalduse esitamise kuupäev, allkiri, esindaja puhul notariaalne volikiri või esindusõigust tõendav dokument.
Arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, tasub enampakkumise
võitja kokkuleppel vallavalitsusega vallavalitsuse kassasse või ülekandega a/a 1120234218 Hansapangas ostu-müügihinna.
Ostu-müügiga seosesolevad kulud ja AS Eesti Energia liitumiskulud
kannab enampakkumise võitja.
Osavõtutasu osalejatele ei tagastata.
Ehitistega saab tutvuda 22. veebruaril k 10.00. Kogunemine Avinurme Vallavalitsuses.
Moodustati 5liikmeline enampakkumise komisjon koosseisus:
Ants Rummel (volikogu esimees, komisjoni esimees), Indrek Kullam
(vallavanem), Arvi Pihlak (volikogu liige), Allan Pukk(volikogu liige),
Arvi Liiv (vallavalitsuse liige).
Oksjoni korraldamisel ja läbiviimisel tekkivad eriolukorrad lahendab
komisjon kohapeal.

3. jaanuaril 2006
1. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks:
FIE VAHUR KAARAMA
Mariliisi maaüksus Kõveriku külas ja
Kätlini m-ü Alekere külas.
FIE TARMO OJA
Väljarametsa m-ü Kõveriku külas
2. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks:
FIE ARVO PÄRN
Kassiaru m-ü Kõveriku külas
3. Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks:
Laekannu külas asuv maaüksus M 1, pindalaga 2,61 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Laekannu külas asuv maaüksus M 2, pindalaga 2,60 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Laekannu külas asuv maaüksus M 3, pindalaga 3,45 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Ulvi külas asuv maaüksus M 4, pindalaga 7,75 ha, sihtotstarbega 011
maatulundusmaa (M),
Kõrvemetsa külas asuv maaüksus M5, pindalaga 2,39 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Kõrvemetsa külas asuv maaüksus M6, pindalaga 15,86 ha, sihtotstarbega 011 maatulundusmaa (M),
1.7.Kõrvemetsa külas asuv maaüksus M7, pindalaga 11,81 ha, sihtotstarbega 011maatulundusmaa (M),
1.8.Kõrvemetsa külas asuv maaüksus M8, pindalaga 2,62 ha, sihtotstarbega 011 maatulundusmaa (M),
Kõrvemetsa külas asuv maaüksus M9, pindalaga 26,32 ha, sihtotstarbega 011 maatulundusmaa (M),
Adraku külas asuv maaüksus M10, pindalaga 3,84 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Adraku külas asuv maaüksus M11, pindalaga 13,42 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Adraku külas asuv maaüksus M12, pindalaga 2,16 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Alekere külas asuv maaüksus M14, pindalaga 16,70 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Ulvi külas asuv maaüksus M16, pindalaga 3,21 ha, sihtotstarbega 011
maatulundusmaa (M),
Adraku külas asuv maaüksus M17, pindalaga 55,48 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Adraku külas asuv maaüksus M18, pindalaga 1,00 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
Adraku külas asuv maaüksus M15, pindalaga 3,19 ha, sihtotstarbega
011 maatulundusmaa (M),
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Adraku külas asuv maaüksus M19, pindalaga 10,20 ha, sihtotstarbega 011
maatulundusmaa (M),
4. Tehti maa ostueesõigusega erastamiseks piiride kulgemise ettepanekud Zinaida Haltsonenile Avinurme vallas Kõveriku külas
Rita Zavarinale ja Harry Kalausele Avinurme vallas Lepiksaare külas
Margus Rohtlale Avinurme alevikus Avi tn 3
Elmar Välile Avinurme alevikus Nurme tn 3
Harry Kalausele, Aime Lauringsonile ja Ene Radule Avinurme alevikus
Rakvere tn 61a
Benno Kadakale Avinurme vallas Laekannu külas
Ilse Aidmale Avinurme vallas Sälliksaare külas
Martti Roihhale Avinurme vallas Laekannu külas
Ilmar Kõrele Avinurme vallas Sälliksaare külas
Helga Matsile Avinurme vallas Maetsma külas
5. Määrati matusetoetus 400.9. jaanuaril 2006
1. Registreeriti Majandustegevuse registris muudatused:
Registreeriti OÜ Vesihobu kauplemine Ulvil Pere Poes ning kustutati
registris FIE Sirje Veldi tegevus.
2. Tehti maa ostueesõigusega erastamiseks piiride kulgemise ettepanekud:
Ilmar Tammarule Avinurme vallas Adraku külas
Vello Zilinskile Avinurme vallas Ulvi külas
Õie Alasile Avinurme vallas Ulvi külas
Vello Hallikule Avinurme vallas Ulvi külas
Jaan Toomingale Avinurme vallas Ulvi külas
Raimo Mattiesenile Avinurme vallas Kõrvemetsa külas
Aare Kaldmale, Kaido Kaldmale, Ülev Kaldmale, Ülle Säälikule, Kaja
Kaldmale Avinurme alevikus Lepa tn 2
Viktor Gussevile Avinurme alevikus Rakvere tn 55
OÜ Hanning Avinurme vallas Ulvi külas
Tõnu Kalavusele, Kalju Veevelile, Jaan Toomingale, Verner Mölderile,
Olavi Mölderile Avinurme alevikus Põllu tn 28
Heiki Laanteele Avinurme vallas Kõrvemetsa külas
Ilse-Irene Mesile, Aare Kaldmale, Heiki Kalausele, Mati Orgile ja AnneValma Leetele Avinurme alevikus Rakvere tn 43
3. Kinnitati maa maksustamishinnad
Avinurme Metskonna maaüksustele nr 8, nr 19 ja nr 49
4. Väljastati ehitusalased load
Heino Habakukkele kasutusluba Kiissa külas asuvale elamule
Lammutusload vanaõli reservuaaride R-50 ja R-25 ning R-6 lammutamiseks
5. Anti nõusolek Lepa kinnistu jagamiseks.
Uue katastriüksuse nimi - Lille
17. jaanuaril 2006
1. Anti nõusolek Kubja kinnistu jagamiseks
Uue katastriüksuse nimi - Kubjamasti
2. Määrati Põllu tn 8 maja teenindusmaa, maa maksustamishind ja
sihtotstarve.
3. Maksti välja matusetoetused a´400.4. Seati korteriomand Avinurme alevikus Põllu tn 6 maaüksusele.
5.Tehti maa ostueesõigusega erastamiseks piiride kulgemise ettepanekud:
Krista Pedakule Avinurme vallas Adraku külas
Raivo Peetsole Avinurme alevikus Tööstuse tn 14a
Kaljo Kivile Avinurme vallas Paadenurme külas
Eneli Rosinale Avinurme vallas Adraku külas
Aime Leisile, Peeter Kuusele, Aadi Kuusele, Jüri Kuusele Avinurme alevikus Tööstuse tn 8.
31. jaanuaril 2006
1. Muudeti Põllu tn 6 maaüksuse korteriomandi seadmise korraldust.
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Elmar Väli - Nurme 3 m-ü Avinurme alevikus
3. Määrati sotsiaaltoetused:
Kriisiabiraha taotlejatele summas 10 800.Täiendav toimetulekutoetus taotlejatele summas 6 000.Prillitoetus taotlejatele summas 1 700.Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA
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AVINURME SPORDIHOONE 30
2005/2006. õppeaasta—

OLÜMPIAADIDE
AASTA
Avinurme Keskkooli käesoleva õppeaasta
üks peaeesmärke on suunata õpilasi erinevatele ainealastele olümpiaadidele ja konkurssidele, mis toimuvad väljaspool kooli.
Meie kool on väga tubli sportlike saavutuste poolest nii maakonnas kui vabariigis.
Oleme veendunud, et ka ainealaste teadmiste poolest on meie lapsed väga tublid.
Seepärast otsustasime, et sel õppeaastal
pühendume eelmistest rohkem andekate
õpilaste ettevalmistamisele võistlusteks
teadmiste vallas.
Esmalt anti sügisel õpilastele võimalus
registreeruda Tartu Ülikooli Teaduskooli
kursustele, mis toimuvad posti teel ning
võimaldavad õpilastel oma õpitud oskusi
rakendada, uusi teadmisi omandada ning
loovat mõtlemist arendada. Kursusi pakutakse peaaegu igal alal alates eesti keelest
ja lõpetades meditsiiniga. Avinurme Keskkoolist registreerus kursustele viis õpilast:
7. klassist Alo Haav, Raimond Ilves ja Raivo Läänemets kursusele „Huvitavad arvud“; 8. klassist Pauline Rummel kursusele
“Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks“
ning 9. klassist Johanna Rummel kursusele „Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks“.
Teisalt on eesmärgi täitmiseks võimalus
võistelda Ida-Viru maakonna piires. Maakondlikele olümpiaadidele on registreerutud järgmiselt: algklasside „
Kuldvillakule“ - neli õpilast; inglise keel 5.
klassile - kaks õpilast; matemaatika - 7
õpilast; saksa keel – 1 õpilane; geograafia – 2 õpilast; bioloogia – 2 õpilast; loodusõpetus - 3 õpilast ja ajalugu – 15 õpilast. Ühtekokku osaleb Avinurme Keskkoolist erinevatel maakondlikel olümpiaadidel
36 noort.
Esikoha saavutanud õpilased suunatakse
edasi vabariiklikule olümpiaadile. Loodame, et meie kooli esindajatel läheb väga
hästi ja tulemustest saame teatada suvises
vallalehes.
PIRET HAAV,
Avinurme Keskkooli õppealajuhataja

28. veebruaril kell 13.00
staadionil
VALLA VASTLAPÄEV
Oodatud on
kõik huvilised!

Eelmise aasta lõpul sai meie spordihoone
30aastaseks. 40 aastat tagasi oli praeguse
koolimaja ja spordihoone asemel spordiväljak, mille kohta staadion öelda oleks selge
ülepakkumine. Näiteks leidsid 100 m jooksu
lõpetajad end kartulivagude vahelt, ainult
aeglasemad suutsid püsti jääda!
1960ndateks aastateks olid siinsed inimesed näinud sõjakoledusi, vangilaagritesse
saatmist, küüditamist, vara röövimist võimude poolt ja tohutul hulgal muid inimsusevastaseid kuritegusid. Inimesi oli püütud
kõigi julmustega ära hirmutada. Ometi leidus erksamaid inimesi, kes arvasid, et peale
seakõrvade-sabade ja hapu vesise leiva väärime palju enamat. Võib veel lisada, et Avinurme kool asus kolmes majas - üks vanem
kui teine. Nõukogude korra "viljastavates
tingimustes" oli kaotatud meie piirkonna
külades üle kümne võrkpalli- ja jalgpalliväljaku. Olukord lausa nõudis ärkamist. Oli
vaja ehitada koolimaja ja spordihoone.
Arvi Toominga ja teiste algatusvõimeliste
inimeste ideede järgi üritasid projekteerijad,
haridusministeerium ja kohalikud asutused
seda plaani ellu viia. Ehitajaks sai kolhoosi
ehitusbrigaad (enamik mehi Mustveest).
Objektiivsetel (raha, tehnika) ja subjektiivsetel (oskused, tahe) põhjustel jäid mõlemad objektid pooleli.
1970ndate aastate algul jätkasid KohtlaJärve MEK-i ehitajad. Esmalt koolimaja
valmisehitamine ja siis spordihoone... lõhkumine. Ehitada ei olnud võimalik alt üles,
vaid ühest otsast teise. Seetõttu oli vaja
keldrikorrusel vaheseinad lammutada ja sinna kraanatee rajada. Seinte ja postide ladumise ning laepaneelide paigaldusega erilisi
raskusi polnud. Pärast raudbetoonvöö valamist tuli alustada kõige raskema ja ohtlikuma tööga: paigaldada 9,3 t talad 12 m kõrgusele.
Kui said lisatud katusepaneelid, oli hoone
kõrgus käes. Kraana taganes ja ehitajad liikusid müüritöödega koolimaja poolt teise

otsa suunas. Pärast pikka ehitamist olid kõik
"sarikad" paigas ja vana kombe kohaselt tuli
teha ... paus. Edaspidigi tuli teha lühikesi
pause pühade ja ehitajate päeva tõttu.
Kuna kolm suhteliselt sooja talve olid
lõpetanud puitmaterjali varud, siis oli siililegi selge - talvel tuli metsa minna. Metsamehi kogunes hulganisti, abistasid metsapunkt,
abikäitis ja metskond. Palgid said abikäitises
talguliste osalusel saetud laudadeks ja prussideks, need virnastasime spordihoone taha
päikese ja tuule kätte. Peale Vassivere kuivatist läbikäimist ja abikäitises hööveldamist saime omapoolse panuse ehitajale üle
anda.
Ehitajatega laabus koostöö hästi, ainult
ventilatsiooni paigaldajatega Narvast me
ühist keelt ei leidnud. Välisõhku võtvaid
kalorifeere pole saanud kasutada.
Meie endi teha jäi ka suure saali põranda
lõplik viimistlus. Ebatasasused oli vaja maha hööveldada ja lihvida, tuli värvida kolme
pallimängu piirid ja katta põrand lakiga. Eriti raskeks osutus lakkimine. Pärast poole
põranda katmist ei aidanud enam avatud
uksed, aknad ega ka ventilaatorid. Üle kolme minuti ei pidanud keegi vastu - tuli minna välja tuulutama ja öökima. Tehtud ta siiski sai.
1975. aasta lõpul oli asi nii kaugel, et kokku kutsuda kõrged võimuesindajad, finantseerijad: haridusministeerium, kolhoos,
Rakvere metsakombinaat, spordiühing
"Jõud" ning kohalik rahvas. Avamiseks oli
vaja laud läbi lõigata, ehitajaid tänada ja
rõõmu tunda.
Kõige tähtsam oli rahva ärkamine: tunda
endas jõudu, luua ise midagi suurt. See oli
palju varem kui kultuuriinimesed kirja koostasid ja allkirju alla panid. Üldise ärkamiseni oli jäänud vähem kui 13 aastat.
Palju õnne kõikidele spordihoone ehitajatele ja kasutajatele!
ÜLO KUKK,
Avinurme spordielu edendaja

Spordihoone avamisel ei lõigatud linti, vaid lauda. Vasakul tollane rajooni täitevkomitee esinaine Salma Oleinik.
Foto ÜLO KUKE koduarhiivist
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SINU METS metsaomaniku nõustaja
Ilmus metsandusliku ajalehe Sinu Mets uus
lehenumber. Ajaleht Sinu Mets ilmub
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ning seda jagatakse tasuta maakondlikes keskkonnateenistustes ning vallavalitsustes.
Uue lehenumbri teemad: metsasektori
konkurentsivõime, madalaboniteediliste
raiesmike uuendamine, tehnovõrgud
erametsas, metsade kaugseire, maaomaniku õigused jahipidamisel, talumetsa
majandamise konkurss 2006, metsamajandamiskava koostamise finantseerimise uus kord, põllumajandusmaa metsastamise toetus, metsamajanduse ja maaparanduse toetamine. Samuti on ära toodud mõnede metsaühistute tutvustusedtegevus ja edasised plaanid. Lisaks veel
palju väiksemaid soovitusi ja selgitusi.
Piiratud eelarve tõttu ei saa kahjuks ajelehte tellida. Kõik soovijad peavad leidma
võimaluse läbi astuda keskkonnateenistusest või vallamajast.
Ajalehe väljaandja: MTÜ Ristikhein.
Postiaadress: Maarja, 49 102 Jõgevamaa.
Koduleht internetis: www.hot.ee/sinumets
ning e-posti aadress: sinumets@hot.ee
Oodatud on kõik metsanduslikud küsimused ja ettepanekud järgnevate lehenumbrite koostamiseks.
MTÜ Ristikhein

Üks tavaline reede
JUTUTOAS
On reede. Kellaosutid lähenevad keskpäevale. Avinurme Kultuurikeskuse poole on
teel kümmekond noorusliku olekuga eakamat prouat, kaasas kott pesemisvahendite,
ujumismütsi ja saunarätikuga. Mõni varasem tulija on juba jõudnud duši all ennast
puhtaks pesta ning basseini sulpsanud. Milline mõnu on lasta ennast soojal veel hellitada!
Ja nüüd sauna! Ja siis jälle basseini tagasi, sest Anne Kallavus alustab võimlemisharjutuste ettenäitamist. Kõik teevad usinasti kaasa…
Millest sa täna meile räägid? See küsimus
on mulle. Pärast basseini- ja saunamõnusid
ei lähe keegi kohe koju, sest kuidas sa ikka
märja peaga vinge tuule kätte astud.
Kokku saadakse nn jututoas. Nendel mõnusatel lõõgastustundidel olen rääkinud
paljudel teemadel, nagu eneseregulatsioon,
värvi-, muusika-, naeru- ja loodusravi jpm.
Enamik materjalidest on pärit minu konspektidest, sest viimase kümne aasta jooksul
olen osalenud paljudel seminaridel ja õppustel.
Tänavused jututeemad on seotud elu teise
poole rõõmude ja muredega.
VILMA RAIMETS
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NB! METSAOMANIKUD
Metsa müümisega ühel või teisel moel
on kokku puutunud enamik metsaomanikest. Omanik saab valida põhiliselt
järgnevate võimaluste vahel:
• tegelda kasvava metsa ülestöötamisega ise ja müüa valmis metsamaterjali;
• müüa ainult raieõigust osa- või ülepinnaliselt;
• müüa kogu kinnistu;
• müüa ainult mõni lahusmaatükk.
Otsustamine on keeruline ning sageli
mõjutavad lõplikku otsustamist teadmatus ja kogenematus. Samas on metsa
müümisega seonduvad otsused väga
olulised - tehakse ju selliseid tehinguid
harva ja tehingu väärtus ulatub üldjuhul
sadadesse tuhandetesse kroonidesse.
Esimese asjana tuleb endale selgeks
teha, mida tahetakse müüa, kas:
• metsamaterjali;
• raieõigust (kasvavat metsa);
• kinnistut.
Kes otsustab metsamaterjali müümise kasuks, see peab valmis olema suhteliselt pikaks, aeganõudvaks ja tihti ka
närvesöövaks protsessiks. Targa tegutsemise korral on aga võimalik saada metsamaterjali eest head hinda.
Raieõiguse võõrandamine on suhteliselt riskivaba lageraiete võõrandamisel.
Harvendus- ja turberaiete puhul on üleraie küllaltki tõenäoline.
Kinnistu müümisel on otstarbekas
eraldada kinnistust see metsaosa, mida
tahetakse müüa. Selliselt metsa müümine toimub suhteliselt riskivabalt ja omanikutunne säilib sõltuvalt allesjäävast
kinnistust.
Metsaoksjon on veidi vähem tuntud.
Sõltumata müügiobjektist on müüja tavaliselt huvitatud parima hinna saamisest. Metsa müümisel on parima hinna
saamine suhteliselt komplitseeritud, kuna hindamine on suhteliselt keeruline

ning tulemus alati ühes või teises suunas
nihkes. Sellises segases olukorras on
teoreetiliselt võimalik parimat hinda
saada ainult enampakkumise ehk oksjoni läbiviimisega. Praktiliselt ei toimu
oksjonite läbiviimine ennekõike metsaomanike hirmust oksjoni kui suure ja
ametliku protsessi ees. Metsaomanikul
on ilmselt raske ette kujutada, et oksjon
võib toimuda ka vaikselt ja edukalt.
Kõik sõltub oksjoni ettevalmistamisest
ja läbiviimisest. Samuti tekitab komplikatsioone erametsaomanikule vaenulik
maksusüsteem.
Sageli otsustavad metsaomanikud tehinguid teha ostjatega, kes maksavad
osa kokkulepitud summast nii-öelda
mustalt. Nii väheneb alati ka makstav
summa. Sõltumata sellest, kas makstakse mustalt või ametlikult, on ikkagi alati
mõistlik korraldada oksjon vähemalt
tegelikult pakutava hinna teadasaamiseks.
Oksjoni läbiviimisel võib alati pakkumisdokumentidesse sisse kirjutada tingimused, milliste puhul metsaomanik ei
ole kohustatud ostu-müügilepingut sõlmima. Seega on võimalik tekitada olukord, et oksjon viiakse läbi ainult reaalse
parima hinnapakkumise saamiseks. Tehingu toimumine ja läbirääkimised tasumistingimuste osas on juba järgmine
etapp. Oksjoni ettevalmistamine ja läbiviimine on tänapäeva arvutiajastul suhteliselt lihtne protsess.
Kokkuvõtteks võib öelda, et oksjon on
vajalik parima reaalse hinnapakkumise
saamiseks.
Majanduslik üldilme on erametsanduses pisut masendav. Erametsaomanikud,
kelle metsast pärinev puit annab igal
aastal miljarditesse kroonidesse ulatuva
käibe, loobuvad oma metsast sageli liiga
odavalt.
MEELIS KASEMAA,
Metsanõustamise OÜ

UUEST AASTAST JÕUSTUB
MITU SEADUSEMUUDATUST
Uuest aastast jõustuva uue tulumaksuseadusega tõuseb maksuvaba tulu määr
24 000 kroonini aastas ehk 2000 kroonini kuus.
Samuti väheneb tulumaksu määr ühe
protsendipunkti võrra, 23 protsendini.
Lisaks suureneb füüsilise isiku tulumaksust kohalikule omavalitsusele eraldatav
määr 11,8 protsendini. Uueks sotsiaal-

maksu arvestamise kuumääraks on
2006. aastal 1400 krooni.
Muutub ka palga alammäär. Tunnipalga alammäär on 17 krooni 80 senti ja
kuupalga alammäär täistööajal 3000
krooni kuus.
Töötuskindlustusmakse määrad 2006.
aastal on töötajale 0,6 ja tööandjale 0,3
protsenti. (Postimees)
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ALINDA-MARIE TÜÜR
17.03.1928 - 08.01.2005
EVA-VELAINE PÄRN
03.01.1929 - 08.01.2005
ELFRIIDE VAHER
28.02.1915 - 12.01.2005
AUGUST KARU
10.10.1942 - 13.01.2005
ELMAR JÕERAND
09.04.1933 - 31.01.2005
MATI MAIMJÄRV
28.08.1951 - 11.02.2005
KALJU TOOMING
23.07.1936 - 27.03.2005
JAAN KALLAVUS
07.09.1941 - 19.04.2005
ELSA ROOG
28.04.1942 - 17.05.2005
UNO PUKK
16.02.1942 - 21.05.2005

Laekannu
Avinurme
Adraku
Avinurme
Avinurme
Adraku
Laekannu
Ulvi
Laekannu
Ulvi

MALLE HABAKUKK
31.12.193 - 01.06.2005 Avinurme
ELMAGDA-AURELI PAAS
05.09.1918 - 11.06.2005 Kaevussaare
VALVE KUKK
08.03.1931 - 30.06.2005 Kõrvemetsa
PÄRJA LILLE
16.03.1923 - 12.07.2005 Kõrvemetsa
RICHARD PAAS
22.01.1916 - 18.07.2005 Avinurme

Reedel, 10. veebruaril kell 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses Vana Baskini
Teater etendusega PENTSIK PERE. Pääse 100.– ja 80.- (õpilased, pensionärid).
Laupäeval, 11. veebruaril kell 13.00
AVINURME SPORDIHOONE 30. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE.
Neljapäeval, 16. veebruaril kell 10.00
Avinurme Kultuurikeskuses MIHKEL
MATTIISENI kontsert. Pääse 10.Reedel, 24. veebruaril kell 8.00 Avinur-

LILLI-EMILIE KARRO
03.10.1916 - 05.09.2005 Avinurme
ANETTE-ARMILDA KASK
16.08.1918 - 21.10.2005 Ulvi
AIN LAUL
19.08.1954 - 23.10.2005 Ulvi
AMANDA KULL
03.04.1908 - 28.10.2005 Alekere
MATI SEPP
27.05.1943 - 01.11.2005 Avinurme
AIMO TOOMING
30.04.1941 - 08.11.2005 Avinurme
KALJU ASMER
28.05.1926 -11.11.2005 Avinurme
KALLE AASOJA
26.02.1941 - 22.11.2005 Kaevussaare
MIHKEL VIILVEER
20.06.1938 - 03.12.2005 Avinurme
ENDEL UNT
24.02.1936 -13.12.2005 Avinurme
SALME LEPP
12.12.1924 - 28.12.2005 Avinurme

75
LINDA HALLIK
21. veebruaril
HELGI RAJA
17. veebruaril
VAIKE TOOMING
14. veebruaril
80
ELSA-ADELE TOOMING 8. veebruaril
85
OTTO TOOMING
15. detsembril
91
ENN ALUMAA
27. jaanuaril
JOHANNES OJA
28. jaanuaril
ELLI TOOMING
5. märtsil
92
LINDA PÕLD
25. märtsil
95
ÕILME SPRENK
7. veebruaril

EVALD KALAVUS
22.08.1937 – 16.01.2006 Adraku
RAIVO MÄGI
14.09.1951 – 16.01.2006 Ulvi
PAUL PÄRN
05.01.1957 – 18.01.2006 Avinurme
ILJE TORM
15.08.1931 - 20.01.2006 Avinurme

35
LIINA KARO
22. jaanuaril
Avinurme naiskoori laulja
40
AARE KALDMA
7. veebruaril
Avinurme puhkpilliorkestri liige
45
ANTS RUMMEL
13. veebruaril
Avinurme puhkpilliorkestri liige
70
HELDUR IILA
16. jaanuaril
Avinurme meeskoori laulja
Avinurme Kultuurikeskus

me Kultuurikeskuses EESTI ISESEISVUSPÄEVA tähistamine.
Kolmapäeval, 8. märtsil kell 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses Muuga maanaiste seltsi näitering etendusega MINU NAINE ON VALETAJA. Pääse 25.- ja 15.(õpilased, pensionärid).
Laupäeval, 15. aprillil Avinurme Kultuurikeskuses AVINURME PUHKPILLIORKESTRI 120. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE.

Avinurme Vallavalitsus

Lugupeetavad
juubilarid-isetegevuslased

Täname südamest kõiki sugulasi, naabreid, sõpru ja klassikaaslasi Ulvi kooli
päevilt, kes meile raskel hetkel kaasa
tundsid ja toeks olid kalli abikaasa, isa ja
vanaisa Evald Kalavuse kaotuse puhul
ning tema viimse puhkepaiga lillede ja
pärgadega ehtisid.
Lesk ja lapsed

Avinurme vallavalitsuse töötajate
vastuvõtuajad ja telefonid:
INDREK KULLAM vallavanem E 9.00 - 15.00; 33 97 431
IMBI KAARAMA vallasekretär E - N 9.00 -17.00; 33 97 431; 52 98 874
HELI KALAUS pearaamatupidaja E 10.00 - 16.00; 33 97 521; 33 97 431
N 10.00 - 12.00
HELJU PAAS sotsiaalnõunik E ja N 9.00 -16.00; 33 97 421; 33 97 431
ARVI LIIV maanõunik
E 8.30 - 15.00 33 97 442; 33 97 431
JAAK TAMM maakorraldaja
33 97 442
KAJA LABE kassapidaja
E - R 9.00 - 15.00; 33 97 521
JUTA ROHI elamumajanduse asjaajaja E 10.00 - 13.00; 33 97 431
MARIKA OOLBERG sekretär-asjaajaja E - R 8.30 - 16.30; 33 97 431
Väljaandjad: Avinurme vallavolikogu ja vallavalitsus
E-mail : avinurme@avinurme.ee vallaleht@avinurme.ee

Toimetus: Linda Kivisild
lk.kivisild@mail.ee

Ostame avatavasse käsitöömuuseumisse
laastumasina. Tel 32 77 490 või 50 93 177

17. veebruaril ja
3. märtsil k.a.
kella 9.00-10.00
on Avinurme
Kultuurikeskuse juures
HANSAPANGA
PANGABUSS.
Trükk: OÜ Vali Press
Põltsamaa

