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Tänane Avinurme. Kultuurikeskus.

AIVAR SAARELA foto

SUUNA PEAB ANDMA VALLA ARENGUKAVA
Küsimustele vastab vallavolikogu
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees ALEKSEI MÄNNISTE.
Arengu- ja planeerimiskomisjoni nimi ütleb, et teie komisjoni töövaldkonda kuulub kõik see, mis on seotud Avinurme valla arengu ja tulevikuga. Kuidas iseloomustaksite neid ülesandeid
täpsemalt?
Komisjoni töö lähemad perspektiivid
määrab valla arengukava, mis olemasoleval kujul kehtib käesoleva aasta lõpuni.
Uue kava põhijooned on paberil, aga selle
täpsustamine seisab ees. See ongi suuresti
arengu- ja planeerimiskomisjoni ülesanne. Loomulikult tuleb töösse kaasata lai
tegijate ring ja vastava ala spetsialistid.
Vastutusrikas töölõik oli osalemine
käesoleva aasta vallaeelarve kokkupanekus, kuhu oma ettepanekud tegime. Kuna
enamik komisjoni liikmeid pole vallaeelarve koostamisega varem otseselt kokku
puutunud ning olulist tuge polnud ka
praegu kehtivast arengukavast, siis kulus
eelarve põhimõtete paikapanekuks küllalt
palju aega ja energiat.

Tänapäeva elu tähtsaks mõjutavaks teguriks on infotehnoloogia valdkond. Sellest olenevalt kutsusime komisjoni juurde
kokku töögrupi, kuhu kuuluvad Indrek
Kullam, Aivar Saarela, Peeter Velt, Küllike Pärn, Eveli Strauss ja Natalja
Männiste. Nende ülesandeks on kavandada valla IT areng tervikuna. Töögrupp on
jõudnud arusaamisele, et majanduslikult
pole mõttekas investeerida suuri summasid uude serverisse, vaid odavam on rentida serveriruum.
Vallavalitsuse ja valla allasutuste arvutipark praegu rahuldab. Arvestades aga IT
kiiret arengut, peame arvutiparki pidevalt
ja süsteemselt uuendama.
Rahuldavaks ei saanud pidada valla interneti kodulehte, kust selle külastaja
peaks saama kõige värskemat infot. Kui
see nii pole, kaob kodulehe mõte. Nüüdseks on koduleht saanud uue kuue ja sisu.
Sisu uuendamisega saab nüüd hakkama
inimene, kes oskab arvutil kirjutada.
Nüüd, kus valla koduleht on hakanud
toimima, tuleb IT valdkonnas edasi mõel-

da sellele, et koduleht oleks kõigile kättesaadav. Avinurmes on interneti püsiühendus enamikule asjahuvilistele kättesaadav,
aga probleem on Ulvi, Pärniku ja ümberkaudsete külade internetiseerimisega. See
on üks järgmisi IT probleeme.
Tutvustage lühidalt komisjoni liikmeid.
Komisjoni aseesimees on Aivar Saarela.
Tema on kompetentne infotehnoloogia
probleemides. Liikmed on veel vallavanem Indrek Kullam, Urmas Ilves ja Eve
Strauss. Vallavanema mureks on kogu
valla areng, eks sellest juhindume ka komisjonis. Urmas Ilves on teedespetsialist
ja selles valdkonnas on vallas veel palju
ära teha. Eve Strauss ettevõtjate esindajana tunneb hästi nende probleeme. Peale
selle on ta kompetentne raamatupidamise
küsimustes.
Meie komisjonis oleks raske ülesandeid
täpsemalt piiritleda – areng ja planeerimine on kogu eduka tuleviku alus ja selle
nimel tegutseme kõik.
Küsis LINDA KIVISILD

Jaanilaupäeval, 23. juunil
KÕIK AVINURME VII PÜTILAADALE!
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Mida sisaldab valla teede arengukava lähemaks kuueks aastaks? Millised tööd
on plaanis?
Vastab vallavalitsuse maanõunik ARVI LIIV.
Avinurme valla kohalike teede investeeringute kava hõlmab kohalikele teedele (teed,
tänavad, sillad, truubid) kavandatavaid töid
ja kulutusi kuni aastani 2011. Kava käsitleb
teede ja tänavate rekonstrueerimist, teekatete
taastusremonti, sildade ja truupide ehitust
ning remonti. Kava ei käsitle kohalike teede
jooksvaid hooldus- ja hooldusremonditöid.
Jooksvad hooldustööd on teepervede võsast
puhastamine, kraavide ja truupide hooldus,
teepervede niitmine, teeaukude täitmine, tee
hööveldamine ning lumetõrje. Kavas planeeritud kulutused on kalkuleeritud 2005. aasta
lõpu hindade alusel, arvestusega 10 % hinnatõusu aasta kohta.
Vallas on 46 360 m teid ja tänavaid, sealhulgas 40 340 m teid. Mustkattega teid on
3322 m, killustikkattega 1689, kruusateid
39 949 ja pinnasteid 1400 m. Truupe on 85
kogupikkusega 725 m ja 5 silda kogupikkusega 71 m.
Teekatte taastusremonti alustati 2003. aastast. Riigieelarvest kohalikele teedele suuna-

tavad vahendid on võimaldanud teehoiukulusid ja investeeringuid oluliselt suurendada.
Nii saime 2003. aastal kasutada 209 750,
2004. aastal 133 800 ja 2005. aastal 225 900
krooni. Olulisemad tööd olid 2003. aastal
Põllu tänava esimese osa mustkate ja Vadi –
Änniksaare teekatte taastusremont; 2004.
aastal Põllu tänava teise osa ja lasteaia parkla
mustkate ning 2005. aastal Maetsma küla
tee, Laekannu – Saare, Kangru – Toode ja
Kõveriku – Alekere katte taastusremont.
Kuueks aastaks koostatud kava kohaselt
peaks kohalikele teedele igal aastal suunatama vähemalt 450 000 krooni. See lubaks
2011. aastaks Avinurme aleviku kohalikud
teed ja tänavad viia mustkatte alla ning
olemasolevaid mustkattega tänavaid pinnata vähemalt iga nelja aasta tagant. Jätkuks kruuskattega kohalike teede katete
taastusremont vähemalt 1,5 km aastas.
Käesoleva aasta teede rekonstrueerimise ja
taastusremondi kava kohaselt pinnatakse

ühekordselt järgmised tänavad: Põllu põik,
Ülejõe, Ülejõe põik, Aasa ja Niidu. Peenkillustiku saavad Laekannu – Saare ja Maetsma
küla tee ning Sepa, Metsa ja Metsa põik tänav. Kõveriku – Alekere teel on 850 meetril
plaanis katte taastusremont, samuti ehitatakse sellel teel kaks truupi ja lisandub 220
meetrine piirdekraav. Aasta tööde maksumuseks on planeeritud 422 936 krooni.
2007. aastal on suuremad tööd plaanis Sepa, Metsa, Metsa põik ja Lepa tänaval, mis
saavad mustkatte. Kaevussaare teel on plaanis katte taastusremont. Lepa tänav rekonstrueeritakse, sealhulgas ehitatakse truup. Tööde kogumaksumus on 471 456 krooni.
2008. aastal saavad mustkatte Avi, Nurme,
Jõe ja Estakaadi tänav, Kase ja Männiku tänav pinnatakse, Ülejõe sild teeb läbi remondi
ja Kangru – Toode teel on kavas taastusremont. Töödeks on planeeritud 397 310 krooni.
2009. aastal on teede rekonstrueerimiseks
ja taastusremondiks planeeritud 401 442
krooni, 2010. aastal 353 290 ja 2011. aastal
428 004 krooni.
Teede investeeringute kava on volikogu
majanduskomisjonis läbi vaadatud ja heaks
kiidetud. Volikogu pole kava seni veel kinnitanud.

VIA HANSEATICA TOOB AVINURME JALGU PUHKAMA
28. märtsil kogunes Avinurme Kultuurikeskusesse rahvast pea kõigist Peipsi ääre valdadest. Terve päeva vältas siin avalikule, eraja kolmandale sektorile mõeldud seminar
“Peipsi turismikeskkond 2007 – 2013”. Seminari korraldasid Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Peipsi Koostöö Keskus eesmärgiga alustada keskustelu Peipsi piirkonna
turismikeskkonna ühiste arenguvisioonide, eesmärkide ja tegevuse üle, pidades
silmas järgmist EL Struktuurifondide perioodi.
Elame Euroopa suuruselt neljanda järve Peipsi – külje all. Aga kui paljud meist on
järvel unustamatut veesõitu nautinud? Või
istunud õdusas kohvikus sillerdavat järvepeeglit nautides? Sääraseid võimalusi praegu
lihtsalt pole. Ometi oleks ju võimalik sõita
Võrtsjärvest lausa Narva veehoidlani. Napib
paatide lautrikohti, pole väikesadamaid. Pole
korralikke söögikohti, ööbimiskohti, autoparklaid, ka turvalisusele ei saa loota. Turist
võib siit vaid mööda vuhiseda, pikemaks
peatuseks pole ju õigupoolest põhjust. Eriti
kui kõnelda välisturistidest.
Nüüd, mil üha enam räägitakse Via
Hanseatica ehk Hansatee väljaehitamisest,
mis ühendab Peterburit läbi Peipsi ääre Tar-

tuga ja mis kulgeb edasi marsruudil Riia –
Šiauliai – Kaliningrad – Gdansk – Szczecin –
Rostock – Lübeck, jääb Avinurme vald selle
tähtsa riikidevahelise transpordikoridori vahetusse lähedusse. Via Hanseatica piiridesse
loetakse 30 kilomeetri laiust riba kahes suunas maanteetrassi ääres – niisiis jääb Avinurme vald just nendesse piiridesse. Just siia
avanevad mõistlike projektide abil Euroopa
rahakotid.
Avinurme vallavolikogu esimees Ants
Rummel, kes samuti seminaril osales, ütles,
et päev andis küllalt põhjaliku ülevaate olukorrast, mida valdades seni tehtud ja mis
teoksil. Ka saadi kuulda sellest, mida lähiajal kavandab AS Tartu Sadam/Siseveeteede
SA. “Meie vald osaleb Eestit, Lätit ja Leedut ühendavas arendusprojektis, mille tegevust koordineerib Sihtasutus Lõuna-Eesti
Turism. Projekti raames on kaardistamisel
kõik säärased piirkonnad, kus on turistile
midagi pakkuda, teenust osutada. Nii on teada seegi, mida head on pakkuda meil ja mida
meil veel pole. Avinurme võiks olla toitlustamise ja puhkamise koht, veeatraktsioonid
ning suuremad lõbustused jääksid Peipsi
kaldale,” arvas Ants Rummel.

MIDA TEHA LINNUGRIPI KORRAL?
• Viiruste kandjateks on veelinnud, kellelt
võivad nakkuse saada kodulinnud.
• Loomapidaja on kohustatud gripikahtlusega lindudest kohe teavitama veterinaararsti
Jüri Kuiva tel 51 422 58.

• Ettevaatusabinõuna on soovitav hoida linde suletud hoonetes ja katta nende söömispaigad, et vältida kontakte rändlindudega.
• Lapsi tuleb hoiatada, et nad ei puudutaks
haigeid või surnud linde.

Aruteludes jõuti järeldusele, et Peipsi turismikeskkonna 2007 – 2013 arengukokkuleppe saavutamise võtmevaldkonnad on
keskkond ja infrastruktuur: planeeringute
koostamine, keskkonna kandevõime hindamine, puhkealade ettevalmistus, heakorra tagamine ja kontrollimine ning osapoolte pidev koostöö.
Jõuti kokkuleppele, et Peipsi turismitoote
arengu seisukohalt on oluline panna senisest suuremat rõhku (turismi)teabe liikumisele ettevõtjateni, tootearendusele madalhooajal, konverentsiturismile ja ürituskalendrite kooskõlastamisele.
Tänast Avinurmet tutvustas koosolijaile
koduloomuuseumi juhataja Küllike Pärna
koostatud slaidiprogramm, mida suures saalis huviga jälgiti.
Päev enne Avinurme seminari asutasid viie
maakonna: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa,
Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa omavalitsusliidud koostöös MTÜga Eesti Maaturism
Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism. Ka sellest
võib Avinurme tulevikus kasu loota.
LINDA KIVISILD
KRISTINA KURM
• Haiguskahtlaste ja haigestunud lindudega
kokkupuutuval inimesel tuleb rangelt kinni
pidada isikliku hügieeni nõuetest ja kasutada kaitserõivastust, kaebuste tekkimisel
tuleb kohe pöörduda arsti poole.
• Ööpäevaringselt saab nõu küsida üleriigiliselt perearsti telefonilt 1220.
• Infotelefon kahtluste korral on 1676.
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AVINURME VALLA EELARVE 2006. aastaks
TULUD
26 061 170
MAKSUD
Füüsilise isiku tulumaks 4 440 000
Maamaks
1 010 000
KAUPADE JA TEENUSTE
MÜÜK
3 721 51
TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTELT
9 409 660
EASi toetus
7 480 000

s.h. personalikulud
294 590
Tänavavalgustus
170 000
s.h. personalikulud
12 800
s.h. investeering
20 000
Elamu ja kommunaalmajanduse
haldamine
91 690
s.h. personalikulud
71 860
Kalmistu
61 070
s.h. personalikulud
52 790

FINANTSEERIMISTEHINGUD
Kohustuste suurenemine/laen
2 831 000
Kohustuste vähenemine
437 360
Aktsiate ost
1 379 000
Muutus kassas ja hoiustes 1 705 650
Sellest kassatagavara
150 000
kulude katteks suunamata 1 555 650

TERVISHOID
Ulvi velskripunkt
Mustvee haigla
Muu tervishoid

EELARVE KULUD
s.h. personalikulud
s.h. investeeringud

28 631 460
10 491 960
11 724 200

ÜLDVALITSEMINE
Vallavolikogu
s.h. personalikulud.
Vallavalitsus
s.h. personalikulud
Reservfond
Valla arengukava
Muud üldised teenused
Arhiivid
Valitsussektori võla
teenindamine

1 851 900
138 000
106 370
1 351 000
1 076 800
160 000
20 000
65 200
5 000
112 700

AVALIK KORD JA JULGEOLEK.
RIIGIKAITSE
421 500
Kaitseliit
28 000
Politsei
7 500
Päästeteenused
86 000
s.h personalikulud
301 920
s.h. investeering
65 000
MAJANDUS
2 563 300
Maakorraldus
361 000
s.h. personalikulud
212 000
Turism
38 400
Avinurme Katlamaja
1 568 900
s.h. personalikulud
367 130
s.h. investeering
180 200
Teede ja tänavate korrastus 595 000
s.h. personalikulud
6 670
s.h. investeering
533 000
KESKKONNAKAITSE
362 000
Heitveekäitlus
235 000
Heakord ja haljastus
74 000
s.h personalikulud
19 860
Muu heakord
3 000
Jääkreostuse likvideerimine 50 000
s.h. investeering
50 000
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
1 054 430
Elamumajanduse arendamine
217 670
s.h. personalikulud
21 460
Veevarustus
514 000

11 210
5 000
3 210
3 000

VABA AEG, KULTUUR,
RELIGIOON
2 495 200
Spordikool
71 000
Spordiklubi Forte
10 000
Avinurme kodutütred
3 600
Peipsi mängud Avinurmes
45 000
Piirkondlikud spordiüritused 40 000
Spordiselts ja korvpall
13 000
Ujula
350 000
s.h. personalikulud
159 960
Noorsootöö
358 600
s.h. personalikulud
189 290
Raamatukogud
336 500
s.h. personalikulud
213 280
Avinurme Kultuurikeskus 989 000
s.h personalikulud
373 240
Avinurme muuseum
108 000
s.h. personalikulud
77 980
Valla ajaleht
35 000
Interneti koduleht
5 000
Religiooni- ja muud
ühiskondlikud teenused
15 000
Külad
40 000
Külaliikumine
5 000
MTÜ Avijõe Selts - Pütilaat 35 000
MTÜ Nurmetuled
4 500
Külatee 3
30 000
s.h. investeering
30 000
MTÜ Pensionäride Ühendus 1 000
HARIDUS
18 748 510
Lasteaed
1 299 660
s.h. personalikulud
971 090
pedagoogiline
16 730
Arveldused teiste lasteaedadega
30 000
Avinurme Keskkool
(eelarveline)
3 000 000
s.h. personalikulud
1 206 360
Avinurme Keskkool
(pedagoogiline)
4 622 380
s.h. personalikulud
3 299 770
investeering
9 482 000
Arveldused teiste koolidega 100 000
Õpilasveo eriliinid, piletid 197 740
SOTSIAALNE KAITSE 1 123 410
Sotsiaalhaldus
247 000
s.h. personalikulud
21 1950
Puuetega inimeste
muu sotsiaalne kaitse
313 140

s.h. personalikulud
Üldhooldekodu
Eakate inimeste
muu sotsiaalne kaitse
Kriisiabi
Matusetoetus
Sünnitoetus
Muud toetused
Riiklik toimetulekutoetus
s.h. personalikulud

66 650
190 000
32 000
35 000
15 000
22 500
52 500
216 270
6 070

Avinurme vallavolikogu võttis 16. märtsi istungil vastu 2006.a. eelarve. Eelarve
on planeeritud tulude ja kulude tasakaalustatud eelarvena. tulude kogumahuga
30 597 820 krooni, millest 1 705 650
krooni on 2005. aasta tulude ülejäägist
suunatud kulude katteks 2006.a. aastal.
Tulud ja kulud on tasakaalustatud läbi finantseerimistehingute, milleks on laenu
võtmine 2 831 000 krooni, laenu tagasimaksmine 437 360 krooni, AS Emajõe
Veevärk aktsiate ost 1 379 000 krooni ja
kassatagavara 150 000 krooni. 26 061170
krooni on plaanitud laekuvaid tulusid. Tuludes on maksude osa 20,9 %. Maksude
suurenemine on planeeritud 2005. aasta
eelarve täitmisega võrreldes 8 %, millest
üksikisiku tulumaksu suurenemine on 11
% ja maamaks 3 %.
Tuludesse on planeeritud riigieelarvest
eraldatavad toetused ja sihtfinantseerimised riigieelarve eelnõus avaldatud suurustena. Avinurme Keskkooli renoveerimiseks on loota Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuselt 7 480 000 krooni, Hansapanga laen 1 335 000 krooni ja riigi toetus investeeringuteks 456 000 krooni. Vee
ja kanalisatsiooni renoveerimiseks on
KIKi laen 1 335 000 krooni.
Kulud on planeeritud kogumahus 30 597
820 krooni. Personalikulud on 10 491 960
krooni, millest töötasu 7 870 950 krooni
ja 33,3 % sotsiaalmaks koos töötuskindlustusega kokku 2 621 010 krooni.
Eelarve koostamisel on lähtutud vallavolikogu vastuvõetud otsustest ja raha
olemasolust, samuti on arvestatud palga
alammäära, mis 2006.a. täistööaja korral
on 3000 krooni kuus, samuti munitsipaalkooli palgamäärasid.
Investeeringute kogusumma on 2006.a.
11 724 200 krooni. Suurim summa 9 482 000 krooni - on ette nähtud Avinurme KK renoveerimiseks. Veevarustusele
on ette nähtud 1 335 000 krooni, valla teede korrashoiuks 533 000, katlamajale 180
200, päästeteenistusele 65 000, jääkreostuse likvideerimiseks 50 000, Külatee 3
projektile 30 000, tänavavalgustusele 20
000 ja lasteaiale 29 000 krooni.
HELI KALAUS,
valla pearaamatupidaja
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26. jaanuaril 2006 (järg eelmises vallalehes ilmunule)
1. Anti nõusolek Ülejõe tn 4 kinnistu nr 1830608/18306 katastriüksuse 16401:003:0620 jagamiseks detailplaneeringut koostamata.
Selgitus: Kui soovitakse tiheasustusalal kinnistuid jagada, tuleb üldjuhul koostada detailplaneering. Planeerimisseaduse § 9 lg 10 p 4 kohaselt saab volikogu nõusolekul detailplaneeringut koostamata maaüksust jagada, kui kinnistuomanik esitab avalduse, et tal ei ole edaspidiselt soovi detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate hoonete
ehitamiseks. Kinnistu omanik esitas vastavasisulise avalduse vallavolikogule. Eraldatava maaüksuse uus aadress on Ülejõe tn 4a.
2. Vallaeelarve I lugemine.
Vallavalitsus ei jõudnud tasakaalustatud eelarvet ette valmistada ning
seetõttu ei saanud arengu- ja planeerimiskomisjon eelarveprojektiga
tutvuda. Planeeritud eelarve I lugemine jäi ära.
3. Arutati volikogu töökorraldust: töö tasustamist, 2006. aasta
tööplaani ning komisjonide põhikirja muutmist.
Aivar Saarela ettepanekul tõsteti komisjoni esimehe töötasu 400 kroonilt 500 kroonini. Ants Rummel esitas muudatusettepanekud arenguja planeerimiskomisjoni ning majanduskomisjoni töölõikude korrigeerimiseks.
4. Otsustati osaleda lõunaregiooni valdade MTÜ-s.
Vallavanem Indrek Kullam selgitas MTÜ loomise tagamaid. Plaan
naabervaldadega MTÜ moodustada tuleneb Leader-programmist, mis
eeldab suuremat kogukonda, kes projekte koordineerima hakkab.
5. Arutati Avinurme Päästekomando tegevust.
Vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed pole rahul Avinurme Päästekomando tööga. Etteheiteid tehti nii meeste väljaõppe
kui ka tehnika ja depoohoone kehva seisu kohta. Hoones puuduvad
elementaarsed töö- ja olmetingimused, tehnika on vana.
Avinurmes peab komando olema, juba seetõttu, et vallas on palju puidutööstusi.
Selgitusi jagasid vallavanem ja Avinurme Päästekomando juht Arvi
Karu: Komando tegevust rahastatakse osaliselt riigieelarvest, veidi
saab toetada eelarve võimaluste piires ka vald. Probleem on aastatepikkune. Kui puuduvad rahalised vahendid, siis pole võimalik olukorda parandada. Riik ei eralda päästeteenistuse normaalseks toimimiseks
raha, tegemist on üleriigilise suurprobleemiga.
6. Kuulati vallavanema informatsiooni.
Reformierakonna fraktsiooni juhi Aivar Saarela kaudu laekusid järgmised küsimused: Kuna rahva hulgas on nurinat vallavalitsuse tööaegadest mittekinnipidamise kohta, sooviti täpsustust, milline on vallavalitsuse töötajate tööaeg, millal on lõunaaeg.
Indrek Kullam: Vallavalitsuse tööaegu reguleerib vallavalitsuse töösisekorra eeskiri. Tööaegade algus on erinev, sõltuvalt töö eripärast või
töötaja võimalustest tööpäeva alustada.
Marika Oolberg, Imbi Kaarama, Indrek Kullam, Heli Kalaus ja Arvi
Liiv peavad töötama k 9.00 – 17.00, Juta Rohi, Ruth Tooming, Kaja
Labe, Helju Paas ja Õie Aun k 8.00 –16.00, Jaak Tamm (0,5 kohta) k
8.00 –12.00. Eraldi lõunaaega valla töötajatele ette nähtud ei ole, lõunat süüakse töökohalt lahkumata.
Küsimusele kas töötajate tööülesanded on fikseeritud kirjalikult, vastas vallavanem, et kõigiga ei ole.
Seoses vastukäiva infoga koolimaja remondi alguse ja kulgemise kohta paluti vastust küsimustele, millisele ajale on planeeritud koolimaja
remondi algus ja kuidas on planeeritud koolimaja remondi kulg üldiselt. Indrek Kullam: Koolimaja rekonstrueerimise eelarve on 9,3 milj
väiksem, et võetud eesmärk täita. Tuleb teha EASile taotlus ehitusmahtude vähendamiseks.
7. Otsustati toetada Avinurme Spordihoone juubeliüritust 3000
krooniga.
23. veebruaril 2006
1. Arutati Avinurme Koduloomuuseumi tegevust. Selgitusi jagas
Avinurme Koduloomuuseumi juhataja Küllike Pärn.
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Räägiti kiriku koguduse tööst. Kuna koguduse õpetaja Rene
Alberi ei saanud volikogu istungil osaleda, tutvustas koguduse
tegemisi Ants Rummel: Muinsuskaitseamet eraldas 860 000 krooni kirikutorni kindlustustöödeks. Kohe on saabumas Saksamaalt
orel.
2. Ehitised tunnistati peremehetuks.
Vallavalitsus avaldas 22.12.2005 Ametlikes Teadaannetes ning
23.12.2005 Põhjarannikus „Peremehetute ehitiste hõivamise teated“. 2kuulise tähtaja jooksul ei esitatud sellele vastuväiteid.
Peremehetuks varaks tunnistati: Lauringsoni, Ambose ja
Rosenthali majavaldus Laekannu külas, elamu (endine jaamahoone) Avinurme alevikus Jaama tn 26, raudteesild ning raudteelõik
Avinurme alevikus Rakvere tänaval ja garaažid Ulvi külas.
3. Kinnitati vallavara avaliku suulise enampakkumise tulemused:
Lauringsoni majavaldus Laekannu külas, alghind 20 000.Ostu-müügihind 20 000.- Enampakkumise võitnud OÜ TUDULINNA SÜSI registrikood 10829219, esindaja IVAR TEEVÄLI.
Ambose majavaldus Laekannu külas, alghind 20 000.Ostu-müügihind 20 000.- Enampakkumise võitnud OÜ RIA Holding registrikood 11188455, esindaja RIINA OKAS.
Elamu Avinurme alevikus Jaama tänav 26, alghind 10 000.Ostu-müügihind 10 000.- Enampakkumise võitnud RAIVO
VILLERS.
4. Otsustati müüa vallavara otsustuskorras:
Rosenthali majavaldus Laekannu külas hinnaga 2000.- ESTER
ROSENTHAL´ile, kes on majas elanud juba aastaid ning hoidnud
ehitise elamiskõlblikuna. Ulvi külas asuvad garaažid müüdi isikutele, kes ehitised on ehitanud, kuid kellel puuduvad omandiõigust
tõendavad dokumendid: Garaaž Ulvi 1, kasulik pind 24,05 m2.
Ostu-müügihind 500 - LEMBO KREISEN. Garaaž Ulvi 2, kasulik
pind 48,1 m2. Ostu-müügihind 1000 - KALJO VELT. Garaaž Ulvi
3, kasulik pind 24,05 m2. Ostu-müügihind 500 - KADRI PEEP.
5. Toimus 2006. aasta vallaeelarve I lugemine.
Eelarve jäi I lugemise järgselt tasakaalu: tulud-kulud 30 520 820
krooni. Pütilaada rahastamist arutab kultuuri- ja hariduskomisjon.
Reservfondi plaaniti 150 000 alalaekumiste katmiseks ning heade
projektide kaasfinantseerimiseks. Arvati, et ideaalne oleks 1 %
eelarvemahust, aga see ei ole hetkel jõukohane. Tehti ettepanek
reservfondi 20 000 krooni võrra suurendada.
Indrek Kullami informatsiooni kohaselt saab KOIT-programmist
eraldatud raha eest valmis ehitada koolimaja tagumise külje, kus
enamjaolt asuvad klassiruumid.
Küladele on ette nähtud 40 000 krooni. Raha jagamist arutab komisjon koos külavanematega: kas kõigile võrdselt, või arvestada
küla elanike arvu. Eelarveprojektis tõusis matusetoetus 400-lt 600
kroonini ning sünnitoetus 1000-lt 1500 kroonini. Esialgu oli välja
jäänud ujumistoetus vanuritele ning suurtele peredele.
6. Toimus valla põhimääruse uue eelnõu I lugemine.
7. Kehtestati töötasu vallavolikogu esimehele, aseesimehele ja
alatise komisjoni esimehele ning tasu vallavolikogu liikmele
volikogu tööst osavõtu eest, samuti volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise
kord.
Vallavolikogu esimehele makstakse 3000 krooni, aseesimehele
600 ja vallavolikogu alatise komisjoni esimehele 500 krooni kuus.
Vallavolikogu liikmele (v.a esimees, aseesimees ja vallavolikogu
alatise komisjoni esimees) makstakse 200 krooni volikogu istungist osavõtu eest. Isikliku avalduse alusel võib volikogu liige tasust loobuda ning taotleda üksnes volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest hüvitust. Hüvitise summa ei tohi ületada tasumäärasid.
Isiklikus omandis oleva, kasutus- või kapitalirendile võetud sõiduauto kasutamise kulud, mis on seotud vallavolikogu ülesannete
täitmisega, hüvitatakse 3 kr/km. Samadel tingimustel hüvitatakse
volikogu protokollija kulud. Volikogu tööga seotud lähetuse korral
hüvitatakse vallavolikogu liikmele lähetuskulud.
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8. Kinnitati Avinurme vallavolikogu korraliste istungite ajakava, info tegevusvaldkonniti ja alatiste komisjonide 2006.a. tööplaan.
26. jaanuaril vallavalitsuse info, 23. veebruaril koduloomuuseum ja
kirikukogudus, 23. märtsil sotsiaaltöö, 27. aprillil elamumajandus,
25. mail kultuur, 29. juunil sport, juulikuu – vaba, 24. augustil veevarustus ja kanalisatsioon, 21. septembril haridus, 26. oktoobril
soojamajandus, 23. novembril planeeringud, jäätmehooldus ja 28.
detsembril raamatupidamine.
9. Arutati komisjonide põhikirja muutmist.
10. Komisjoni esimeeste ettekanne senistest tegemistest.
Allan Pukk, majanduskomisjoni esimees: Komisjon on tutvunud
esialgu vaid töövaldkonna probleemidega; tegelda tuleb soojamajanduse ning elamumajandusega. Töökohustuste hulka kuulus oksjoniga tegelemine.
Aivar Saarela, arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees: Komisjoni suurim töösaavutus on IT alane: valminud on valla uus
elektrooniline koduleht, mis lahendab aastatepikkuse probleemi.
Verner Mölder, kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees: Komisjon
on käinud tutvumas noortekeskuse, raamatukogude ning kultuurimaja probleemidega.
Arvi Pihlak, revisjonikomisjoni esimees: Kontrollitud on valla
poolt sõlmitud lepingud. Täpsustamist vajavad sõlmitud lepingud
koolilaste veol. Vallavalitsus peaks selgitama, millised on kinnitatud marsruudid.
Küsimusi tekitab, miks Kaitseliit, kes kasutab kultuurikeskuses ruume, ei tasu tegelike kulude eest. Leping tuleks üle vaadata.
Tiina Tuur, sotsiaalkomisjoni esimees: Komisjon on tõsiselt tegelnud sotsiaalhoolekande seadusega ning tulnud järeldusele, et tuleb
täiendada volikogu õigusakte, mis puudutavad toimetulekutoetuse
väljamaksmist.
11. Arutati Avinurme valla munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise aluseid.
16. märtsil 2006
1. Toimus valla üldplaneeringu ülevaatamine.
Otsustati viia kehtivasse üldplaneeringusse muudatus: Avinurme
vallavolikogu 30.06.2005.a. otsusega nr 104 kehtestati Avinurme
alevikus Võidu 33 detailplaneering, mille käigus muudeti maa sihtotstarve ärimaaks.
2. Kinnitati Avinurme valla munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise alused. (Avaldatud lühendatult 6. leheküljel)
3. Kinnitati valla 2005.a. tulude ülekaal kuludest.
Kinnitati aastalõpu jääk 1 705 653.-, sellest jäi kulude katteks suunamata 285 132.82 ning kassatagavara 150 000.Kulude katteks suunati 2006. a. eelarvesse 1 270 520.-, sh elamumajandus 62 000.-, Avinurme katlamaja 421 000.-, teede ja tänavate korrashoid 53 000.-, Avinurme Kultuurikeskuse projektid
14 000.-, koolipiim ja -toit 100 000.-, toimetulekutoetus 65 270.-;
haridus (palgad, koolitus, õpikud) 474 380.- ; Avinurme lasteaed
7 730.-, puuetega inimeste muu sotsiaalne kaitse 73 140.4. Kinnitati valla 2006.a. eelarve.
Tulud summas 26 061 170.-, kulud summas 28 631 460.Personalikulud 10 491 960.-, investeeringud 11 724 200.-,
kohustuste suurenemine 2 831 000.- , kohustuste vähenemine,
aktsiate ost 1 379 000.-, laenude tagasimaksmine 437 360.-, kassatagavara 150 000.-, kassajääk 31.12.2005.a. 1 705 650.5. Kinnitati koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
Koolilõuna kulude katmiseks riigieelarves määratud eraldistest toitlustatakse kõiki Avinurme Keskkoolis õppivaid 1.-9. klasside õpilasi. Nende toitlustamisest vabaks jäävate vahendite arvelt võib toitlustada 10.-12. klasside õpilasi.
6. Volitati Ülo Karrot esindama Avinurme valda AS Emajõe
Veevärk aktsionäride korralisel üldkoosolekul.
7. Võeti vastu Paadenurme küla arengukava aastateks 20062010.
Märkus: Vallavolikogu õigusaktidega saab tutvuda ka valla interneti koduleheküljel www.avinurme.ee
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20. veebruaril 2006
1. Maksti välja sotsiaaltoetused:
Sünnitoetus 1000.Täiendav toimetulekutoetus taotlejatele summas 1000.2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Mati Korol - Altmäe maaüksus Adraku külas.
3. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks:
Vahur Kaarama - Katrini maaüksus Adraku külas.
4. Korraldati Võidu tn 46 korteriomandi seadmise kulude tasumine
omanike poolt. Korteriomandi seadmise kulud on:
1) eluruumide erastamise kohustatud subjekti kulud - kuni 1 protsent korteriomandi mõtteliseks osaks oleva reaalkoormatise rahalisest väärtusest
ühe korteriomandi kohta;
2) kohaliku omavalitsuse poolt korteriomandi seadmisega seotud kulud 350 krooni, kui katastriüksus moodustatakse plaanimaterjali alusel, ja 200
krooni, kui katastriüksus moodustatakse katastrimõõdistamise käigus;
3) maa mõõdistamise (katastrimõõdistamise) kulud;
4) riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud toimingute eest ja notaritasu.
Kohustatud subjektil (vallavalitsusel) on õigus teha elamu remondifondist
avansilisi makseid korteriomandi seadmisega seotud kulude katteks, mis
hiljem kuuluvad tasumisele korteriomaniku poolt. Kulud tasuvad korteriomanikud proportsionaalselt, lähtudes korteriomandi mõtteliseks osaks
oleva maa mõttelise osa suurusest. Maa mõõdistamisega seotud kulud
tasub kohalik omavalitsus, misjärel need lisatakse korteriomanike poolt
tasutavatele korteriomandi seadmise kuludele.
15. märtsil 2006
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Küttepuutoetus üksikutele vanuritele summas 2000.Prillide ostmise toetus summas 1000.2. Väljastati kasutusluba Neeme Habakuke elamule Metsa tn 3a.
3. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Ülo Kivi - Võidu tn 34 maaüksus.
4. Tutvuti valla 2006. aasta eelarve projektiga ning esitati vallavalitsuse ettepanekud volikogule.
5. Kinnitati maanõunik Arvi Liiv vallavanema asendajaks Indrek
Kullami puhkuse ajaks 17.-27. märtsil .
22. märtsil 2006
1. Anti nõusolek katastriüksuste jagamiseks:
RMK Avinurme Metskonna katastriüksus 16401:002:0440 jagati kolmeks, Ülejõe tn 4 kinnistu katastriüksus 16401:003:0620 kaheks ja Koprametsa kinnistu katastriüksus 16401:003:0238 kolmeks erinevaks katastriüksuseks.
2. Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrk TELE2 Eesti AS Kubja mobiilsidemasti elektrivõrguga liitumisühenduse ehitamiseks.
3. Vastavalt vallaeelarvele kinnitati MTÜ-de, seltside ja teiste kodanikeühenduste tegevustoetuste rahastamine:
SA Kuremaa Spordikool 10 000.- (poiste korvpallitreeningud), Avinurme Kodutütred 3 600.-, MTÜ KHS Nurmetuled 4500.-, SA Mustvee Tervis 5 000.-, MTÜ Ida-Virumaa Pensionäride Ühendus 1 000.-, Margus
Niguli korvpallitreeningud 2 000.-, MTÜ Avinurme STS 8 000.(jahilaskevõistluste osamaksud), Alutaguse Koolispordi Ühing 71 000.-,
MTÜ Avijõe Selts 35 000.- (pütilaada korraldamiseks), EELK Avinurme
Kogudus 15 000.-, MTÜ Ida-Virumaa Külade Esindus 1 000.4. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
MEEME KIIK - Määra maaüksus Vadi külas; MEELIS PAAS - Võidu tn
28 maaüksus Avinurme alevikus; INDREK RUMMEL, PRIIT TOOMING, NEEME HABAKUK, ERICH MÖLDER, ANTS RAJA, ANDRUS TOOMING, VÄINO LINGINEN, INDREK KULLAM, MATI
KOROL - Kuivati maaüksus Maetsma külas 1/9 mõttelistes osades; MTÜ
Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus - Tugikodu maaüksus Ulvi külas.
5. Kinnitati õpilaskoha maksumus 2006.a. valla haridusasutustes:
Avinurme Keskkool 6 298.80 ja Avinurme Lasteaed 19 032.60 aastas.
6. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud Jalaka maaüksus Laekannu külas
ning kompenseeriti tagastamata jääv maa Heldur Saarmetsale.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA
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Avinurme Keskkooli
pedagoogide
töötasustamise alused
(lühendatult)
§ 2. Õpetajate ja koolijuhtide palga alammäärad
( 1 ) Pedagoogilise kõrgharidusega õpetajad:
põhikoolis
keskkoolis
Noorempedagoog 6600.7190.Pedagoog
7000.7630.Vanempedagoog 8000.8720.Pedagoog-metoodik 9700.10570.(2 ) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja palga alammäär:
põhikoolis
keskkoolis
Noorempedagoog 5610.6110.Pedagoog
5950.6480.( 3 ) Mittepedagoogilise haridusega õpetaja,
kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogi kvalifikatsiooni nõuetele, palga alammäär põhikoolis:
Kõrgharidusega
4590.5000.Kesk- või keskeriharidusega 4120.- 4490.( 4 ) Koolijuhid
Keskkooli direktori palga alammäär 11 000.( 5 )Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal
palga alammäär on 87 % direktori palga
alammäärast.
§ 3. Lisatasu klassijuhataja ülesannete
täitmisel
( 1 ) Pedagoogilise kõrgharidusega põhikooli ja
gümnaasiumiastme õpetajatele:
Noorempedagoog
980.Pedagoog
1060.Vanemõpetaja
1170.( 2 ) Pedagoogilise keskeriharidusega põhikooli
ja gümnaasiumiastme õpetajale 910.( 3 )Pedagoogilise erihariduseta põhikooli ja
gümnaasiumiastme õpetajale
860.§ 4 Muude lisatasude määramine
( 1 ) Direktoril on õigus määrata aasta eelarves
töötasudeks ettenähtud summa piires:
1) Lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest.
2) Ühekordseid erieesmärgilisi toetusi ja
lisatasusid.
( 2 ) Punktis 1 lõikes 1 ja 2 nimetatud täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu maksmise määraks
kuus on kuni 50 % tema ametikoha palgaastmele vastavast kuupalga alammäärast.
( 3 ) Lisatasusid saab määrata kooli kõikidele
töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel.
§ 6. Õpetajate koormusnorm ja üldtööaeg
nädalas.
( 1 ) I kuni XII klassi õpetajal on normkoormus
22 tundi ja üldtööaeg 35 tundi nädalas.
( 2 ) Direktori ja tema asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal üldtööaeg on 40 tundi nädalas.
( 3 ) Maksimaalne üldtööaeg saab olla
õpetajatel 42 ja teistel töötajatel 48 tundi
nädalas.

EVI TAMM –
ÕPETAJA LÄBI ELU
Iga aasta 13. aprillil õnnitlevad endised õpilased, kolleegid ja sõbrad Evi
Tamme tema sünnipäeval. Tänavu on
see päev kahekordselt eriline: täitub
80. eluaasta ning veel – paar kuud tagasi, vabariigi iseseisvuspäeva eel autasustati Evi Tamme kui endist õpetajat ja kohaliku elu edendajat Valgetähe V klassi ordeniga. See on vääriline
juubelikink.
Evi Tamm on inimene, kellele tuginedes võiks täna defineerida sõnu koolmeister ja maa sool, kes enam kui pool
sajandit on olnud siinse piirkonna kultuuri- ja vaimuelu üks eestvedaja ja hing.
Evi Tamm (aastani 1950 Sofri) sündis
Virumaal Tudulinna vallas 13. aprillil
1926. Isa oli edumeelne talupidaja, vanaema ja ema kooliõpetajad. Koos kahe
noorema venna ja vanematega löödi aktiivselt kaasa toonases Tudulinna seltsielus.
Ema ja vanaema eeskujul valis Evi
oma elutööks kooli. Avinurmes jagas
Evi koolitarkust vähemalt kahele põlvkonnale. Nagu maakoolis ikka, tuli õpetada mitmeid aineid: muusikat, emakeelt, palju aastaid põhiainena saksa
keelt, kunstiõpetust, ja olla õppealajuhataja. Koolitöös ei tunnistanud Evi järeleandmisi ei endale, õpilastele ega kolleegidele. Evi Tamm, Virve Tooming,
Vilma Raimets, Valve Pukk, Ilse Jalakas – need nimed on lahutamatud Avinurme kooli ajaloost. Viimane koolikell
helises Evile 1994. aastal.
Ääretult suured on Evi Tamme teened
Avinurme puhkpillitraditsiooni elujõu
ja järjepidevuse kandjana. Abikaasa
Evald juhatas siinseid orkestreid üle kolmekümne aasta - 1963-1997, sealhulgas
kooliorkestrit, mis 1970-80ndatel oli üks
tuntumaid kooliorkestreid Eestis. Tänaseks on tänu Evile kaante vahel Avinurme puhkpilliorkestri kroonika ja valminud on kooliorkestri kroonika.
Näitemäng oli ja on Evi suur kirg, hobi ning pärusmaa tänini. Tema käe all
on tulnud enam kui pool sajandit lavale
nii kooli, kultuurimaja kui tänased pensionäride etteasted. Tänu loomupärasele
andele, läbi aastate kestnud enesetäiendamise ja kursuste on ta olnud nii näitleja kui lavastaja, vajadusel ka dramaturg
ning kunstnik.
Evi Tamme muusikalembus oli alusepanijaks ka pärastsõjajärgsele koorilaulu
traditsiooni
taastamisele Avinurmes.

Laulja ja aktiivse eestvedajana oli Evi
üks Avinurme segakoori hing (koor tegutses 1954-1974).
Ka pensionäride klubi “Hõbehall”
sündis 25 aastat tagasi koos Evi ja tema
eakaaslastest kultuuriaktiivi vanaduspuhkusega. “Hõbehall” on praegu üks aktiivsemalt tegutsevaid ühendusi vallas.
Raamatukogu kirjandusring on aktiivne osa lugejaskonnast, kes korraldab
kirjandusõhtuid, enamasti loetud raamatute ühiseks aruteluks. Ilma Evi ettevalmistava kaastööta kaotaks need koosviibimised oma sisust paljugi. Evi on see,
kes otsib ja oskab alati leida ning tutvustada huvitavaid fakte raamatu autorist,
tema teistest teostest või seostest muude
elualadega. Seda kõike läbi talle omase
pedantsuse ja põhjalikkuse.
Arvata, et kõike seda on võimaldanud
hea elu ja muretu pensionipõlv, pole
kaugeltki õige. Viimased aastad (kuni
19. maini 2004) hooldas Evi oma üha
halveneva tervisega ja rohkem kui aasta
voodihaiget abikaasat. Pühendudes sellele samasuguse sügavuse ja osavõtlikkusega kui kõigisse oma ettevõtmistesse
läbi elu.
Kõige selle kõrval rajasid Evi ja Evald
Avinurme kena kodu ning kasvatasid
koos üles kaks tütart, Ene (1952) ja Eha
(1955), kes mõlemad on saanud hea
muusikahariduse. Tütred on kinkinud
emale neli lapselast ja kolm lapselapselast. Avinurmet peab kogu suur pere
oma kodukohaks ja siin on möödunud
kõigi lapsepõlvesuved.
Kodu kultuuri- ja muusikalembuse
krooniks on aga kahtlemata Ene poeg
Kalev Kuljus, kellest on tänaseks kasvanud tuntud ja tunnustatud oboemängija
mitte ainult Eestis. Kalev töötab praegu
Põhja-Saksa TV ja Raadio sümfooniaorkestris soolo-oboe artistina ja elab oma
perega Hamburgis. Täpse kroonikuna on
Evil teada Kalevi iga esinemine, tunnustus või kontserdireis. Tütrepoja saavutused ja muusikutee on parim tunnustus
naisele, kes kogu oma elu on olnud pühendunud kultuuri kandmisele, viljelemisele ja jagamisele Eesti külas.
EVI! Palju õnne juubeliks! Tervist ja
ärksat vaimu Sinu ettevõtmisteks!
KÜLLIKE PÄRN
Toimetuselt: Evi Tammest kirjutasime
vallalehes ka 2003. aasta aprillikuus
sarjas “Meie tegijaid”.
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LASTEVANEMATE PÄEV KOOLIS
Laupäeval, 11. märtsil toimus Avinurme Keskkoolis arvult juba neljas lastevanemate päev. Päevakava järgi said
vanemad külastada nelja esimest tundi,
seejärel söödi lõunat ja tutvuti algklasside õpilaste meisterduste, tüdrukute käsitöö, poiste tööde ning joonistuste näitustega. Siis kuulati kontserti, millele järgnes loeng “Õpilaste tervis ja toitumine”.
Lektor oli toitumisspetsialist Selma
Teesalu Tartust. Loeng oli hariv, aga
kuna professor Teesalul ilmus äsja raamat “Toitumine tõhusalt ja individuaalselt igas eas”, siis oli liialt palju raamatu
reklaami. Samas on raamat väga huvitav
ning kellel on probleeme toitumisega,
võiks raamatut kindlasti lugeda.
Huvijuht korraldas lastevanematele
viktoriini, mängiti seltskonnamänge.

Kokkuvõttest selgus, et aeg lastevanemate päeva korraldamiseks oli sobiv,
päev oli vast natuke pikk, aga mitte väga
koormav. Arvati, et tunde külastada oli
huvitav: sai lastega koos olla ja tunnis
nendega kaasa teha, oli põnev ja meeldiv. Kiidusõnu said õpilastööde näitused, kuigi poistetöid oli vähevõitu.
Tagasisides ürituse korralduse kohta
arvati, et sellel päeval võiks olla loomingulisemad ained, nii saaksid vanemad ja
lapsed koos huvitavaid asju teha. Julgustati selliseid päevi rohkem korraldama.
Üldjoontes jäime päevaga rahule, loodame, et järgmisel aastal on lapsevanemaid rohkem.
MARIKA SCHASMIN,
kooli huvijuht

OLEKS TORE TRADITSIOON
Juba teist aastat külastavad Avinurme
kooli õpilased kevadvaheajal Tallinnat.
Sel aastal sõitsime õppekäigule 22.
märtsil. Päevaplaanis oli KUMUga tutvuda ning õhtul teatrit külastada.
Paaritunnine ekskursioon KUMUs
andis põgusa ülevaate uuest hoonest
ning Eesti vanemast ja uuemast kunstist.
Õhtul külastas osa õpilasi Draamateatri
etendust “Elluastuja”, osa vaatas Esto-

Reisiseltskond pealinnas.
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nias balletti “Luikede järv.”
Ilusa päeva organiseeris õpilastele
Avinurme Kultuurikeskuse kunstiline
juht Luule Kukk, kes ühtlasi kirjutas
õppekäigu finantseerimiseks projekti.
Suur tänu talle õppekäigul osalejate
poolt! Loodame, et tore ettevõtmine
saab teoks ka järgmisel kevadel.
MARTIN ILVES,
kooli õpilasparlamendi esimees

MARILIIS MÕTTUSE foto

ja Svea Sööt Tallinnast. Osavõtu tasu
25 krooni. Huvitatuil palume eelnevalt
Laupäeval, 29. aprillil kella 13.00 – registreerida tel 33 97 483; 56 261
16.00 on Avinurme Kultuurikeskuses 650 või 52 672 12 .
võimalik osa võtta tai massaaži koolitusest, mille viib läbi loovtantsuõpetaAvinurme Kultuurikeskus

ALGUS ON TEHTUD,
ARENGURUUMI ON
Aastaid oli mureks, et noortel pole õhtuti kohta, kus
olla ja millegagi tegelda. Nüüd tegutseb vallas kaks
noortetuba – Avinurmes ja Ulvil. Tegutseme avatud
noorsootöö meetodil, mis annab vabad käed ega sea
noortele tingimusi peale kodukorra järgimise.
Avinurme noortetuba asub lasteaia ruumides ja
on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 18.0021.00ni. Kellel soovi ja tahtmist jagub, võib valida,
kas mängida koroonat, lauatennist, elektroonilist
noolemängu, kuulata muusikat, surfata internetis või
mängida erinevaid lauamänge. Tõsi küll, tingimused
pole kiita, aga hea, et oleme oma tegemistega niigi
kaugele jõudnud. Noorte tegevust jälgib ja korda
aitab hoida Taive Korol.
Ulvi endine koolimaja on sealsete noorte õhtune
kogunemispaik, mis on avatud kella 21.00ni. Tegevusvõimalused on samad mis Avinurmes. Interneti
ühendus majas seni küll puudub, aga arvutil on võimalik mänge mängida. Ka saab Ulvil videofilme
vaadata. On kööginurk võimalusega sooja jooki
valmistada ja keha kinnitada.
Viimase aasta jooksul on maja juurde saanud mitmeid funktsioone. Detsembrikuust on töös Avinurme Keskkooli juurde kuuluv koduõppeklass, kus 7.
klassis individuaalse õppekava alusel õpetab kolme
õpilast Aime Sepp. Käsitöö, kaltsuvaiba kudumine,
laastupunutiste valmistamine, õlg- ja nahkehistöö
ning kaartide valmistamine on tegevused, milles
osalevad ka koduõppel olevad lapsed.
Oleme seadnud sisse turvatoa, et vajadusel anda
peavarju abivajajaile. Samas majas tegutseb veel
psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus,
kus 18 - 42aastaste klientide arv ulatub 15ni. Nende
tegevusjuhid on Maiu Neimann ja Kaja Traks.
Koostöös Ida-Virumaa Tööhõiveametiga osaleb
päevakeskus ESFi projektis “Erivajadustega inimestele tööhõive võimaluste loomine Ida-Viru maakonnas“. Lõppenud on käsitöö ja toimetuleku koolitus, mis on juurde andud palju uusi teadmisi, oskusi
ja kogemusi. Osaletakse rahvatervise projektis: tehakse kepikõndi, ujutakse, käiakse massaažis.
Jaanuaris ja veebruaris võtsime nii Avinurme kui
Ulvi lastega mitmel korral ette sõidu KohtlaNõmmele, et talvemõnusid nautida. Kevadel on
plaanis korraldada noortepäev ja käia Taevaskoja
seiklusrajal. Koostöö kooliga sujub hästi, ühiselt
valmistame läbi rahvatervise projekti ette voldiku
suitsetamise kahjulikkusest.
Noorte aktiivsus ja omainitsiatiiv võiksid olla suuremad, ootame rohkem ettepanekuid ja mõtteid.
Küllap oleks vabaajalist organiseeritud tegevust siis
rohkem. Noorte üritused võiksid olla nende endi
nägu ja endi korraldatud. Aktiivne tegutsemine ja
meeskonnatöö on praegu nõrgad küljed. Peaksime
noori rohkem kaasama projektide kirjutamisse, andma neile võimalusi ise oma mõtted paberile panna
ning oma idee projekti teostuseni ja aruandluseni
kaasa teha.
Kokkuvõtteks võib öelda, et algus on tehtud ja
tasapisi edasi mindud, ent arenguruumi on küllaga.
Loodame kõigi kaasabile, mõistvale, toetavale ja
suunavale suhtumisele, mitte halvustavatele ning
hukkamõistvatele repliikidele, mis ei tee midagi ega
kedagi kunagi paremaks. Ootame kaasa lööma vabatahtlikke, kes oleksid huvitatud meie noorte paremast käekäigust ja tulevikust.
ANNE VELT,
valla noorsootöötaja

Avinurme Valla Leht
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Pühapäeval, 16. aprillil Avinurme naiskoori ja puhkpilliorkestri 1. ülestõusmispüha kontserdid Haljala Rahvamajas (kell
12.00) ja Kadrina kirikus (kell 15.00).
Reedel, 21. aprillil kell 19.00 Avinurme
Kultuurikeskuses Avinurme Kultuuri ja
Hariduse Seltsi „NURMETULED“ 5.
aastapäeva üritus. Külas Rootsi akordionistide klubi ansambel.
Reedel, 12. mail kell 16.00 Avinurme
Kultuurikeskuses EMADEPÄEVA tähistamine (üllatus lasteaialt).
Laupäeval, 10. juunil Avinurme Kultuurikeskuses Avinurme PUHKPILLIOR-

KESTRI 120. AASTAPÄEVA pidu.
Pühapäeval, 18. juunil kell 16.00 Avinurme laululaval Ida-Virumaa lõunaregiooni TANTSUPIDU.
Neljapäeval, 22. juunil Avinurme Kultuurikeskuses Avinurme Keskkooli LÕPUPEOD.
Reedel, 23. juunil Avinurme staadionil
Avinurme VII PÜTILAAT.
Reedel, 23. juunil kell 21.00 Avinurme
vanas rahvamajas JAANIPÄEVA SIMMAN.
Laupäeval, 24. juunil KALMISTUPÄEV Avinurmes.

TULGE LAEKANDU
köögiviljakasvatajate õppepäevale!
Õige aeg kevadeks seemneid, kasvuturvast, kilet ja muud vajalikku varuda on
märtsis, siis ei jää aprillis ja mais oma töödega jänni.
Lillekauplus ELEN Mustvees Tartu tn
28 on oma koostööpartneritega juba aastaid korraldanud märtsi lõpus õppepäeva
köögiviljakasvatajatele. Oleme käsitlenud
katmikkultuuride kasvatamist, seemnete
idandamist, taimehaigusi, taimekasvatuse
uudsemaid tehnoloogiaid jms. Oluline on
olnud ka uudsete sortide tutvustamine.
Samas on olnud võimalik soovi korral lektoritega vestelda. Nendest aruteludest on
olnud palju õppida.
Ka käesoleval aastal on õppuse vastu
juba huvi tuntud. Koostöös AS Schetelig
EV esindajatega tahame tänavu uuendusena pakkuda praktilisemaid näpunäiteid.
Reedel, 12. mail ootame kõiki huvilisi
Teistera tallu Laekannu külas Avinurme vallas. Talus kasvatatakse kurki, to-

matit, kapsast, sibulat, küüslauku, maasikaid, kartuleid jm. AS Schetelig EV vahendusel paigaldame kilehoonesse ka kastmissüsteemid.
Kohapeal jagavad erialaspetsialistid nõu
katmik- ja avamaakultuuride kasvatamiseks ning hooldamiseks, asjatundjad räägivad kastmissüsteemist kilehoones ja ka
selle avamaale paigaldamisest nii maasikate kui muu köögivilja tarbeks. Saab infot
maasikataimede istutus-kasvatushooldusvõimalustest jne.
Et üritus oleks osalejatele sobiv ja vastuvõetav, soovivad korraldajad teada
saada, millest olete huvitatud. Kas kohalesõiduks vajatakse transporti?
Oma soovidest teatage kauplusse ELEN
või telefonidel 77 26 395; 33 72 953; 52
19 891; E-post: ennok1@hot.ee
Õppepäevast osavõtt on tasuta.
Korraldajate nimel PEETER ENNOK
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KANUUDEGA AVIJÕELE!
30. aprillil on huvilistel võimalik kanuudega mööda Avijõge sõita. Pärast retke
kuum supp ja tee. Ujula ja sauna kasutamise võimalus.
Info ja registreerimine tel 51 84 904.
Reformierakonna Avinurme PKO

Pere mälestuskangas
on katkenud lõim…
On lahkunud armas ema

LEIDA HALLIK

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…

Sügav kaastunne
Olavi Mölderile venna

Armsad Helju ja Anne peredega,
langetame leinas pea koos teiega.
Avinurme Vallavalitsus ja -volikogu

AIN MÖLDERI
kaotuse puhul.
Aime, Luule, Anne, Eha, Meida, Raivo

Kaotus on valus, mälestus jääb…
Kallid Helju ja Anne peredega,
meie siiras kaastunne armsa ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

TEADAANNE
7. – 30. aprillini on valla teedel ja
tänavatel 4 tonni massipiirang.
Väljaandjad: Avinurme vallavolikogu ja vallavalitsus
E-post : avinurme@avinurme.ee vallaleht@avinurme.ee

LEIDA HALLIKU
kaotuse puhul.
Aime lastega, Luule, Eha,
Meida, Anne ja Raivo
Toimetaja: Linda Kivisild
Tel 33 27 006 lk.kivisild@mail.ee

14. ja 28. aprillil ning
12. ja 26. mail k.a.
kella 9.00 – 10.00 on
Avinurme Kultuurikeskuse
juures
HANSAPANGA
PANGABUSS.
Trükk: OÜ Vali Press
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