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HINNATI
KAUNIMAID KODUSID

Leili ja Heinard Raimetsa kaunis koduaias aimus ka sügisel suvist lilleilu ja pererahva hoolikat kätt. Puhkepaus laua ääres tehti pildistamise tarvis – ega siinses kodus
vist jätku aega niisama istuda.
LINDA KIVISILLA foto

Avinurme vallal on traditsiooniks valida igal aastal välja neli kõige kaunimat ning hoolitsetumat
valdust. Heaperemehelikult hoitud elamuid, taluning tootmishooneid on vallas rõõmustavalt palju.
Vallavalitsuse töögrupp koosseisus Aime Salmistu, Indrek Kullam ja Allan Pukk eesotsas vallavolikogu esimehe Ants Rummeliga valis kõigepealt välja 12 kandidaati. Otsustada oli raske, sest
kuidas võrrelda väikest elamukrunti hektaritesse
ulatuva talumaaga. Kokkuvõtte tegemisel arvestati
hoonete välisilmet, lipumasti olemasolu, aiakujunduse ja hoonestuse terviklikkust.
Vabariigi peaministri tänukirja ja lipuviiru pälvisid kauni kodu eest AITA ja HELDUR SAARMETS Avinurme alevikust Võidu tn 31 ning LEILI ja HEINARD RAIMETS Avinurmest Jaama tn
7. VÄINO HAAMER Ulvi külast sai tänukirja ja
lipuviiru oma laitmatus korras Haamri kodumaja
eest ning MEERI REMMELG ja ENDEL VAHER
Kõrvemetsa külast Raja kodumaja eest.

NOORTEKESKUS TULEB!
Küsimustele vastab vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
VERNER MÖLDER.
Millele pöörasite aasta tööplaani kokku
pannes peatähelepanu?
Kuna tööplaan sai kokku pandud ajal, kui
polnud veel olemas kogu valla arengukava,
mis oleks andnud suunad ka hariduse, kultuuri ja spordi mitme aasta arenguks, tuli
lähtuda rohkem momendi ülesannetest. Nii
pöörasime tööplaanis peatähelepanu noorsootööle ja spordi teemale. Hariduse kandi
pealt oli muidugi esmatähtis koolihoone
oodatav remont.
Spordist rääkides on suurim takistus see,
et vallas pole praegu inimest, kes seda tööd
koordineeriks. Olgu siis jutt sporditöö organiseerimisest või spordirajatiste haldamisest. Poollagunenud staadion ja võimla, aga
ka meie uhkus – ujula - peaksid olema ühe
organisatsiooni või inimese hoole all.
Peab ütlema, et kõik saavad küll asjast
aru, et midagi tuleb ette võtta, aga kahjuks
pole lahendusteni jõutud
. Oleme komisjoniga asja analüüsinud ja
võime öelda, et mõeldes noortele ning kõigi
inimeste vabale ajale, on sportimiseks heade võimaluste loomine väga oluline.
Kuna noortekeskuse senine juht Anne

Velt lahkus töölt, puudub praegu vallas
noorsootöötaja. Hetkel küll vallavalitsus
sellega tegeleb. Mõtted liiguvadki selles
suunas, et inimene, kes tegeleb noortega
päeval, peaks nendega edasi tegelema ka
pärast koolitunde ning õhtul. Ehk ei peagi
selleks olema mitu inimest. Muidugi ei saa
noorsootööd teha kellast kellani – see
nõuab aega õhtuti ja nädalavahetustel. Aga
seda peaks korvama väärilise töötasuga.
Paari või kolme tuhande krooniga säärast
töötajat ei leia.
Noorsootöö toetamiseks ja noortekeskuse
ehitamiseks sai vald tänu Reformierakonnale ja tema Avinurme piirkondlikule organisatsioonile valitsuselt 200 000 krooni.
Kultuurikeskuses on selleks vajalik ruum
olemas, lava all, sissekäiguga maja tagant
kohvikupoolsest küljest. Asi on mõeldud
nii, et ruumi aitavad välja ehitada noored
ise – keskkooli noored ja aleviku noored
üheskoos. Rahast peaks jätkuma nii remondiks kui ka sisustuse muretsemiseks.
Rääkisite rohkem plaanidest, aga mida
on öelda tehtud tegudest?
Praegune vallavolikogu on tegutsenud ligi
aasta ja sama vana on ka meie komisjon.
Kohe möödunud sügisel käisime koos haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe Ülo
Kukega tutvumas oludega keskkoolis, laste-

aias, koduloomuuseumis, raamatukogudes ja
kultuurikeskuses. Muljed ja järeldused arutasime läbi koos teiste komisjoni liikmetega.
Kokkuvõtvalt olid nii koolis, lasteaias kui
ka kultuurikeskuses keskpunktis majandusprobleemid. Napib raha inventari soetamiseks. Meie lasteaia voodid ja mänguasjad on
väga kehvad. Laste arvelt ei tohiks küll kokku hoida. Õnneks said vahetatud lasteaia
aknad.
Avinurme ja Ulvi raamatukogud jätsid
sümpaatse mulje. Töötajad on professionaalsed ja armastavad oma eriala. Avinurme sai
juurde ühe poole kohaga töötaja – ühele käis
töö maht juba üle jõu. Ka sai Avinurme raamatukogu arvuti, sest tänane laenutussüsteem ilma selleta enam hakkama ei saa.
Muidugi ootavad mõlemad raamatukogud
finantssüsti, et soetada juurde uusi raamatuid.
Koduloomuuseumiga koos arutasime, missugusel moel muuseum edasi peaks toimima. Ehk võiks muuseum tegutseda ka nagu
infopunkt, samas võiks sealt ehk osta Avinurmele omaseid meeneid. Ka edaspidine
asukoht pole päris selge. Praegu ollakse küll
kirikule kuuluvas pastoraadis, aga kirikul on
majaga omad plaanid. Kuna pastoraadi hoone kuulub muinsuskaitse alla, on remondile
seatud ranged piirid. Projekti rahadega loodetakse üht-teist siiski ära teha.
Järg 2. lk

Avinurme Valla Leht

2
vallaasutus "Vallavarade haldamine" ja kes
hakkab seda juhtima?
Asutuse Avinurme Vallavarade Haldamine
tegevuse ülesanneteks on vallale kuuluvate
hoonete ja rajatiste haldamine. Esimeses järjekorras hakkab Vallavarade Haldamine tegeleEsitatud küsimustele vastab vallavanem ma kultuurikeskuse, ujula ja Ulvi hoonetega,
INDREK KULLAM
järgnevalt võtab vallavarahaldus üle elamuma1. septembril lõppes Avinurme Kultuuri- janduse, keskkooli hooned, kalmistu, heakorra,
keskuse direktori Aime Salmistu tööleping. prügimajanduse korraldamise ja vallateed. OleKuidas on kultuurikeskuse töö edaspidi masolevate töötajatega sõlmitakse uued lepingud, vajadusel võetakse tööle uusi töötajaid.
korraldatud?
Vallavarahalduse juht leitakse konkursi teel
Käesoleva aasta jooksul võtame konkursi käesoleva aasta jooksul.
alusel tööle valla kultuurijuhi, kelle tööülesanVallavalitsuses on uus töötaja - Küllike
neteks on valla kultuurielu juhtimine, sealhulPärn.
Vallalehes tutvustati kõigi vallatöötagas ka tegelemine noorte ja küladega. Kultuurijuhi tööülesannete hulka ei kuulu majade jate tööülesandeid. Millega täpsemalt tegehaldamine, küll aga ringijuhtide ja ringide töö leb Küllike Pärn?
Käesoleva aasta esimesest märtsist on poole
planeerimine, projektide kirjutamine ja elluviimine. Asutus Avinurme Kultuurikeskus likvi- kohaga ametis arendusspetsialist, kelle esmadeeritakse ja töötajad koondatakse võimaluse- seks tööülesandeks on valla uue arengukava
ga asuda tööle asutuses Avinurme Vallavara- kokkupanemine, samuti valla arengut puudutavate küsimuste lahendamine, sh. projektide
de Haldamine.
Millega täpsemalt hakkab tegelema uus kirjutamine ja elluviimine.

UJULA JÄLLE AVATUD!
10. oktoobril avati Avinurme ujula taas uueks
hooajaks. Tööpäevadel ja puhkepäevadel on
võimalik ujulat kasutada ajavahemikus 15.00 –
21.00. Üks kasutamiskord kestab kuni poolteist
tundi. Esmaspäeval on ujula suletud.
Võimalik on ka end duši all pesta ja kasutada
sauna.
Õpilastele ja üliõpilastele, samuti pensionäridele ning puudega inimestele on ujula kasutamine odavam. Ka on võimalik osta soodne perepilet ja tulla kogu perega. Eelkooliealised
lapsed lubatakse ujulasse päris tasuta, aga neil
peab kaasas olema saatja.
Soovi korral saab üürida kogu ujula – kas
saunadega või ilma. Ettetellimisel saab kasuta-

da ka kena puhkeruumi ja aurusauna, mis vabalt mahutab kaheksaliikmelise seltskonna.
Endiselt saab ujulat kasutades klienditeenindaja käest laenutada või osta ujumismütse
ja -prille. Ebameeldivuste vältimiseks tuletame meelde, et enne ja pärast ujula kasutamist
tuleb end pesta ning enne riietusruumi kuivatada.
Piletite müük lõpetatakse üks tund enne ujula
sulgemist.
Mõnusat ajaveetmist meie ujulas!
Info hindade ning igasuguste tellimisvariantide kohta tel 534 37 675 või 503 29 12 Ants
Rummel.

SÕNUM VAARISADELT
Terve suve on kestnud renoveerimistööd Avinurme surnuaia kabelihoones. Kirikuõpetaja
Rene Alberi on juhtinud ehitustöid, mille käigus tahetakse taastada kabeli torn koos kellaga.
10. oktoobril, kui hakati vahetama lae talasid, nägi õpetaja ühel talal imelikku plekitükki. Esimene mõte oli, et tala on kuidagi plekiga paigatud, aga lähemal uurimisel selgus, et
seal asub peidik. Põnevusest värisevate kätega
karbikest välja koukides ei osanud keegi aimata, mis salapärases karbis peitub. Avades vaatas vastu veidi rebenenud koltunud paber, mille sees mitmeks murtud väga ilusa käekirjaga
ja hästi säilinud kaks kirja aastast 1897. Kirjutatud just tulevastele põlvedele. Leitud ürik
annab hea pildi Avinurme elu-olust ja kustutab
nii mõnegi valge laigu meie kohaliku ajaloo
kaardilt: kuidas liikus tolleaegne kirjavahetus,
kuidas külamehed entusiasmiga oma tahtmise
läbi surusid.

Tekst algab nii: „Meie aeksed mälestused
tulewa põlwe rahwale Aastal 1897.
Kirjutame meie Karel Kalaus Tooma poeg
Kirpust, Josep Pukk Madise poeg Wästrikust.
Sellest on nüüd juba ligi 40 aastat tagasi kui
meie omale akkasime kirikud ja kabeli aeda
tahtma ja paluma aga et se asi seie aiani on
edasi läinud on sellest tulnud, et meil palju
vastalisi on olnud. Aga teie kes neid kirjasid
loete saate ütlema, miks pärast selle asjaga
wasta oldi, selle peale kostame meie, iga üks
oma kasu pärast...“
Leid lõpeb sõnadega:“Head elu ja terwist
tulewa põlwe rahwale sowides Karel Kalaus
Toma poeg Kirpust. Sel 13 mal Nowembril
1897.“
Kogu tekstiga saab tutvuda Avinurme pastoraadis kirikuõpetaja Rene Alberi või koduloomuuseumi juhataja Küllike Pärna juures.
MARIKA OOLBERG

NOORTEKESKUS
TULEB!
Algus 1. lk.

Kes on need inimesed, kes haridus- ja
kultuurikomisjonis kaasa löövad?
Komisjoni hariduse pool on väga tugevalt
esindatud: aseesimees on Ulvi kooli endine
direktor, eluaegne haridustöötaja Ülo
Kukk, hariduse vallast on veel Avinurme
Keskkooli õppealajuhataja, muusikaelu
eestvedaja Urve Tooming ning keskkooli
kehalise kasvatuse õpetaja, ühtlasi maakonna koolispordi juht ja spordientusiast Andres Kallavus, samuti endine siinse keskkooli direktor, praegu Laekvere Põhikooli direktor Arne Labe. Kultuuri poole pealt palusime komisjoni tollase valla noorsootöötaja Anne Veldi ning Kultuuri ja Hariduse
Seltsi “Nurmetuled” juhatuse esimehe, tuntud kultuurientusiasti Ülle Toominga. Komisjoni kaheksas liige on Avinurme koguduse õpetaja Rene Alberi.
Kuidas on volikogu ja vallavalitsus komisjoni tehtud ettepanekuid arvestanud?
Kas komisjoni osa haridus- ja kultuuriprobleemide püstitamisel võiks olla kaalukam?
Ega me suurtest ettepanekutest just rääkida saa. Kui häid mõtteid on olnud, on nendega ka arvestatud. Haridust ja kultuuri
puudutavates aruteludes oleme alati kaasa
rääkinud ja asjasse vajadusel sekkunud.
Nüüd talve eel on probleemiks, kuidas
saaks kruusaaugu kaldapealsele rajatud
terviserajale valgustuse viia, et rada talvel
kasutada suusarajana. Andres Kallavus ja
Rene Alberi koos Meelis Paasiga on suusaraja rajamise algatanud ühiskondlikus korras. Komisjon loodab siin kaasa aidata, et
eelarvesse vajalikud summad saada. Meil
oleks olemas ideaalsed treenerid – kas või
Rene Alberi, kes kunagi spordikoolis on
treeninud koos Andrus Veerpaluga. Selle
idee eluviimine oleks ilus jõulukink nii
noortele kui vanadele suusasõpradele.
Kas aasta jooksul on tekkinud probleeme, millele ehk lahendus veel leidmata?
On sääraseid probleeme. Üks neist on
koostöö mittetulundusühingute vahel. Puudub informatsioon, kes mida teeb. Selles
valdkonnas tuleb tegevust koordineerida.
Samal ajal on just MTÜdes inimesed, kes
kohapeal tahavad midagi teha ja ka teevad.
Nende tegevust tuleb igati toetada.
Olite äsjastel presidendivalimistel Avinurme valla valijamees. Missuguste muljetega pealinnast koju sõitsite?
See oli üks ilus päev. Tänavatel oli väga
palju rahvast ja mina küll ei märganud ei
tänavail ega saalis valijameeste näol mingit
vaenu. Kuna olin Ilvese valija, siis on mul
muidugi väga hea meel, et tema presidendiks sai.
Küsis LINDA KIVISILD
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JÄTKAME UUE
HOOGA

mehed pakuvad tegevust ka noortele jahilaskjatele.
Huviringidest tegutsevad puhkpilliorkester,
erinevad laulukoorid, loovkunsti-, käsitöö-,
liiklus-, showtantsu-, loovmängu-, rahvatantsuning näitering.
Kuigi tegevus on eelkõige suunatud põhikooli õpilastele, arvan, et rakendust leiavad

siiski kõik soovijad.
Täpsem info huvitegevuste kohta on
meie kooli kodulehel aadressil:
http://www.avinurmekk.ee
MARIKA SCHASMIN,
Avinurme Keskkooli huvijuht

Avinurme Keskkooli 1. klassis alustas sellel
õppeaastal kooliteed 12 õpilast. Need on Annemari Aasamets, Rauno Haav, Mikk
Kalavus, Elari Kibuvits, Adrian Matso, Martin Oja, Neeme Pendis, Karmen Pihlak, Leida Pikas, Taavi Pillesaar, Rasmus Vaher ja
Keit Vaher. Nende klassijuhataja on Kaiel
Haav. Juuresoleval pildil ongi terve see tosin
koos klassijuhatajaga.
Kooli pedagoogide rida täienes kahe uue
õpetajaga: muusikaõpetaja on Lii Tooming
ning gümnaasiumi inglise keele õpetaja Tiiu
Palm.
Uut on ka huvitegevuses. Alanud õppeaastal
alustame suusatreeningutega. Treeneriks on
Avinurme koguduse õpetaja Rene Alberi.
Rene on õppinud Otepää Spordikoolis suusatamist ning on selle alaga tegelnud aastaid.
Tore, et meie koolil on võimalik Rene oskusi rakendada.
Spordihuvilistel õpilastel on veel võimalik
osaleda kergejõustiku-, võrkpalli-, korvpallining aeroobikatreeningutes. Kohalikud jahi-

Oleme nüüd koolilapsed.

NATALJA MÄNNISTE foto

KAKS PÕNEVAT KÜLASKÄIKU
18. oktoobril käisid Avinurme Keskkooli õpilased Avinurme Kultuurikeskuse organiseerimisel Jõhvi Kontserdimajas kontserdil
“Noored klassikud”, kus mängisid G. Otsa

nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna meisterdama, TÜ spordihoonesse showtantsu
Muusikakeskkooli orkestrid.
vaatama ja Lõunakeskusesse uisutama.
3. novembril aga sõidavad keskkooli noored
Tartusse Antoniuse Gildi meistrikodadesse
LUULE KUKK

KLAVER OOTAB TOETUST
Avinurme rahvas on teada-tuntud oma muusikatraditsioonide ja muusikaarmastuse poolest.
Nii paljude ja heatasemeliste kollektiividega
ei saa enamik paiku Eestimaal uhkustada.
Uus kultuurikeskuski on meie ühine uhkus,
millega ise oleme nii ära harjunud, et ei oska
seda vääriliselt hinnatagi. Kaugemalt saabujatele, kes esmakordselt siia, oma meelest kaugesse metsakülla tulevad, tekitab see ikka üllatusi. Ollakse ju harjunud, et Eesti omakultuuri, seda, mis sünnib ehedana ja tegemislustist külades, mis hoiab elus laulupidude suurust ja mastaapsust, tehakse enamjaolt vanades, esimese vabariigi aegsetes seltsimajades
või õnnelikumal juhul nõukogude ajal valminud kolhoosiklubides. Nii uhke maja nagu
meil on meie õnn ja kohustus. Kohustus hoida ja areneda, et kestaks laululust ja mürtsuks
muusika.
Majas toimuv sõltub paljuski vahenditest,
inventarist. Puhkpill kajab läbi projekttoetuste saadud europillide uhkelt. Aga klaver, mis
hädavajaliku instrumendina on muusikaõpetuse ja -õppimise ema, laguneb kontsertide ajal
suisa koost.
Nii otsustaski Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts “Nurmetuled” koostöös muusikakol-

lektiividega avada fondi uue kontsertklaveri
muretsemiseks Avinurme Kultuurikeskuse
lavale. Loodame vajalikust ca 400 tuhandest
enamiku saada toetusfondidest. Selge on aga
see, et nii suure summa puhul peab märkimisväärne osa tulema meie enda taskust, et me
ise, veel enam meie lapsed, kasvaks koos
muusika ja selle harrastamise ning õppimisega, et saaks külla kutsuda tuntud muusikuid ja
nautida kauneid kontserte siinsamas - aega,
raha ja bensiinigi säästes. Kõige krooniks aga
Avinurme muusikatraditsioonide areng, tuntus
ja tunnustus.
Unistuse realiseerimiseks kutsuvad
“Nurmetuled” kõiki üles toetama oma panusega kontsertklaveri muretsemist. Olgu see või
ühe klahvi maksumus, on see ikkagi oluline
panus. Nagu ei kõla muusika üht nooti vahele
jättes, nii ei saa klaverit osta poole summa ja
poole helistikuga!
Teadmiseks olgu seegi, et fondis on juba
mitmeid eraannetajaid. Üritust reklaamima ja
innustama sunnib aga tõsiasi, et Kultuurkapitali eraldatud 48 000 tuleb uue aasta algul tagasi maksta, kui selleks ajaks ettevõtmine lootusetuks osutub!

Toetusprojektid on saadetud ja koostamisel
veel mitmesse fondi.
Loomulikult on ka äraütlemisi, millest järeldub, et meie oma maakonna juhid ei oska Avinurme muusikapanust eriti hinnata. Teisalt on
see meie endi tegemata töö ja sedagi saab parandada.
Lisa oma toetus arveldusarvele
10220042309018 märgusõnaga KLAVER.
Teeme teoks oma ühise rõõmu!
Omalt poolt lubame, et kõigi toetajate nimed
saavad põlistatud klaveri kaane all - kokkuleppel koos annetuse suurusega või ilma.
Teadmiseks seegi, et hirm klaveri saatuse pärast, kui selts peaks oma tegevuse lõpetama,
on samuti asjatu. MTÜ põhikirja järgselt lähevad kõik soetatud varad üle kohalikule vallale,
seega jäävad meile kõigile, kuni kajab muusika ses majas. Aidakem siis hoida neid helisid!
“Nurmetulede” nimel initsiatiivgrupp:
ÜLLE TOOMING, MAI TOOMING,
LUULE KUKK, HEIKI KALAUS, MARIS
LAHT, URVE TOOMING, LII TOOMING,
AIME SALMISTU, AIVAR
SAARELA, KÜLLIKE PÄRN
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9. augustil 2006
1. Määrati sünnitoetused a´ 1500.- ja matusetoetus 600 .2. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks:
FIE Uudo Mesi - Kaljura maaüksus, Pukandi m-ü, Pugri m-ü ja
Jüri m-ü Vadi külas.
3. Väljastati kasutusload Jaak Saaremäe elamule ja kõrvalhoonele Maetsma külas.
4. Seoses erakordselt suure tuleohuga keelati võõras metsas
viibimine.
22. augustil 2006
1. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
OÜ Toompuit - Tööstuse tn 3 b Avinurme alevikus;
OÜ Hansura - Tööstuse tn 3 Avinurme alevikus;
Alfred Kõrv - Kaasiku m-ü Änniksaare külas;
Õie Alas - Simura m-ü Ulvi külas.
2. Väljastati ehitusluba Ulvi tugikodu katusekatte renoveerimiseks ning uste ja akende vahetamiseks.
3. Maksti välja sünnitoetused a´1500.4. Anti nõusolek Kõveriku külas asuva Väljara I kinnistu jagamiseks.
28. augustil 2006
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Matusetoetused a´600.Voka Lastekodu neljale Avinurme valla lapsele kooliminekutoetus 1200.Määrati täiendav toimetulekutoetus koolilastega peredele, kellel
on majandusraskused.
3. Toimus arutelu Avinurme Kultuurikeskuse reformimisest.
Vallavanem Indrek Kullami sõnul on plaanis asutuse likvideerimine. Konkursi korras võetakse tööle valla kultuurijuht, kelle
põhitööks jääb kultuuritöö juhtimine nii Avinurmes kui ka Ulvil
ning töö noortega.
Samuti hakatakse otsima juhti valla asutusele „Vallavara haldamine”, mille tegevuseks esialgu on Avinurme Kultuurikeskuse (sh
ujula) ja Ulvi rahvamaja haldamine, edaspidiselt ka elamumajanduse, kooli ja lasteaia haldamisküsimustega tegelemine. Uue
asutuse juht peab oma meeskonna ise looma.
Kuulati vallavanem Indrek Kullami informatsiooni:
Välja on kuulutatud Avinurme Keskkooli õppehoone rekonstrueerimistööde riigihange. Pakkumisdokumendid tuleb esitada
22. septembriks. Ehitustööde algusaeg on oktoober 2006 ning
lõpptähtaeg mai 2007.
6. septembril 2006

2. Kinnitati Avinurme Keskkooli õppehoone renoveerimise riigihanke komisjon:
Indrek Kullam - komisjoni esimees, Indrek Rummel, Indrek Peterson, Aivar Saarela ja Aivar Parfojev.
3. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Vello Zilinski - Separa m-ü Ulvi külas
Ilse Aidma - Laane m-ü Sälliksaare külas.

24. augustil 2006
1. Otsustati müüa kirjaliku enampakkumise korras VAZ 21093
(keskkooli sõiduauto), v.a.1991. Alghind 4000.2. Otsustati kinnitada Ülo Kukk Avinurme Keskkooli õpetajate
atesteerimiskomisjoni liikmeks.
3. Avinurme Keskkooli direktor Aivar Saarela andis volikogule
ülevaate kooliaasta ettevalmistustest.
Kavandatud rekonstrueerimistööde tõttu on koolitöö organiseeritud
internaadi ja spordihoone ruumides. Õpilasi on hetkel 274 (eelmisel
aastal 283).I klassi on esitatud avaldusi 14, paralleelklassid on VI ja
IX, X klassis asub õppima 21 õpilast.
Suurim mure on eelkutseõppega, seni pole selgust, mis sellest saab.
Kindel on, et 12. klassi kutseõpe ning praktika rahastatakse riigi
poolt.
Volikogu liikmete märkused:
Tiina Tuur: Võõrale jäävad selgusetuks Pärniku ringtee suunaviidad.
Vallavalitsus võtab ühendust Maanteeametiga
Arnold Kolli: Probleemne on laste liikumine Pärniku mänguväljakult üle maantee. Tihti tekivad eluohtlikud olukorrad, sest üle tee
joostakse ootamatult.
Arvamus: kavandada vöötrada ning sellega seoses kiiruspiirangud.
Arvi Karu: Pärniku majadevaheliste teelõikude olukord on halb.
Eriti suured augud on 7. maja juures.
Vallavalitsus edastab info maanõunikule, kes valla tänavate ja teedega tegeleb.
Tiina Tuur: Ettepanek raamatupidamisele – rakendada maksmisdistsipliini parandamiseks viivisenõuded.
4. Valla asutuse „Avinurme Soojus” juhataja Aivar Parfojev andis ülevaate ettevõtte tegevustest.
Volikogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks, soojahinda 10
% võrra ei tõstetud, ent kui praegune katel vajab väljavahetamist,
leitakse vajalikud finantsressursid.
14. septembril 2006
1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse valiti volikogu esindajana
Verner Mölder.

1. Väljastati ehitusluba OÜ jaotusvõrgule IMB Puidutoodete AS
väliselektrivõrguga liitumiseks.
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Olavi Mölder - Põllu tn 28-1
Verner Mölder - Põllu tn 28-2
Jaan Tooming - Põllu tn 28-3
Kalju Veevel - Põllu tn 28-4
Tõnu Kalavus - Põllu tn 28-5
Aivar Parfojev - Põllu tn 28-8

2. Otsustati valla ametiasutuse struktuurist koondada alates 15. oktoobrist maakorraldaja ametikoht.

18. septembril 2006

4. Kinnitati lisaeelarve summas 117 940 krooni.
Lisaeelarve tulud on kõik sihtsuunitlusega:
Kultuuriministeeriumist ja Hasartmängumaksu Nõukogust laekus
63 000 krooni, millest Avinurme Raamatukogule 35 000.- ja Ulvi
raamatukogule 15 000.- riigipoolne toetus raamatute soetamiseks.
Avinurme Kultuurikeskuse projektile „Avinurme naiskoori ja puhk-

1. Määrati sotsiaaltoetused:
Prillitoetus taotlejatele kogusummas 900.-; abivahendite eest
tasumine 280.-; täiendav toimetulekutoetus 750.- ning I klassi
õpilaste töövihikute eest 3 600.-

3. Ülevaate vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise hetkeseisust andis Avinurme Vee-ettevõtte juhataja Ülo Karro.
Käsil on eskiisprojekti koostamine, esialgsed skeemid on kooskõlastamisel Maanteeametis. Kui Maanteeametilt on kooskõlastus
saadud, toimuvad läbirääkimised kinnistuomanikega, kelle maadele
trassid paigaldatakse.
Riigihange töövõtja leidmiseks korraldatakse novembrikuu lõpus.
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pilliorkestri kevad-suvised kontsertreisid mööda Eestimaad“ –
4 000.Avinurme Raamatukogu projektile „Roosa muinasjutupäev“ 4 000.Avinurme Koduloomuuseumile 5 000.- arhiivi korrastamiseks.
Maavalitsuselt laekus 14 700. - Sellest läks 8 000.- perehooldusele, 4 700.- projektile „Ujumise algõpe” ning 2 000.- lõunaregiooni tantsupeo toetuseks.
Hasartmängumaksu Nõukogu toetas Peipsi mängude korraldamist
5 000 krooniga. Projekti esitas Avinurme Kultuurikeskus.
IVOL toetas koorimuusikapäeva 4 000 krooniga. Projekti esitas
Avinurme Kultuurikeskus
Riigilõivu tulu ülelaekumine oli 3 400 krooni - kulu on tehtud vallavalitsuses.
Vallavalitsuse kantselei tulu oli 23 360 krooni, millest 9 800.– on
kulu riigihanke korraldamiseks, 4 080.- notaritasud ja riigilõivud,
2 520.- maa erastamise ja -mõõtmise kulud, 4 800.- lastelaagri
kuludeks, 2 160.- on hoiuste intressid.
Tulu 1 400.- laekus oksjonimaksudest.
Tulu maakorraldusele 2 400.- -maa mõõdistamine plaani alusel.
Tulu Avinurme Raamatukogule 680.- paljundustööd.
5. Arutati eelmises vallalehes väljatoodud revisjonikomisjoni akti.
Valla ja MTÜ Avijõe Seltsi vaheline arusaamatus 2005. aasta pütilaada rahastamise küsimustes (revisjonikomisjoni aktis nimetatud 40 000 krooni osas) jäi lahendamiseks vallavalitsusele.
Urmas Rosina võlgnevusest arvestati maha kultuurikeskuse kohviku laudade ja toolide maksumus summas 55 000 krooni (10 lauda
‘a 1900 krooni ja 60 tooli ‘a 600 krooni).
6. Valla arengukava koostamise hetkeseisust andis ülevaate arengukava koostaja Küllike Pärn.
Uus arengukava koostatakse aastateks 2007 – 2013. Olemas on
hea ja põhjalik olukorra kirjeldus. Hetkel käib töö arengueesmärkide ülevaatamisega, SWOT-analüüside täiendamisega ja sellest
tulenevate olukorra ja arenguanalüüside täiendamisega, samuti eri
valdkondade koostöö tasakaalustatuse analüüsiga. Eesmärk on, et
oktoobrikuu lõpuks erinevate valdkondade komisjonid oma analüüsid lõpetavad ja põhimõttelised tegevuskavad koostavad. Arengukava projekt tuleb vallavolikogule esitada 15. novembriks.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA

Ehitajaks valiti
AS Paide MEK
Vallavalitsuse poolt väljakuulutatud Avinurme Keskkooli rekonstrueerimistööde riigihanke konkursi lõpptähtajaks oli 22. september. Osales viis
ettevõtet: AS Paide MEK, Ferdmaster OÜ, AS Linnaehitus, AS EVIKO
ning AS Merko Tartu. Vähempakkujaks osutus AS Paide MEK.
Kooli õppehoone remont peab lõppema tuleva aasta kevadel.

EI KULUPÕLENGUTELE!
* KEVADISTE KULUPÕLENGUTE VÄLTIMISEKS TULEB
MAAVALDUSED KORRASTADA SÜGISEL *
Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat varalist ja keskkonnakahju, tuleb maavalduste korrastamisega alustada sügisel, kui on
võimalik viimast korda niita suuremad heinamaad ja õuealad.
Keskkonnainspektsioon on teinud ettepaneku metsa- ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõudeid käsitleva regulatsiooni
muutmiseks ning selle kohaselt võib kulupõletamine olla alates
järgmisest aastat täiesti keelatud.
5. septembril toimunud Päästeameti ja Keskkonnainspektsiooni
juhtide ühisel nõupidamisel analüüsiti koostööd kevadel ja suvel
aset leidnud metsa- ja maastikupõlengutel ning arutati, kuidas tõhustada loodustulekahjude ennetamist.
Keskkonnainspektsioon on algatanud keskkonnaministri määruse
muutmise eelnõu, mis sätestab tuleohutusnõuded metsa- ja muu
taimestikuga kaetud aladel ning mille kehtiva redaktsiooni kohaselt
võib kulu põletada kevadel kahe nädala vältel pärast lume sulamist.
Muudatusettepaneku kohaselt kaob võimalus kevadel kulu põletada, mistõttu tuleb maaomanikel üha enam mõelda oma maavalduste
korrastamisele sügisel.
Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Tarvo Roose sõnul
looks uus regulatsioon olukorra, kus avalikkusele on võimalik anda
üks ja selge sõnum: kulu põletamine on keelatud. "Praktika on näidanud, et praegune olukord, kus kulupõletamine on lubatud kahe
nädala vältel pärast lume sulamist, annab inimestele võimaluse seda üsna meelevaldselt interpreteerida ning kulu põletada ka siis, kui
tuleohtlik periood looduses juba alanud on," tõdes Roose.
Vältimaks kulupõlengutest tekkivat keskkonnakahju ja ohtu inimeste varale, kutsuvad Päästeamet ja Keskkonnainspektsioon maaomanikke üles korrastama oma maavaldused juba sügisel.
"September on suurepärane aeg, et suve jooksul kasvanud rohi
oma maavaldustel ja majaümbrustes ära niita," märkis Päästeameti
peadirektori asetäitja Alo Tammsalu. "Kuidagi ei tahaks tänavuse
aasta kordumist, mil rekordarv metsa- ja maastikupõlenguid tõid
kaasa enneolematult palju inimohvreid ja suuri varakahjusid. Neli
hukkunut ja 76 hävinud hoonet on lubamatult palju," lisas Tammsalu.
Tarvo Roose hinnangul peaks avalikkus hakkama mõistma, et
inimese enda ja tema vara kõrval pole vähetähtsad ka keskkonnakahjud, mida põhjustavad kümnete ja sadade hektarite kaupa põlevad rohumaad ja metsad.
Selle aasta esimene kulutuli registreeriti 4. aprillil ning kuni mai
lõpuni registreeriti kokku 4774 metsa- ja maastikupõlengut. Kulutule tagajärjel hukkus neli inimest ning hävis 76 hoonet. 5. septembri seisuga oli metsa- ja maastikupõlenguid registreeritud 6533.
RAIN PORSS,
Päästeameti pressiesindaja
LEILI TUUL,
Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik

Avinurme Vallavalitsuse töötajate vastuvõtuajad ja telefonid
INDREK KULLAM
IMBI KAARAMA
MARIKA OOLBERG
HELI KALAUS

vallavanem
vallasekretär
sekretär-asjaajaja
pearaamatupidaja

HELJU PAAS
ARVI LIIV
KÜLLIKE PÄRN
KAJA LABE
JUTA ROHI

sotsiaalnõunik
maanõunik
arendusspetsialist
kassapidaja
elamumajanduse asjaajaja

E 9.00 – 15.00
E – N 9.00 -17.00
E – R 9.00 – 16.30
E 10.00 – 16.00
N 10.00 - 12.00
E ja N 9.00 – 16.00
E 8.30 – 15.00
E – R 9.00 – 15.00
E 10.00 – 13.00

33 97 431
33 97 431; 52 98 874
33 97 431
33 97 521; 33 97 431
33 97 421; 33 97 431
33 97 442; 33 97 431
33 97 431; 51 76 065
33 97 521
33 97 431
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IKKA ON TÖÖD TEHA!
Septembrikuu keskel pidas Avinurme mees
Silla Reinalt oma 75. sünnipäeva. Pidu oli
tasemel – kõige kaugemad külalised olid kohale tulnud Ameerikast: tütretütar Heili koos
hindust abikaasa Amariga.
Elu on kummaline. Tollal 25aastane Heili
sõitis neli suve tagasi läände vabal soovil ja
tahtel, vanaisa Reinalt pidi 9. klassi koolipoisina asuma teele ida suunas sunnikorras tapivagunis. Tema reis oli küll mõnevõrra lühem –
koos isa Mihkli ja ema Liisaga viidi nad Novosibirski oblasti Vengerovski rajooni
Vosnessenka külla. Seal ristusid ja liitusid
Reinalt Silla ning samuti väljasaadetud endise
Piilsi kooliõe Hilme Reisenbuki eluteed alatiseks. Seal tuli ilmale Heili ema Liidia ja paar
aastat varem tütar Vilma. Siberist tagasi koju
jõuti alles 1957. aasta jõululaupäeval. Heili
Ameerikast tagasipöördumise plaane esialgu
ei pea: pooleli on õpingud sealses ülikoolis ja
elu on Washingtonis kenasti sisse seatud.
Aga juubelilauas oli Reinaltile veel teisigi
väga olulisi külalisi: Avinurme jahimeestelaskesportlaste tänased eestvedajad Riho Pärn
ja Raivo Oja. Sest Reinalti – passi järgi küll
Reino, aga selle nimega ei kutsu teda kodus
isegi naine mitte – mõtted on suure osa ööpäevast seotud ikka Maetsmas asuva Avinurme
lasketiiru ja selle üha kestva laiendamisega.
Suvel anti lasketiirule isegi Reino nimi, seda
tänuks aastakümneid kestnud eestvedamise
tunnustuseks.
Käisin koos Reinalt Sillaga seda lasketiiru
uudistamas. Eemal metsade vahel asuv lagendik võtab üha suuremaid mõõtmeid.
“Heitemasinad paigaldasime putkadesse juba
paarkümmend aastat tagasi,” seletab vana jahimees. Heitemasinaid on vaja selleks, et need
laskuritele liikuvad märgid ette söödaksid –
selgitatakse asja.
Siin on maha peetud mitmed maakondlikud

ja vabariiklikud võistlused. Kaarrajal harjutavadki parajasti kätt ja silma Avinurme Keskkooli noormehed.
“Igas neljaliikmelises võistkonnas peab ka
noorlaskur olema. Siis, kui siin alustasime, oli
meie noorlaskur Riho Pärn,” täpsustatakse
asja. Jah, meeste vanusevahe on veerandsada
aastat. Eks näita see mõlema püsivat truudust
oma hobile.
Võistlustel teevad tavaliselt kaasa ka veteranid. Ja ilma Sillata tähtsatele võistlustele ei
minda. Neid diplomeid ja karikaid, mis tema
auhindadeks saanud on, ei jõua kõiki ühekorraga ülegi vaadata. Avinurme Koduloomuuseumile oleks see väärtuslik täiendus.
Lasketiiru algus ulatub üsna kaugesse
aega.1970ndail tegutsesid siinsed jahimehedlaskurid osalt Jõgeva Jahindusklubi, osalt Põlevkivibasseini Jahindusklubi nime all, seega
kahes sektsioonis, sest Avijõgi tõmbas kahe
klubi vahele loodusliku piiri. Reino Sild oli
aastaid kohaliku jahindusseltsi esimees ja klubi nõukogu liige. Nüüd on jahimehed koondunud oma mittetulundusühingusse. Kohaliku
jahtkonna esimees on praegu Jaan Pärn. Tema
eestvõttel hakati lasketiiru kaasajastama, pikendati kuulilaskerada.
Olles ise tollases Avinurme tünnitehases
autojuht, tuli lasketiiru ehitustööde hakul abi
organiseerida küll tünnitehasest, küll kohalikust kolhoosist, küll maaparanduse meestelt.
Ja eks jahimehi olnud ka pea igas ettevõttes.
Nii et aidati meeleldi.
Kuulilaskmise lasketiiru ümbrus on piiratud
suurte muldvallidega. Ükski kuul ei tohi siit
kuhugi eksida. Kohapeale on veetud elektrikaablid, sest mööda raudteerelsse (muidugi on
need pärit kunagiselt Sonda – Mustvee raudteelt ja just Reino poolt välja kaubeldud) liikuvatele papist põdra, metssea või teiste ulukite
makettidele peab üks õige jahimees 100 meetri

kauguselt õigesse kohta kindlalt pihta saama.
Jahilaskespordi tänane eestvedaja Riho Pärn
ütleb, et säärase mastaabi ja võimalustega lasketiire on Eestis veel vaid mõni üksik.
“Kui Reinalt veerandigi sellest ajast kodusele ehitamisele oleks kulutanud, mis ta lasketiirus mööda saadab, oleks meie oma tööd ammu tehtud,” sõnab koduõuel kaasa Hilme.
Tõepoolest, vana sünnikodu Avinurme –
Kalmaküla tee ääres Jõemetsas ootab juba
aastaid remonti. Aga ikka ei jätku aega. Ometi
on viimastel aastatel õuele kerkinud kena
saun. Aida, töötoa ja garaažiga kõrvalhoone
on veel päriselt lõpetamata. “Kõik oleme teinud oma kätega, vahel on appi tulnud ka poeg
Tarvo ja lapselapsed Raido ja Heido,” räägib
pererahvas. Ka Tarvo käib isa jälgedes. Alustades juba 12-aastase koolipoisina jahisarve
puhumise võistlustel, tulid varsti ka diplomid
jahilaskmises.
Tegelikult on Reinalt ja Hilme ühe uue kodu
pärast Siberi-sõitu juba ehitanud. See asub
Avinurmes Ööbiku tänavas. Aga tütred sirgusid ja läksid oma teed. Avinurmes asutas pere
poeg Tarvo. Siis läks ema Liisa igavikuteele,
mõni aasta hiljem järgnes isa. Sünnikodu jäi
tühjaks. “Ega ma siis pensionipõlves pea vahtima, käed rüpes ja laskma kodul laguneda,”
õigustab mees, kui kõrvalised arvavad, et kas
just peab nii palju rahmeldama.
Jaht ja lasketiirus käe harjutamine pole Silla
ainsad hobid. Vanas Piilsi koolimajas peetavatel külaseltsi pidudel on Reinalt ja Hilme
“teenelised estraaditähed”. Nende esitatud
nalju, aga ka Reinalti meisterlikku suupillimängu on kuuldud ka Avinurme lavadel. Oma
ümmarguse tähtpäeva kohta arvab juubilar, et
75 pole mehele miski vanus. Tööd on vaja
veel teha.
Juttu ajas LINDA KIVISILD

VÕISTELDI
JAHILASKMISES
24. septembril peeti Avinurme lasketiirus
Mihkel Kaasiku III mälestusvõistlused jahilaskmises. Võistlused peeti noortele
(sündinud 1986 ja hiljem), absoluutarvestuses
ning veteranidele (sündinud 1951 ja varem).
Mihkel Kaasik on mees, kes hakkas praegusel lasketiirul jahilaskmisega tegelema juba
1950ndatel aastatel ja ehitas välja toonase
esimese lasketiiru. 1970ndatel jätkas tema
tööd Reinalt Sild. Mihkel Kaasik oli väga hea
laskja, viimati võistles ta oma 93. sünnipäeval
neli aastat tagasi.
Avinurme noorlaskureist oli seekord parim
Siim Suvi, kellel jäi esikohast puudu vaid üks
punkt. Noorteklassis võistlesid 15 osavõtja
seas tublilt Avinurme poisid Martin Oja, Risto Raimets, Andres Tooming, Karl Kullam ja
Tanel Oja, kellele see oli esimene võistlus.
Kuulilaskmises osales 23 meest, kellest
võitja oli avinurmik Sulev Tooming.
Üldarvestuses jäi 47 võistleja seas Siim Suvi
Reinalt Sillal on alles vana taskumärkmik, kus kirjas, et pildil olev praegune kena jahimajake toodi neljandaks.
kehva osmina siia kohale 1986. aastal. Vasakul ülal: Reinalt võistlushoos. All: Avinurme jahilaskuMARGE PÄRN,
rite võidukarikad.
MARGE PÄRNA ja LINDA KIVISILLA fotod
võistluste peakohtunik
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Meie kolmas vastaja selles lugudesarjas pärast Dagmar Oja ja Aivar Hallerit on Annely
Altpere.
ANNELY ALTPERE lõpetas Avinurme
Keskkooli 2003. aastal. Lemmikaineks oli
Annelyle koolis kirjandus, ent 11. klassi lõpul, 12. alguses hakkas tütarlaps huvi tundma ehtekunsti vastu.
Algul oli see mul lihtsalt uitmõte, nagu esimese
klassi lapse unistus saada lauljaks või tantsijaks.
Kindlama kuju võttis idee siis, kui klassivend
Ragnar Oja rääkis, et keegi tema tuttav oli mingisuguses Viru-Nigula koolis sepaks õppinud. Otsisin täpsemat infot internetist. Esialgu tulutult,
sest kool oli hoopis Eesti teises otsas, VanaVigalas. Järsku oli soov sinna minna üüratu.
Oleksin Avinurmest ära läinud, aga sepatöökiviraiumise eriala nõudis keskharidust.
Kuidas teised mu tulevikuvisiooni suhtusid?
Mõni sõber materdas ideed halastamatult, teine
oli lausa vaimustuses. Ema ohkas ja ütles: ”Ära
ainult keevitajaks mine.”
Sügisel saigi koos Ragnariga Vigalasse mindud. Oktoobris ühines meiega Veiko Liiv, kes oli
Avinurmes aasta enne meid lõpetanud.
Esimene aasta oli minu jaoks raske. Ühiselamu
oli üks kole kogemus, totralt rangete reeglitega.
Mind pole kunagi niimoodi piiratud! Suhtlesin
vähestega. Kohanemine võttis aega.
Ent järgmine kursus oli see-eest lihtsalt suurepärane. Tuli palju uusi huvitavaid inimesi. Sepad
hakkasid rohkem kokku hoidma - tekkis isegi
omamoodi traditsioone. Enamik tunde oli loomulikult töökojas, nii et ülejäänud õpilasi suurt ei
näinudki.
2004. aasta suvel olin kaks kuud Saksamaal
kivitöö praktikal. Euroopa Liidu rahadega Eesti
Leonardo keskuse vahendusel. Elasin väga ilusas
kohas firmaomaniku peres. Õppisin selle ajaga

Ateljees tööhoos.

Foto koduarhiivist

KUIDAS LÄHEB, ANNELY?
seal rohkem kui aastaga koolis. Areng pidi
töödes näha olema. Kui üks taies valmis, pidi
järgmine hoopis keerukam olema. Igaühes oli
omamoodi väljakutse. Kui koolis sai töö valmis ühe-kahe kuu jooksul (minul vähemalt),
siis seal pidin hakkama saama ühe-kahe nädalaga. See aeg oli lihtsalt iseenesestmõistetavalt piisav.
Kivisse võis vabalt valitud mõtted panna,
vajadusel juhendati. Töödeldav materjal
(sellest tulenevalt ka tööriistad) oli kooli
omast hoopis erinev – liivakivi. Meil Eestis
lihtsalt pole raiumiseks sobivat liivakivi, sellepärast kasutasime koolis dolomiiti ja graniiti. Üks töö lubati ka kodumaale kaasa tuua.
Selle tassimine osutus parasjagu keeruliseks,
sest Riias oli ümberistumine. Aga nüüd seisab
punane liivakivi vanematekodus kadaka all ja
lubab samblal endale peale kasvada.

Praegu töötan koos kahe endise Vigala sepaõpilasega Tauno Kangro Skulptuuristuudios.
Kõik tuttavad, kes ateljees käinud, kiidavad siin
valitsevat miljööd. Taunol on oma väljakujunenud maitse ja oskus luua hubast keskkonda.
Stuudios on külluseni vanavara, siin on antiikmööbel, loomanahad, kamin ja küünlad... Kõlab
ju hästi?
Tööle sain siia oma õpetaja Raimo Kuusiku
kaudu, kes soovitas proovima tulla. Nüüdseks
olen olnud aastakese vahavalaja ametis. Olen
killuke pronksivalu protsessist. Vana-Vigala
Tehnika- ja Teeninduskoolis oli pronksivalu
õppekavas ette nähtud, kuid reaalselt tunde ei
toimunud, sest vajalikku ahju pole siiani valmis
saadud. Võib öelda, et mu praegune amet on
õpingutega teoreetiliselt seotud.
Nii et - kuidas mul läheb? Päris hästi, arvan
ma.

PRILLID SAHTLISSE!
Paar aastat tagasi hakkas mulle tunduma, et
nägemine on äkki nõrgemaks jäänud. Kui läinud suvel silmaarstilt tugevamaid prille nõutama läksin, ütles doktor pärast põhjalikke uuringuid: “Mõlemal silmal kasvab katarakt, hallkae. Tuleb opereerida.”
Lõikusjärjekord kestis aasta. 3. oktoobri varahommikul istusime tosinakesi reas Tallinna
Silmakliiniku ambulatoorses osakonnas. Kõigepealt tegelesid meiega hoolitsevad õed, kes
silmi veel kord kontrollisid, rõhku mõõtsid ja
tilgutasid silma silmatera laiendavaid ning tuimestavaid ravimeid. Oma riided tuli vahetada
haiglariiete vastu. Siis oligi aeg minna opitoa
ukse taha. Veel viimased silmatilgad ning rahustitablett. Opilaual lamades kaeti kogu nägu
kinni, ainult opereeritava silma kohale jäeti
tilluke ava. Piiluda ei saanudki. Aga doktor
Elle Kala andis opi käigus väikese “repotaazi”,
mida ta parajasti teeb. Valus ei olnud, veidi
ebamugav muidugi.
Operatsioon kestis ehk kümmekond minutit.
Silma tehti tilluke haav, mille kaudu lõhustati
ja eemaldati tuhmunud silmalääts ultraheli abil.
Samast avast suruti läätsekapsli kotti tehislääts.

Mingit õmblust silmale ei tehtud.
Pärast operatsiooni võisin kohe tõusta. Edasi
puhkeruumi sõidutati aga ratastoolis. Seejärel
kaeti silm sidemega ja istusime taas tunnikese
reas nagu silmaklapiga mereröövlid. Kella kahe paiku võisin haiglariided seljast võtta. Aga
hea, kui seejärel keegi saatjaks on – ühe silmaga on kodutee siis kindlam.
Silmaside võeti ära järgmisel hommikul ning
kontrolliti ka nägemist. “Nägemine on 1,0!”
õnnitles mind tohter. Tõepoolest, nägin tabelil
selgelt kõiki arve, mida näidati. Kuu-poolteise
pärast määrab doktor mingid vahepealsed prillid – seda vajab ikkagi teine silm. Seni kasutasin lugemiseks prille tugevusega +3,75 ja kaugele vaatamiseks +1,75.Teise silmaga kordub
eelräägitud lugu mõne aja pärast, vahe peab
olema vähemalt kolm kuud. Lõikuse eest tasub
Haigekassa, oma taskust ei pea midagi lisama.
Tüütu on muidugi see, et pärast oppi peab
viie nädala jooksul silma rohtu tilgutama –
alates viiest tilgast päevas ja lõpetades ühega.
Aga sellega saab hakkama. Ka võib olla silmas
kerge hõõrumistunne või vesitseb silm veidi.
See käib asja juurde. Keelatud on kummardu-

mine ja suurte raskuste tõstmine. Aga liikuda
ja kergemaid kodutöid teha võib, ka veidi lugeda ja telerit vaadata. Kõige keelatu ja lubatu
kohta antakse kaasa kirjalik teave.
Kellel silmadega sama mure – ärge peljake,
võtke lõikus ette! Vanusepiiri see lõikus ei sea,
tohtril on olnud ka 90aastasi patsiente. Enne
lõikust tuleb kindlasti oma südame- ja muud
rohud sisse võtta. Ka peate oskama öelda, milliseid ravimeid täpselt tarvitate. Aega tuleb
varuda pool päeva kindlasti. Tohtrid ja teadus
on tänapäeval väga targad ning tasemel. Prillid
võite edaspidi sahtlinurka peita.
LINDA KIVISILD,
vallalehe toimetaja

NB! NB! NB!
Kolmapäeval 8. novembril kella
10st on Avinurme sotsiaalmajas silmaarsti vastuvõtt. Võimalik tellida
prille ja mõõta silmarõhku.

Avinurme Valla Leht
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19. juulil 2006 sündis Avinurmes
MIA-LIISI MÄGI.
Ema Tatjana Gratšjova. Isa Roman Mägi.

11. augustil 2006 sündis Alekere külas
ANETE HINRIKUS.
Ema Katrin Kuus. Isa Enn Hinrikus.

LUDMILLA AUN Adraku külas
19.06.1914 - 24.08.2006

ARNOLD LAURINGSON Alekere külas
10.10.1925 - 29.08.2006

ARNOLD KRUUP Paadenurme külas
13.09.1930 - 27.08.2006

ILVE-ARMILDE KALAUS
Änniksaare külas
10.06.1920 – 14.09.2006

75
AINO NÕMME

9. novembril

AGNES LAANEVÄLI

17. detsembril

85
PAUL MÄGI

15. detsembril

94
ELSARETTE RAJA

27. detsembril

96
ARMILDA-VILHELMINE LIIV 4. detsembril
ERNA KULL

22. detsembril

TARVO AASAMETS Avinurme alevikus
26.08.1937 - 28.08.2006

Avinurme Vallavalitsus

Lugupeetavad
juubilarid-isetegevuslased!
Laupäeval 14. oktoobril kell 20.00Avinurme
Kultuurikeskuses HOOAJA AVAPIDU.
Reedel, 20. oktoobril Avinurme Kultuurikeskuses FILMIÕHTU.
Laupäeval, 21. oktoobril kell 16.00
Avinurwme Kultuurikeskuses
segakoori
NOORUS kontsert. Pääse 15.Laupäeval, 28. oktoobril kella 19.00—24.00
Avinurme Kultuurikeskuses DISKO. DJ Edvin
Paidest. Pääse 30.-

Reedel, 10. novembril Avinurme Kultuurikeskuses ISADEPÄEVA tähistamine.
Teisipäeval 14. Novembril kell 12.30 VAT
TEATRI kogupere-etendus LEND ÜLE
OOKEANI
Laupäeval, 25. novembril Ulvi Rahvamajas
KADRIPÄEVAPIDU.
Pühapäeval, 3. detsembril , 1. advendil kell
17.00 Avinurme kirikus advendiaja alguse
KONTSERT-JUMALATEENISTUS.
Teisipäeval, 5. detsembril kell 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses Vana Baskini Teater
etendusega VÄLJASPOOL HOOAEGA.

Pühapäeval, 29. oktoobril Avinurme naiskoor Tallinnas ENLS naiskooride ühiskontserdil: Heino Lemmik 75, Anti Marguste 75, Laupäeval, 16. detsembril kell 19.00 AvinurAlo Ritsing 70, Lembit Veevo 80.
me Kultuurikeskuses SUUR JÕULUPIDU.
Kolmapäeval, 1. novembril kell 19.00 Avi- Reedel, 22. detsembril Avinurme Kultuurinurme Kultuurikeskuses Rakvere Teatri eten- keskuses AVINURME KESKKOOLI JÕUdus BOOB TEAB. Pääse 70.- ja 55.LUPIDU.

Ootame oma ridadesse uusi liikmeid
Kui Sind huvitab Kaitseliidu tegevus, võta
ühendust Kaitseliidu Alutaguse Maleva
Avinurme Üksikkompanii juhatusega. Selleks,
et saada liikmeks, on vaja:
• Rääkida kõigepealt kompanii pealikuga,
kellega koos saad arutada, millised on Sinu
soovid ja millised on pakutavad võimalused.
• Täita avaldus - blanketi saab kompanii
pealikult.
• 3 fotot, passi koopia ja lühike
elulookirjeldus.

• Käia perearsti juures, et saada tõend
Kaitseliidu liikmeks sobimise kohta.
• Kolm soovitajat Kaitseliidu liikmete seast.
Usu, Kaitseliidus on päris huvitav. Tule ise
ja võta sõber kaasa!
Info saamiseks pöördu Avinurme Üksikkompanii pealiku Taavo Pillesaare poole tel
53 437 274 või üksikkompanii juhatuse sekretäri Marika Oolbergi poole tel 56 460 702.

30
LII TOOMING
Avinurme naiskoori laulja

23. novembril

45
TIIU PALM
Avinurme naiskoori laulja

18. detsembril

50
EVI HARKMANN
Avinurme naiskoori laulja

22. novembril

60
HANS MÕTTUS
Avinurme meeskoori laulja

15. novembril

70
ELGA EIMLA
memmede ansambli laulja

23. novembril

Avinurme Kultuurikeskus
Kultuuri ja Hariduse Selts
“Nurmetuled”
õnnitleb oma juhatuse esimeest

ÜLLE TOOMINGAT
50. sünnipäeval
ning soovib jätkuvat
tegutsemislusti kultuuripõllul!

Kaitseliitlane MARIKA OOLBERG

MEIE LUGEJATELE
Avinurme Valla Lehes on võimalik minimaalse tasu eest avaldada mitmesugust reklaami, ostu- ning müügikuulutusi, õnnitlusi,
leina-, kaastunde- ning tänuavaldusi. Tehke
õnnitlusüllatus juubilarile, pulmapaarile või
vastse beebi vanematele!

Soovi korral võtke ühendust Avinurme
Kultuurikeskusega tel 33 97 483 või saatke
soov otse toimetusse aadressil:
Avinurme Valla Leht 42101 Ida-Virumaa;
e-post: vallaleht@avinurme.ee

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

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

10. ja 24. novembril
ning 8. ja 22. detsembril
kella 9.00 – 10.00 on
Avinurme Kultuurikeskuse juures

HANSAPANGA
PANGABUSS.
Trükk: OÜ Vali Press
Põltsamaa

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

