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Jaanuar — veebruar 2007

15 aastat
AVINURME VALDA

Aime Salmistu ja Peeter Velt hoiavad täna oma „esimest lapsukest” üsna rõõmsalt käte vahel.
LINDA KIVISILD

10 aastat ja 50 numbrit
Tähelepanelik lugeja ehk märkab, et
seekordse lehenumbri taga seisab järjekorraarv 50. Aga märkida saab veel
teistki ümmargust arvu – just 10 aastat
tagasi nägi ilmavalgust esimene vallaleht.
Kuidas oma lehe tegemine alguse sai?
Kes on lehte kümne aasta jooksul teinud? Tuletame neid aastatetaguseid
aegu meelde.
Esimese lehenumbri panid kokku
AIME SALMISTU ja PEETER VELT.
Aime Salmistu: Olime 1997. aastal
Peetriga mõlemad vallavolikogu kultuurija hariduskomisjoni liikmed. Eks me ise
tegimegi volikogule ettepaneku, et oleks
vaja oma valla lehte, kus vahendada teavet
valla elu sündmustest. Siis polnud ju arvuteid ega mobiiltelefone, millega teateid
kiiresti edasi anda.
Ja et me ise sellest rääkima hakkasime,
siis antigi meile ülesandeks lehte tegema
hakata. Mina olin selleks ajaks juba 15 aastat vallas töötanud, tundsin inimesi ja olukorda – minu hooleks jäi materjali kokkusaamine. Peetrile jäi lehe tehniline pool.
Peeter Velt: Mina olin siis Avinurme
Keskkoolis õpetaja ja jagasin siinkandis
arvutitest vist kõige rohkem. Eks sealt töö
käigus need oskused tulid.
Ega lehe juures tollal arvutiga väga palju
teha saanudki. Valla materjalid võtsime
disketile, muud lood olid kõik käsikirjas.

A. S. Artiklite kokkusaamine oli kõige
suurem ja väga tüütu töö. Igaühte tuli mitu
korda paluda. Ja ega meil mingit lugude
toimetamist olnud – nii nagu nad tulid, nii
nad lehte läksid. Trükikoja korrektor küll
luges lehe üle.
P. V. Esimene leht oli formaadilt sama
suur nagu praegune „Põhjarannik”, küll
ainult neli lehekülge. Trükkisime KohtlaJärvel. Trükikotta viisime materjalid ise.
Lehekülgede kaupa olime lood jaotanud,
aga kujundus ja küljendus tehti trükikojas.
A. S. Esimest lehte oli valmis kujul tore
vaadata küll. Trükkisime seda 1000 eksemplari ja jagasime külades tasuta, postiljonide abil.
P. V. Teist lehte tegime juba vähem, vist
700. Ja formaadilt oli teine leht poole väiksem, just nagu praegune, 8 lehekülge.
A. S. Esialgu oli paan, et leht ilmuks iga
kuu. Nii paar numbrit tuligi. Aga oma tegemiste kõrvalt oli see ikka väga suur töö.
Kõik autosõidud, telefonikulud ja muu tuli
oma kulude ja kirjadega teha, midagi me
selle töö eest ei saanud.
P. V. Eks sellepärast see lehetegemine
lõppeski, et aega kulus omajagu. Ja ega
kohtadelt mingit huvi asja vastu ei näidatud, et oleks tulnud kaastöid või vastukajagi. Nii see asi hääbuski, kuigi tollal oli vallaleht ainus kohaliku info vahendamise
võimalus.

• 13. veebruaril 1992 kinnitas Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu Presiidium Avinurme valla
omavalitsusliku staatuse.
• Esimene vallavanem oli AIME SALMISTU
(vasakul pildil). Alates 24.11.1993 oli vallavanem ANTS RUMMEL ja 21.11.2002 INDREK KULLAM.
• Vallavolikogu esimees on olnud aastast
1993 ÜLO KUKK, aastast 1996 INDREK
KULLAM ja aastast 1999 JÜRI-HENN UUETOA. Praegu juhib volikogu ANTS
RUMMEL
• 20. mail 1992 kinnitas tollane riigiminister
Uno Veering valla lipu ning vapi, mille kavandas Priit Herodes.
• Vallal on 196 km2 maad, sellest 70 % on
kaetud metsaga.
• Vallas elab (01.01.07.) ca 1600 inimest, külasid on 16.
• 1996 alustati valla üldplaneeringu koostamist, mille esimene etapp valmis aasta lõpuks.
• 28. veebruaril 1999 avati pidulikult Avinurme Kultuurikeskus. Vallavalitsus kolis Kultuurikeskuse hoonesse 15. mail 2000.
• 2002 uuendati alevikku läbiv maanteekate.
Avijõe Seltsi eestvõttel ehitati staadionile laululava, üldtualetid, asfalteeriti juurdepääsutee
ning rajati elektrivarustus.
• Haridus- ja kultuuriasutustest tegutsevad
vallas Avinurme Keskkool ja lasteaed, Avinurme Kultuurikeskus ja Ulvi Rahva Maja, Avinurme Koduloomuuseum, Avinurme ja Ulvi
raamatukogu.
• Avinurme alevikus on olemas perearst ja
apteek, tuletõrje, politsei, kirik ja ujula. Sidejaoskond on Avinurmes ja Ulvil ning Ulvil
velskripunkt. Valla asutused on veel Avinurme
Vee-ettevõte ja Avinurme Soojus.
• Erafirmadest on suuremad puidutöötlemise
ettevõtted AS E. Strauss, AS Nexus, OÜ
Alfrina, IMB Puidutoodete AS, OÜ Puunõu,
OÜ O.V. Mölder, OÜ Roserel, Hansura OÜ,
Toompuit OÜ ja OÜ Savarmu Puit, on autoteenindus ja bensiinijaam, ehitusmaterjalide
kauplus ja lillepood, OÜ Birger valmistab prügikonteinereid. Nii Avinurmes kui Ulvil on
toidukauplused, Ulvil õli- ja tehnikaäri ning
baar Otto ja Poeg.
• Vallas on 14 mittetulundusühingut.
• Iga aasta jaanilaupäeval, 23. juunil peetakse
Avinurmes traditsioonilist pütilaata.
• Avinurmest voolab läbi 48 km pikkune Avijõgi, mis suubub Peipsisse.

Pühapäeval, 4. märtsil VALIME RIIGIKOGU
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Missugused sotsiaaltoetuste muudatused hakkavad kehtima 1. jaanuarist
2007? Kas midagi muutub veel aasta
jooksul?
Vastab Avinurme valla sotsiaalnõunik HELJU PAAS.
Peamised muudatused sotsiaaltoetuste
osas alates 1. jaanuarist 2007 on:
• Eestkostel ja perekonnas hooldusel olevate laste toetus tõuseb 600 krooni võrra 900 kroonilt 1500 kroonini.
• Uuest aastast saavad 6000 krooni elluastumistoetust ka eestkostel ja peres hooldamisel olnud lapsed. Täna toetatakse iseseisva elu alustamisel ühekordse elluastumistoetusega lastekodudes kasvanud lapsi.
• Vanemahüvitis: 2007. aastal on hüvitise määr 2690 krooni, hüvitis alampalga
suuruses 3600 krooni ja maksimaalne hüvitise suurus 21 624 krooni.
• Matusetoetuse suurus on 2007. aastal
2 600 krooni.
• Ohvriabi seaduse muudatusega tõstetakse makstava hüvitise suurust 70%-lt
80%-ni vägivallakuriteoga tekitatud varalisest kahjust. Hüvitiste maksimumsumma
tõuseb 50 000 kroonilt 150 000 kroonini
ja ohvri surma korral makstava matuseku-

Kolmele teedega seotud küsimusele
vastab Viru Teedevalitsuse Ida-Viru
osakonna järelevalve peaspetsialist
ULVI TÕNURIST.
Läinud aastal alustati hoogsalt Avinurme – Kalma tee remonti, mis jäi lõpetamata. Mis selle teega edasiselt plaanis on? Kas on loota ka korralikku teekatet?

lude hüvitise määr tõuseb 5500 kroonilt
7000 kroonini.
• Toetused represseeritutele tõusevad
3000 kroonini; hüvitise maksimum tervishoiuteenustele, retseptiravimitele või
taastusravi tuusikule tõuseb 2500 kroonini (2006. aastal 2000 krooni), koos 500
krooni transpordihüvitisega on aastane
hüvitis 3000 krooni.
• Toimetulekupiir tõuseb ettepaneku järgi 900 kroonini üksi elavale inimesele või
pere esimesele liikmele ja 720 kroonini
pere teisele ja igale järgnevale liikmele.
Muudatused 2007. aasta jooksul:
• Alates 1. aprillist on keskmine vanaduspension 3490 krooni (tõus 11,29%).
• 1. juulist tõstetakse lapsetoetus alates
pere kolmandast lapsest 900 kroonini.
Samaaegselt lõpetatakse kolme- ja enamalapselise pere toetuse ehk kvartalitoetuse maksmine. Muudatusest võidavad
kolmelapselised pered 300 krooni, neljalapselised pered 600 krooni, viielapselised pered 1050 krooni ja kuuelapselised
pered 1500 krooni kuus.
• 1. juulist on isadel võimalik saada vanemahüvitist, kui laps on 70 päeva vanune, varasema kuue kuu asemel.
Septembrikuust hakatakse maksma lapsetoetust ka õppijatele, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse
baasil kutseõppeasutuses teistes õpivormides, kui päevane õppevorm – õhtuõppes, kaugõppes ja ilma põhihariduseta
kutseõppes.
Talter tagada sujuv ja ohutu liiklemine
tavahoolde käigus.
Avinurme alevikku läbiv peatänavmaantee on talviti libe ja liivatamata.
Kas see jääbki nii? Et päästab ainult
lumeta talv?

Tulenevalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a. määrusest nr.45 (jõustunud 09.01.2003) ning
2007. aasta eelarves on planeeritud riigiselle muudatustest on riigimaanteele Iisamaanteedel Kalma - Avinurme ja Lohuku – Tudulinna - Avinurme kehtestatud
suu - Maetsma katete ehitus asulavahelistalvine seisunditase “1”, mis tähendab, et
tel lõikudel, seega nendel lõikudel, kuhu
lume- või jäätunud kattel tehakse libedumöödunud aastal veeti freespuru ja purussetõrjet ainult ohtlikes kohtades
tatud kruusa. Seal tehakse kahekordne
(raudteeülesõidud, järsud tõusud ja langupindamine.
sed). Ülejäänud teel hindavad järelevalve
Veerežiimi parendamist jätkatakse kogu
ja hooldefirma töötajad teepinna seisundit
tee ulatuses teekraavide ja ristkraavide
perioodiliselt spetsiaalse seadmega haarkaevamisega, truupide ehitamisega ja vadeteguri kaudu.
nade truupide väljavahetamisega.
Juhul kui kinnisõidetud lume- või jääkiKas remonti on planeeritud ka väga
hi all olevad maanteed muutuvad temperahalvas korras oleval Ulvi - Tõnustuuri tõusust ja vihmast tingituna liikumisaare – Piilsi riigiteel?
sele raskendatuks ja teepinna karestamine
Riigimaanteel Ulvi - Tõnussaare ei ole teehöövliga ei taga nõutavat haardetegurit,
2007. aasta eelarves mahulisi töid ette kasutatakse kokkuleppel hooldefirmaga
nähtud. Sellel teel tuleb hooldefirmal AS täiendavat libedusevastast puistetõrjet.

15 aastat
AVINURME VALDA
Avinurme valla esimene arengukava hõlmab aastaid 1992-1999. Vahemikuks
2000-2005 seda arengukava täpsustati ja
täiustati. Viimane arengukava, mis haarab aastaid 2007-2013, on praegu viimistlemisel.
Arengukava projektis rõhutatakse järgmisi suundi:
* Peatatud on rahvaarvu vähenemine, iive
on positiivne.
* Piirkond on jätkusuutlik, puhast keskkonda väärtustav, areneva majanduse ning elanikke toetava sotsiaal-majandusliku infrastruktuuriga.
* Kohalik omavalitsus on koostööl rajanev
ja arenev haldusüksus.
* Tagatud on mitmekülgse ja heatasemelise hariduse andmine, igakülgsed kultuurilise
teenindamise, puhkuse ja sportimisvõimalused.
* Väärtustatud on identiteeti hoidvad traditsioonid ja keskkonda säästva arengu põhimõtted.
* Avinurme valla põhimääruses on kehtestatud valla aukodaniku, auraamatu ja valla
tänukirja statuut.
Valla aukodaniku nimetus antakse inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt
kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või
elab hetkel Avinurme vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi omavalitsuse, kultuuri, hariduse, majanduse jms
edendamisel.
Aukodaniku nimetusega kaasneb aukodaniku tunnistuse väljaandmine, valla vapimärgi väljaandmine ja selle kandmise õigus,
nime kandmine valla auraamatusse ning
ühekordne rahaline preemia kuni 5000 krooni. Valla aukodaniku nimetus antakse kuni
kolmele inimesele aastas.
Valla tänukirjaga autasustatakse: vallaelanikke, kes on oma töös saavutanud valla
või maakonna tasandil silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka
aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades
kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas – nende
inimeste juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul; vallas asuvaid ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid mittetulunduslikke ühendusi – nende tegevuse eest valla
elanikkonna ühistegevuse arendamisel või
nende juubelitähtpäevade puhul; üksikisikuid, juriidilisi isikuid, mittetulunduslikke
ühendusi ja teisi organisatsioone ning asutusi ühekordse silmapaistva saavutuse eest;
valla hallatavate asutuste juhte – nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul.
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TULGE
PEOLE!

Fotohetk 5. veebruarist 2007. Vasakult: Avinurme Vee-ettevõtte juhataja Ülo
Karro, valla pearaamatupidaja Heli Kalaus, kassapidaja Kaja Labe, sotsiaalnõunik Helju Paas, raamatupidaja Ruth Tooming, maanõunik Arvi Liiv, vallasekretär Imbi Kaarama, Avinurme Soojuse juhataja Aivar Parfojev, sekretärasjaajaja Marika Oolberg ja vallavanem Indrek Kullam.
INDREK KULLAM

Kuidas edeneb kooli remont?
Avinurme Keskkoolis läks remonditöö
lahti põhiliselt läinud aasta novembris.
I õppeveerandil kasutati veel üht hoonetiiba, ehitajate tulekuks viidi aga algklasside õpilased vanasse internaati, 6.9. klassid spordihoone keldrisse ning
10.-12. klassid spordihoone fuajeesse,
kuhu ehitati ajutised klassiruumid.
Ruumi saadi juurde ka spordihoone
rõdu arvel, mis lammutati - mõttetu
astmestiku ümberehitamine andis
juurde 75 m2 põrandapinda. Sinna paigutati kooli raamatukogu, aga ka sekretär, õppealajuhataja, huvijuht, direktor.
Õpetajate tuba seati sisse võimla treeneriteruumis. Vaid algklasside õpetajad jäid teise majja. Kõige normaalsema ruumi sai eritingimusi nõudev arvutiklass, mis kohandati endisesse korterisse internaadis.
Aga see kolimine, samuti ajutise soojustuse paigaldamine tõi juurde
150 000 krooni lisakulu. Pea sama palju läks maksma aasta lõpul ehitatud
autonoomne spordihoone soojasõlm.
Missugune on remonditööde seis
praegu?
Sellest annab ülevaate Avinurme
Keskkooli direktor AIVAR SAARELA.
Praegu, jaanuarikuus on lõpetatud lammutustööd – katuse lammutamine ja va-

nade radiaatorite mahamonteerimine. Uue
viilkatuse konstruktsioonid on paigaldatud.
Olenevalt päevast on tööde juures ametis
kuni kümmekond ehitusmeest.
Kolmapäeviti on töökoosolekud Riigi
Kinnisvara Aktsiaseltsi, kooli, valla ja Paide MEKi esindajate ning järelevalveinspektori osavõtul, kus analüüsime hetkeolukorda ja üleskerkinud probleeme. Muret teevad
mitmed projektis lahendamata sõlmed. Järelevalveinspektor Hanno Savitsch on väga
tubli, ta on Tallinnast kohal pea ülepäeva ja
hoiab töödel silma peal.
Remont peab valmis saama kevadeks.
Suvel algab ruumide sisustamine – klassidesse tulevad uued pingid, lauad, kapid,
tahvlid, kogu mööbel.
Veel vana aasta lõpus muretsesime, kust
saada uue mööbli tarvis vajaminev 1,5 miljonit. Vallal sellist raha kusagilt võtta pole.
Nüüd on see mure murtud. Suuresti tänu
Avinurme juurtega Riigikogu liikmele Rein
Aidmale, kes meie probleeme ja vajadusi
hästi mõistab ja kes on koos teiste Reformierakonna liikmetega kohapeal kooli oludega tutvumas käinud, eraldati Avinurme vallale kokku 1,6 miljonit krooni, millest sihtotstarbega Avinurme Keskkooli uue mööbli
soetamiseks 1,4 miljonit krooni.
Kuigi õppetöö on veidi takistatud ja vahel
on olnud külm ja kitsas, on kogu koolipere
väga tubli ega virise. Kõik saavad tänasest
olukorrast aru ja elavad uue 1. septembri
ootuses.

Reedel, 23. veebruaril
algusega kell 19.00
on kõik oodatud
AVINURME VALLA
15. AASTAPÄEVA
PIDULIKULE
TÄHISTAMISELE
Avinurme kultuurikeskuses.
Esinevad koorid, tantsijad,
pillimehed, mudilased,
sõnavõtjad jt.
Ürituse lõpetab
mõnus tantsuõhtu
toreda ansambli saatel.

VALIMISTE
MEELESPEA
Vallas on kaks valimisjaoskonda:
Avinurme jaoskond asub Võidu 9
kultuurikeskuses vallavalitsuse ruumides ning Ulvi jaoskond töötab Ulvi
Rahva Majas.
26. - 28.02. toimub eelhääletamine.
Valimisjaoskondades algab hääletamine kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Avinurme valimisjaoskonnas saab
hääletada ka väljaspool oma elukohta.
Elektrooniliselt saab hääletada alates
26.02. kella 9.00 ööpäevaringselt kuni
28.02. kella 20.00-ni.
4.03. on VALIMISPÄEV. Hääletamine toimub ajavahemikus 9.00- 20.00.
Valijal peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Saab ka kodus hääletada. Kui valija
terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada
hääletamisruumis, võib ta taotleda
kodus hääletamist.
Kodus hääletamise korraldamiseks
esitab valija vallavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 16.00-ni kirjaliku
taotluse.
Kui valija ei ole saanud hiljemalt 17.
veebruaril valijakaarti või on kaardil
andmetes vigu, tuleb pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.
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28. detsembril 2006
1. Tulemusliku töö eest määrati vallavanemale lisatasu 11 300
krooni.
2. Kinnitati 2007.a. maamaksumääraks ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,6 protsenti maa maksustamishinnast.
3. Tutvuti Kõrvemetsa küla arengukavaga. Arengukava eesmärk: määratleda Kõrvemetsa küla peamised arengusuunad ja
tegevusvaldkonnad aastatel 2005-2010.
Küla tulevikuvisioon: „Saada heakorrastatud külaks, kus omavahel
hästi läbisaavad elanikud on omaks võtnud loodust hoidva ja
keskkonda säästva eluviisi, kus on välja arendatud kvaliteetne
infrastruktuur ning loodud soodsad tingimused turvaliseks eluks.”
See tähendab, et viie tööka aasta pärast on Kõrvemetsa külas teeääred võsast puhtad, külateed tolmuvabad, igal talul korralik nimesilt ja postkast ning korrastatud õued, on korralikud elektri- ja
telefoniliinid ning interneti püsiühendus. Iga pere hoolitseb oma
talu korrasoleku eest (kestev hooldus).
4. Kinnitati vallaeelarve muudatus: Avinurme Keskkooli spordihoone soojustrassi ehitus. Soojustrassi ehituse tingib keskkooli
õppehoone remont. Seni köeti spordihoonet läbi õppehoone, aga
et mitte katkestada õppetööd, tuli ehitada uus küttetrass.
Soojatrassi ehituskulud - 40 000.- ja töötasud koos personalikuludega 39 990.- on kaetud Avinurme katlamaja eelarvest. Selleks vähendatakse Avinurme katlamaja
rajatiste majanduskulusid
39 990.- võrra, et suunata töötasudeks 30 000.- ja personalikuludega kaasnevateks maksudeks 9 990.Külaliikumise alt suunati 31 800.- üldmajanduslike arendusprojektide reale, millest Ulvi küla internetiseerimiseks läks 6 340.- ja
maavalitsuse projekti Külatee omaosaluseks 25 426.Muude üldiste teenuste alt suunati 20 000.- teadus- ja arendustegevuse arengukava tegemiseks.
Riikliku toimetuleku toetuste realt suunati 11 330.- ruumi korrashoiuks ja 7 550.- administreerimiskuludeks.
5. Pikendati senise valla arengukava kehtivust kuni 31. märtsini
2007.
Volikogule esitati tutvumiseks valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava.
25 . jaanuaril 2007
1. Arutleti teemal: valla aukodaniku, auraamatu ja valla tänukirja statuut. Kinnitati vapimärgi kavand.
2. Kinnitati valimiste jaoskonnakomisjonide liikmed.
Avinurme jaoskonnakomisjon:
Ulvi jaoskonnakomisjon:
Aivar Parfojev - esimees
Urmas Ilves - esimees
Jaana Kanermaa
Anu Tooming
Marika Oolberg
Klaarika Klemm
Imbi Kaarama
Kalli Madisson
Malle Pärn
Silvi Leeben
Asendusliikmed: Tiia Vabaorg
Lehte Tooming
Arvi Liiv
3. Võeti vastu Avinurme valla jäätmekava aastateks 2006-2010.

Avinurme vallavolikogu 25. jaanuaril 2007. Vasakult: volikogu esimees
Ants Rummel, liikmed Aleksei Männiste, Tiina Tuur, Arnold Kolli, Arvi
Karu, Ülo Kukk ja Verner Mölder. Taga volikogu aseesimees Aivar Saarela
ja Jüri-Henn Uuetoa. Pildilt puuduvad Allan Pukk ja Arvi Pihlak.
INDREK KULLAM

AVINURME VALLA VAPIMÄRK
Avinurme valla vapimärgi
kavandi on kujundanud Eesti
Muinsuskaitse Seltsi Heraldikakolleegiumi esimees Priit
Herodes. Tema on ka Avinurme vallasümbolite – lipu ja
vapi – autor. Valla lipust ning
vapist tulenevad
vapimärgi
kujunduselemendid ning värvuste valik.
Vapimärgi aluseks on stiliseeritud kuuskedest koosnev,
hõbedast valmistatud kuueharuline täht. Täht on kaetud valge kuumemailiga ja ääristatud
rohelise läbipaistva kuumemailiga kaetud triibuga. Tähe keskel on Avinurme valla vapp.
Vapimärgi kõrgus on 65 mm,
seda kantakse 40 mm laiuse
muareesiidist lindi küljes. Valge põhitooniga lindi kummalgi
äärel on 1 mm kaugusel servast
6 mm laiune roheline triip.
Mehed kannavad Avinurme vapimärki kaelas, daamid põiklehvi seotud lindi küljes vasakul pool rinnal.

5. Arutati volikogu 2007. aasta tööplaani.

On ka teine suurus ja kandmisviis: vapimärgi tähe kõrgus on
46 mm, kantakse 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes vasakul pool rinnal. Lindi äärtel on 1 mm kaugusel servast 5 mm
laiused rohelised triibud. Selline rinnalkantav märk võib olla ka
kaelaskantava märgi madalamaks astmeks.

6. Anti volitus vallavanemale eelläbirääkimiste pidamiseks.
Läbirääkimiste teema: Riigimetsa Majandamise Keskuse huvi rajada võimalusel Avinurme alevikku metskonna kontorihoone.

Esimesed rinnalkantavad märgid kinnitatakse teenekaile rinda
23. veebruaril, kui pidulikult tähistatakse Avinurme valla 15.
aastapäeva.

4. Muudeti haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu.
Kuna Anne Veldi elukoht on Soomes, ei saa ta komisjoni koosseisu kuuluda. Hetkel uut liiget ei valitud.

Avinurme Valla Leht

1. detsembril 2006
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Sünnitoetus 1 500.- ning prillitoetus a´200 krooni.
2. Seati korteriomand Rakvere tn 31a maaüksusele.
3. Anti volitus Ülo Karrole Avinurme valla esindamiseks AS
Emajõe Veevärk aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul.
4. Määrati Ulvi küla Ulvi 1 maaüksuse teenindusmaa, kasutamise
sihtotstarve ja maa maksustamishind.
11. detsembril 2006
1. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
Ilmar Kõre Karli maaüksus Sälliksaare külas.
2. Anti nõusolek vaba metsamaa erastamiseks:
Tõnu Suvi Jaanira maaüksus Kõrve külas ja Rätsepa maaüksus Sälliksaare külas.
3. Kinnitati valla kultuurijuhi konkursi tulemus: Valla kultuurijuhiks kinnitati Toomas Tikerperi.
4. Suunati reservfondist raha 13 000.sh Ulvi küla internetiseerimise toetuseks 3 000.Avinurme Kultuurikeskusele jõulupeo korraldamise toetuseks
4 000.EELK Avinurme Kogudusele tegevustoetus pastoraadi muuseumitoa ja rajatava katlamaja vahelae valamiseks 5 000.Avinurme Lasteaiale tegevustoetus lasteaia ja koduste laste jõulupeoks 1 000.-.
5. Tõsteti Avinurme Lasteaia toidupäeva maksumust:
Alates 1. jaanuarist 2007 on aiarühma toidupäev 13 krooni ning
sõimerühma toidupäev 12 krooni.
6. Määrati sotsiaaltoetused:
Prillitoetus a´500.- prille vajavatele lastele.
Täiendavat toimetulekutoetust määrati 5 350.7. Anti nõusolek Vadi külas asuva Aruotsa kinnistu katastriüksuse jagamiseks.
8. Kinnitati korteriomandi seadmise kulude katmine korteriomanike poolt:
Ulvi maja 2 ja Avinurmes Põllu tn 8.
9. Seati korteriomand Avinurmes Rakvere tn 61a maaüksusele.
27. detsembril 2006
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Prillitoetus a` 200.-; sünnitoetused a´ 1 500.-; puudega isikutele
a´200.-;paljulapselistele peredele a´1000.-; täiendav toimetulekutoetus taotlejatele 1 400.2. Suunati reservfondist 61 610.Jäätmekäitlusele 6 340.-; Ida-Eesti jäätmehoolduskeskusele
3 000.- liitumistasuks ning 3 333.- liikmemaksuks novembri ja
detsembri eest.
Heakorrale ja haljastusele 1 890.- teisaldatava käimla puuduolev
summa.
Hansapanga laenu intressid 2 790.Avinurme Kultuurikeskusele 8 120.-, sealhulgas arvutihoolduseks 600.-; taidlejate jõulupeoks 3 000.-; vee ja kanalisatsiooni
eest 950.-; koolituse päevarahadeks ja sõidukuluks 430.-; bürookuludeks 178.-; taidlejate transpordiks 2 962.Avinurme Koduloomuuseumile 780.- arvutihoolduseks ja bürookuludeks.
Avinurme Keskkoolile 1 000.- jõulupeo tegevustoetuseks.
Arveldused teiste gümnaasiumidega: 8 330.- õpilaskoha eest teistes gümnaasiumides.
Õpilasveo eriliinid: 32 360.- õpilastranspordi toetuseks.
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3. jaanuaril 2007
1. Registreeriti majandustegevuse registris JYST NYYD OÜ
kauplemine Raja poes.
2. Määrati matusetoetused a´600 kr.
3. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmiseks
Jaan Toomingale: Väljaotsa-Väljara m-ü Vadi külas, VäljaotsaNõmmküla m-ü ja Väljaotsa-Jaaguvälja m-ü Änniksaare külas, Väljaotsa-Kaunissaare m-ü Maetsma külas;
Andrus Toomingale: Vanajõe m-ü ja Ojaääre m-ü Vadi külas.
3. Kinnitati maa maksustamishind Masti maaüksusele Ulvi
külas.
19. jaanuaril 2007
1. Anti nõusolek vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmiseks
Jaan Toomingale: Väljaotsa-Metsavahi ja Metsavahi m-ü
Änniksaare külas.
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks:
OÜ Savarmu Puit - Triinula m-ü ja Ulvi töökoja m-ü Ulvi külas;
Vello Hallik - Veskimäe m-ü Ulvi külas.
3. Määrati Pärniku 2 maaüksuse teenindusmaa, kasutamise
sihtotstarve ja maa maksustamishind.
4. Anti Arvi Liivale volitus edastada maamaksu andmeid Maksu- ja Tolliametile.
5. Määrati sotsiaaltoetused: matusetoetused a´600 kr, prillitoetus 200 kr, toimetulekutoetus 500 kr.
24. jaanuaril 2007
1. Määrati hooldajad raske ja sügava puudega isikutele.
2. Kinnitati puudega isikute nimekiri, kellele makstakse igakuuliselt toetust a´240 kr.
3. Otsustati esitada rahataotlused arengu- ja planeerimiskomisjonile lahendamiseks:
Seoses vallalehe 10. aastapäevaga tellida leht värvitrükis ning
suurema tiraažiga - eelarve 4 425 kr;
Vadi avaliku i-punkti taotlus, tasuda avaliku i-punkti kulu 3 600
kr aastas;
Heli Ambose avaldus toetada tema osalemist kergejõustikuveteranide maailmameistrivõistlustel Eesti võistkonna koosseisus.
4. Kinnitati vallalehe kuulutuste hinnakiri:
Mustvalge reklaam viimasel leheküljel
Reakuulutus
1 rida = 35 tähemärki (koos sõnavahedega)
3 rida
30 kr
4-6 rida
50 kr
Iga järgmine rida 15 kr
Foto (50x30) reakuulutuse juures 40 kr
Kaastundeavaldus ja leinateade
55x30 mm
60 kr
55x40 mm
80 kr
Vinjeti lisamine
20 kr
Foto lisamine
40 kr
Õnnitlus
55x40 mm
80 kr
Foto lisamine
40 kr
Reklaammaterjali saatmine
e-post: avinurme@avinurme.ee
Tasumine
Reklaami eest on võimalik tasuda sularahas või arvega.
Tasumise tähtaeg 7 päeva.
Kokkuvõtte tegi vallasekretär
IMBI KAARAMA

Avinurme Valla Leht
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10 aastat ja 50 numbrit

Aire Jago köögilaua ääres sai mitmed lehekoosolekud maha peetud. Nii ka seekordne meenutustund
koos Jüri-Henn Uuetoaga.
LINDA KIVISILD

Nagu kohalik „arhiiv“ näitab, tegid Aime
Salmistu ja Peeter Velt kokku neli vallalehte. Siis tuli aastane paus. Alles 1998.
aasta lõpul jätkasid
alustatut AIRE
JAGO ja JÜRI-HENN UUETOA.
Jüri-Henn Uuetoa: Mul on täpselt protokollitud, et 27.02.1998 oli Vadi koolimajas
koos Metsakaja juhatus – mina, Aire Jago,
Ants Rummel ja Kalju Vetik. Meil oli Metsakajale hädasti raha vaja, ees oli seltsi 95.
aastapäev. Siis Rummel ütleski, et raha tuleb teenida. Hakake vallalehte välja andma
ja trükikuludest ülejäänu saate oma seltsile.
Aire Jago: Kõhklesime ikka kaua. Oli väga
kiire aeg, järgmisel suvel oli mitmel külal

400. aastapäev, Vadil ka. Meil polnud
algul arvutitki. Õnneks minu vennapoeg
Janek Liiv oli Luua Metsakoolis arvutiga
veidi tegelnud, tema hooleks jätsime lehe
kujundamise. Aga siis läks Janek ootamatult aega teenima. Vahepeal olin ka ise
käinud arvutikursustel ja vähemalt niipalju teadsin, et arvutiga peab saama lood
veergudesse.
J.-H.U. Minu hooleks oli lehe paljundamine. Aire kujundas küljed A4 formaadis, aga meil Tallinna Veepuhastusjaamas, kus ma siis töötasin, oli koopiamasin poole suuremale formaadile. Kleepisin Aire küljed kahekaupa kokku ja öösel

KA NEMAD VÄÄRINUKS “KULTUURIPÄRLIT”
Eesti Kultuurkapitali Nõukogu algatas läinud sügisel maakondliku kultuuripreemia
“Kultuuripärl“, mille eesmärk on tunnustada ja innustada loomeinimeste erialast pühendumist maakondades.
Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas. Preemia kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid loomeinimesi,
mittetulundusühinguid, riigi- või kohaliku
omavalitsuse asutusi ja teisi organisatsioone, kellel on silmapaistvaid teeneid kultuurielu edendamisel ja kes on selle aasta loomingulise saavutusega rikastanud maakonna kultuurielu.
Lisaks peapreemiale andis Ida-Virumaa
ekspertgrupp välja valdkondlikud kultuuripreemiad.
Asjatundlik komisjon, kuhu kuulusid Avinurme vallavolikogu esimees Ants
Rummel, Avinurme Koduloomuuseumi
juhataja Küllike Pärn, Avinurme Kultuurikeskuse direktori kt Luule Kukk, vallavoli-

töö kõrvalt paljundasin. Tegime ikka 300 lehe
ümber, seda hulka järjest paljundada ei saanud, koopiamasin läks kuumaks, pidi vahepeal
jahutama.
A.J. Püüdsime ikka viimaseid sõnumeid ka
sisse saada. Jätsime lehte vajalikult ruumi ja
andsin sõnumid Tallinnasse telefoni teel.
J.-H.U. Vahel sõitsin linna, poolik leht kaasas.
Aire saatis siis puuduva osa bussiga järele.
A.J. Jüri oli vallas uus mees, tema kohalikke
inimesi ei tundnud. Mina olin vallavalitsuses
töötanud ja nii jäi lugude hankimine minu mureks. Aga veel hullem lugu oli piltidega. Kui
oli pilti vaja, tuli mõnikord uue filmiga teha
kolm-neli võtet ja siis sõita Rakverre kiirilmutusse. See kõik maksis.
J.-H.U. Kõvasti tegemist oli lehe laialivedamisega. Mäletan, 10. novembril 1998 oli meie
esimene leht valmis. Tulin Tallinnast lehepakiga otse Aire juurde – leht tuli pooleks kokku
voltida. Siis sõitsime kahekesi leheringile.
Läksime kõigepealt Ulvi kanti kõige kaugematesse küladesse, käisime majast majja ja
jagasime lehti. Mäletan, et koju saime tookord
hilja õhtul, kella üheteistkümne paiku.
A.J. Hiljem saime appi inimesi, kes olid nõus
lehte levitama.
J.-H.U. Meie lehetoimetamine lõppes 2001.
aasta alguses, kui Aire läks vallavalitsusse
tööle.
A.J. Pidin vallas kaks kuud asendama vallasekretäri Imbi Kaaramad, kes läks beebipuhkusele. Aga kahest kuust sai kaks aastat, sest
Imbil läks vaja kahte beebipuhkust järjest. See
oli tööl raske aeg, käsil oli maareform, seadusandlus üldse oli kõvasti täienenud – kõigega
tuli end kurssi viia. Olin vahel tööl pea südaööni ja selle kõrval lehte teha enam ei jõudnud. Jaanuaris 2001 tegime oma viimase lehe
ja panime siis selle ameti maha. Kokku andsime välja 13 lehte.

KLAVER KOGUB
TOETUST

kogu kultuurikomisjoni liikmed Ülle
Tooming ja Andres Kallavus ning valla
noorsootöö projektijuht Marika Oolberg,
esitasid pärast põhjalikku vaagimist
“Kultuuripärli” kandidaatideks järgnevad tublid kultuurientusiastid:
* peapreemiale AVINURME PUHKPILLIORKESTER
* kodu-uurimise alal RENE ALBERI
* rahvakultuuri alal KADRI PEEP
* helikunsti alal URVE TOOMING
* kujutava ja rakenduskunsti alal VLADIMIR GRATŠOV
* kirjanduse ja näitekunsti alal MALLE
PÄRN
* kehakultuuri ja spordi alal ANDRES
KALLAVUS.
Kuigi meie kandidaadid seekord laureaatideks ei saanud, on nad kõik kindlasti seda väärt. Aga laureaadi tiitleid
jagatakse ka edaspidi!

Meie seltsil on hea meel teatada, et algul
nii mõnelegi utoopilisena tundunud idee — muretseda Avinurme Kultuurikeskusesse kontsertklaver — on käima
läinud ja kogub toetust. Klaveri hind koos
käibemaksuga on 480 000 krooni ning tänaseks on selleks kogutud 62 900.
Oma panuse on teinud mõned eraisikud,
ligi pooled volikogu liikmed ja naiskoor
kogusummas 4900 krooni.
Nagu lubatud, toetas presidendi kantselei
klaveriostu 10 000 krooniga. Suurim summa, 48 000 krooni, on pärit Eesti Kultuurkapitalist. Projekti selle toetuse saamiseks
kirjutas Luule Kukk.
Kui Sina, hea avinurmelane, soovid toetada klaveriostu, siis arveldusarve on
10220042309018 märgusõnaga KLAVER.

LUULE KUKK

MTÜ Nurmetuled
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KUIDAS LÄHEB, INGER?
INGER TUUR lõpetas Avinurme Keskkooli 9. klassi 2003. aastal. Kuna üks tema
suuremaid unistusi oli õppida pealinnas,
saigi järgmiseks kooliks Tallinnas Arte
Gümnaasium. Inger õppis kolm aastat
humanitaarklassis, kuigi tehnika- ja
reaalainetes luges ta end tugevamaks.
Koolis oligi lemmikaineks matemaatika.
Aga Ingerile meeldivad ka keeled ja Tallinnas õnnestus õppida prantsuse keelt.
Kodualevikus teatakse Inger Tuuri kui
lootustandvat motosportlast.

ning kolmandal kursusel
valime eriala.
Olen täiesti tavaline tüdruk, kuid paljud peavad
huvitavaks minu hobi nimelt tegelen ma autospordiga. Autospordi juurde on mind viidud juba
päris väikesest peale, koos
ema ja isaga olen käinud
vaatamas igasuguseid motospordivõistlusi, sealhulKoos selle punase iludusega tuli Inger Tuur Tallinna rallil 2006.
Avinurme koolis oli aastakümneid üheks gas rallisid.
aastal kolmandaks.
Foto kodualbumist
tõmbenumbriks autoõpetus, kuid seda said
õppida vaid abituriendid. Mina aga tegin Mu isa oli ka varem seotud ralliga, ta oli koha ning eelmisel aastal rahvasprindi
oma esimesed load 9. klassi lõpus ning po- NSV Liidu koondises T. Segeri / T. Paju arvestuses samuti II koha. Kuid mul on ka
leks pidanudki seda ainet koolis läbima.
mehhaanikuks. Nii on meil väga palju ralli- üsna palju etapivõite. Üks rahvaralli etapKeskkooli lõpetasin piisavate tulemustega meestest tuttavaid. Kaks aastat tagasi kut- pidest oli 2005. a. Lätis, sain seal esikoha.
saamaks sisse Tartu Lennukolledžisse. See sus Kuldar Sikk, Urmo Aava kaardilugeja,
Eelmisel aastal sain sõita väga kiire
oli mu teine unistus, õppida midagi, mis on mind Elva Autospordiklubisse, kuhu kuulu- autoga - Subaruga. Olin G. Grossi kaardiseotud lennundusega. Praegu ongi minu eri- vad noored piloodid. Sellest ajast olengi lugejaks kahel Eesti meistrivõistluste
alaks lennunduse side- ja navigatsioonisüs- aktiivselt sõitmisega tegelnud. Varem olin sportralli etapil ja ka ühel Soome meistriteemide käitamine. Õppeaeg on neli aastat. osalenud vaid jää- ning lumerajavõistlustel, võistluste etapil Põhja-Soomes, kus lõpeEsimesed poolteist aastat õpin inseneriõppe kus osalesid ka mu ema ja isa. Üle-eelmisel tasime üldarvestuse 31. kohaga ja oma
üldaineid, pärast seda tulevad erialaained hooajal sain rahvaralli naiste arvestuses II klassi 8. kohaga.
Järg 8. lk

10 aastat ja 50 numbrit
Praegu teeb Avinurme Valla Lehte kolmas koosseis - LINDA KIVISILD ja
AIVAR SAARELA. Seegi toimetus alustas lehe tegemist nii-öelda olude sunnil.

di. Alati ei saanudki ühendust. Vahel oli
lihtsam autoga materjale tuua või viia.
L.K. Suur abi oli postiljonidest Ülle Kõrrest ja Heldur Kõrrest, nemad olid Avinurme ja minu Piilsis asuva „toimetuse“
vahel kiirkulleriteks.
A.S. Algul oli lehe kvaliteet ikka kehvem, nüüd on trükitehnika täiustunud ja
näiteks piltide kvaliteet parem. Enamikus
teeme pildid ikka digikaameraga, mis
lihtsustab asja. Aga eks koos kvaliteediga
tõusevad ka lehe trükikulud.

L.K. Oleme püüdnud lehte huvitavamaks
teha igal aastal uute rubriikide ja uute autoritega. Oleme kirjutanud president Rüütli ja
president Ilvese külaskäigust Avinurme,
aga ka paljudest tublidest kohalikest inimestest. Suur tänu siinkohal kolleegiumi
või nõukoja liikmetele, kes algusest peale
lehte teha aidanud – eelkõige Küllike Pärn,
Imbi Kaarama, Marika Schasmin, Aime
Salmistu, Marika Oolberg. Ja suur aitäh!
kõik tublid autorid, kelle nimesid siin kahjuks üles lugeda ei mahu.
A.S. 2005. aastast on meie leht värvilisena
lugemiseks väljas ka internetis valla koduleheküljel aadressil www.avinurme.ee.

Linda Kivisild: Olime Aivariga mõlemad
Avijõe Seltsi liikmed. Seltsi algatatud pütilaat tegi siis esimesi samme ja vaja oli laata
reklaamida. Kirjutasin loo ka vallalehele,
aga keegi ei teinudki enam lehte. Tuli siis
endal leht kokku panna. Aivar õppis parajasti Concordia Ülikooli juures meediaõpetajate kursustel
ja tal oli arvutis vastav
programm olemas. Tegime kahepeale lehe
ära, lehepäisesse kirjutasime „Veebruar –
juuni 2001“. Järjekorranumber oli 18. Pärast
laata tegime veel ühe lehe, see oli „Juuli –
november“. Nii tuli aastal 2001 kokku kolm
lehte.
Aivar Saarela: Meie hakkasime lehte tegema kohe küljendusprogrammiga. Ja trükkisime trükikojas. Tegelikult oli lehetegemine
päris põnev ja Linda oli juba vilunud toimetaja. Concordias sain küll video- ja raadiotööõpet, aga ajakirjandusest mitte eriti. Paari
lehega õppisin sellest tööst rohkem kui seal
terve aastaga.
L.K. Aivarile hakkas lehetegemine meeldima. Natuke kahju oli, et keegi alustatut ei
jätka ja nii võtsimegi lehe oma hoolde ka
2002. aastal. Nimeks panime „Avinurme
Valla Leht“. Paremat nime pole tänaseni.
A.S. Alguses tegi muret kommunikatsiooni
pool. Lindal polnud õiget internetiühendust,
tal käis kõik telefoniside kaudu, mis oli kallis ja väga aeglane. Pilt tuli kohale pool tun- Meie lehtedest saab juba väikese virna, võivad Linda Kivisild ja Aivar Saarela näidata.

LEMBIT KIVISILD
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Uus kultuurijuht:TOOMAS TIKERPERI
11. detsembril
2006
kinnitas
Avinurme
Vallavalitsus
valla
kultuurijuhiks
TOOMAS
TIKERPERI.
Siinkohal uuele
kultuurijuhile
paar küsimust.
Miks kandideerisite Avinurme valla kultuurijuhiks?
Olen sündinud ja kasvanud Tallinnas. Minu lapsepõlve Tallinn erineb tänapäevasest
tublisti – tihedam liiklus, suurenenud kuritegevus, leviv narkomaania ja üldine närvilisus kuuluvad nüüd igapäevaellu. Pärast esimese poja sündi mõistsime abikaasaga, et
pealinnaelu sisaldab küll rohkelt võimalusi,
kuid ei paku meie pere jaoks olulist – värsket õhku, oma õue süstlavaba liivakastiga,
koduloomi ja rahulikku lapsepõlve. Nii sai
otsustatud, et võimalusel kolime maale.
Kuna abikaasa Mari-Liis on pärit Avinurme kandist, siis oli ka siia kolimise variant
päevakorras. Plaan elukohta vahetada muutus kindlamaks teise poja sündides. Vaja oli
veel töökohta — ja pakkumine kultuurijuhi

kohale tuligi. Erialalt olen noorsootöötaja,
mis tähendab laste ja noorte vaba aja sisustajat kultuuri, spordi ja kõiksuguste
muude projektidega. Et eelmises töökohas
töötasin igas vanuses inimestega, siis mõtlesin proovida - ja siin ma olen.
Millised on lähemad tööalased plaanid?
Avinurme vald on olnud tugev spordi- ja
kultuurivald. Tööalaselt ei ole vaja hakata
“jalgratast leiutama”. Saan vaid olemasolevat edasi arendada, toetada juba tegutsevaid kultuuriüksusi ning värskendada
alustatut uute ideede, projektide ja ettevõtmistega.
Minu lugupidamine kuulub kõigile siinsetele isetegevuslastele – kooridele, puhkpilliorkestrile, tantsugruppidele, tublidele
MTÜdele jpt. On ilmselge, et kultuur on
olnud ja on siinsetele elanikele väga oluline. Loodan, et senist indu jätkub ka edaspidi.
Töös ootan kindlasti kõigi elanike abi.
Kui aga kellelgi hea idee pähe torkab, võib
kohe kabinetist läbi astuda või kõnetada
mind aleviku peal. Kultuur peab midagi
pakkuma igaühele ja mida rohkem on
ideid, seda kindlamalt saame korraldada
meeldivaid üritusi ja tegevust.
Soovime Toomas Tikerperile südikat
algust ja meie taidlejatele ikka kaasalöömist juba alustatus ja kõiges uues!

12. detsembril 2006 sündis Avinurmes
VIKTORIA VOLOSSATOVA
Ema ŽANNA VOLOSSATOVA, isa
OLEG VOLOSSATOV.
17. detsembril 2006 sündis Änniksaare külas REGOR-MARTEN TOBONIK
Ema KÄTLIN TOBONIK, isa RAIMO
VIIN.
20. detsembril 2006 sündis Avinurmes
MARLEEN KALAVUS
Ema MADE LINNAMÄE
isa RAIN
KALAVUS.

75 MAIMU JAGO
HELGI UNT
KARL NURMOJA
ÕIE-ALAINE KARU
80 VALVE HAAV
LEIDA VELT
HARALD PUGRI
85 SALME-ANGELA
BERGMAN
92 ANETTE PUKK
93 LINDA PÕLD

3. märtsil
24. märtsil
15. aprillil
17. aprillil
1. märtsil
16. märtsil
26. märtsil
6. märtsil
17. aprillil
25. märtsil

Avinurme Vallavalitsus
Algus 7. lk

KUIDAS LÄHEB, INGER?

Eesti sportralli meistrivõistlustel olen
osalenud korra ka ise piloodina, kaarti luges isa. Saime oma klassis 3. koha, sõitsime sõbralt laenatud sportauto Toyota
Yarisega.
Tänavune rahvarallihooaeg algab 9.—10.
veebruaril Koerus. Sõidan juba uue autoga – see oli Peugeot 206. Jää- ja lumerajal
sõidan vana Volkswagen Golfiga.
Olen võrdlemisi palju reisinud, nii koos
isaga, kes oli rekkajuht, kui ka emaga tavalistel turismireisidel. Eks sealt mu hobid ja
huvid olegi alguse saanud.

Reedel, 16. veebruaril kell 18.00 - 22.00
Avinurme kultuurikeskuse saalis Avinurme
Keskkooli SÕBRAPÄEVAÜRITUS.
Teisipäeval, 20. veebruaril kell 13.00 Avinurme staadionil VALLA VASTLAPÄEVAÜRITUS.
Reedel, 23. veebruaril kell 10.00 tähistab
keskkool EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA Avinurme kultuurikeskuse saalis.
Reedel, 23. veebruaril kell 19.00 Avinurme
VALLA 15. AASTAPÄEVA pidulik tähistamine Avinurme kultuurikeskuses.

Hetkel ma Avinurme seltsielus eriti ei
osale, kooli ajal käisin noortekooris laulmas, laulupeolgi sai kaks korda käidud.
Avinurmet olen esindanud kahtedel Peipsi
mängudel.
Peale autospordi on mu hobiks veel
muusika - käin igal võimalusel vaatamaskuulamas muusikale ja kontserte. Aga
samuti tegelen ema eeskujul lilleseadega
ning ühe nädala aastas veedame kindlasti
Soomes mäesuusatamist ja mootorsaaniga
kihutamist harrastades. Nii et elu on kiire
ja huvitav.
Laupäeval, 24. veebruaril toimub vabariigi
aastapäeva PIDULIK LIPUHEISKAMINE
Avinurme Vallavalitsuse ees, pärja viimine
mälestusmärgi juurde ja tasuta kinokülastus
Avinurme kultuurikeskuse saalis.
Laupäeval, 10. märtsil kell 9.00 keskkooli
LASTEVANEMATE PÄEV Avinurme kultuurikeskuse saalis.
Seoses Avinurme valla 15. aastapäevale
pühendatud näitusega ootab kultuurikeskus
fotosid valla inimestest, ehitistest, loodusest
ja üritustest. Ülesvõtteid koos lühikese selgitusega ootame 20. veebruarini kultuurijuhi
kabinetti L-R k 9-16.

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

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

Lugupeetavad
juubilarid-isetegevuslased
45 LEILI ANDRIJAINEN 23. märtsil
Ulvi naisrahvatantsurühmast
60 ERICH MÖLDER
21. märtsil
Avinurme meeskoori laulja
65 VIRVE KOLLI
26. märtsil
Ulvi naisrahvatantsurühmast
Avinurme Kultuurikeskus

RENATE ROHTMETS Alekere külast
21.09.1929 - 28.12.2006
MADIS KALLAVUS Änniksaare külast
25.08.1941 - 28.12.2006
ALICE-VILHELMINE TOOMING
Avinurmest
25.02.1923 - 02.01.2007
HELVI URBOJA Lepiksaarest
28.02.1937 – 17.01.2007
VALBE KIIK Avinurmest
21.05.1934 – 22.01.2007
ERNA-MIRALDA NURMOJA
Adrakust
11.01.1934 – 27.01.2007
VIKTOR NIGUL Avinurmest
22.05.1936 – 28.01.2007
Trükk: OÜ Vali Press
Põltsamaa

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

