Nr. 1 (38)

Jaanuar - veebruar 2005

KOGEMUSED KOOLITAVAD

Jaana Kanermaa oma 3-4aastaste hoolealustega lasteaia mängutoas.

Järgmised omavalitsuste valimised –
tänavu 16. oktoobril – on erilised selle
poolest, et kohalikud volikogud valitakse
ametisse esimest korda neljaks aastaks
senise kolme asemel. Seetõttu on valijatele järgmise otsuse tegemise eel eriti tähtis
rahulikult mõelda selle üle, kuivõrd nende tookordne valik lootusi on õigustanud.
* Kaks aastat tagasi esitasime kõigile vastvalitud vallavolikogu liikmetele ühe küsimuse,
mille vastused vallalehes ära tõime. Teilt,
Jaana Kanermaa, küsisime: “Missugustes
valla probleemides näete võimalust anda isiklik panus asja edendamiseks?” Kas mäletate,
mida toona vastasite?
Lasteaia juhatajana olin mures lasteaia remondi
pärast. Seda toonitasingi. Maja vajas ja vajab
praegugi põhjalikku remonti. Tervisekaitsetalitus
on meile ettekirjutusi teinud juba 1995. aastast.
Läinud kahe aasta jooksul oleme saanud köögile

ALLAR KALDMA 16. märtsil
Ema ANNELI KALDMA
DEREK METSALU 17. märtsil
Ema VERONIKA METSALU
Isa RAUL METSALU
SANDER TOOMING 23. märtsil
Ema MIRJAM TOOMING
Isa LAURI TOOMING
VIKTORIA EISTRE 13. aprillil
Ema VIIVE EISTRE. Isa AIN EISTRE

LINDA KIVISILLA foto

uued aknad ja korrastada laste tualettruumid.
Nende mõlema nõuetele mittevastavuse pärast
olen varem kahel korral trahvi maksnud. Raha
saime vallalt ka köögiseinte värvimiseks.
Vahetamist vajavad kogu lasteaia aknad, praegu läheb pool sooja välja. Kuuldavasti on käsil
suurema projekti kirjutamine koolimaja ja lasteaia heaks, millega 2006. aastal loodetakse rohkem raha saada. Valla eelarve on nii napp, sealt
suuremat raha loota pole.
Territooriumi piirdeaed ja muruväljakud on
meil olemas, aga varjulised katusealused ei vastanud nõuetele. Läinud sügisel lammutasime
viimase, et mõni laps varisemisohtliku katuse
alla ei jääks. Arutasime asja vallavanemaga, et
ehk saaks projektist abi ka katusealustega mänguväljaku ja saali võimlemisvahendite tarvis. Ma
ise pole kahjuks projektide kirjutamise alast koolitust saanud ega oska vajalikult toimida. Mõnes
vallas on olemas palgalised projektikirjutajad,
küll oleks hea, kui meilgi säärane inimene oleks.
JOHANN KÕRE 14. aprillil
Ema PIIA TATSI. Isa TOOMAS KÕRE
AARON ALBERI 26. aprillil
Ema KAIDI ALBERI. Isa RENE ALBERI
KEVIN PIHLAK 27. aprillil
Ema JANE MAASIK. Isa ANDRUS PIHLAK
KEITH KÕRV
28. juunil
Ema ALFIA KÕRV
RALF TOOMING 1. juulil
Ema MERIKE TOOMING
Isa ANDRUS TOOMING
SVEN-ERIK ZILINSKI 14. juulil
Ema KAIRE ZILINSKI

Lasteaia maja on 18 aastat vana, sama vanad on ka voodid, mis kipuvad juba lagunema.
Nende väljavahetamiseks oleks vaja umbes
45 000 krooni.
Lasteaia kolmele rühmale on planeeritud 54
kohta, praegu on meil hoole all 50 last. Kõige
vähem on olnud 32 last. Aga eelmine aasta oli
tore – sündis kokku 16 beebit, nii et meile on
varsti jälle hoolealuseid tulemas.
* Kandideerisite valimisliidus KODUVALD, kuhu peale teie kuulusid mitmed
valla juhtivad persoonid, teiste seas praegune vallavolikogu esimees Ants Rummel ja
vallavanem Indrek Kullam. Kas valimisliidu kaaslased on mõistnud teie muret lasteaia pärast?
Kandideerisin küll Koduvalla ridades, aga
hiljem pole see ühendus enam koos käinud,
kuigi algul lubati mõned korradki aastas kokku saada. Nüüd ajab igaüks oma rida.
Pean ütlema, et kui varematel aastatel nagu
polnud lasteaed oma valla jaoks, siis nüüd on
asi teisiti. Vallavanem Indrek Kullam on ise
siin käinud ja meie elu-olu vastu huvi tundnud. Ka vallamajas kokku saades pärib ta, kas
pole muresid.
Mind on 18 tööaasta jooksul kutsutud paljudele volikogu istungitele. Olen näinud, kui
tõstetakse ainult kätt, aga inimeste muredele ei
reageerita. Lasteaial jooksis kaks aastat katus
läbi, plekkvannid seisid vee all. Rääkisin ja
rääkisin, aga ikka öeldi, et raha pole. Aga et
oleme ühes majas raamatukoguga, siis õnnestus tollasel raamatukogu juhatajal Viiu Toomingal saada raha Kultuuriministeeriumist.
Nii saime katuse korda. Lasteaed asub ometi
valla majas.
* Vallavolikogu liikmena ei saa te mõelda
ainult lasteaia probleemidele. Missuguste
murede lahendamises tunnetate veel oma
osa?
Mulle teevad suurt muret aleviku vahel lonkivad noored. Enne eelmisi valimisi rääkisid
kõik, et on vaja ruume noortekeskusele. Aga
jutust kaugemale pole praegugi jõutud. Nüüd
loodi küll mittetulundusühing Avinurme Valla
Noortekeskus eesotsas Anne Veldiga, aga oma
ruumi, kus Avinurmes koos käia, neil ikka
pole.
Järg lk. 2
MIKK RÄSTA
1. augustil
Ema PILVI RÄSTA. Isa REIN RÄSTA
ARMIN LUIK
26. novembril
Ema VIRVE LUIK. Isa ALAR LUIK
RAGMAR MÄGI 10. detsembril
Ema KERSTI KALLAVUS
Isa LENNARD MÄGI
MERILIIS PAAS 14. detsembril
Ema ANNE PAAS. Isa MEELIS PAAS
HEIKO ÄRTIS
22. detsembril
Ema HELI ÄRTIS. Isa HEINAR ÄRTIS
LIIDIA PÄRN
22. detsembril
Ema MERIT PÄRN. Isa ARVO PÄRN
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KOGEMUSED
KOOLITAVAD
See noortega seotud mure hakkab peale juba
koolist. Näen iga päev oma aknast, kuidas poisid suitsetavad otse koolimaja akende all. Varem jooksid nad vähemalt kaugemale, bussijaama ja mujale varjule. Nüüd ei kardeta enam
üldse, kuigi alaealistel on suitsetamine seadusega keelatud.
Kool tegi kirjaliku pöördumise vallavolikogule, et tuleksime neile suitsetamise asjus appi.
Aga kuidas neid aidata? Koolis on 30 õpetajat,
nende mure peaks olema oma territooriumil
kord majja saada. Volikogu liikmed ei lähe
kooli ümbrusse suitsetajaid püüdma. Mina
püüan korrarikkujaid oma lasteaia territooriumil. Olen ka aleviku vahel suitsetajatele koolipoistele märkusi teinud ja siis parajaid sõnu
vastu saanud, aga kutsun neid ikka korrale.
* Kui palju olete vallavolikogu istungitel
sõna võtnud, küsimusi esitanud ja osalenud
asjakohastes aruteludes? Missuguseid teemasid olete ise tõstatanud?
Ega ma just vait pole istunud. Oma arvamuse
olen ikka välja öelnud. Oma valijate ettepanekul palusin arutada ühe valla auto kasutamist,
millega alati just töiseid sõite ei tehtud. Selle
tulemus oli, et valla autot kasutab nüüd töö
otstarbel vallavanem.
Teiseks tõstatasin kultuurikeskuse kohviku
küsimuse, kuna kohvikut ei pakutud laiemalt
kellelegi välja. Seejärel küll kohapeal kuulutati, aga pakkumisi võiks teha ka kaugemale.
Minu meelest on Avinurme rahvas kuidagi
isesugune, nad ei taha, et keegi mujalt siia tuleks ja värskemat õhku kaasa tooks. Kõik tahetakse hoida oma käes ja ise teha. Kehtib nagu
ringkäendus. Olen selle kõik ise läbi elanud,
kui 18 aastat tagasi siia lasteaeda tööle tulin.
Minu algus polnud sugugi lihtne.
* Kuidas olete rahul vallavolikogu töökorraldusega?
Kahjuks pole kuidagi suudetud kokku leppida, et volikogu istungid oleksid kindlal kuupäeval ja kellaajal. Aga jooksvalt viimasel hetkel määratud aega ei saa alati küllalt varakult
teada. Nädal enne tahaks aja ja päevakorra
ikka teada saada. Kõigil on oma tööd ja tegemised, sellega peaks ka arvestama. Veel arvan,
et neid inimesi, kes istungitel kohal ei käi, ei
tohiks edaspidi enam volikogusse soovitada.
* Kas ise kavatsete eeloleval sügisel taas
volikogusse kandideerida, et oma seniseid
kogemusi veelgi tulusamalt rakendada?
Kui just ettepanek tehakse, siis kandideerin.
Pooldan väga, et volikogus on rohkem noori.
Volikogu töös osalemine on mulle andnud mitmeid kogemusi ja ka oma töös kasuks tulnud.
Aga rohkem tahaksin, et arutelu käiks ikka
istungi ajal, mitte pärast istungit vallamaja
õuel, kui laiali hakkame minema.
Küsis LINDA KIVISILD

NB! NB! NB!
Kallid lastevanemad! Kui soovite
k.a. sügisel tuua lapsi lasteaeda, siis
palun esitage avaldus lasteaiale enne
1. maid.
JAANA KANERMAA

Kolmele esitatud küsimusele vastab valla
sotsiaalnõunik HELJU PAAS.
1. jaanuarist kehtivad represseeritutele
uued soodustused. Missugused need on?
1. jaanuarist 2005 muutus represseeritu ja
represseerituga võrdsustatud isiku tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitamise kord ning jõustus sõidusoodustus.
Alates 1. jaanuarist on eriarstile makstud
visiiditasu, retseptiravimite, hambaraviteenuse
ja meditsiiniliste abivahendite hüvitise määr
kokku ühes kalendriaastas kuni 1000 krooni,
kusjuures inimene võib ise valida, millele nimetatutest ta selle kulutab.
Samuti suurenes taastusravi hüvitise määr –
alates 2005. aastast on taastusravi tuusiku hüvitise määr ühe kalendriaasta kohta kuni 1000
krooni. Taastusravi hüvitist makstakse inimesele, kes saab vanaduspensioni või on üle 63
aasta vana. Taastusravi arvet ei hüvitata represseeritule rahas. Uue korra järgi võib hüvitist
taotleda makstud tšeki alusel ilma garantiikirjata nii ambulatoorselt kui ka statsionaarselt
osutatud taastusravi eest. Pole tähtis, kas ravil
viibiti haiglas, sanatooriumis või tervisekeskuses. Kui inimesel puudub võimalus taastusravi
eest ise maksta, esitab ta elukohajärgsele pensioniametile avalduse ja talle väljastatakse
garantiikiri selle kohta, et sotsiaalkindlustusamet maksab tema eest taastusravi osutajale
kuni 1000 krooni.
Kui seni oli vaja esitada koos kuludokumentidega iga kord ka avaldus, siis käesolevast
aastast esitatakse avaldus üksnes hüvitise esmakordsel taotlemisel. Avalduse ja kulusid tõendavad dokumendid võib saata ka posti teel.
1. jaanuaril 2005 jõustus Vabariigi Valitsuse
määrus „ Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus, sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord“. Määruse kohaselt hüvitatakse represseeritud isikule
50% sõidupileti hinnast või sõidukulust, kuid
mitte rohkem kui 500 krooni kalendriaastas.
Hüvitise saamiseks tuleb esitada piirkondlikule
pensioniametile avaldus ja hüvitamisele kuuluvad sõidupiletid või sõidukulu tõendavad dokumendid. Avalduse koos tõendavate dokumentidega võib saata ka posti teel. Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku pensioniameti kaudu
kantakse nii tervise parandamisega seotud kui
ka sõidukulu hüvitised represseeritu pangakontole või makstakse välja posti vahendusel.
2004. aasta tervishoiuteenuste ja ravimite
hüvitise ning sõidukulu hüvitise taotlemise
lõpptähtaeg on 10. aprill 2005.
Mis muutus alates uuest aastast toimetulekutoetuste maksmisel?
1. jaanuarist 2005 võetakse perekonna puu-

duses olemise hindamisel lisaks kõigi perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekutele aluseks ka perekonna omandis või kasutuses olev kinnis- ja vallasvara. Koos avaldusega esitab toimetulekutoetuse taotleja oma elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele andmed
vara ja seda iseloomustavate näitajate kohta
järgmises lõikes:
1. maa (mets, põllumaa, aiamaa, muu) - liik,
asukoht, suurus (ha), omandamise või rentimise
aeg ja viis;
2. eluruum (majad, korterid, suvilad, muu)liik, asukoht, suurus (m2), omandamise või
üürimise aeg ja viis;
3. liiklusvahendid ja mootorsõidukid - liik,
asukoht, väljalaskeaasta, võimsus, omandamise
aeg ja viis;
4. ettevõtlus (tootmis- ja ettevõtluspinnad,
tootmisvahendid, inventar, muu) – liik, asukoht, arv, ettevõtluse rajamise aeg;
5. aktsiad, osakud ja muud väärtpaberid –
emitent, liik, kogus, nimi- ja koguväärtus,
omandamise aeg;
6. pangaarved – panga nimetus, arvete arv,
arvete liik.
Andmed vara kohta esitab toimetulekutoetuse
taotleja omakäeliselt kirjutatuna ja need kantakse Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1999. a. määrusega nr. 214 kinnitatud „ Riikliku sotsiaalregistri pidamise põhimääruses“ nimetatud andmete
koosseisu. Samuti kinnitab taotleja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja valla sotsiaaltöötaja õigust esitatud andmete kontrollimiseks.
Taotlus kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 20. kuupäevaks.
Kas hooldajatoetuse maksmine otsustatakse edaspidi vallavalitsuses?
1. aprillist 2005 muudetakse täiskasvanud
puudega inimese hooldajale või eestkostjale
määratud hooldajatoetuse maksmise korda.
Kuni 31. märtsini 2005. a. makstakse pensioniametite kaudu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 8 alusel hooldajatoetust 18aastase või vanema raske või sügava puudega
inimese hooldajale või eestkostjale, kes ei saa
töötada puudega inimesele kõrvalabi osutamise,
juhendamise või talle järelvalve tagamise tõttu.
1. aprillist 2005 on sotsiaalhoolekande seaduse
§ 23 alusel puudega täiskasvanu hooldajale
hooldajatoetuse maksmise otsustamine vallavalitsuse pädevuses. Edasise hooldusvajaduse
hindamiseks tuleb hooldataval võtta ühendust
kohaliku omavalitsusega. Hooldusvajaduse
hindamise viib läbi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja koos vastava komisjoniga.Võimalik
on ka hindamine rehabilitatsiooni- või geriaatrilise hindamise meeskonna poolt.
Samuti kaalub omavalitsus muid võimalusi
puudega isikule abi osutamiseks.

Avinurme VALLA LEHE NÕUKODA aastal 2005
IMBI KAARAMA – Avinurme vallasekretär tel 33 97 431
AIME SALMISTU – Avinurme Kultuurikeskuse direktor 33 97 483
KRISTA PEDAK – IVKE tegevjuht ja juhatuse esimees 33 95 608; 50 874 72
MARIKA SCHASMIN – Avinurme Keskkooli huvijuht 33 97 489
KÜLLIKE PÄRN – Avinurme Koduloomuuseumi juhataja 51 760 65
ANNE VELT – Avinurme valla noorsootöötaja 52 975 84
AIVAR SAARELA – Avinurme Valla Lehe tehniline toimetaja 51 84 904
LINDA KIVISILD – Avinurme Valla Lehe toimetaja 33 27 006
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Avinurme valla kohaliku teeregistri pidamise

PÕHIMÄÄRUS
§ 1. Kohaliku teeregistri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk
(1) Avinurme valla kohalik teeregister ( edaspidi register ) on kohaliku omavalitsuse register,
mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärgiks on usaldusväärsete andmete kogumine ja
säilitamine Avinurme valla territooriumil asuvate kohalike ja erateede kohta.
(2) Register sätestab andmete koosseisu ja kasutuselevõtmise, andmete töötlemise, andmetele juurdepääsu ja registri pidamise üle järelevalve teostamise ning tema likvideerimise korra.
§ 2. Registri objekt
Registri objektiks on “Teeseaduse” paragrahvi
4 lõikes 2, paragrahv 5 lõikes 5 ja paragrahvides 6 ja 7 valla- ja eraomandis olev tee koos
paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud rajatistega.
§ 3. Registri ametlik nimi
Registri nimi on Avinurme valla kohalik teeregister.
§ 4. Registri ülesehitus ja registri pidamise
organisatsiooniline struktuur
(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning tema andmete
töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.
(2) Andmefailid on digitaalsel andmekandjal,
kuhu sisestatakse kõik registrisse kantavad andmed.
(3) Registrit peetakse kooskõlas seaduse ja
käesoleva põhimäärusega.
§ 5. Registrisse kantavad andmed ja nende
õiguslik reþiim
(1) Registrisse kantakse tee kohta järgmised
andmed:
1) number, nimetus, omanik või haldaja, liik,
pikkus, mulde laius, teekatte laius, teekatte
tüüp.
(2)Registrisse kantakse silla kohta järgmised
andmed:
1) tee number, tee nimetus, asukoht, ületatav
takistus, nimi, number, pikkus, sõidutee laius,
normatiivne koormis, kandekonstruksiooni materjal, sammaste materjal, ehitusaasta.
(3) Registrisse kantakse truubi kohta järgmised
andmed:
1) tee number, tee nimetus, asukoht, avade läbimõõt, avade arv, pikkus.
(4) Registri vastutaval töötlejal on õigus laiendada registriandmete koosseisu.
(5) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.
(6) Registrist tehakse arhiivikoopiad igal aastal
1. jaanuari seisuga, mis säilitatakse vastutava ja
volitatud töötleja juures alaliselt.
§ 6. Registriandmete esitamine
(1) Tee omanik(ud) või haldaja on kohustatud
kohaliku tee asjaomases registris registreerima

ning teatama registri volitatud töötlejale kehtestatud tähtaegadel registriandmetes toimunud
muudatustest.
(2) Andmed registrisse kandmiseks esitavad
juriidilisest või füüsilisest isikust tee omanik
või selleks volitatud isik.
(3) Tee omanik või haldaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete
õigsuse.
(4) Ebaõigete andmete avastamisel registris on
registri volitatud töötleja kohustatud tegema
andmete esitajale järelepärimise ning viivitamatult asendama need õigete andmetega.
§ 7. Andmete registreerimise aluseks olevate
dokumentide loetelu
Objekti andmete registreerimise alusdokumentideks on:
1) volikogu kehtestatud õigusakt;
2) ehitatud või remonditud kohaliku või eratee
kasutusluba;
3) vastutava töötleja kehtestatud õigusakt.
§ 8. Registriandmete registrisse kandmise
tähtaeg
Registriandmete registrisse kandmise tähtajad
kehtestab registri vastutav töötleja, vallavalitsuse maanõunik.
§ 9. Registriandmete väljastamine
(1) Registriandmed väljastatakse elektrooniliselt või paberkandjal.
(2) Registrist väljastatakse andmeid registri
vastutavale või volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab olema
märgitud andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende
kasutamise eesmärk.
(3) Registriandmete väljastamise aja, andmete
saaja ja andmete koosseisu kohta peab andmete
väljastaja arvestust.
(4) Registriandmed on kasutatamiseks riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalikõiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.
§ 10. Registrist andmete saamise eest tasumise kord
Registriandmete väljastamine on tasuta.
§ 11. Registriandmete avalikkus
Registriandmed on avalikud, kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.
§ 12. Registriandmete kaitse
( 1 ) A n d m e d k a n t a k s e r e gi s t r i s s e
“Andmekogude seaduse” § 7 lõikes 4 sätestatud
andmekogu kaitsmise abinõusid jälgides.
(2) Juurdepääs registriandmetele on kaitstud

Kinnitatud Avinurme vallavolikogu
määrusega nr 45 04.11.2004.a.
parooliga.
(3) Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia, mida uuendatakse üldjuhul kuue kuu
möödudes. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse üks aasta.
§ 13. Ebaõigete andmete parandamine ja
sellest informeerimise kord
(1) Registris ebaõigete andmete avastamisel
on volitatud töötleja kohustatud viivitamatult
asendama need õigete andmetega
(2) Vajadusel registri volitatud töötleja teeb
järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud 7 tööpäeva jooksul päringu saamisest arvates informeerima volitatud töötlejat
õigetest andmetest ja vajadusel esitama
õigeid andmeid tõendava dokumendi.
(3) Registri volitatud töötleja on kohustatud
teavitama registri vastutavat töötlejat ebaõigete andmete avastamisest ning teatama
ebaõigeid andmeid saanud isikutele õiged
andmed.
§ 14. Registri pidamise üle järelevalvet
teostama õigustatud isikud ja järelevalve
teostamise kord
(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad vastavalt oma pädevusele registri
vasutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus.
(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud
andmete ja nende alusdokumentidega, saada
teavet andmete andmekogust väljastamise ja
kasutamise kohta.
(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste
ilmnemisel on vastutav töötleja kohustatud
likvideerima puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.
§ 15. Registri pidamise finatseerimise
kord
Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.
§ 16. Registri likvideerimise kord
(1) Registri likvideerimise otsustab volikogu.
(2) Register likvideeritakse “Andmekogude
seaduses” sätestatud korras.
(3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi,
samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.
(4) Andmete üleandmine või hävitamine
toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.
(5) Andmete üleandmisel või hävitamisel
koostatakse vastav akt.

Avinurme Valla Leht

4

Avinurme valla KOHALIK TEEREGISTER
Nr.

Tee nimi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tee pikkus/m Teeliik

Laekannu- Saare
Kütametsa tee1
Adraku-Käänu
Haaviku-Käänu
Jalaksaare tee
Üleoja tee
VanaKõrvemetsa tee
8. Kangru-Toode
9. Kangru-Raja
10. Lissi tee
11. Kõveriku-Alekere
12. Ülissoo tee
13. Kaevussaare tee
14. Paadenurme tee
15. Karu tee
16. Peebussaare tee
17. Kütivälja tee
18. Lissira tee
19. Kolgametsa tee
20. Maetsma tee
21. Sälliksaare tee
22. Veepuhasti tee
23. Maetsma-Kiissa
24. Kiissa tee
25. Änniksaare tee
26. Jaaguvälja tee
27. ÄnniksaareJaaguvälja
28. Tammessaare tee

Omandivorm

1120
486
630
320
1021
1034

maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee

KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee

2640
1860
205
571
2657
1410
2100
1967
960
1003
1100
380
1164
610
950
165
529
526
310
567

maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee

KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee

1392
2158

maantee
maantee

KOV tee
KOV tee

26. novembril 2004
1. Anti nõusolek erastada Kõrve külas asuv Ossu maaüksus Tiiu
Pajule.
2. Väljastati projekteerimistingimused Paadenurme külas asuva
Alumiste talukompleksi abihoonete renoveerimiseks.
3. Määrati sünnitoetus 1000.4. Määrati raske ja sügava puudega isikutele hooldajad.
16. detsembril 2004
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Kriisiabirahaks
850.Prillitoetuseks
1000.Eriabivahendite ostuks
590.Täiendavaks toimetulekuks 1700.Toidupakkide ostmiseks
200.2. Määrati raske ja sügava puudega isikutele hooldajad.
3. Suunati reservfondist:
Ulvi katlamajale
9230.Ulvi raamatukogule
3500.Ulvi Rahvamajale
3060.Peipsi mängudele
650.4. Kinnitati asutustesisesed eelarve muutmised summas
525 590.27. detsembril 2004
1. Määrati sotsiaaltoetused:

Nr. Tee nimi
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Kinnitatud Avinurme vallavolikogu otsusega nr. 80 04.11.2003

Tee pikkus/m Teeliik

Vadi-Ülejõe tee
Muru tee
Raudteesilla tee
Jaama tee
Kõrvera tee
Savarmu tee
Põllu tänav
Põllu põik
Aasa tänav
Aasa põik
Niidu tänav
Sepa tänav
Metsa tänav
Metsa põik
Lepa tänav
Valgelepa tänav
Avi tänav
Nurme tänav
Metsanurme tänav
Kase tänav
Männiku tänav
Viinajõe tänav
Jõe tänav
Ülejõe tänav
Ülejõe põik
Estakaadi tänav
Veetorni tänav

Kokku

2032
2750
360
2480
1060
823
1483
170
190
198
140
500
324
120
345
155
75
110
270
500
215
100
100
527
132
203
163

maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
maantee
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav
tänav

Omandivorm
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee
KOV tee

46 360 m

Kriisiabirahaks
2360.Prillitoetuseks
500.Sünnitoetusteks
3000.2. Määrati toetus Voka Lastekodus olevatele Avinurme valla lastele
ning toetati Spordiklubis Forte treenivaid spordipoisse.
3. jaanuaril 2005
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Prillitoetuseks 200.Matusetoetuseks 400.Sünnitoetusteks 1000.2. Tagastati Raimo Haavale Tiido m-ü Avinurme alevikus.
3. Väljastati ehitusluba Vadi alajaama piirkonda mastalajaama ja
890 m pikkuste 0,4 kV õhuliinide ehitamiseks.
4. Esitati taotlus osaühingust Parmas saamatajäänud ühistatud vara
kompenseerimiseks riigi poolt.
5. Anti nõusolek Roserelli maa ostueesõigusega erastamiseks Erich
Mölderile.
12. jaanuaril 2005
1. Määrati sotsiaaltoetused:
Prillitoetuseks
500.Matusetoetuseks
800.2. Anti nõusolek erastada Vadi külas asuv Jaaguvälja vaba põllumaa
Jaan Toomingale.
3. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa:
Jaagu m-ü Tammessaare külas - omanik Jaak Tamm
Ardo m-ü Tammessaare külas - omanik Ardo Rahuorg.

Avinurme Valla Leht

23. detsembril 2004
1. Kinnitati Avinurme valla 2005. aasta maamaksumäär.
O t s u s t a t i: Maamaksumäär on 1,6 % maa maksustamishinnast, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumäär on 1,0 % maa maksustamishinnast.
Arutati maamaksust vabastamise võimalusi: volikogu võib vabastada
maamaksust pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni
1,0 ha ulatuses ning represseeritu tema kasutuses oleva elamumaa osas.
Kuna maa maksustamishind on vallas madal, maamaksu vabastust ei
rakendata.
2. Anti tähtaeg vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejatele kokkulepete sõlmimiseks: see on 7. veebruar k.a.
3. Tutvuti Avinurme aleviku arengukavaga.
Vallas on intensiivistunud kodanikualgatuslik tegevus, on loodud mitmed
mittetulundusühendused. Kodanikualgatuslik initsiatiivgrupp
otsustas koostada Avinurme aleviku arengukava, kus lisaks juba valla
üldises arengukavas sätestatud plaanidele, mis lähtuvad valla kui terviku
vajadustest, oleks reastatud ka Avinurme kui aleviku ja tema inimeste
arengunägemus ja -vajadused. Arengukava on koostatud arendusvaldkondade kaupa ja toodud välja iga valdkonna prioriteedid. Prioriteetsuse saavutamisel sai lisaks valdkonna olulisusele määravaks selle
valdkonna juhtide võimekus, tehtud eeltöö ja tahe.
Volikogu l e i d i s: Kodanike initsiatiiv osaleda aleviku arengukava koostamisel annab edaspidise võimaluse tehtud tööd täiendada ja parandada.
4. Kinnitati Avinurme Keskkooli arengukava.
Lühikokkuvõte:
AVINURME KESKKOOLI MISSIOON:
Õppides ja töötades Avinurme Keskkoolis hoiame kodukoha elujõulisena
st.
- õpetajatele on kool tööalase eneseteostamise koht, võimalus erialase
töö kaudu panustada kohaliku elu arendamisesse;
- kool on vajalik, et hoida valda elujõulisena ning tõsta valla mainet eluja töökohana;
- kool pakub sellist haridust, millega laps saab edaspidi nii enda kui ka
ühiskonna nõudmistega hakkama;
- õpilasetele on Avinurme Keskkooli vaja selleks, et omandada haridust
kodukohas.
VISIOON:
Avinurme Keskkoolist saadud elujõulise ja paindliku haridusega teostad
oma unistused, st.
- jätkusuutlikus keskkoolis pakutakse konkurentsivõimelist haridust;
- õpetajal on võimalus kasutada õppetöös kaasaegseid ja mitmekülgseid
õppematerjale ja -vahendeid;
- kool on remonditud, õppevahenditega varustatud mõnus õpikeskkond;
- Avinurmes kestab ja areneb keskkool;
- keskkoolis on rakendunud eelkutseõpe, suurenenud on gümnaasiumiosas õppivate õpilaste arv
5. Tühistati volikogu otsus “Vadi koolihoone otsustuskorras
müümine“.
Volikogu otsusega 18.09.2003.a. taotleti Vadi koolimaja maa-ala munitsipaalomandisse, otsusega 03.06.2004.a. otsustati koolihoone otsustuskorras müüa MTÜ-le Vadi Muusika-ja Lauluselts.
O t s u s t a t i: Tühistada otsus koolihoone müümise kohta, et saaks maa
nõuetekohaselt munitsipaalomandisse taotleda.
6. Muudeti volikogu otsust “Maa munitsipaalomandisse taotlemine“.
Volikogu otsusega 18.09.2003.a. otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Avinurme Keskkooli, spordihoone ja staadioni maa-ala.
O t s u s t a t i: Taotleda munitsipaalomandisse keskkooli ja spordihoone
maa-ala. Staadioni maa-ala mõõdistada edaspidiselt.
7. Kinnitati eelarve muudatused summas 30 230.- krooni.
8. Kinnitati lisaeelarve summas 688 120.- krooni:
Maakorraldus
4 700.- ( infotehnoloogia )
Avinurme katlamaja
190 000.- (töötasu, maksud, rajatiste
hooldus)
Veevarustus
64 800.- (aktsiate ostmine, rajatiste majandamiskulud)

5
Aleviku kanalisatsiooni
rekonstrueerimine
Noorsootöö
Ulvi Raamatukogu
Avinurme Raamatukogu
Kultuurikeskuse ehitus

60 960.- (rajatiste majandamiskulud)
5 830.- (töötasu, tegevuskulud)
3 000.- (infotehnoloogia, teavikud)
17 030.- (infotehnoloogia, teavikud)
246 790.- (ujula lisapesuruumide ehitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt)
Ulvi Rahvamaja
5 370.- (töötasu, maksud, majanduskulud)
Avinurme Kultuurikeskus
6 050.- (sõidukite ülalpidamiskulu, kultuuritegevus
Avinurme Koduloomuuseum 7 000.- (inventari soetamine)
Ujula
9360.- (majandustegevus)
Avinurme Lasteaed
9 640.- (majanduskulu, õppevahendid)
Avinurme Keskkool
54 190.- (sõidukite ülalpidamine, inventari soetamine)
Hooldus perekonnas
1 400.- (peretoetus)
Maakorraldus
2 000.- (sõidukite ülalpidamine)

9. Arutati Avinurme Keskkooli hoolekogu, haridus- ja kultuurikomisjoni ning kooli juhtkonna avaldust:
1. Organiseerida valla avaliku korra komisjonil koostöös haridus- ja kultuurikomisjoni, hoolekogu ning lastevanematega meeskond alaealiste
suitsetajate ja alkoholijoobes avalikus kohas viibijate korralekutsumiseks
ja vajadusel karistamiseks.
Volikogu a r v a m u s: Probleem on tõsine ja vajab lahendamist, kuid
ennekõike peab tegema koostööd kool ja perekond. Tuleb leida võimalus
lapsevanemaid rikkumistest informeerida. Avaliku korra komisjon koos
kooli juhtkonna ning kohaliku konstaabliga asuvad probleemiga tõsiselt
tegelema.
2. Lahendada kultuurikeskuses oma valla lastele korraldatavate ürituste
puhul üüri maksmise küsimus.
O t s u s t a t i: Avinurme Lasteaia, Keskkooli ja Noortekeskuse planeeritud ürituste korraldamisel ei kehti vallavolikogu otsusega 10.05.2001.a.
kehtestatud Avinurme Kultuurikeskuse ruumide üüri ja lisateenuste hinnad.
10. Jäätmekäitlusest.
1. jaanuarist 2005 jõustuva jäätmekäitluse seaduse alusel peab iga üle
1500 elanikuga omavalitsus korraldama konkursi jäätmevedaja leidmiseks. Lõunaregiooni vallavanemad leppisid kokku, et koostöös ning
Iisaku Vallavalitsuse eestvedamisel kuulutatakse välja konkurss jäätmevedaja leidmiseks kuue valla territooriumil. Eelnevalt tuleb
sõlmida leping, mis annab Iisaku Vallavalitsusele õiguse konkurss
korraldada. Lepingud vedajaga sõlmib iga vallavalitsus iseseisvalt.
O t s u s t a t i: Anda vallavanemale Indrek Kullamile õigus sõlmida
leping, et jäätmeveo konkursi korraldaks Iisaku Vallavalitsus.
11. Määrati vallavanemale Indrek Kullamile tulemusliku töö eest
lisatasu kuupalga ulatuses.
12. Arutleti teemal”Aleviku kõnnitee ning kanalisatsioonitrasside
rajamise projektide ühendamine“.
Kahe projekti ühendamine hoiab kokku rahalisi kulutusi ning seoses
kanalisatsioonitrasside rajamisega avaneb hea võimalus teha algust ka
kõnnitee ehitamisega. Idee on veel algusjärgus ning vajab põhjalikumat
analüüsi ja tegevuskava.
13. Küsimused:
Mis on saanud probleemist apteegiga?
OÜ Kondivalu Apteek juhatuse liige Pentti Irval pole täpset infot andnud, teadaolevalt on Tervisekaitse andnud pikenduse ruumide nõuetega
vastavusse viimiseks. Seni oodatakse täielikku selgust.
Kelle omandisse kuulub lasteaiaesine plats?
Eraomandiga tegemist ei ole. Hetkel on see riigimaa.
Kokkuvõtte tegi
IMBI KAARAMA,
vallasekretär

NB! NB! NB!
Maksuametnike vastuvõtt
Avinurme Vallavalitsuses on
neljapäeval, 3. märtsil k. 9.30 - 16.00
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HÕISSA, KULDPULMAD!
30. jaanuaril 1955 laulatati Narva vene
kirikus Linda Väli ja Alfred Kõrv. Niisiis sai
äsja sellest pühalikust talitusest viiskümmend aastat.
Albert (nii teda kutsutakse) on pärit Saaremaalt. Peres olid veel õde ja vend. Teine maailmasõda röövis neilt isa. Läbi raskuste jõudis noormees kutsekooli lõpetada
ja ta suunati tööle mandrile “Eesti Siberisse”, nagu tol ajal Kohtla-Järve tööstuspiirkonda kutsuti. Peagi sai sõjaväes käidud
ja aeg naisevõtuks küps. Linda naljatab, et
ega muidu oleks meest jutule võetudki,
ikka mehistumise eksam oli seljataga.
Linda kodu oli Narva lähistel. Nende
suures peres oli neli õde ja kaks venda.
Linda töötas Narva haiglas meditsiiniõena.
Neiu oli teistele kõigiti eeskujuks - pilt autahvlil ja medaliga autasustatud.
Alberti ja Linda teed ristusid Laagnal, kui
nad tavaliselt enne kino palliplatsil või pärast kino külasimmanil kohtusid. Noortes
tärkas armastus kogu eluks. Peagi sündisid Urmas, Arvo ja Urve.
Lapsepõlvest jäid Lindale sünged sõjamälestused. 1944. aastal viidi nad oma
kodust autokastis minema, otse Slantsõ
alla sõjamöllu. Kui ükskord hiljem koju
tagasi jõuti, oli see laostatud. Kolhoos võttis veel viimase. “Me pole siiamaani jalgu
alla saanud,” tunnistab Kaasiku perenaine.
Suurt raha pole Kõrvad kunagi taga ajanud. Linda ütleb, et kõige suurem varandus on perekond - lapsed, lapselapsed
(neid on 11) ja lapselapselapsed (neidki
juba kolm). “Me võiks nüüd pensionäridena hästi ja rahulikult elada. Meil on korralik
kodu, peenramaa, soe tuba, söök laual ja
riided seljas. Aga raha ei jätku! Aeg-ajalt
on lastel ja nende lastel kitsas käes. Nad
kõik on kas Pärnikul, Avinurmes või Tudulinnas. Kaugemale ja kõrgema palga peale pole läinud. Ja arstirohud on hirmkallid.”
Linda on juba mitukümmend aastat tõsiselt haige ja varsti mehega mõlemad grupi
peal.

Ka Albert on operatsioonid üle elanud.
Seejärel jäi ta väga
kõhnaks. Linda ütles
siis, et kušetil olid nagu suured rätsepakäärid. Üldse oskab Linda
humoorikalt ütelda. Kui
nad rohkem kui 20
aastat tagasi Änniksaare külla elama tulid,
tundusid tema kirdemurdeline kott või buss
külaelanikele hoopis
teisetähenduslikud.
Koidukingul (talul on
veel kolmaski nimi Varbaaluse) kasvavad
kitsed ja kitsepiim ongi
Linda tervist hoidnud.
Albert on masinamees ja pillimees.
Rohkem kui kümme
aastat tagasi oli nende
peres küla ainuke telefon ja sellepärast tuldi
nii mõnelgi päeval või
pimedal ööl siia muret
kurtma ja telefoniga
abi otsima, kas siis
korravalvurilt või arsti
käest.
Kunagi ammu noore
mehena laskis Albert
korraks Linda juurest
jalga, aga jõudis peagi
äratundmisele, et pole

Noorpaar oma esimesel kooseluaastal.

paremat ja hoolitsevamat naist kui tema
oma. Süda värises, kas võetakse tagasi.
„Jumal tänatud, andeks anti!“
Kõrvade perealbumeis on väga palju
pulmapilte. Aga ükski noorpaar pole nii
kauaks kokku jäänud kui Linda ja Albert.
Enamik on lahku läinud. Ja ometi on võimalik jõuda kuldpulmadeni, kui on armas-

Foto kodualbumist

tus, austus, ausus, kannatlikkus. “Abielus
mõeldakse eelkõige teistele, kõige vähem
iseendale - see on võti kuldpulmadeni ja
veel kaugemalegi jõudmiseks,“ arvab kuldpulmapaar.
ELLE-VAIKE KIIK

420 000 krooni KULTUURIPROJEKTILE
Euroopa Liidu Phare Piiriülese Koostöö
Fond andis Avinurme naiskoorile, puhkpilliorkestrile ja vallale toetust Artjärvi (Soome),
Avinurme ja Sunne (Rootsi) valdades muusikapäevade korraldamiseks. Projekt kestab 7
kuud.
Muusikapäevade raames toimub Avinurmes
Artjärvi muusikute kontsert, seminar ning
tutvumisreis Peipsiäärse piirkonnaga. Artjärvi
kui Avinurme sõprusvalla elanikud kohtuvad
ja loovad sidemeid meie ettevõtetes, koolis,
kirikus, muuseumis, lasteaias, kultuurikeskustes, raamatukogudes jm. kohalike elanikega.
Sunne vald on Rootsi kultuurivald 2002 ja
Sunne orkestrid on Avinurmes varem käinud.
Seekord ootame külla Sunne segakoori ligi 50
inimesega. Nendega on kavas samasugused
ettevõtmised nagu Artjärvi sõpradega. Muidu-

gi on meie hooleks külaliste majutamine ja
toitlustamine. Loome sõprussidemeid, näitame oma vaatamisväärsusi ja asutusi.
Avinurme naiskoori, puhkpilliorkestri ja
vallavalitsuse esindus kokku 60 inimesega
sõidab vastukülaskäigule Artjärvi ja Sunne
valda suvekuudel. Anname seal viie ja poole
päeva jooksul vähemalt 5-6 kontserti. Praegu
käivad läbirääkimised kontsertreisi aja täpsustamiseks. Sunne vald ootab meid meeleldi
augusti alguses oma kultuurinädalat avama.
Avinurme vald, naiskoor, Nurmetuled,
puhkpilliorkester ja koduloomuuseum saavad
kultuuriprojekti rahade abil oma voldiku, antakse välja muusikapäevade eriümbrik ja
muusikapäevade ajal korraldatakse kolmes
vallas näitused. Avinurme vald saab toetusest
videoprojektori, Nurmetuled sülearvuti. Pro-

jekti lõppemise järel peaks meil olema valmis
vähemalt kahe järgmise ühisprojekti kavad üks valla eestvõttel ja teine noorte ühiskoolituse või ühisürituste teemal.
Meie vald toetab projekti kaasfinantseeringuga, kuid kontsertreisil osalejad maksavad
oma majutus- ja toidukulud ise. Laeva- ja bussireisid on Fondi kulul. Kokku on projekti
maksumus üle 420 tuhande krooni.
Täname vallavanemat toetuse eest, loodame
projektist tulu eelkõige Avinurme valla kultuurisõbralikkuse tunnustamiseks, sõprussuhete
ergutamiseks, kollektiividele musitseerimiskogemuse saamiseks, noortele oma projekti
kavandamiseks ning kontaktide loomiseks.
KRISTA PEDAK,
projekti juht
ÜLLE TOOMING,
naiskoori president
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EESTI VABADUSSÕDA 1918 - 1920
Avinurme Koduloomuuseumis on paks kaust pealdisega „Eesti Vabadussõda 19181920“. Selles kaustas on hulgaliselt fotosid Avinurme vallast pärit meestest, kes sõjas
osalesid, samuti sõjast osavõtnute ja nende järglaste mälestusi. Suure osa kogutud
kildudest on kirja pannud Maetsma külast Kaunissaare talust pärit vennad Heino ja
Kalju Jalakas oma isa Karl Jalaka sõjamälestuste põhjal. Ka palju fotomälestisi on
nende annetatud. Enamiku materjalidest on muuseumi töötajad ja nende abilised
kogunud jagatud mälestuste ja arhiivimaterjalide toel.
Avaldame Eesti Vabadussõja 85. aastapäeva puhul mõningaid materjale muuseumi
kogudest. Teeme seda kavandatavalt kolmes vallalehes.

Teose "Eesti talundid" (1939) andmetel Vabadussõjas osalenud Avinurme vallast pärit mehed
Hallik, Joosep - Juhandra 145 (talundi nimi
ja nr.), 1361 (kinnistu nr.), 70 (talu suurus
ha). Sündinud 30.10.1897.a. Avinurme vallas;
isa Madis, põllumees, ema Kai; abielu Anna
Laurisoniga al. 1922; lapsed Aksel, Elli,
Endel, Elsa, Elvi. Võttis osa Maailma- ja Vabadussõjast; tegev piimaühisuses. Kariloomi
4, hobuseid 2.
Jalak, Karl - Kaunissaare 41, 1239, 40.
Sündinud 13.2.1892.a. Avinurme vallas; isa
Mihkel, ema Elisabeth; abielu Marie Kasega
al. 1915; lapsed Evald, Heino, Kalju. Sõjav.
kapral; oli Maailma- ja Vabadussõjas; tegev
Ühispangas esimehena. Talu omanik aastast
1917. Põllud kraavitatud. Kariloomi 4,
hobuseid 2. Talus heinaniitja, looreha, traktor, auto.
Jalak, Mihkel - Hausma 234, 1961, 22.
Sündinud 18.3.1883.a. Avinurme vallas; isa
Jaan, ema Leena; abielu Emilie-Loviisa Müüriga al. 1927; lapsed Else, Helene, Hans. Osa
võtnud Maailma- ja Vabadussõjast. Talu päris
isalt 1929.a. Hooned korras. Kariloomi 3,
hobuseid 1.
Kadak, August - Malura 108, 2230, 27.
Sündinud 22.2.1898.a. Avinurme vallas; isa
Mihkel, ema Marie; abielu Katta Ambosega
al. 1921; lapsed Vaike, Heino, Valve. Oli Vabadussõjas. Talu päris isalt 1938. Hooned
korras. Kariloomi 4, hobuseid 1.
Kalaus, Johannes - Kaivosaare 187, 1633,
29.
Sündinud 8.10.1889.a. Avinurme vallas; isa
Joosep, põllumees, ema Kai; abielu Marie
Haripovaga al. 1918. Oli Vabadussõjas,
varem agronoom Venemaal, Eestis riigimaade
instruktor. Talu peab al. 1933. Hooned
korras. Kariloomi 4, hobuseid 2.
Keskküla, August - Uuetoa 146, 2050, 67.
Sündinud 28.12.1898.a. Avinurme vallas; isa
Toomas, ema Ann. Abielu Adeele Kukega al.
1927; lapsed Rihard, Helmut, Vilma, Valter,
Lehte, Jaan. Oli Vabadussõjas, tegev piimaühingus. Kariloomi 4, hobuseid 2. Hooned
korras.
Kiik, August - Sepa talu omanik.
Sündinud 19.4.1891.a. Avinurme vallas; isa
Madis, ema Anna. Abielu Emilie Õunaga al.
1918; lapsed Selma, Joosep, Heino. Oli Vabadussõjas. Talu omandas 1926. Kariloomi 3,
hobuseid 4. Talus heinaniitja, looreha, kartulivõtmise masin.

Kull, Richard - Oru 146, 2050, 67.
Sündinud 23.2.1900.a. Avinurme vallas; isa
Johan, ema Anna. Abielu Klaara Kasega al.
1925; lapsed Laine, Vaike, Malle. Osa võtnud
Vabadussõjast. Uudismaad ülesharitud 6 ha.
Hooned väga korral. Kariloomi 3, hobuseid 2.
Talus heinaniitja, looreha. Omab lauavabriku.
Laurimets, Gustav - Laine 591, 3516, 16.
Sündinud 23.10.1896.a. Avinurme vallas; isa
Joosep, ema Kadri. Oli Maailma- ja Vabadussõjas. Lehmi 1, peab ka mesilasi.
Hooned korras. Kõrvalteenistus puutöö.
Liis, Mikk - Kopli 122, 2674, 42.
Sündinud 31.5.1896.a. Avinurme vallas; isa
Jaan, põllumees, ema Liisa. Abielu Alviine
Liisiga al.1920; lapsed Leida, Maimo, Valve.
Oli Maailma- ja Vabadussõjas. Sõjav. kapral.
Talu päris isalt 1931. Kariloomi 5, hobuseid
1. Talus heinaniitja. Hooned korras.
Liiv, Jakob - Sepa A-126, 1160, 17.
Sündinud 27.7.1877.a. Avinurme vallas; isa
Gustav, ema Marie. Abielu Marie Paosega al.
1903; lapsed August, Meeta. Oli Maailma- ja
Vabadussõjas. Talu peab al. 1908. Kariloomi
3, hobuseid 1. Kõrvalametiks sepatöö.
Lille, Karla - Nurme 649, 3386, 12.
Sündinud 3.7.1892.a. Avinurme vallas; isa
Gustav, põllumees, ema Anna. Abielu Helene
Pukiga al. 1922. Oli Maailma- ja Vabadussõjas, tegev seltsides. Talu päris isalt
1935. Loonud kultuurheinamaa. Kariloomi 3,
hobuseid 1. Viljapuuaed korras.
Metssalu, August - Raagentiku 121, 1348,
37.
Sündinud 27.4.1900.a. Avinurme vallas; isa
Madis, põllumees, ema Liisa. Abielu Ella Pärnaga al. 1925; lapsed Edgar-Johannes, Helgi,
Valdeko, Kalle. Oli Vabadussõjas, sõjav.
noorem allohvitser. Talu peab al. 1933.
Kariloomi 6, hobuseid 2, palgalisi 2. Hooned
korras.
Sildnik, Jakob - Vadira 244, 2619, 16.
Sündinud 21.6.1887.a. Avinurme vallas; isa
Jüri, põllumees, ema Mari. Abielu Alma
Rosenthaliga al. 1926; lapsed Aino, Elmar.
Osa võtnud Maailma- ja Vabadussõjast. Peab
isatalu al. 1902.a. Kariloomi 4, hobuseid 1.
Talus heinaniitja ja looreha.
Õunapuu, Jaan - Õuna 643, 3345, 25.
Sündinud 17.4.1896.a. Avinurme vallas; isa
Gustav, põllumees, ema Leena. Abielu Ella
Toomingaga al. 1928; lapsed Erna, Elvi. Osa
võtnud Maailma- ja Vabadussõjast. Koos
vend Jakobiga pärisid isalt talu 1938.a. ja
peavad ühiselt. Kariloomi 3, hobuseid 1,
peab ka mesilasi.

VABADUSSÕJAS LANGENUD
Allpool toodud nimed on jäädvustatud
mälestusplaadile Avinurme kiriku seinal.
Need mehed, kelle nime taga tärn, on
maetud Avinurme kalmistule.
1. Karl Sõber
2. August Kaasik
3. Johannes Kask*
4. August Lepp*
5. Karl Klaup
6. August Tooming*
7. Richard Haav
8. Jakob Kruup*
9. Karl Ambos*
10. Aleksander Kaasik*
11. Johannes Kull*
12. August Kalaus
13. Mihkel Pärn
14. Osvald Oja

Kindlasti osales Vabadussõjas teisigi Avinurme mailt pärit mehi. Olemasolevad andmed kogumikus "Eesti talundid" saadi toona
nendelt, kes raamatu koostajate palvel ise
endast teada andsid.
Avinurme Koduloomuuseum ootab tänulikult iga teadet, mis
olemasolevaid mälestusi täiendaks.
Eesti Vabadussõja kangelase
JOHANNES KASE
mälestuseks on Postimehes nr. 184 1919. a.
ilmunud järgmised read (lühendatult):
Üks tugev tamm on jälle langenud, Eesti
aluspõhja rajamisel vabaduse kindlustamiseks.
Johannes Kask sai 10. aug. 1919.a. raskesti
rinnast haavata püssikuuli läbi ja suri haava
tagajärel 13. aug. 1919.a. rasket surmaeelset
valu kaks ja pool öödpäeva kannatades.
Lahkunud kaasvõitleja teenis suure ilmasõja
algusel Vene ratsapolgus kuulipildujate komandos. Mineval sügisel, kui Eesti Vabadussõda algas, oli tema üks esimestest, kes võttis
vabatahtlikult sõjariista kätte kodumaa vabaduse kaitseks. Sellel ajal formeeriti Avinurme
Eesti kaitseliit; tema astus kohe selle ridadesse
ja teenis selles kolm kuud aega kuulipildujaga.
Pärastpoole sai Avinurme kaitseliit määratud
2. jalaväe polgu 2. roodu. Sellest ajast pääle
teenis ta ülevalnimetatud roodus esiteks kuulipilduja juures, pärast rühmaülemana. Langenud kaasvõitleja näitas paljudes lahingutes
iseäralist vahvust üles. /.../ Rühmaülemana
juhatas ta rühma lahingutes väga osavasti. /.../
24. juulil 1919.a. sai ta parema käe sõrmist
kaunis raskesti õnnetul juhtumisel okastraadi
läbi haavata ja saadeti polgu haigemajasse. /.../ Vanad haavad olid alles kinni seotud ja paranemata, kui uue surmava kuulihaava rindu sai.
Ainukene surmaeelne viimane soov oli langenud kangelasel, et ta põrm saaks kodukihelkonda viimasele puhkusele asetatud, sellesse
mulda, mille vabastamise eest ta oma elu pidi
andma. See soov täideti roodu poolt. 19. aug.
1919. a. viidi ta Avinurme surnuaeda viimasele
puhkusele.
Lipnik Leisk

Avinurme Valla Leht
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ELMAR KOTTO
11.04.1923 - 05.01.2004
MAIMU LAIDMA 15.09.1914 - 10.01.2004
ILSE-HELENE
KUUSK
03.03.1928 - 20.01.2004
OLGA-VILHELMINE
MATSO
19.06.1923 - 12.02.2004
HARRI KALLAVUS 17.07.1934 - 23.02.2004
LINDA VETTIK
19.11.1921 - 09.03.2004
JELENA
MUZAKKA
22.11.1907 - 26.03.2004.
MARGUS PAJU
22.12.1964 - 31.03.2004
MEINHARD
TAMMIK
04.08.1930 - 27.04.2004
OLGA ILVES
20.07.1912 - 29.04.2004
AINO HAAMER
04.03.1929 - 05.05.2004
KARL ROHTMETS 23.11.1913 - 10.05.2004

PRIIDU LEHEMETS 24.11.1944 - 12.05.2004
EMILIE ALGMAA 08.03.1906 - 17.05.2004
EVALD TAMM
28.02.1918 - 19.05.2004
MEINHARD
KAASIK
02.04.1924 - 03.06.2004
MIHKEL
GLADKOV
17.11.1926 - 10.06.2004
ARVO LIIV
06.08.1941 - 20.06.2004
ARNOLD LIIV
20.06.1916 - 25.07.2004
SALME
LAURINGSON
16.09.1915 - 20.08.2004
HEIKKI LINGINEN 19.03.1974 - 10.10.2004
ANDI PUK
11.01.1948 - 25.10.2004
ALBERT KUUSK 16.11.1919 - 20.11.2004
ANATOLI JERŠOV 05.08.1937 - 16.12.2004
ALEVTINA EISEN 26.07.1932 - 29.12.2004

6. veebruaril k. 13.00 Änniksaare küla kruusaaugus SUUR VASTLAPÄEV.
Osalevad kõik Avinurme valla külad.
13. veebruaril k. 11.00 Mäetaguse Rahvamajas
Ida-Virumaa PUHKPILLIMUUSIKAPÄEV. Osaleb Avinurme puhkpilliorkester.
13. veebruaril k. 12.00 Avinurme Kultuurikeskuses MOSKVA TSIRKUS.
17. veebruaril k. 13.00 Avinurme Kultuurikeskuses lasteteatri Kuldsed tiivad etendus MINU ESIMENE SÕBER. Pääse 15.19. veebruaril k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses Avinurme NAISKOORI 15. AASTAPÄEVA
tähistamine. Pilet 25.- ja 15.24. veebruaril päikesetõusul Avinurme Kultuurikeskuses ISESEISVUSPÄEVA pidulik tähistamine, lipu heiskamise, kohvilaua ja kinoga.
29. veebruaril Narva Hermanni kindluses Ida-

Virumaa KULTUURIPREEMIA LAUREAATIDE AUTASUSTAMINE.
5. märtsil k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses
Vasalemma ja Avinurme taidlejate SÕPRUSKONTSERT. Tants. Pilet 25.- ja 15.13. märtsil Tallinna Ühisgümnaasiumis Avinurme naiskoor VÕISTULAULMISEL.
19. märtsil Tammiku rahvamajas Ida-Virumaa
VOKAALMUUSIKAPÄEV. Osalevad Avinurme naiskvartett ja meesansamblid.
19. märtsil Avinurme Kultuurikeskuses NÄITEMÄNGUPÄEV. Külas Laekvere näitetrupp etendusega “Vigased pruudid” ja Mäetaguse Vallavalitsuse teater.
9. aprillil k. 19.00 Avinurme Kultuurikeskuses
Avinurme RAHVAMAJA 95. AASTAPÄEVA
tähistamine. Pilet 25.- ja 15.-

AVINURME KESKKOOL 85
Laupäeval, 30. aprillil tähistab Avinurme
Keskkool 85. aastapäeva.
MIS TOIMUB?

11.30-13.30 Registreerimine osavõtuks
(spordihoones).
Alates 12.00 Kultuurikeskuses avatud kohvik.
13.30-19.00 Registreerimine
(kultuurikeskuses).
12.00-15.00 Sportlikud üritused vilistlastele.
Toimub võrkpalliturniir. Võistkonda kuulub
maksimaalselt 8 võistlejat, võistkonnas võivad
mängida nii mehed kui naised.
Kõigile soovijatele kõrgushüppevõistlus. Arvestame osalejate vanust, kaalu ja saavutatavat
“lennukõrgust”.
Kätt saab proovida koroonas.
Võistluste parimatele auhinnad. Tulemused
avaldatakse Avinurme Keskkooli kodulehel.
Võimalusel eelregistreerimine võistlusteks telefonil 52 81 989.
12.00-16.00 Käsitöötuba ja näitustega tutvumine (koolimajas).
Õpilased meisterdavad käsitöötoas ning samas
on tööde väljapanek ja müük.
13.00-16.00 Supile. Võimalik osta sooja sööki.
14.00-15.00 Ajalootund “Meie koolilugu aastast 1920” (kultuurikeskuses).

Tunniajaline ülevaade käsitleb põgusalt kooli
minevikku. Meenutatakse staažikaid õpetajaid, huvialaringide tegemisi, antakse ülevaade koolikompleksi kujunemisest ja arenemisest. Õpilaste ettekandeid ilmestavad foto- ja
filmimontaaž ning muusika.
16.00-18.00 Aktus (kultuurikeskuses).
18.00-19.00 Taas koolimajas.
Võimalik tutvuda koolihoone renoveerimisprojektiga, külastada õpilastööde näitusi ning
vanu klassitube.
19.00-02.00 Meenutame vanu aegu
(kultuurikeskuses).
Avatud baar, tantsuks mängivad kohalikud
ansamblid, tantsuvaheaegadel vilistlaste meenutused. (Lendudel palume ette valmistada 5minutilised ülesastumised).
Osalustasu 75.- krooni võimalik tasuda ülekandega: Avinurme Vallavalitsus a/a
1120234218, märksõna “kooli aastapäev”.
Informatsioon ja registreerimine telefonil
33 97 489
või Avinurme Keskkooli kodulehel:
http://www.avinurme.ee/keskkool/
Tule kindlasti kooliaegu meenutama ning
teata ka sõpradele!

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

Aastapäeva korraldustoimkond

ÕILME SPRENK 7. veebruaril
MEINHARDD FLINK 22. veebruaril
ELLA OJA
14 veebruaril
ALICE-VILHELMINE
TOOMING
25. veebruaril
ILSE KLAUP
7. veebruaril
AUGUST PAAS
16. veebruaril
LINDA PÕLD
25. märtsil
ELLI TOOMING
5. märtsil
HILJA MÕTTUS 19. märtsil
SALME-ANGELA
BERGMANN
6. märtsil
VALVE KIVI
16. märtsil
PÄRJA LILLE
16. märtsil
PEETER BELUHHIN 2. märtsil
ELLA PILLESAAR 19. märtsil
OTTO PÄRN
16. märtsil
HELMI PAAS
13. märtsil
ILMAR TAMMARU 16. märtsil

94
86
85
82
81
75
91
90
87
83
82
82
82
81
81
75
75

Avinurme Vallavalitsus

Lugupeetavad juubilaridisetegevuslased
LEHTE TOOMING 3. jaanuaril
Ulvi naistantsurühmast
MAIU NEIMAN
15. jaanuaril
Ulvi naistantsurühmast
ENE ERAPART
19. märtsil
Ulvi naistantsurühmast
ANNE VELT
7. märtsil
Avinurme valla noorsootöötaja
HELGI KIIK
13. jaanuaril
Avinurme naiskoori laulja
RIINA RANNULA 2. märtsil
Avinurme naiskoori laulja
JAANUS KAARAMA 14. märtsil
Avinurme meeskoori laulja
JANNE JUUSE
12. märtsil
Avinurme segarahvatantsurühmast

65
35
45
40
55
35
35
25

Avinurme Kultuurikeskus

NB! NB! NB!
Avinurme ja Lohusuu valda teenindab
politseikonstaabel
ANATOLI BÕSTROV.
Tema vastuvõtt Avinurme Kultuurikeskuse
ruumides Võidu t. 9 on
teisipäeviti k. 9.00 - 10.00;
Lohusuus Avinurme tee 39 esmaspäeviti
k. 9.00 - 10.00.
Tel. 33 71 468
e-post: anatoli.bostrov@ida.pol.ee

OSTAME kasvavat metsa ja metsakinnistuid, ka raiutud metsamaad.
Ettemaksu võimalus. Tel 50 695 54
E-mail: metsad@hot.ee
Firma OSTAB paberipuid ja palke. Ka
metsakinnistuid. Tasu kiire, vedu meilt.
Tel 51 157 37; 77 67 354

Toimetus:
Linda Kivisild ja Aivar Saarela
lk.kivisild@mail.ee aivar@avinurme.ee

Trükk: OÜ Vali Press
Põltsamaa

