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Volikogu tööst maikuus
Eriolukord on lõppenud, kuid
mitu sel ajal kehtestatud piirangut kestavad veel edasi, rahva
tervise kaitseks, peame istungi
läbiviimisel järgima 2 + 2 reegleid ja kõiki kehtivaid nõudeid.
20.mail toimus Mustvee kultuurikeskuses Mustvee vallavolikogu I koosseisu 34. istung.
Volikogu koosseisus toimus
muudatus, nimelt peatas Eesti Keskerakonna nimekirjas
kandideerinud Max Kaur enda
vallavolikogu liikme volitused
kolmeks kuuks, alates 12. maist.
Max Kauri asemel on kuni 11.
augustini volikogus asendusliige
Nona Kolpakova.
19. mail esitas Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerinud vallavolikogu liige German
Bestšastnõi vallasekretärile avalduse enda vallavolikogu liikme
volituste peatamiseks kuni 30.
novembrini. German Bestšastnõi
asemel on vallavolikogus asendusliige Raldo Lorits.
FOTO: TOM ZURAVLJOV

Maikuu Mustvee vallas
Päikesekiired kuldasivad puude latvasid, nii et just nagu kullatud olivad ja linnud laulsivad
puude latvades ja kui nad mitte
ei oleks laulnud, siis oleks seal
kaunis vagane lugu olnud, aga
nad laulsivad ilusti ja see oli väga
ilus kuulda, kellel aega oli kuulda, tuul kiigutas puude latvasi,
mis väga ilus näha oli ehk ta küll
suurem asi ei olnud ja taevas oli
taeva karva sinine, kui paja põhi
ja puud rohelised ning rohi niisamuti, nagu ta suvel enamasti
on ja mitte teist viisi...»
Aprillikuu lehenumbris lõpetasin oma artikli vallavanem
Märt Krafti lahkumispalvest.
Maikuu on toonud lisaks tubli
arendusnõuniku, Aive Tamme
lahkumisavalduse ning suun-

dumise Jõgeva valda abivallavanema ametipostile. Enamik
vallas läbiviidavaid projekte on
Aive töölaualt läbi käinud ja
Mustvee valda nii rahaliselt tuge
kui ka tuntust toonud. Soovime
talle indu uues väljakutses ning
jätkuvalt soovi kaasa lüüa Mustvee valla tegemistes. Kriisiolukord on lõppenuks kuulutatud,
hädaolukord jätkub. Mustvee
vallavalitsuses tehakse iga nädal
uusi otsuseid asutustes töökorra
taastamiseks. Juunikuu esimesel
nädalal on kõik ametnikud kontorites, jätkuvalt on kontaktid
välisuste peal ja postkast kirjade
jaoks olemas. Praegu on veel
välisuksed lukus, vastuvõtuajad
on uste peal ja palume eelnevalt
kohtumisajad kokku leppida.

Töökohtadel on termomeetrid,
kaitsemaskid, desovahendid.
Kriisiajast hoolimata olid inimesed mõistvad ning leidsid
ametnikega suhtlusvõimalusi ja
probleemidele lahendusi. Kriisi
kokkuvõtteks võib öelda, hea
et niigi läks. Vallavanem Märt
Krafti kindlakäelisel juhtimisel
osati ennetada võimalikke olukordi, korraldati operatiivselt
tegevused, varustati töötajad
kõige vajalikuga viiruse leviku
tõkestamisel. Valitsus annab
iganädalaselt teada olukorrast
ja uutest leevendustest. Jälgige
palun Eesti Rahvusringhäälingu
uudiseid ning käituge vastavalt
soovitustele. Riigid, kes kiirustasid piirangute mahavõtmisega,
on sattunud uude kriisiolukorda

Май в волости Муствеэ

«Солнечные лучи золотили
верхушки деревьев, будто были
позолочены, и птицы пели в
макушках деревьев, и если бы
они там не пели, то всё там было
бы относительно тихо, но они
пели там красиво, и это услаждало слух тех, у кого было время
эти трели слушать. Ветер раскачивал верхушки деревьев, на
что было любо смотреть, пусть
даже ничего особенного в этом
не было, и небо синело, как дно
котла, и деревья зеленели, как и
трава, как обычно летом, и никак иначе …»
В апрельском номере газеты я закончил свою статью заявлением об уходе волостного
старейшины Мярта Крафта. В
мае поступило также заявление
об уходе достойного советника по развитию Айве Тамм, и
состоялся ее переход на должность заместителя волостного

старейшины Йыгеваской волости. Большинство проводимых
в волости проектов побывали
на рабочем столе Айве и принесли Муствеэской волости как
финансовые субсидии, так и известность. Мы желаем ей энтузиазма в новой должности и неуклонного желания участвовать
в жизни волости Муствеэ.
Чрезвычайное
положение
объявлено
завершившимся,
экстренная ситуация продолжается. В Муствеэской волостной
управе еженедельно принимаются новые решения для возобновления в учреждении рабочего распорядка. В первую неделю
июня все чиновники находятся
в конторах, на входных дверях
по-прежнему имеются контактные данные и почтовый ящик
для писем. Входные двери пока
еще закрыты, на двери – времена приёмов, о временах встреч

мы просим договариваться заранее. На рабочих местах имеются термометры, защитные
маски, средства дезинфекции.
Несмотря на кризис, люди проявляли понимание и находили
с чиновниками возможности
общения и решение своим проблемам. В заключение кризиса
можно сказать: все могло быть
еще хуже. Под уверенным руководством волостного старейшины Мярта Крафта сумели
предотвратить возможные ситуации, организовали оперативные действия, снабдили работников всем необходимым для
предотвращения распространения вируса. Правительство
Республики каждую неделю сообщает о текущем положении
и новых послаблениях. Прошу
вас следить за новостями Эстонского общественно-правового
вещания и действовать в соот-

ja nakkuspuhangud jälle laienesid. Katsume ikka hoida ennast ja
hoolida lähedastest, kaaslastest.
1. juuni oli lastekaitsepäev
ja sellel aastal tähistati seda
teistmoodi kui tavaliselt. Ettevaatlikult, ilma suuremate
rahvakogunemisteta, kindlasti
hoolides. Püüame jälgida lapsi
jalakäijate ülekäigukohtadel,
tänavatel, mänguväljakutel. Olla
tähelepanelikud liikurmasinatega sõites, haljastustöid tehes
ning tööriistadega toimetades.
Lapsed on meie kõige suurem
vara ja hoiame neid!
Kõigile soojust soovides
Koit Prants,
abivallavanem

ветствии с рекомендациями. Государства, поспешившие со снятием ограничений, оказались в
новой кризисной ситуации, и
вспышки заражения опять расширились. Постараемся все же
поберечь себя и позаботиться о
родных и близких.
1 июня – День защиты детей, и в этом году его будут отмечать иначе, нежели обычно.
Осторожно, без большого скопления народа, с обязательной
заботой. Мы постараемся следить за детьми на пешеходных
переходах, улицах, игровых площадках. Быть осторожными при
езде на транспортных средствах,
работах по благоустройству, работе с инструментами. Дети –
наше самое большое достояние,
давайте побережем их!
С пожеланием всем тепла,
Койт Прантс
зам. волостного старейшины

Volikogu esimehe valimine
Vajadus uus vallavolikogu esimees valida tekkis põhjusel, et
volikogu esimees Aivar Saarela
peatas enda vallavolikogu liikme
volitused kolmeks kuuks, alates
2. aprillist. Uueks volikogu esimeheks valiti 11 poolthäälega
Ülle Rosin, Marianne Kivimurd
-Tarelkina sai 10 poolthäält.
Arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe valimine
Aprillikuus astus arengu- ja
eelarvekomisjoni esimehe kohalt tagasi Urmas Tross. Uueks
arengu- ja eelarvekomisjoni
esimeheks valiti 11 poolthäälega
Hannes Soosaar ja aseesimeheks
10 poolthäälega Sergei Uleksin.
Vee- ja kanalisatsiooni projekti omaosaluse garanteerimine
Ühinemislepingu investeeringute kavas on Kasepää valla
vee- ja kanalisatsioonitrasside
rajamise projekti kogumaksumus
2 923 788 eurot ja omaosalus
300 000 eurot. Omaosalus on
suurenenud, 2016. aastal on
omaosalusena arvestatud 10%
projekti maksumusest, täna
on ÜVK projekti omaosaluse
protsent 35%. Täna on vaja
garanteerida omaosalus projekti
III etapi läbiviimiseks 234 630
euro ulatuses. Mustvee valla
eelarvestrateegias on 2021. aastaks planeeritud investeeringud
Kasepää ÜVK summas 208 500
eurot. Puuduolev summa on vaja
leida järgmise aasta eelarves.
Kasepää vee- ja kanalisatsiooni
projekti III etapi omaosaluse
garanteerimine võeti vastu 11
poolthäälega, (kuigi mõned
endise Kasepää valla elanikud
hääletasid omaosaluse garanteerimise vastu), saame nüüd projektiga edasi minna ja Kasepää
küla elanikud saavad järgmisel
aastal vee majja. Suve ja sügise
perioodil on salvkaevud kuivad
ja inimestel ei ole joogi- ega
pesuvett.

Vallavanema asendamine
Vallavanemat asendab kuni
uue vallavanema valimiseni
KOKS § 49 lg5 ja Mustvee
valla põhimääruse §26 sätestatud korras abivallavanem Koit
Prants. Vallavanema asendamise
eest määrati abivallavanemale
lisatasu.
Voore kooli projekteerimisehitustööde hankedokumente
tutvustasid Eesti Infragate AS
hankespetsialist Kristi Klaos ja
omanikujärelevalve spetsialist
Enn Sõmera.
Volikogu liikmetele tutvustati
Voore kooli projekteerimis – ehitustööde hankedokumendi kava.
Lepingu järgi on Eesti Infragate
AS-il tööde teostamiseks 9
kuud. Varem on vaja tööd teostada köögi osas, seal on tähtaeg
august 2020. Hankedokumendi
koostamise aluseks on volikogu
otsus. Eelarve tööde teostamiseks on suhteliselt piiratud.
Mõistlik oleks ette näha ka reserv
ettenägematuteks töödeks. Tegemist on avatud hankega. Väljavalitud pakkujatega hakatakse
läbi rääkima hanke mahtude
üle. Pakkumuste esitamiseks
on aega 25 päeva. Hange peaks
üles minema järgmisel nädalal.
Hange on jagatud maksimaalselt kolmeks osaks. Esimene
osa oleks kooliruumide remont
koos köögi remondi ja seadmete
paigaldamisega, hanke teine
osa oleks koolihoone fassaadi
soojustamine, kolmas osa oleks
maakütte rajamine. See võimaldab lepingusse minna kas ühes,
kahes või kolmes osas.
Määruste kehtetuks tunnistamine
Volikogu tunnistas kehtetuks Kasepää vallavolikogu
30.10.2015 määrus nr 8 „Raja
Va b a a j a k e s k u s e p õ h i m ä ä rus“ ja Kasepää vallavolikogu
17.02.2017 määrus nr 4 „Kasepää Rahvamaja põhimäärus“
Arutleti reoveekogumisalade
piiride muutmise vajaduseüle, et
tulevikus oleks võimalik projektidest toetust taotleda väiksema
omaosalusega.
Volikogu esimees teatas, et
on moodustatud uus koalitsioon ja koalitsioonileping on
sõlmitud Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna, Reformierakonna ja
valimisliidu Uus Laine vahel 20.
mail. Mustvee valla juhtimiseks
aastateks 2020-2021.
Ülle Rosin,
vallavolikogu esimees
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Täname vabatahtlikke!
Nii nagu lauluski pole paati tehtud linnuluust,
ei ole meie süda vestetud männi- või saarepuust,
pole üldsegi mingist puust, hoopis kõigest heast,
nagu soojad mõttedki, mis saavad alguse peast.
Meis on võime näha kaugemale kui silmad näevad,
kuulata ja kuulda rohkem, kui kõrvad kuulevad,
märgata neid, kes ise abi küsida ei oska või saa,
olla abiks – tingimusteta.
Vallavalitsus otsis häid kodanikke, vabatahtlikke, juhuks, kui
koroona peaks tõsiselt meie valla
vallutama ning oma igapäevatöö
tegijatest poleks enam piisanud.
Meie vallal on seni hästi läinud, loodame, et ka edaspidi
suudame oma käitumise ja ettevaatlikkusega koroonast lahus
elada.
Õnneks ei ole seni enamuse
end vabatahtlikena kirja pannud
heade inimeste abi vaja läinud,
kuid see ei olegi oluline.
Hea oli teada, et vajadusel
on inimesed, kes ei pelga appi
tõtata.

Täname teid:
Ivar Ilves
Margit Kase
Marika Kits
Malle Klaar
Siret Laurikainen
Luule Märtsin
Katre Mölder
Indrek Raudberg
Laidi Zalekešina
Anu Ots
Vallavalitsuse nimel
Daisy Utsar,
vallasekretär

Võidupüha tähistamine
Jõgevamaal
Tulenevalt COVID-19 kehtestatud piirangutest avalike
ürituste läbiviimisel ei toimu
traditsioonilist vabariiklikku
võidupüha paraadi Paides ja
maakondlikku maakaitsepäeva
tähistamist Mustvees. Need toimuvad järgmisel aastal.
Võidupüha tähistamine 2020.
aastal toimub tagasihoidlikumalt, samas ajaloolisi traditsioone jälgides.
President jagab võidutule Kadriorus ning tuletoojad kõikidest
Kaitseliidu malevatest viivad
tuled kodumaakondadesse.
Sellel aastal on tuletoojateks

Noorte Kotkaste organisatsiooni poolt valitud noorkotkas ja
noortejuht, kuna 27. mail täitus
organisatsioonil 90 aastat tegevuse alustamisest.
Võidutule toovad Jõgeva maakonda noortejuht Andres Reinesberg ning noorkotkas Kaur Saar.
Võidutuli saabub meie maakonda Põltsamaale, Vabadussõjas langenute mälestusmärgi
juurde orienteeruvalt kell 14, kus
Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik
jagab selle vallavanematele.
Vallavanemad toovad tule oma
valda, kus kõik soovijad seda ka
võtta saavad.

Koolide ja lasteaedade
lõpupeod Mustvee vallas
Avinurme gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
27. juunil kell 15 kultuurikeskuses
Avinurme gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus
4. juulil kell 14 kultuurikeskuses
Avinurme lasteaia lõpupidu on 12. juunil kell 16.
Pidu ainult lõpetajatele ja nende vanematele.
Mustvee kooli 9. klassi lõpuaktus 18. juunil kell 15
kooli aulas, oodatud külalised kutsetega.
Peipsi gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus 		
17. juunil kell 17 kooli aulas, oodatud külalised kutsetega.
Peipsi gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
20. juunil kell 15 kooli aulas, oodatud külalised kutsetega.
Voore kooli 9. klassi lõpuaktus 12. juunil kell 17
kooli aulas
Lohusuu kooli 9. klassi lõpuaktus 19. juunil kell 17
kooli aulas
Lohusuu kooli lasteaia lõpupidu 22. juunil kell 11
kooli aulas

Lohusuu Kool

otsib alates alates
25. augustist töötajaid järgmistele ametikohtadele:
• Põhikooli keemia- ja füüsika õpetaja
(0,42 ametikohta)
• Muusikaõpetaja (0,3 ametikohta)
Vajalik on nii eesti kui ka vene keele oskus.
Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid esitada
19. juuniks 2020 aadressil lohusuuk@gmail.com

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 09.06; 11.08; 08.09; 06.10;
10.11; 08.12 (välja arvatud juuli) koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee
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Keskkonnaministeerium tuletab meelde:
prügi koht ei ole lõkkes
Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et lõke ei ole koht,
kus põletada kevadkoristusega
kogunenud risu ja rämpsu. Prügi
põletamine lõkkes on keskkonnale kahjulik ja hoolimatu
tegevus. Suurt osa prügist saab
taaskasutada. Jäätmete liigiti
kogumine tasub vaeva – nii aitad
säästa ressursse ja annad materjali taas ringlusesse.
Vanadest mööbliesemetest,
riietest, jalanõudest, rehvidest,
ehitusjäätmetest, värvipurkidest
ja muust kasutuks muutunud
kraamist tuleb vabaneda õigel
viisil. Aiapraht tuleks komposteerida, pakendid viia pakendiringlusesse.
Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Reet Pruuli sõnul võib
vana rämpsu lõkkes põletamine
maal lõppeda sellega, et seal
ümbruses ei ole võimalik enam
kasvatada mahetoitu või halvemal juhul satub keegi haiglasse.
„Mürgiste ainete ladestumine

oht-tervisele
Mõnikord kasutatakse lõkkes
põletamist ka kulude vähendamise viisina. Majapidamisse
tellitakse kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et
majapidamist üldse ei kasutata.
Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei mahu või mida kuskile
panna ei ole, põletatakse lõkkes.
Selline käitumine on vale. Koduaia lõkkes kõlbavad põletamiseks
ainult puhas puit, papp ja paber.
Viimastki võiks kasutada vaid
tulehakatuseks, sest paberit saab
uuesti ringlusse võtta.
Pille Lapin,
keskkonnaspetsialist

organismi on pikk protsess ning
tervisehädad võivad avalduda
alles aastaid hiljem. Reeglina
ei oska inimesed arvatagi, mis
haiguse on põhjustanud, eriti kui
nad ise on enda meelest elanud

puhast ja tervislikku elu,“ selgitas Pruul.
Tutvu lähemalt, millist ohtu
tervisele kujutab prügi lõkkes
põletamine: https://www.envir.
ee/et/lokkes-prugi-poletamise-

Kui juhtud nägema, et
keegi põletab prügi,
siis anna sellest teada
keskkonnainfo
telefonile 1313.
Valvetelefon töötab
üleriigiliselt ja
ööpäevaringselt.

Министерство окружающей сред напоминает: в костре нет места мусору
Министерство окружающей
среды напоминает, что костер
не является местом, где сжигать гнильё и сор, собранные в
ходе весенних уборочных работ. Сжигание мусора в костре
– вредное и пренебрежительное действие по отношению к
окружающей среде. Большую
часть мусора можно вторично
использовать. Сортировка отходов по видам окупается, этим
вы помогаете сберегать ресурсы
и пускаете материалы в новый
оборот.
Освобождаться от старой мебели, одежды, обуви, покрышек,
строительных отходов, банок
из-под краски и других ставших
ненужными вещей нужно пра-

вильным способом. Садовый
мусор следовало бы компостировать, упаковки отнести в оборот упаковок.
По словам главного специалиста отдела наружного воздуха и
радиации Реэт Пруул, сжигание
старого сора на земле может
привести к тому, что в окрестностях больше нельзя будет выращивать экологически чистые
продукты питания, а в худшем
случае кто-то попадет в больницу. «Скопление ядовитых
веществ в организме – процесс
долгий, и расстройства здоровья могут проявиться спустя
много лет. Как правило, люди и
не подозревают, что отчего возникло заболевание, особенно,

если сами они считают, что вели
чистый и здоровый образ жизни,» - пояснила Пруул.
Ознакомьтесь
подробнее,
какую опасность для здоровья
представляет сжигание мусора
в костре: https://www.envir.ee/
et/lokkes-prugi-poletamise-ohttervisele
Иногда сжигание в костре используется в качестве способа
экономии расходов. В хозяйство
люди заказывают самый маленький контейнер или утверждают, что хозяйство вообще не
используется. Возникшие отходы, не помещающиеся в мусорном ящике, или которые некуда
положить, сжигаются в костре.
Такое поведение неправильно. К

сжиганию в костре в своем саду
подходят только чистая древесина, картон и бумага, которую
можно было бы использовать
только для растопки, потому
что бумагу можно брать во вторичный оборот.
Пилле Лапин
специалист по окружающей
среде

Если вы увидите, что
кто-то сжигает мусор,
то сообщите об этом на
телефон информации
по окружающей среде
1313. Дежурный телефон
работает по всей стране
и круглосуточно.

Mustvee vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega
inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks
Kuni 30. juunini saab toetust
taotleda puudega inimese erivajadusest tuleneva eluruumi
kohandamiseks, sealhulgas:
* liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma
saamine, treppidest üles ja alla
liikumine, ustest ja väravatest
sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu,
hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee, hoone ja selle
territooriumile sissepääsu või

piirde kohandamist;
* hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
* köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte,
ventilatsiooni, valgustuse jms
juhtimisautomaatika ning suitsuja vinguandurite paigaldamist.
Kui Sina, Su naaber või lähedane vajab abi siis võta kindlasti
ühendust.

Rohkem infot valla kodulehel:
www.mustvee.ee
Kontaktisikud:
sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur, tel 5837 8601, e-post
tiina.tuur@mustvee.ee
Käty Kakko (Mustvee), tel
772 6488, 5196 7640, e-mail:
katy.kakko@mustvee.ee
Katrin Rosar (Avinurme),
tel 339 7431, 5346 9644, e-mail:
katrin.rosar@mustvee.ee

Gerly Laanemets (Kasepää), tel 772 7283, 5866 8004,
e-mail: gerly.laanemets@mustvee.ee
Piret Tomson (Lohusuu),
tel 5302 3870, e-mail: piret.
tomson@mustvee.ee
Anneli Kaasik (Saare), tel
5886 7679, e-mail: anneli.kaasik@mustvee.ee
Kalli Madisson (Lastekaitse), tel 5345 1550, e-mail: kalli.
madisson@mustvee.ee

Муствеэская волость в сотрудничестве с государством помогает людям
с ограниченными возможностями адаптировать дома к потребностям
До 30 июня можно подать ходатайство об адаптации жилого
помещения человека с ограниченными
возможностями,
включая:
- для облегчения деятельности, связанной с подвижностью
(чтобы встать, лечь, сесть, двигаться по лестнице вверх и вниз,
входить в двери и ворота и выходить из них), в т.ч. адаптация
входа в жилое помещение, прохода от входной двери до жилого помещения, прохода в здание

и на его территорию, или ограды;
- для облегчения выполнения
гигиенических действий (водные и туалетные процедуры);
- для облегчения действий на
кухне (чтобы готовить еду, есть
и пить), в т.ч. установка отопления, вентиляции, освещения и
пр., автоматики управления, а
также датчиков дыма и угарного
газа.
Если вы, ваш сосед или близкий человек нуждается в помо-

щи, обязательно свяжитесь.
Больше информации на домашней странице волости: www.
mustvee.ee
Контактные лица:
главный специалист по социальной работе Тийна Туур,
телефон 5837 8601, э-почта tiina.
tuur@mustvee.ee
Кэти Какко (Муствеэ), тел.
772 6488, 5196 7640, э-почта:
katy.kakko@mustvee.ee
Катрин Росар (Авинурме),
тел.. 339 7431, 5346 9644, э-почта:

katrin.rosar@mustvee.ee
Герли Лаанеметс (Касепяэ),
тел. 772 7283, 5866 8004, э-почта:
gerly.laanemets@mustvee.ee
Пирет Томсон (Лохусуу),
тел. 5302 3870, э-почта: piret.
tomson@mustvee.ee
Аннели Каасик (Сааре),
тел. 5886 7679, э-почта: anneli.
kaasik@mustvee.ee
Калли Мадиссон (защита
детей), тел. 5345 1550, э-почта:
kalli.madisson@mustvee.ee
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Peipsi Järvefestival loob taas
melu Peipsi sadamates!
RATTARETK Kalevipoja jälgedel
Rattaretk toimub pühapäeval,
12. juulil 10–18 Mustvee valla
kaardi järgi „põhja-osavallas“.
Selle aasta rattaretke olulisem
info on, et ühisstarti ei toimu.
Kindla ajakava ja ühisstardi
puudumisega tagame endiselt
kehtivate reeglite jälgimise vastavalt tervishoiualasele hädaolukorrale.
12. juulil on avatud RATTARETKE KESKUS, milleks on Piilsi
koolihoone, Jõemetsa külas,
Mustvee vallas. Matka keskust
tähistavad ALGUS ja LÕPP lipud, mis on soetatud „Kohaliku
omaalgatuse programmi“ vahenditest.
Keskuses toimub matka registreerimine või kinnitamine ja
seal pakutakse kosutavat toitu,
mis on matkajale tasuta. Iga
retkest osavõtja või perekonnast
koosnev grupp võib sellel päeval
alustada talle sobival kellaajal ja
talle sobivast asukohast. Jälgima
peaks, et üks matka punktidest
oleks RATTARETKE KESKUS,
olgu selleks siis retke ALGUSpunkt, keskpunkt või retke LÕPPpunkt. Seega peaks iga matkaja
ise planeerima matka ajalise
kestvuse ja läbitava vahemaa ehk
koormuse.
Kalevipoja rattaretkel tuleb
otsida üles QR-koodid Kalevipoja
legendidega osutatud punktides,
mis on tähistatud punase täpina
kaardil. Retk loetakse sooritatuks, kui retke korraldusmeeskonnale nimetatakse vähemalt
kolm Kalevipoja legendi/parooli.
Iga matkaja retkel osalemine
kinnitatakse sissekandega tema
Mustvee valla matkapassis. Kol-

manda matka sissekanne passis
annab õiguse saada matkaauhind. Eriti oodatud on sel kevadel Viie silla matkal osalenuid,
kes soovivad saada matkapassi
sissekannet. Nagu lubatud, ootab
neid väike auhind.
NB! Retkele on oodatud ka
jalgsi matkajad, neile kehtivad
samad reeglid – iga matkaja
planeerib ise sobiva marsruudi.
Retke kaart on kättesaadav
leheküljel spordikeskus.mustvee.
eu/mustvee valla matkarajad.
Matkamarsruudi koostamise lihtsustamiseks nimetame tähistatud kohad – punased täpid retke
kaardil: Mustvee rannapromenaadil kaks – sadama sild ja kivi
endise autobaasi lähedal; Mustveest 2 km Kivimurru kaitseala
tee; Ninasi oja puusild Jõhvi-Tartu-Valga mnt ääres; Lohusuu sild
Jõhvi-Tartu-Valga mnt; Vadi sild
üle Avijõe; Avinurme raudtee sild
üle Avijõe; Sälliksaare Kõrgemäe
küngas; Adraku sild üle Piilsi jõe

Rakvere-Luige mnt; Ulvil endine
Ida-Viru ja Jõgeva maakonna
piir Rakvere-Luige mnt; Luige
sild Jõgeva-Mustvee mnt; Linnanõmmes endisel raudtee tammil
Alltoa kivi silt; Piilsi külas Piilsi
jõe sild/truup; Jõemetsas endine
palliplats ja külaplats Piilsi kooli
territooriumil.
Liikudes maanteedel olge
valvsad ja kasutage turvavarustust. Esmaabi ja transpordi abi
vajadusel helistage kuulutusel
osutatud telefoninumbritele.
Tehke ka kindlasti fotosid ja saatke Mustvee valla spordikeskusele
või postitage spordikeskuse
facebooki lehele.
Ootame rohket osavõttu! Olgem aktiivsed! Põnevat rattaretke!
Retke toetajad: Kohaliku Omaalgatuse Programm, Mustvee
vallavalitsus, Mustvee valla
spordikeskus.
Piret Haav,
Piilsi Küla Selts

Juba viiendat aastat järjest
leiab Peipsi järve sadamates aset
Järvefestival, mis toob kokku
nii kohaliku kogukonna kui ka
Peipsimaa külalised ning tutvustab Peipsi piirkonna ülipõnevat
kultuuripärandit.
Tänavune, järjekorras juba V
Peipsi Järvefestival toimub 11.
–18. juulil, mil kultuurilastiga
laevad saabuvad kaheksa päeva
vältel iga päev uude sadamasse, kus terve päeva jooksul
toimuvad mõnusad kontserdid,
Peipsimaa kultuuripärandit tutvustavad õpitoad ning laadad,
kus müüakse ainult kohalikku
toodangut.
Sarnaselt eelmistele aastatele
saab festival avalöögi Vasknarvas
11. juulil kell 17. Külaplatsil panevad kohalikud inimesed püsti
müügiletid, lastele õpetatakse
lodjamudelite valmistamist,
veeohutust ja Peipsi kalade meisterdamist.
Nendele õpitubadele lisaks
saab teistes sadamates osaleda
ka mõlasurfi retkedel. Kui varem
pole mõlasurfiga kokku puutunud, siis ei ole see mingi takistus
– kõik huvilised saavad esmased
surfivõtted kätte.
Festivali fookuses kala
Festivali peakorraldaja Kadi
Ploomi sõnul on tänavuse festivali fookuses Peipsi kala ja
seetõttu on igas sadamas Peipsi
kalatoitude õpituba, kus erinevad meistrid õpetavad huvilistele, kuidas tinti fileerida, uhhaad
keeta ja teisi põnevaid nippe, mil
moel Peipsi kalast maitsvaid toite
valmistada.
„Peipsi köök on väga põnev
ja igal kohal on omad toiduvalmistamisnipid, millest tänavusel
festivalil on võimalik saada ka
hea ülevaade,“ lisas ta.
Järvefestivali laadad on aga
oodatud sündmused nii kohalikele inimestele kui ka festivali
külalistele. „Meil on väikeettevõtjad, kes võtavad Järvefestivali
ajaks suisa puhkuse, et tulla oma
toodangut müüma, sest nende
jaoks on oluline festivalimelu
ning vanade tuttavatega kohtumine,“ lisas Kadi Ploom.
Sarnaselt eelmistele aastatele
lõpetab igas sadamas päeva erinev folkbänd, mis astub lavale
kell 20. Täpsemat infot, mis ansambel kus esineb, saab vaadata
Järvefestivali kodulehelt www.
peipsifestival.ee.
Festival liigub kultuurikoorma-

fotod: Tom Zuravljov

ga sadamast sadamasse saatelaevastikuga ning tänavu saavad ka
huvilised laevastikuga liituda.
Festivali kodulehel http://
peipsifestival.ee/saatelaevastik
saavad ennast registreerida nii
veesõidukite omanikud, kes
soovivad osaleda laevastikus kui
ka reisijad, kes tahavad vabade
reisijakohtade olemasolul laevastikuga ühineda.
Reisihuvilistel tuleb kodulehel
olevas ankeedis märkida, millistel kuupäevadel soovitakse
saatelaevastikus kaasa sõita ja
seejärel võtavad korraldajad huvilistega juba otse ühendust. Laevastikku juhib traditsiooniliselt
lodi Jõmmu, kuhu on võimalik
samuti pileteid osta ja mis pakub
harukordset võimalust seilata
Peipsi järvel.
Tänavusel festivalil alustavad
laevastiku liikmed päeva ühise
hommikusöögiga, et seejärel
sõita edasi järgmisse sadamasse.
Kõik festivali üritused, nagu
kontserdid ja õpitoad on külalistele tasuta, küll on aga tasuline
lodjasõit ja reisimine saatelaevadel.
Intiimne kulgemine
Neli aastat festivali korraldamise juures olnud Räpina Loomemaja juhataja Leo Kütt rääkis,
et tema hinnangul on festival eelkõige kogukonna pidu. „Eelkõige
just väiksemates kohtades nagu
Vasknarva või Kolkja öeldakse
meile, et tulge sagedamini,“
rääkis ta. „Nii on põhjust lastel
koju tulla, kohalikul rahval omatehtud piirakaid ning käpikuid
müüa ning isetegevuslastel ka
esineda. See on rahvapidu sõna
otseses mõttes.“

Kuid loomulikult ei tähenda
see, et külalised pole festivalile
oodatud. Vastupidi, kõik on oodatud ja mida aasta edasi, seda
rohkem külalisi on avastanud
läbi festivali enese jaoks Peipsimaa põneva kultuuripärandi.
„Järvefestivali võiks iseloomustada sõnapaariga intiimne
kulgemine ja ka tänavu ootame
endaga kaasa kulgema neid, kes
soovivad enese jaoks avastada
Eesti üht põnevamat piirkonda,“
ütles festivali korraldaja.
JÄRVEFESTIVAL 2020
11.07 Vasknarva
12.07 Lohusuu
13.07 Mustvee
14.07 Kolkja
15.07 Piirissaar
16.07 Mehikoorma
17.07 Värska
18.07 Räpina
Vaata lisaks: http://peipsifestival.ee
Peipsi Järvefestivali korraldamist toetavad LEADER tegevusgrupid: Piiriveere Liider,
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi
Kalanduspiirkonna Arendajate
Kogu ja Tartumaa Arendusselts.
Samuti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Lisaks on sel aastal
üritusele oma teenuste ja toodetega kaasa aidanud Peipsimaa
ettevõtted: Alutaguse Juust OÜ,
Avinurme Puiduait, OÜ Latikas,
Peipsi Kalatööstus, AS Peipsi Kalamees, Peipsi Kurk, Värska Vesi,
Mustvee Jahtklubi Õppekeskus,
Mustvee Kultuurikeskus, Vudila,
Alexela
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FOTOD: Ülle Jukk

Selle suve kõige suurem toidupidu toimub
Peipsi ääres
Peipsi kandi rahvas kutsub kõiki Eestimaa gurmaane nautima
parimat toitu festivalil III Peipsi
Toidu Tänav 175 km.
22.–23. augustil avavad oma
uksed pop-up restoranid, mis
pakuvad ainult ja ainult Peipsi
toitu.
Kõik need vabaõhurestoranid
on laiali paigutatud 175-kilomeetrisele järveäärsele trassile,
seega on võimalik vältida suuri
rahvakogunemisi ja ei seata ohtu
kellegi tervist. Külastajatele pakutakse kõike kõige paremat, mis
kohalikust toormest üldse valmistada saab, nii traditsioonilist
Peipsi toitu kui ka tänapäevase
aktsendiga valmistatud roogasid.
Peipsi Toidu Tänav toimub sel

aastal kolmandat korda ja on
siiani olnud väga populaarne
nädalavahetuse veetmise koht
kogu perele.
Augusti lõpp on Peipsimaal
kõige rikkalikum aeg just toidu
poolest: valminud on kõik aiaviljad, metsades on seened ja
ulukid, järvest tuleb värsket kala,
ja kõik see on värske, lõhnav
ning mahlane.
On suur lust sellest kõigest
toitu valmistada ja teistelegi
pakkuda. Seetõttu on avatud ka
kõik meie toiduteel olevad müügipunktid, et külalised saaksid
sellest rikkalikust sahvrist kaasa
osta kogu aastaks vajamineva
toidupoolise.
Oleme Eestimaa Sahver! Ka

sel aastal on avatud jupike Peipsi
Toidu Veetänavat, kus ujuvrestoranidel tehakse sõitu ja toitu,
liikudes mööda Emajõge.
Pop-up restoranid on avatud
22. augustil kell 11–21 ja 23.
augustil kell 11–17.
Peipsi Toidu Tänavat korraldab MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök koos Peipsi Toit võrgustiku
liikmetega. Lisaks sellele suurepärasele augustilõpu üritusele
korraldame juulis ka kogu Peipsimaa suurimat ja populaarseimat
Rääbisefestivali.
Sel aastal toimub Rääbisefestival 18. juulil kell 10–17.
Planeerime Rääbisefestivali
teha inimkontaktiohutuks, seega
toimuvad erinevad müügikohad,

õpitoad ja tegevused laialipillutatult mööda Kasepää ridaküla
Jõgevamaal.
Tuleb samuti tore ja ilus Peipsi Toidu nautimise päev kogu
perele!
Tule naudi ja rõõmusta oma
maitsemeeli ka sel suvel!
Peipsimaa Kogukonnaköök
MTÜ
Triinu Akkermann
Tel 5346 0078
maitseelamuse.koda@gmail.com
www.facebook.com/
peipsimaamaitsed
facebook.com/
Peipsitoidutanav175

50 aastat tagasi Avinurmes
12. juunil 1970. aaastal lõpetasime Avinurme 8-kl Kooli.
Sellest päevast on fotole jäädvustatud Tiiu Kipper, Ille Roosvald, Ene Tooming, klassijuhataja Leili Kallavus, Esta Kalm,
Aive Haav, Silvi Tamm, Eha Kiik,
Ülle Tamm, Tiiu Vadi, Liivi Kask,
Astri Suvi, Maive Ilves, Eha Paas,
Ly Paljak, Priit Tooming, Riho
Pärn, Maarja Koppel, Lea Pugri,
Esta Pukk, Teet Haav, Aivar Väli.
Kooliteed alustas enamus
meist 1962. aastal Avinurmes.
5. klassi tulid õppima mõned
lapsed Piilsi, Pärniku ja Vadi
algkoolide lõpetanutest.
Koolis õppisime palju huvi-

tavat ja kasulikku. Tublimad
mängisid orkestris, tantsisid ja
tegid sporti. Tuli täita VTK (valmis tööks ja kaitseks) norme.
Aastaid hiljem Tartus õppides oli
ka VTK (Volga, Tarvas, Kaunas)
stipipäeva järgne tegevus.
1970. aastal oli suursündmuseks V. J. Lenini 100. sünniaastapäeva tähistamine. Sel aastal
toimus NSVL-s rahvaloendus.
Eesti ENSV-s elas 1,35 miljonit
kodanikku, mis oli väike osa suure liidu 242-st miljonist. Vanemuise teater sai 100-aastaseks.
Juulis toimus üldtantsupidu.
Linastusid filmid „Kevade“ ja
„Viimne reliikvia“.

Ameeriklased saatsid Apollo
kuule.
Sügis tõi meie ellu suured
muutused. Me kõik läksime edasi
õppima.
Novembris tabas meid suur
šokk: suri väga andekas Tiiu
Kipper, kes unistas saada proviisoriks, aga ei leidunud rohtu, mis
oleks teda aidanud…
Aastate jooksul on meie hulgast lahkunud: Silvi Tamm,
Ene Taberland (Tooming), Priit
Tooming, Eha Allaste (Paas). Ei
ole enam ka klassijuhatajat Leili
Kallavust. Kõik nad puhkavad
Avinurme kalmistul.
Täna on suur rõõm kohata

Avinurmes õpetaja Evi Tamme.
On suur õnn, et mõnel klassikaaslasel on ema veel elus.
Me oleme jõudnud pensioniikka, tervis võimaldab enam
– vähem toime tulla.
Mõeldes tagasi möödunud
aastatele tulevad meelde Romain
Rollandi Colas Brengnoni suhu
pandud sõnad: „Nüüd mõistan
siiski, kui suur vahe on selle
vahel, mida tahad ja mida võid,
selle vahel, mida nooruses unistad ja millega vanas või vanemas
eas lepid. On see liigutav või
naeruväärne – kes seda teab.“
Lea Pugri,
Kõveriku küla
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 20. mail
Osales 21 volikogu liiget
• Volikogu esimehe valimine:
esitati kaks kandidaati Ülle Rosin
ja Marianne Kivimurd-Tarelkina,
valituks osutus Ü. Rosin.
• Arengu- ja eelarvekomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimine:
Hannes Soosaar valiti komisjoni
esimeheks ja Sergei Uleksin komisjoni aseesimeheks.
• Kasepää ÜVK III etapi veeja kanalisatsiooni projekti tutvustus.
• Otsustati projekti omaosaluse garanteerimine Kasepää ÜVK
III etapp.
• Määrati vallavanema asendajaks abivallavanem Koit
Prants.
• Otsustati volikogu aseesimehele lisatasu maksmine volikogu
esimehe asendamise eest.
• Infragate OÜ tutvustas Voore
kooli projekteerimis – ehitustööde hankedokumente.
• Otsustati Raja Vabaajakeskuse põhimääruse, Kasepää rahvamaja põhimääruse kehtetuks
tunnistamine.
• Arutati reoveekogumisalade
piiride muutmist.
• Vallavalitsuse infos andis
kriisikomisjoni tööst ülevaa-

te abivallavanem Koit Prants,
eelarve kolme kuu täitmisest
finantsnõunik Heli Viiberg, SA
Avinurme Elulaadikeskuse päringust jurist Marju Soop, Voore
kooli hoolekogu pöördumisest
Koit Prants.
Vallavolikogus 3. juunil
• Vallavanema valimine, kandidaadid Aivar Laindjärv 12
häält, Urmas Tross 8 häält, valituks osutus Aivar Lainjärv.
• Volikogu aseesimehe valimine, Ants Rummel 12 häält,
Tarmo Tomson 8 häält, valituks
osutus Ants Rummel.
• Kinnitati arengu- ja eelarvekomisjoni koosseis.
• Otsustati vallavanemale töötasu määramine – 3000 eurot.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 17.
juunil
Vallavalitsuses 7. mail
• Kriisikomisjoni info ja kaugtööga jätkamine.
• Otsustati hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
• Otsustati katastriüksuse

lähiaadressi muutmine.
• Väljastati ehitusload Veia külas Tündri kinnistule üle 100kW
päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks, Voore külas Konnapõllu
kinnistule kuni 100kW fotoelektrilistel päikeseelektrisüsteemi
paigaldamiseks ja Tiheda külas
Sõpruse tn 86 Peipsimaa Muuseumi II korruse muuseumiruumide (Peipsi järve elu tuba
ja Peipsimaa aedviljakasvatuse
ruum) ehitamiseks.
• Otsustati sundvalduse seadmised.
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluse rahuldamata jätmine.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati Sihtasutuse Mustvee Tervis nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogusse uue
liikme määramine.
• Otsustati kogukonnakogu
moodustamine Mustvee linnas,
Raja külas, Kasepää külas, Lohusuu alevikus.
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine.
• Otsustati Mustvee õpilasmaleva korraldamine 2020. aastal.
• Otsustati vältimatu abi toe-

tuse maksmine.
Vallavalitsuses 21. mail
• Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Lohusuu
alevikus Kalda tn 8 kinnistule
olemasoleva elamu laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks,
Metsakülas Toominga kinnistule
elamu ehitusprojekti koostamiseks, Mustvee linnas Narva
tn 20 kinnistule olemasoleva
Mustvee Päästekomando hoone
sõidukite parkla ehitusprojekti
koostamiseks, Mustvee linnas
Pihkva tn 4 kinnistule elamu
ehitusprojekti koostamiseks,
Kalmakülas Ranna-Piilsi kinnistule päikesepargi ehitusprojekti
koostamiseks, Kääpa külas Jüri
kinnistule päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastati ehitusload Raja
külas Tartu tn 4 kinnistule kuni
100kW fotoelektrilistel päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks
ja liitumisühenduse loomiseks
peajaotuskilpi ja Kasepää külas
Sõpruse tn 104 kinnistule kahekorruselise kivikonstruktsiooni
ja viilkatusega ühepereelamu
püstitamiseks.
• Otsustati nõusoleku andmised katastriüksuste jagamiseks.

• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine.
• Otsustati vallavara võõrandamise otsustuskorras eelnõu
esitada volikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse mittemääramine.
• Otsustati hooldekodu kohamaksu tasumine.
• Otsustati raha eraldamine
sotsiaalkorterite remondifondist.
• Otsustati nõustamisteenuse
rahastamine.
• Otsustati sundvalduse seadmine.
• Otsustati lihthanke „Peipsimaa muuseumi II korruse välja
ehitamine“ korraldamine.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
• Otsustati eluruumi üürilepingu pikendamine.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Anti nõusolekud jäätmeveosageduse muutmiseks.
• Otsustati esitada ühinemislepingu muutmise eelnõu
vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati esitada Mustvee
valla osalemise lõpetamise eelnõu MTÜ-s Ida-Eesti Jäätme-

hoolduskeskuses volikogule
vastuvõtmiseks.
• Otsustati rendilepingu tingimuste muutmise otsuse eelnõu.
• Kriisikomisjoni info ja ettepanekud.
Vallavalitsuses 28. mail
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu pikendamine.
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete kinnitamine.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Anti nõusolek jäätmeveosageduse muutmiseks.
• Otsustati ühismahuti kasutamine.
• Otsustati Mustvee valla
teedel koormuspiirangu lõpetamine.
• Otsustati hinnapakkumise
kinnitamine tuletõkke ustele
Avinurme gümnaasiumis ja Lohusuu koolis.
• Otsustati avatud riigihanke
korraldamine Mustvee valla
teede pindamiseks.
• Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine kanalisatsioonikaevude remondiks Jõe tänav
Mustvee linn.

Infoliin ja tugigrupid dementsusega
inimestele ning nende lähedastele
2018. aasta septembris sõlmis
sotsiaalministeerium lepingu
MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna
Diakooniahaiglaga Dementsuse
Kompetentsikeskuse loomiseks.
Kompetentsikeskuse visiooniks
on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra
tõttu on kompetentsikeskus
keerulises olukorras – inimesed,
kelle jaoks on keskus loodud,
kuuluvad ise riskirühma või
puutuvad väga tihedalt kokku
riskirühma kuuluvate inimestega
ning sellest tingituna oli mõistlik
loobuda ka kõikidest üritustest ja
kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö
oleks seisma jäänud. Kriisist
tulenevalt toimub inimestega
suhtlemine rohkem telefoni ja
virtuaalsete suhtluskeskkondade
kaudu.
Dementsusalase nõu saamiseks on võimalus helistada
info- ja usaldusliinile 644 6440.
Infoliin töötab tööpäeviti – es-

maspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 12–16
ning kolmapäeviti kella 16–20.
Info- ja usaldusliinile saab helistada nõu saamise kõrval ka murede/rõõmude jagamiseks ning
helistada võib ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis
tekkivat üksindust, ärevust ja
depressiooni. Helistada võivad
nii dementsusega inimesed,
nende lähedased, aga ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna liikmed,
kui neil on mure dementsusega
inimese käekäigu pärast. Kui helistaja ei soovi ennast tutvustada,
siis ta võib oma küsimused või
mure esitada ka anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ Elu Dementsusega
vabatahtlikud tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Enne eriolukorra välja kuulutamist kogunesid dementsusega
inimeste lähedased 22 eri paigus
üle Eesti. Mõnes tugigrupis käis
lähedasi vähem, teises rohkem,
kuid tagasiside oli enamasti kõigil sarnane – nii hea, et kokku
saime – sai oma muret teistega

jagada, vahetada kogemusi ja
nippe, kuulata, kuidas teised
hakkama saavad, toetada ja
saada ise tuge ning tunda, et sa
ei ole oma murega üksi.
Eriolukorra ajal ei saa enam
ka lähedased kokku tulla ning
seepärast hakkasime korraldama
virtuaalseid tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele.
Virtuaalses tugigrupis saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa
paigast, tugigrupiga ühinemiseks
peab inimesel olema kõlaritega
arvuti ja internetiühendus. Oma
soovist tugigrupiga ühinemiseks
võivad lähedased anda märku
kirjutades info@eludementsusega.ee või helistades info- ja
usaldusliinile 644 6440.
Helistades numbrile 644 6440,
tasub helistaja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel. Virtuaalses tugigrupis osalemiseks
peab olema internetiühendus,
kuid nõu ja tuge saavad kõik
tasuta!
Dementsuse
Kompetentsikeskus

Kalevipoja Koja suveplaanid
Ootamatult on kõik läinud
roheliseks ja meil on siin nüüd
ilusam kui varem. Ja aina ilusamaks läheb, sest meil on siin
tööd veel kõvasti. Aga vaatamata
sellele, et palju on veel teha, on
palju juba ka tehtud. Ja kõige
suurem eesmärk on olnud muuseumi taasavamine. Tundub,
et nüüd on see avamine juba
peaaegu käegakatsutav. Majas
on puudu veel eritellimusmööbel
ja kontorimööbel, aga kõik muu
on kohe-kohe lõppviimistlust
saamas.
Meie plaan on see, et 4. juulil
on kõik meile külla oodatud!
Keskpäevast kuni südaööni.
Miks nii pikalt, küsite? Aga ikka
selleks, et oleks piisavalt aega
ja ruumi kõigile, et see esimene
suurem huvi ära rahuldada.
Kindlasti on sel päeval avatud
ka seikluspark ja mänguhoov,
kus saab mõnusalt aega veeta
enne või pärast muuseumi külastust. Nii tähtsa sündmuse
puhul sööme muidugi torti ka.
Kõik on oodatud endale sobival
ajal, et mitte tekitada korraga

suurt seltskonda majas. Ja kes
sel päeval ei jõua tulla, siis oleme
alates 5. juulist avatud terve suve
iga päev kell 11–18.
Esmakordselt Kalevipoja Koja
ajaloos on ka Kalevipoja seikluspark avatud terve suvi iga päev!
Kell 12–18. Instruktor on sind
ootamas ja aitab sul turvaliselt
läbida kas kõrg- või madalraja.
Sel hooajal on madalraja läbimine instruktoriga 10€ inimene
ja kõrgraja seiklus 15€ inimene.
Kõrgrajal võid seigelda kas või
kolm tundi, kui jaksu on ja
kõrgust ei karda. Madalrajale
on kõige põnevam tulla seltskonnaga, siis saab meeskonnana rada läbida ja see teeb asja
mitu korda põnevamaks. Lisaks
räägitakse veel põnevaid kangelaslugusid juurde. Kes ei taha
radasid läbida, aga tahaks sõita
väikse „Lennukiga“ trossil, siis
seda on võimalik ka eraldi teha.
Ja meil on teisaldatav kettagolf
ka – kolm korvi ja ports kettaid
ning korralik korvpalliplats. Ja
Kalevipoja mänguhoov, kus on
meie kangelase mõõtu tööriistad

– ader, kirves, saag, ämber. Lisaks
veel vokk, kannel, kangasteljed,
regi. Kindlasti on meil veel palju
muudki, aga las jääda midagi
üllatuseks.
Kas teadsid, et meie juures
saab teha nii laste kui ka täiskasvanute sünnipäevi? Näiteks
midagi sportlikku või hoopis
virtuaalreaalsuse kogemine koos
külalistega ja pärast piknik, grill
või Kalevipoja laua taga söömine. Nii suurt lauda ja toole kui
meil on, pole teil kodus kindlasti.
Ja kui õues ei soovi istuda, siis
on rahvamajas suur ja väike saal
olemas. Helista või kirjuta meile,
et täpsemalt uurida, kuidas saad
oma külalistele pakkuda erilist
peoelamust.
Juuni algusest on Kalevipoja
Kojas olemas õueraamatukogu – tule ja võta kapist sobiv
raamat kohapeal lugemiseks või
koju kaasa. Ja kui sul on kodus
raamatuid üle, võid meie kappi
ka midagi põnevat tuua.
Kohtumiseni Kalevipoja Kojas!
Annika Oras
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Sellel aastal Kalevipoja Kala- ja Veefestivali ei toimu!
Festival toimub järgmisel aastal 14. augustil 2021
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Õppeaasta lõpp Lohusuu koolis
Kuigi kevad on haridusmaastikul olnud varasemast hoopis
teistmoodi ja pakkunud palju
väljakutseid, saab iga asi ükskord
läbi ja nii ka see õppeaasta. Paljudele on distantsõpe olnud keeruline aeg ning õppetöö kolimine
teise vormi oli alguses raske nii
õpilastele kui ka õpetajatele.
Kuid distantsõpe on avanud ka
palju uusi võimalusi, näidanud
inimesi ja nende võimeid uues
valguses. Paljud on leidnud uusi
viise oma aine huvitavamaks
tegemiseks, mida saab kindlasti
edaspidigi õppetöös rakendada.
Distantsõpe on oluliselt aidanud
suurendada nii õpilaste kui ka
õpetajate digipädevust ning seda
plaanime ka tulevus edasi arendada, näiteks e-õppepäevade ja
koolituste abil. Esimene neist
– tagasivaade oma tööle distantsõppe ajal ja erinevate meetodite
tutvustamine kolleegidele, on
plaanis juba enne suvepuhkusele minekut. Õnneks on kõigi
teadmised ja oskused uues olukorras hakkamasaamisel olnud
nii head, et õppeaasta saame
lõpetada tavapärasel ajal ning
minna vastu pikisilmi oodatud
suvepuhkusele.
Järgmisel õppeaastal osaleb
Lohusuu kool ettevõtliku kooli
haridusprogrammis ning selle
jaoks läbisid kõik õpetajad mai

lõpus baaskoolituse. Edaspidi
saame lastele veelgi rohkem
ettevõtlikkust õpetada ning
loodetavasti on võimalik kõiki
teadmisi ka oma kogukonnaelu
parendamiseks kasutada. Samuti
kirjutasid meie tublid õpetajad
projekti HITSA korraldatud ProgeTiigri programmi taotlusvooru
ja saadi toetust 3D-printeri,
CNC-freesi ja lasergraveerija
komplekti soetamiseks. Nende
abil saab järgmisel aastal tehnoloogiaõppe viia täiesti uuele tasemele ja seeläbi veelgi arendada
laste oskusi.
Lohusuu Sipsikute tegemistest koroona ajal
Aeg on lennanud linnutiivul
kevadesse ning lõpuks on saabunud ka ilusad ja soojad ilmad.
Meie lasteaia igapäevaelu lõi
sassi koroonaviirus. Lastel tuli
koju jääda, aga meie, õpetajad,
ei puhanud sellel ajal, vaid
tegime lasteaias mitu päeva
suurpuhastust. Samuti täiendasime oma teadmisi ELIISI (elasteaed) kohta ja täiendasime
laste vaatluskaarte. Otsisime
internetist huvitavaid tegevusi
ja postitasime lastevanematele,
mida nad saaksid võimalusel
koos lastega teha.
Lasteaed avas uksed uuesti

14. aprillil. Enne seda tuli jälle
kõik ruumid tolmust puhastada
ja desinfitseerida.
Esimene suurem üritus kevadel toimus meil 1. juunil,
lastekaitsepäeval. Käisime külas
õpetaja Marge juures Tammispääl, kus grillisime ja mängisime.
Nägime ka erinevaid kodulinde:
parte, kanu, hanesid ja lapsed
said neid ise saiaga toita. Lapsed
mängisid liivakastis, kiikusid,
hüppasid batuudil ja jooksid
niisama lusti pärast ringi. Kell
11.11 tegime lastevanemate
palvel lastele pai. Seejärel sõime

kõhud grillvorsti, vahvleid, arbuusi ja mustikaid täis ning saigi
meie tore hommikupoolik läbi.
Lohusuu kooli 9. klasside
lõpuaktus toimub 19. juunil kell 17.
Lasteaia lõpupidu toimub
22. juunil kell 11.
Aktused peetakse kõiki kehtivaid reegleid silmas pidades ning
tagatakse 2 + 2 reeglist kinni
pidamine.
Ilusat suvepuhkust ja kohtumisteni uuel õppeaastal!
Kadri Jaska

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest
(KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks
ka need eraisikud, kes elavad
alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb
taotluste esitamise tähtaeg üle
2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub
keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii
üle kui ka alla 2000 tarbijaga

reoveekogumisalade elanikud).
Seda saab kontrollida KIKi kodulehel olevast otsingumootorist.
Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on
silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei
tohi olla juriidiline isik. Toetust
antakse reoveekogumisaladel
elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga
või kogumismahuti rajamiseks
või ümberehitamiseks ning alla
2000 tarbijaga reoveekogumis-

alal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida
piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on
teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata.
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest
maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku
1132–3792 eurot.
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei
tohi olla hiljem kui 31. august

2023. Seega on kõige hilisem aeg
taotlust esitada, et jääks aega ka
kaevetöödeks (eeldusel, et vooru
eelarve pole varem täitunud)
jaanuar 2023.
Taotleda on võimalik:
1) E-toetuse keskkonnas,
2) KIKi kodulehel avaldatud
taotlusvormil, mida on võimalik
saata KIKi e-posti (info@kik.ee)
või posti teel (Narva mnt 7a, VI
korrus, Tallinn).
Täpsed tingimused, juhised ja
korduma kippuvad küsimused
leiab KIKi kodulehelt.
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Õnnitleme pisipõnnide vanemaid

ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
9. JUUNIST 15. AUGUSTINI

ARTHUR MAREK MARDISOO 18.05.2020

16. juunil kell 19.00

Film „ Asjad millest me ei räägi“
Avinurme Kultuurikeskus
17. juunil kell 14.00 Pildimäng „Minu kodukoht“
Avinurme Kultuurikeskus
23. juunil kell 17.00 Võidutule üleandmine valla erinevates
piirkondades
2. juulil kell 10.00
Peipsimaa muuseumi i sünnipäev
muuseumi õuel
4. juulil kell 19.00
Kolme Küla külapäev ja ivan Den
Raja Vabaajakeskus
7. juulil kell 19.00
Film „Salmonid“
Avinurme kultuurikeskuses
10. juulil kell 20.00
Promenaadi kontsert Mustvees –
esinevad Hanna-Liina Võsa ja Olav Ehala
11. juulil kell 8.00
Suvelaat Mustvees
11. juuli kell 20.00
Kontsert Mustvees – esinevad ivo Linna
ja Supernova, Hellad Velled,
Traffic ja Helina Born
12. juulil kell 10.00
Rattaretk „Kalevipoja jälgedel“
Mustvee vallas
12. juulil kell 17.00
Peipsi Järve Festival Lohusuus –
esineb Svjata Vatra
13. juulil kell 17.00
Peipsi Järve Festival ja Peipsi Folk
Mustvees – esineb Väliharf
16. juulil kell 20.00
Kontsert Voore pargis – esineb J-Cam
16. juulil kell 20.00
Kontsert Jaak Joala parimad laulud
Kasepää laululava
17. juulil kell 20.00
Anne Veski soolokontsert
Kasepää laululava
18. juulil
ii Rääbisefestival Kasepää külas
31. juulil kell 20.00
Vanad aga kobedad – Meie mees ja
Maie Kasepää laululava
6. augustil kell 20.00 Kontsert Lenna ja Tanel Padar
Kasepää laululava
7.–8. augustil
Kasepää rannapidu Kasepää laululava
4.–9. augustini
Vaimuliku Muusika Festival
Mustvee kirikutes

Õnnitleme juunikuu
juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Endla Laks
Heldur Kangro
Liivia Kirst
Maimu Kask
Ülo Karo
Vaike Kiik
Raivo Lehtsalu
Liidia Iljina
Hugo Toode
Maria Bõstrova
Vaike Mandel
Feodosija Švets
Aino Pajo
Silvia Ode
Anton Tamm
Lüüsi Pärn
Olga-Armilde Suvi
Voldemar Kask

75
75
75
75
80
80
80
85
85
85
90
90
90
90
92
93
96
97

OSTAN • MÜÜN • MITMESUGUST
Ostan igasugust vanavara. Pakkuda võib kõike.
Kojukutsed, raha kohe kätte. Tel 51980371
Hauaplatside ja tähiste korrastamine.
Hauaplatsi ja piirete ehitamine. info tel.52 60 804

EELK Torma Maarja
koguduse teated

Aastaringselt müüa lõhutud küttepuid koos veoga.
Telefon 514 8309
Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5345 7403 ja 5340 3583

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00.
5. juulil surnuaiapüha Torma kalmistul,
kell 10.00 armulauatalitus kirikus;
kell 11.00 jumalateenistus kalmistul.
Esineb Torma Puhkpilliorkester Kristi Talistu juhatusel.
Vihma korral toimub jumalateenistus kirikus.
16. august kell 11.00 kiriku 253. aastapäev ja
hõbeleeripüha jumalateenistus,
jutlustab õpetaja Urmas Oras.
Hõbeleeri tulijatel palume koguneda pastoraadis hiljemalt kell
10.45 ja eelnevalt oma nimi ülesse anda õp. Mehis Pupartile (nii
saab tunnistused juba varakult valmis kirjutada).
1995. a. leerilaste nimekirjaga saab tutvuda koguduse kantseleis.
Hõbeleeri võivad tulla ka varasematel aastatel konfirmeeritud.
Koguduse õpetaja Mehis Pupart: 5562 5116, 776 4369,
mehispupart11@gmail.com
Vivandor OÜ
pakub tööd
sAERAAMI
ABITÖÖLIsELE
Töö sobib meesterahvale. Asume Mustvee vald, Ulvi küla.
Vivandor OÜ
предлагает работу
ДЛЯ ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО НА ПИЛОРАМЕ.
Работа подходит для мужчин. Находимся в волости
Муствеэ,деревня Ульви.
Tel 514 8311

Lohusuu KooL
võtab tööle
LoGoPEEDI
koormusega 0,25.
Tööle asumise aeg:
25.08.2020.
Sooviavaldusi ja kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente
ootame 14. juunini kooli
e-posti aadressil
lohusuuk@gmail.com

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
oÜ EsTEsT PR
ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

EVALD SEPP
MAIE ERES

31.08.1937 – 26.05.2020
04.01.1942 – 14.05.2020

