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Mustvee vallas on septembrikuust
ametis uus piirkonnapolitseinik
Stefani Korman
Alates septembrikuust aitab
Mustvee valla elanikke politsei
pädevuses olevate probleemide
lahendamisel piirkonnapolitseinik Stefani Korman.
Enam kui neli aastat tagasi
politseiperega liitunud Stefani
Korman on oma karjääri jooksul
keskendunud peamiselt kogukonnaga seotud murekohtadele.
Jõgevamaa korrakaitsjana alustas ta 2016. aastal esmalt noorsoopolitseinikuna ning liikus aja
jooksul erinevate piirkondade
probleeme lahates ning abivajajaid aidates noorte murekohtade
juurest täiskasvanud abivajajateni ning täna on ta juba enam
kui kuu jagu olnud Mustvee valla
piirkonnapolitseinik.
„Mustvee valla territoorium
ei ole minu jaoks sugugi mitte
uus piirkond. Tean selle kandi
olustikku ja eripära ning kuigi
seni on mu kogemused piirdunud ses paigas pigem noortega,
siis septembrikuust alates olen
Mustvee valla piirkonnapolitseinikuna keskendunud peamiselt
täiskasvanud inimestele ning
nende abistamisele,“ kirjeldas
piirkonnapolitseinik Stefani
Korman.
Ta lisas, et selle lühikese aja
jooksul on ta tutvunud oma piirkonna ja siin elavate inimestega
ning talle on selgeks saanud, et
Mustvee vald on üldiselt rahulik
ja turvaline piirkond. „Siinne
kogukond on väga kokkuhoidev
ja mul oleks au ajapikku võita

kohalike usaldus, et nad julgeks
ja tahaks minuga murede ja küsimuste tekkides ühendust võtta,“
julgeb Stefani unistada.
Ta usub, et kogukonda su-

landumisel on kasuks nii tema
vene keele oskus kui ka suur
tahe politseid kogukonnale lähendada. „Mu eesmärk on luua
ja hoida usalduslikke suhteid,

tuvastada, ennetada ja lahendada piirkonnas elanike turvalisust
mõjutavaid probleeme ning
selleks olen ma oma piirkonna
inimestele töö ajal alati olemas
ning minuga saab ühendust võtta
numbritel 504 2016 ja 776 8406
või tulles eelnevalt kokku leppides Mustvee piirivalvekordonisse
kohapeale aadressile Pihkva 2b,
Mustvee linn.
Kiire abivajaduse korral, kui
on oht elule või tervisele, tuleb
aga helistada 112,“ selgitas
Korman.
Pikemas perspektiivis soovib
uus piirkonnapolitseinik teiste turvalisusküsimuste kõrval
tõsta kogukonna teadlikkust
ka vägivalla teemadel ja seda
eeskätt eakate vastase vägivalla
vaates. „On väga oluline, et kõik
inimesed mõistaks, et vägivald ei
ole peresisene asi. Iga inimese
kohus on abivajajat aidata, sest
tihti pole abivajaja vägivalla all
kannatanuna valmis seda esimest sammu ise astuma. Parim,
mis meist igaüks saab teha, on
abivajajat märgata, kuulata ja
pakkuda abi kohe kui vägivaldne
käitumine on ilmnenud, samuti
kindlasti teavitada sellest politseid, sest möödas on ajad, kus oli
levinud arusaam justkui vägivald
oleks rangelt vaid peresisene
asi,“ julgustab vastne Mustvee
valla piirkonnapolitseinik märkama ja sekkuma.

С сентября в волости Муствеэ – новый
участковый полицейский Стефани Корман
С сентября участковый полицейский Стефани Корман помогает жителям волости Муствеэ
решать проблемы, относящиеся к
компетенции полиции.
Стефани Корман, вступившая
в ряды сотрудников полиции более четырех лет назад, на протяжении всей своей карьеры была
в основном сосредоточена на
проблемах сообщества. Являясь
сотрудником правоохранительных органов Йыгеваского уезда,
она впервые вступила в должность в качестве полицейского
по делам молодёжи в 2016 году
и со временем, работая над проблемами разных регионов и помогая нуждающимся, перешла от
вопросов молодежи к оказанию
помощи взрослым, и на данный
момент она уже более месяца работает участковым полицейским
волости Муствеэ.
«Территория волости Муствеэ
– отнюдь не новый для меня рай-

он. Я знаю ситуацию и особенности этой местности, и, хотя до
сих пор мой опыт работы в этом
регионе ограничивался скорее
молодежью, с сентября я являюсь
участковым полицейским волости Муствеэ и уделяю особое
внимание взрослому населению
и оказании ему помощи», – рассказала участковый полицейский
Стефани Корман.
Она добавила, что за это короткое время она познакомилась
со своим регионом и проживающими в нем людьми, и поняла,
что волость Муствеэ в целом
– спокойный и безопасный регион. «Сообщество здесь очень
дружное, и для меня было бы
честью завоевать со временем
доверие местных жителей, чтобы они осмеливались и хотели
обращаться ко мне в случае
появления каких-либо проблем
или вопросов», – осмеливается
мечтать Стефани.

Она верит, что при интеграции
в сообщество ей пойдут на пользу как знание русского языка, так
и твердое желание приблизить
полицию к сообществу. «Моя
цель – создать и поддерживать
доверительные отношения, выявлять, предотвращать и решать
проблемы, влияющие на безопасность жителей этого региона.
Поэтому я всегда доступна для
людей своего региона в рабочее
время, и со мной можно связаться по телефонам 5042016
и 776 8406 или, придя по предварительной договоренности в
Пограничный кордон Муствеэ
по адресу Pihkva 2b, г. Муствеэ.
Однако, если вам нужна срочная
помощь – в случае угрозы вашей
жизни и здоровью, звоните по
номеру 112», – пояснила Корман.
В долгосрочной перспективе
новый участковый полицейский
хочет наряду с решением других
вопросов безопасности повысить

осведомленность сообщества
о темах насилия, и, в первую
очередь, насилия в отношении
пожилых людей. «Очень важно,
чтобы все люди понимали, что
насилие – это не внутрисемейное
дело. Каждый обязан оказать помощь нуждающемуся, поскольку
нуждающийся, являясь жертвой
насилия, часто не готов предпринять сам этот первый шаг. Лучшее, что может сделать каждый
из нас, – это заметить, выслушать
и предложить помощь нуждающемуся сразу после выявления
насильственного действия. Непременно уведомите об этом
полицию, поскольку прошли
времена, когда широко бытовало
мнение, что якобы насилие – это
сугубо внутрисемейное дело»,
– призывает новый участковый
полицейский волости Мустсвеэ
замечать и вмешиваться.

Vallavanema veerg
Mustvee vald saab oktoobris
kolmeseks. Kolm aastat ei ole
pikk aeg ja ühise oma valla
tunde tekkimine on visa tulema.
Samas räägitakse riigi tasandil
juba järgmise haldusreformi
võimalusest ja meelitatakse
omavalitsusi lisaraha pakkudes
jällegi suuremaks liituma. Kui
vallad väga suureks liidetakse,
siis hakkab tekkima küsimus, kas
kohalik omavalitsus on ikka oma
ja kohalik või hoopis võõras ja
kauge. On suur väljakutse, kuidas mitme liidetud omavalitsuse
kogukondade vahel ühtsustunnet tekitada.
Mustvee vallas on kogukondade esindajateks loodud kogukonnakogud. Hiljuti korraldasime
kogukonnakogude esindajate
ja vallaametnike ühise seminari
valla arengukava teemal. Tagasiside seminari kohta on olnud
positiivne ja kindlasti jätkame
järgmisel aastal sarnaste kohtumiste korraldamist. Arvan,
et kaks korda aastas on paras
sagedus. Piirkondades peetakse
ka rahvakoosolekuid oma valla
asjade arutamiseks. Seega on
meie rahvas aktiivne ja soovib
valla asjade arutamisel kaasa
rääkida. Küllap suudame koos
ka omavalla tunnet kasvatada
ja valla sünnipäevi järjest enam
ühtsema perena tähistada.

Kahjuks seab sellel aastal kurja
viiruse levik tegemistele piire
ja takistab ühist tähtpäevade
tähistamist. Liigseid riske kartes
oleme jätnud ära õpetajate päeva
ühise tähistamise ja eakate peo.
Valla sünnipäevapidu ka ei tule,
aga sünnipäeva tähistada võiks
ikka. Traditsiooniks on saamas
valla sünnipäeva ja hõimupäeva ühine tähistamine matkaga
mööda Mustvee-Avinurme raudteetammi, matka korraldavad
tublid inimesed Piilsi külaseltsist.
Raudteel on ruumi vahemaa
hoidmiseks.
Matkal näeme!
Aivar Lainjärv,
vallavanem

Колонка волостного
старейшины
Волости Муствеэ в октябре
исполнится три года. Три года –
небольшой срок, и общее понимание того, что это наша волость,
приходит не сразу. В то же время на государственном уровне
уже обсуждаются возможности
следующей административной
реформы, и местные самоуправления подталкивают, предлагая
дополнительные деньги, снова
объединяться в более крупные
образования. В случае создания
в процессе объединения очень
больших волостей встает вопрос,
является ли самоуправление
своим и местным или скорее
чужим и далеким. Как сформировать чувство единства между
сообществами нескольких объединенных волостей – большая
проблема. В волости Муствеэ
созданы общественные советы,
представляющие сообщества.
Недавно мы организовали совместный семинар для представителей общественных советов
и должностных лиц волости на
тему плана развития волости.
Отзывы о семинаре были положительными, и мы обязательно
продолжим проводить подобные
встречи в следующем году. Я
думаю, что два раза в год – достаточная частота. В регионах
также проводятся обществен-

ные собрания для обсуждения
дел своей волости. Наши люди
активны и хотят участвовать в
обсуждении вопросов, касающихся волости. Мы непременно
сможем вместе усилить чувство
принадлежности к совей волости и отмечать дни рождения
волости все более сплоченной
семьей. К сожалению, распространение злого вируса устанавливает в этом году ограничения
и препятствует совместному
празднованию торжеств. Опасаясь чрезмерных рисков, мы
отменили совместное празднование дня учителя и праздник для
пожилых людей. Празднование
дня рождения волости тоже не
состоится, но день рождения все
же можно отметить. Становится
традицией отмечать день рождения волости и день родственных
народов вместе, совершая пеший
поход по железнодорожной дамбе Муствеэ-Авинурме, который
организуют активные члены
сельского общества Пийлси.
На железной дороге – много
места для сохранения дистанции.
Встретимся в походе!
Айвар Лайнярв
волостной старейшина
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Mustvee Valla TEATAJA
Kükita, Tiheda ja Kasepää külade
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamine

Piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödeks sõlmiti 2019. aastal töövõtuleping OÜga Trassiehitus, mille alusel
on rajatud Kalda tänavale torustikud alates Pioneeri tänavaga
ristumisest edasi piki Kalda ja Sõpruse tänavat (sh Uus tänav)
kuni Kooli tänavaga ristumiseni (sh Kooli tänav) ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitorustikud. Töölepingus oli tööde lõpptähtajaks
11. september 2020. Septembri alguseks oli OÜ Trassiehitus ilma
ühegi ametliku teavituseta objekti lahkunud, jättes tegemata rea
lepingujärgseid töid (alates pumplate elektri-automaatikatöödest
kuni teekatendi ja haljastuse taastamistöödeni). Käesolevaks
hetkeks on AS Emajõe Veevärk korraldanud uue hanke asfalteerimistööde tegemiseks. Asfalteerimistööd on plaanis teha sel aastal.
Järgmise aasta kevadesse jäävad Uue tänava pindamistööd ning
tööpiirkonna haljastus- ja taastamistööd, kuna ilmastikuolud ei
võimalda enam nende tööde kvaliteetset tegemist.
Töövõtja poolt jäid lõpuni viimata kanalisatsioonipumplatele
elektri-automaatikatööd ning ühel pumplal on rajamata elektriliitumine elektrivõrgu valdaja poolt (eeldatava tööde tegemise
aeg on käesoleva aasta neljas kvartal). AS Emajõe Veevärk saab
lubada kinnistutel ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimislepingute sõlmimist peale eelkirjeldatud tööde teostamist, eeldatavalt selle aasta lõpus. Täname piirkonna kinnistute omanikke
mõistva ja rahumeelse suhtumise eest ning vabandame tekkinud
ebamugava olukorra pärast. Vee-ettevõtte eesmärk on tagada
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike toimekindlus esimesel
võimalusel, mille järgselt saame alustada ka liitumis- ja tarbimislepingute sõlmimisega!
Juhime tähelepanu, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse
tarbimine on lubatud peale liitumis- ja tarbimislepingu sõlmimist
ning teostusjooniste edastamist AS-i Emajõe Veevärk!
AS Emajõe Veevärk
e-post: evv@evv.ee
telefon: +372 731 1840
www.evv.ee

Развитие общей сети водоснабжения
и канализации деревень Кюкита,
Тихеда и Касепяэ
Подрядный договор на строительство общей сети водоснабжения и канализации был заключен с OÜ Trassiehitus в
2019 году. Согласно договору, были проложены трубопроводы по улице Калда от пересечения с улицей Пионеэри, и
далее по улицам Калда и Сыпрузе (включая улицу Уус) до
пересечения с улицей Кооли (включая улицу Кооли). Срок завершения работ по договору был 11 сентября 2020 года. К началу сентября компания OÜ Trassiehitus покинула объект без
какого-либо официального уведомления, не выполнив ряд
подрядных работ (от работ по электроавтоматике насосных
станций до работ по восстановлению дорожного покрытия и
озеленения). В настоящее время AS Emajõe Veevärk проводит
новый тендер на работы по асфальтированию. Работы по
асфальтированию планируется провести в этом году. Работы
по укладке покрытия на улице Уус, а также работы по озеленению и восстановлению рабочей зоны будут продолжены
весной следующего года, поскольку погодные условия больше
не позволяют качественно выполнять эти работы.
Подрядчиком не были завершены работы по электроавтоматике канализационных насосных станций, и владельцем
электросети не выполнено подключение к электросети одной
из насосных станций (ожидаемые сроки проведения работ –
четвертый квартал этого года). AS Emajõe Veevärk может дать
недвижимым участкам разрешение на заключение договоров
о подключении к общей сети водоснабжения и канализации
после выполнения вышеописанных работ, предположительно в конце этого года. Благодарим собственников недвижимых участков региона за понимающее и доброжелательное
отношение, а также приносим извинения за доставленные
неудобства. Задачей предприятия водного хозяйства является скорейшее обеспечение функциональной надежности
общей сети водоснабжения и канализации, после чего мы
также сможем приступить к заключению договоров о подключении и потреблении!
Обращаем ваше внимание на то, что потребление услуги
общей сети водоснабжения и канализации разрешается после
заключения договора о подключении и потреблении, а также
передачи исполнительных чертежей AS Emajõe Veevärk!
С уважением
AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (третий этаж) TARTU
э-почта: evv@evv.ee
телефон: +372 731 1840

Vallavolikogus toimuvast augustija septembrikuus
Augustis toimus Mustvee vallavolikogu I koosseisu 38 istung.
Volikogu liige Max Kaur peatas
volikogu liikme volitused kolmeks kuuks, asendajaks määrati
Riina Pajula.
Otsustati vallavara tasuta kasutusse andmise pikendamine
MTÜ-le Logovest aadressiga
Avinurme tee 75, Lohusuu alevik
10 aastaks.
Omedu külas jäeti algatamata
Robi katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude
hindamine.
Vallavanem Aivar Lainjärv
rääkis Mustvee linna soojamajanduse edasistest plaanidest ja
andis ülevaate õpilastranspordi
korraldamisest ja selle probleemidest ning riigi poolt majanduse elavdamiseks eraldatud
410 000 € jaotuse hetkeseisust.
Raha jaotuse osas on soove ja
ettepanekuid esitanud mitmed
kogukonnakogud. Tehtud ettepanekute hulgas on väga häid
ettepanekuid, kuid kõikidega
me arvestada ei saa, kuna ei ole
täna kehtivas investeeringute
kavas. Kogukonnakogude poolt
esitatud ettepanekutega tegeletakse arengukava ja investeeringute kava ülevaatamise käigus.
Vallavalitsus on algatanud arengukava ja investeeringute kava
ülevaatamise.
Koalitsioon on kokku leppinud, et investeeringute raha
jagatakse Lohusuu ja Avinurme
piirkonna vahel kergliiklusteede
rajamiseks.
Pearaamatupidaja Tiina Treial
andis ülevaate finantsseisust –
eelarve täitmine tekkepõhiselt
seisuga 31.07.2020 põhituludest

on täidetud 49,2%, põhitegevuse
kuludest on täidetud 45,7%,
füüsilise isiku tulumaksu laekumine 56%.
Haridusnõunik Raivo Vadi
andis ülevaate koolide valmisolekust õppetööks, laste arvust
koolides ja lahendamist vajavatest küsimustest seoses laste arvu
vähenemisega koolides. Koolid
on valmis alustama 1. septembril
õppetööd. Räägiti raha eraldamise võimalikkusest Mustvee linna
uue kooli ehitamiseks, Voore
kooli remondist, pedagoogidest,
huviringidest ja õppetöö korraldamisest koroonaviiruse jätkuva
leviku korral.
R. Vadi rääkis ka hetkel lahendamisel olevast olukorrast seoses
õpilastranspordi korraldamisega.
Jõgeval on olemas riigigümnaasium, aga Mustvee õpilastel,
kes sooviksid käia Mustveest
Jõgevale gümnaasiumi, sobiv
transpordivõimalus puudub.
Abivallavanem Koit Prants andis ülevaate teehoiukava täitmisest, teede remondi hetkeseisust,
tehtud ja tegemata töödest.
Sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina
Tuur andis ülevaate sotsiaaltöö
valdkonnast, sellest kuidas eriolukord mõjutas sotsiaaltööd
vallas ja millega sotsiaaltöötajad
igapäevaselt tegelevad.
Septembris toimus Mustvee
vallavolikogu I koosseisu 39.
istung.
Otsustati võõrandada otsustuskorras Mustvee linnas Kastani
tn 36 kinnistu Mustvee vallale
kuuluv 427/3944 suurune mõtteline osa hinnaga 350 eurot.
Mustvee vallavolikogu ot-

sustas muuta Avinurme valla,
Kasepää valla, Lohusuu valla,
Saare valla ja Mustvee linna
ühinemislepingu punkti 7.12.6,
jättes sellest välja lause: “Jätkatakse koostööd MTÜ-ga Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskus.”
Mustvee vallavolikogu otsustas lõpetada Mustvee valla
osalemise MTÜ-s Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
Kinnitati Mustvee valla 2020.
aasta II lisaeelarve summas 789
878 €.
Kinnitati hariduskomisjoni
koosseis järgmiselt: Anne Paas,
Marianne Kivimurd-Tarelkina,
Maris Rohtla, Heveli Ivask, Triinu
Dressel, Lauri Väinmaa, Kristi
Lõbu, Kersti Kask.
Vallavanem Aivar Lainjärv
andis ülevaate Kasepää ÜVK II
etapi töödest, mida opereerib
AS Emajõe Veevärk. AS EmajõeVeevärgi alltöövõtja Trassiehitus
OÜ, kes hanke võitis ja tegi kanalisatsiooni ehitustöid, on mõni
aeg tagasi tegevuse lõpetanud
ja pankroti välja kuulutanud.
Ehitustööde käigus ei suutnud
Trassiehitus OÜ tagada teealuse pinnasekihi tihedust, mis
vastanuks Maanteeameti poolt
kehtestatud normidele, ja seepärast pole varem saanud alustada
asfalteerimistöödega. AS Emajõe
Veevärk püüab tekkinud probleemile leida lahendust, otsides
töövõtjat, kes asfalteerimistööd
teeks.
Mustvee Spordikeskuse juht
Tiit Tammaru andis ülevaate
valla sporditööst. Viiruse ajal
tegeleti Mustvee spordihoones
päästeameti ettekirjutuse kohaste puuduste likvideerimisega.

Suvel toimusid laagrid. Mustvees
ja Avinurmes alustas tööd jõusaalitreening ning huviringid.
Mustvees alustavad tegevust ka
võrkpalli- ja jalgpallitreeningud.
Mustvees teeb muret lasteaia ja
spordihoone siseõu, kus sõidetakse autodega.
Voorel toimivad huviringid ja
jalgpallitreeningud. Lohusuus
tegutsevad huviringid, spordiga
tegeletakse vähem.
SA Kalevipoja Koja töödest ja
tegemistest andis ülevaate nõukogu liige Andri Plato.
3. juulil avatud ja põhjaliku
uuenduse läbinud Kalevipoja
muuseumil läheb hästi.
Kolme kuuga on muuseumi
külastajaid olnud 4358. Juulis
2175, augustis 1551 ja septembris 632. Tulu on saadud 26 700
€. Muuseumis töötab üks personalijuht ja kaks giidi.

nii palju sai.
Andke teada sellest ühest või
kahest kassist. Ühte kassi on
lihtsam kinni püüda kui tervet
kolooniat. Ah et kust ma seda
tean, no olen peaaegu püüdnud,
täpsem olles, olen vaadanud,
kuidas seda protseduuri tehakse.
Kahju on püüdjatest, kahju on
kassidest, endast ka.
Siinkohal tuletame meelde,
et Mustvee vallavolikogu on
26.04.2018 vastu võtnud määruse nr 17 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“, mille §5 sätestab:
(1) Loomapidaja juurest lahti
pääsenud kassi või koera püüdmist korraldab loomapidaja. Kui
loomapidaja ei täida nimetatud
kohustust ja looma püüdmise
korraldab vallavalitsus, kannab
looma püüdmise ja pidamisega
seotud kulud looma omanik.
(2) Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist, huk-

kamist ja korjuste hävitamist
loomakaitseseaduses sätestatud
korras korraldab vallavalitsus.
(3) Hulkuv koer või kass tuleb
kinni püüda, võimalusel identifitseerida ja tagastada omanikule. Kui hulkuv loom ei ole
identifitseeritav või kui teda ei
ole võimalik omanikule tagastada, paigutatakse loom hoiupaika
ning alustatakse omaniku kindlakstegemist või uue omaniku
otsimist. Omaniku kindlakstegemiseks või uue omaniku leidmiseks avalikustatakse hulkuva
looma kirjeldus hoiupaiga ja
vallavalitsuse kodulehel.
Lühidalt: ärge soovige armsale
kassipojale või koerakutsikale
garaažinurgas konutava mehe
saatust. Otsustage, kas oma ja
võõras ning tegutsege vastavalt
sellele.
Daisy Utsar,
vallasekretär

Soovin kõigile ilusat sügise
jätku!
Ülle Rosin,
volikogu esimees

Kas oma või võõras?
Igasügisene teema. Hulkuvad
kassid. Tulevad kõned, kirjad.
Mõnikord harva sõbralikud,
enamasti mitte nii väga.
Meil hoovis on kassid. Algul oli
üks, siis mõne aja pärast oli neid
mitu ja nüüd on selline arv, et ei
oska kokkugi lugeda.
Ma andsin talle süüa. Kahju
oli. Andsid süüa? Nojah, näljas
ju.
Vahepala. Näen garaažinurgas
konutamas üksikut meest. Tundub teine kurb olema. Mõõdan
teda ülevalt alla ja alt üles. Kui
kasiks õige puhtaks …, annaks
süüa ka … . Mõeldud, tehtud.
Kasin puhtaks, annan süüa, pole
viga vaadatagi. Aga nurruma
ei hakka. Ilusad puhtad riided
seljas, kõht täis, kisub teist ikka
sinna garaažinurga poole. Tuleb
mõne aja pärast sooja tuppa tagasi. Hea küll, kasin jälle, annan
süüa ka, silitan, ikka ei midagi, ei

hakka nurru lööma. Sama rada
iga päev, sööda-jooda, tema ikka
sinna garaažinurka tagasi. Lähen
järgi. Polegi enam üksi. Minu
kasitud puhtad riided seljas, karv
läikivam ja kurat … lööb nurru
ka, aga ei tea kust ilmunud vähe
rääbaka olemisega elueidega.
Kõne politseisse. Tulge koristage siit lagunevate garaažide
vahelt lärmajad (ei ütle, et nurrujad). Rikuvad avalikku korda,
reod sellised, kodu pole või …
See oli vahepala.
Aga võib-olla paneb mõtlema.
Kui teie hoovi ilmub kassipojake,
tõenäoliselt hüljatud mõne suvekodulise poolt, siis … kui te
hakkate teda toitma, tema eest
hoolitsema, isegi juhul, kui teda
tuppa ei lase, arvestage siis, et TA
ON TEIE KASS. Kassid, nii nagu
kõik muud imetajad (loe: elus
loodus), armastavad paljuneda.
Ei ole nii, et UPS, kuidas neid

Muudatused bussiliinide sõidugraafikutes
Jõgeva maakonna bussiliini nr 204 ja 205 (Jõgeva – Mustvee ja Mustvee – Jõgeva suunal) sõiduplaani muudatustest alates 12.10.2020.
Liin nr 204 väljub Jõgevalt 6.35 (seni 7.05) ja jõuab Mustveesse 7.21 (seni 7.50).

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 13.10; 10.11; 15.12
koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee
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Liin nr 205 väljub Mustveest 7.25 (seni 7.55) ja jõuab
Jõgevale 8.20 (seni 8.50).

Ida-Viru maakonna bussiliini nr 552 sõiduplaani
muudatustest alates 01.10.2020
Liin nr 552 on pikendatud Mustveeni ja on käigus iga päev.
Jõhvist väljub 16.40 (seni kl 17.15) ja jõuab Mustveesse
18.35.
Täpne info: web.peatus.ee
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Tulemas on kolmas Mustvee valla aastapäevamatk
Hõimupäeva matk toimub kolmandat korda kõikidele aktiivsetele kodanikele 18. oktoobril
2020. aastal. Ühtlasi tähistatakse
matkaga Mustvee valla 3. sünnipäeva.
Matk toimub kunagisel kitsarööpmelise raudtee tammil, mis
on praegu RMK metsatee, kuid
kunagi kulges Mustveest läbi
metsade Sondasse. Matkal on
kaks algust, mis on tähistatud
KOP meetme abil soetatud ALGUS – LÕPP lippudega. Üks algus on Mustvee poolt Tartu-Jõhvi
maanteelt algaval endisel raudteetammil, sealt liigutakse edasi
Avinurme poole kuni endise
Piilsi jaamahooneni. Teine algus
on Avinurmes muuseum-rongi
juures, sealt liigutakse Mustvee
poole kuni Piilsi jaamahooneni.
Matka pikkust saab igaüks ise
valida arvestades, et mõlemast
otsast Piilsi on umbes 8 km. Et
pikka sirget teelõiku igav läbida
ei oleks, leiab matkal osaleja raja
ääres legende Kalevipoja tegemistest praeguse Mustvee valla
alal. Matkaraja keskosas endise

Piilsi jaamahoone juures on kahest otsast saabunud osalejate
lõimumine, kaunistame hõimupuud, saab sooja supi ja pirukat
ning kuuleb meeleolumuusikat.
Keskpunktis saab igaüks otsustada, kas matka jätkata või
sealsamas matk lõpetada. Tagasi
liikumiseks pakutakse kahte
erinevat transpordivõimalust –
hobune ja uunikum-buss. Esmakordselt Mustvee valla matkal
osaleja saab matkapassi, kus
päev kantakse sisse toreda kleepsuga. Kolm kleepsu kogunu saab
aga matkal auhinna. Iga matkaja, kellel juba matkapass olemas,
võtke see kindlasti kaasa.
Üritus on kõigile tasuta. Ootame rohket osavõttu kõikidest
Eesti piirkondadest. Matka kuulutus ja kava on jälgitav Piilsi
Küla Selts Facebooki ja kodulehel, Mustvee Valla Teatajas ja
infotahvlitel.
Korraldaja on Piilsi Küla Selts,
toetajad Mustvee vald ja Kohaliku omaalgatuse programm.

Matka kava:

11.00 Matka algus mõlemast suunast
12.00 Kokkusaamine matka keskpunktis, toidupaus,
ühistegevused
13.00 Matka jätkamine, transpordivõimalus tagasi
Koos lastelastega igal matkal osalenud Anne ja Kalju Vaikjärv on ühed matkaauhindade sponsorid. Foto Piret Haav

Uuest matka korraldamise kogemusest –
Viie silla matk ja Kalevipoja rattaretk
Viie silla matka mõte tuli juba
koos eelmise aasta Kolme silla
matka organiseerimisega, ehkki
algselt oli üritus planeeritud
korraldada samas piirkonnas.
Seoses kevadise kiire koroonaviiruse levikuga ja eriolukorra
väljakuulutamisega tekkis hirm,
et matk jääb ära. Kuna ühisstardiga matkale inimesi kutsuda ei
saanud, siis mõtlesime, kuidas
viia üritus Mustvee valla elanikele nende kodukoha lähedale.
Nii sai valitud piirkonnad, kus
oleks jõgi või oja ja õnneks on
meil olemas igas endises viies
vallas jõgi, millel sillad peal.
Selleks, kuidas rada tähistada, et
märgid püsiks looduses ja oleks
põnev leida, otsustasime kasutada QR koode. Just samal ajal
kuulutas Mustvee valla spordikeskus välja matkakonkurssi. Nii
saigi matkamäng lõpuks kokku
pandud ja koostööpartneritega

Mustvee spordikeskuse lehele
üles riputatud. Arvestades tol
ajal kehtinud eriolukorda oli
see ainuke võimalus pakkuda
südame tervisele pühendatud
ajal põnevamat liikumist.
Kevadisel perioodil pakuti üle
Eesti võimalusi iseseisvalt tähistatud matkaradadele minna.
Tervisespordi uueks normaalsuseks sai asjaolu, et inimene ise
valis, millal, millega ja kus ta
aktiivselt liigub, sest suuremad
ühiskogunemised startides olid
keelatud. Kuidas Mustvee valla
kodanikud matkaks pakutud võimalusi kasutasid, on raske öelda.
Infot sai jagatud FB kaudu, ajalehtedes Vooremaa ja Mustvee
Valla Teataja, aga infot edastas
ka Jõgevamaa Terviseleht, infotahvlitele panime kuulutused
– seega kajastamist päris palju.
Suvine matk, Kalevipoja rattaretk, sai korraldatud samuti ka-

sutades inimeste eneseinitsiatiivi
ja vastutuse määra. Ühisstarti ei
toimunud, kuid korraldusmeeskond oli olemas ja pakkus toitu,
peavarju, esmast hügieenivajadust, infot ja muud matka õnnestumiseks vajalikku. Matkastaap
oli tähistatud ALGUS ja LÕPP
lippudega, mis said värskelt
soetatud Kohaliku omaalgatuse
programmist. Sama programmi
vahenditest soetatud Mustvee
valla matkapassid said samuti
esimest korda just sellel matkal
kasutusele võetud.
Tegelikku osalejate arvu on
seekord raske kokku võtta, eriti
„Viie silla matka“ puhul, sest
kõik matkajad ei registreerinud
ennast, kuigi selline võimalus
oli olemas. Korraldajana lootsime suuremat osavõttu, sest
meile tundus, et inimestel tekkis
rohkem tahet kodust välja liikuma saada. Kahe suvise matka

Lõunamuul
tulemusel jagati välja kokku 36
uut passi ja kaks auhinda, mida
võib lugeda normaalseks tulemuseks. Suur rõõm oli kohata
samu inimesi, kes on osalenud
peaaegu kõikidel Piilsi küla seltsi
korraldatud matkadel. Samuti
tegi rõõmu osalejate nauding
liikumisest ja tähelepanekud
matkaraja kohta.
Kokkuvõtteks toon paar omapoolset kommentaari, mis tulid välja inimestelt tagasisidet
küsides. Nt kehalise kasvatuse
õpetaja võimalus tundi teha
ilma vaevata – kooliõpilaste
suunamisest juba tähistatud
matkarajale, õppetunni ülesanded olid ju ka rajal olemas. Paar
inimest tunnistasid, et tegid küll
õhtust kõndi ja märkasid tee
ääres kollaseid märke ning mõtlesid endamisi: „Aa, see on vist
selle matka tähis, millest lehes
kirjutati“. Tekkis küsimus, kas
neid inimesi saab lugeda matkal
osalejateks. Igatahes oli meeldiv,
et üritust märgati. Veel ühest
väga positiivsest tähelepanekust
– Avinurme piirkonnas hakati
pakkuma samalaadseid rahva
liikumise võimalusi. Nt kooli
juubelile pühendatud punktijaht
ja lastele mõeldud pildimäng ehk
seiklusmäng õues. Suurepärane,
et tekivad uued mõtted ja laienevad erinevate gruppide liikumise
võimalused.
Kokkuvõtteks võib öelda, et nii
matkade korraldajad kui matkadel osalejad on uues olukorras.
Tänasel päeval on peamine
püsida terve, kas liikudes või
mitte. Kuigi inimese tervise eest
vastutab inimene ise, loodame
ikka, et pakutud tervisespordiradadel näeme liikumist ja organiseeritud üritustest võetakse ka
edaspidi aktiivselt osa.
Püsige terved! Kohtume juba
varsti HÕIMUPÄEVA matkal!
Piret Haav,
Piilsi Küla Selts

Viimastel päevadel on midagi
toimumas Mustvee jõe suudmes.
Nimelt on Mustvee sadam laienemas ka jõe lõunakaldale. Veel
käesoleval aastal korrastatakse
lõunamuul, ehitatakse sildumiskohad, kraana platvorm paatide ja jahtide vettelaskmiseks,
paigaldatakse tuletõrjehüdrant,
muuli valgustus ja elektriühenduspunktid ja rajatakse korralikud slipid. Projekt on pikaajalise
koostöö tulemus, mille raames
on sadamaid arendatud nii Peipsi
lääne kui idakaldal. Projekti rahastab Est-Rus programm, Peipsi

25. septembril tähistasid Avinurme gümnaasiumi õpilased
Euroopa keeltepäeva.
Sel puhul oli koolis avatud
keeltekohvik. 8. ja 9. klassi
õpilased tutvustasid 10-minutilistes lühitundides üheksat
keelt: poola, rootsi, soome,
islandi, hiina, jaapani, vene,
saksa ja hispaania keelt.
Lisaks kõige olulisema sõnavara õpetamisele tutvustati ka
vastava riigi kultuuri, loodust,
vaatamisväärsusi jms. Hiina
keele tunnis proovisid õpilased
hieroglüüfe joonistada. Pakuti
ka erinevaid sööke ja maiustusi
– näiteks jaapani lauas pakuti
Mochi´sid, vene lauas barankasid, rootsi lauas lihapalle,
poola lauas lehmakomme ja
islandi lauas skyr´i.
45 minuti jooksul jõudsid
õpilased osaleda neljas erine-

Kalandus ja Merendusprogramm
ja Mustvee vallavalitsus.
Tegevuse tulemusena saab
Mustvee sadam veel aktiivsemalt
kasutusse. Samuti saavad korda
slipid, mida kasutades aastas
sajad alused Peipsile sõidavad.
Muuli kivid laotakse korda ja
nii kohalike kui turistide seas
populaarne jalutuskoht saab
lõpuks ometi ohutuks. Lisaks
sellele saab ka sadama lõunaala
ajakohase valgustuse.
Aive Tamm

vas keeletunnis. Seejärel võtsid
õpilased osa keeleviktoriinist,
kus tuli kuulamise järgi ära
arvata, millise keelega on tegu.
Kohvik oli avatud kolm tundi.
Üritust toetasid haridus- ja
teadusministeerium, Soome,
Rootsi, Saksa, Hispaania ja
Hiina saatkonnad, kes saatsid
õpilastele palju erinevaid meeneid ja materjale.
Kristi Lõbu
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Päästeamet, politsei- ja piirivalveamet ning
kaitsepolitsei kutsuvad elanikke teatama lõhkematerjalist ja loovutama seadusega keelatud relvi
Kampaania eesmärk on vähendada kodudes leiduva ohtliku
lõhkematerjali ning seadusega keelatud relvade hulka, aga ka
meelde tuletada, et lõhkematerjali ning relvade vabatahtliku
loovutamise eest ei karistata.
Leitud lõhkematerjalist ja ebaseaduslikest relvadest teatada
numbril 112, anda teada täpne asukoht ning edastada lõhkematerjali ning ebaseaduslike relvade kohta nii palju infot kui
võimalik.
Lõhkematerjalile tulevad järele demineerijad, toimetavad selle
ohutusse kohta ja teevad kahjutuks. Relvadele või laskemoonale
tulevad aga järgi politseinikud, kes leiu hoiule võtavad ning selle
siis ohutult politseijaoskonda viivad.
Lõhkematerjali ebaseaduslik käitlemine (ehk plahvatuse tekitamine, lõhkeaine, lõhkematerjali ja lõhkeseadeldise või selle
osa ebaseaduslik valmistamine, valdamine, soetamine, hoidmine,
üleandmine, edasitoimetamine, turustamine) on kriminaalkorras
karistatav.
Kampaania kestab oktoobrikuu lõpuni, kuid koju jäänud ohtlikke esemeid saab loovutada ka muul ajal.
-------------------------------------------Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны и Полиция безопасности призывают жителей сообщать о взрывоопасных материалах и передавать запрещенное
законом оружие
Цель кампании – уменьшить количество хранимых дома
взрывоопасных материалов и запрещенного законом оружия,
а также напомнить, что добровольная передача взрывоопасных
материалов и оружия не является наказуемой.
При обнаружения взрывоопасного материала и незаконного
оружия следует позвонить по номеру 112, назвать точное местонахождение и представить как можно больше информации о
взрывоопасном материале и незаконном оружии.
За взрывоопасным материалом приедут саперы, которые доставят его в безопасное место и обезвредят. За оружием и боеприпасами приедут полицейские, которые возьмут находку на хранение
и доставят ее безопасно в полицейский участок.
Незаконное обращение со взрывоопасным материалом (т.е.
взрывание, незаконное изготовление, владение, приобретение,
хранение, передача, продажа, распространение взрывчатого вещества, взрывчатого материала и взрывного устройства или его
части) наказывается в уголовном порядке.
Кампания продлится до конца октября, но оставшиеся дома
опасные предметы также можно передать в любое время.

Mustvee valla hariduse tugikeskus soovib
jõuda iga abivajajani
Mustvee vallavolikogu otsustas aasta tagasi, et parim viis
oma valla laste arengu igakülgseks toetamiseks on koondada
erialaspetsialistid ühtseks meeskonnaks. Meeskonda peaksid
kindlasti kuuluma psühholoog,
logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja haridustehnoloog.
Kooli võtmeisikuks on õpetaja,
kuid temagi töötab tulemuslikumalt, kui toetamas abijõud.
Muutuvas maailmas on kõigil
kiire ja lastevanematel vähe
aega, mõnikord napib ka teadmisi, kuidas erinevas eas lastega
hakkama saada. Siingi saab
abi hariduse tugikeskusest, kus
erialateadmistega spetsialistid
valmis appi tulema.
Koolipsühholoog toetab õpilaste arengut ja koolis edasijõudmist. Vajaduse korral nõustab
psühholoog lastevanemaid, kooli

juhtkonda ja õpetajaid. Samuti
aitab ta kaasa kooli kui terviku
paremale toimimisele. Oluline
on varane ja õigeaegne abi,
seetõttu ei jää ka lasteaiad kui
esmased haridusasutused tähelepanuta.
Eripedagoog märkab eakaaslaste seas eristuvat õppijat,
hindab tema õppimise eripära
olemust ja ulatust ning saadud
teabest lähtudes kujundab õpikeskkonda ning õpetab last.
Eripedagoogi toel õpivad õpilased õppimist: kuidas saada aru
õpetaja või ülesande korraldusest, kuidas ja kust saada abi,
kasutada abivahendeid, kuidas
vähendada vastumeelsust raskusi tekitava õppeaine vastu ja
suurendada usku endasse ning
usaldust õpetaja suhtes.
Logopeedi põhifunktsiooniks
on kõneravialase töö koordinee-

rimine ja kõneravitundide ettevalmistamine ja korraldamine.
Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on sotsiaalsete oskuste
õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning
leevendamine, tegutsemisvõime
ja toimetuleku toetamine nii
individuaal – kui võrgustikutöös
pedagoogiliste vahenditega.
Haridustehnoloogita ei saa
viimasel ajal ükski kool hästi
hakkama, seetõttu ei puudu
tugikeskusest seegi erialaspetsialist. Haridustehnoloog omab
ajakohase õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi ja
tema ülesandeks on koordineerida digiõppealast tegevust, leides
uusi innovaatilisi lahendusi,
arendades, nõustades ja toetades
kooli personali ning õppijaskonda digiajastu vahendite ja võima-

luste kasutamisel õppeprotsessis.
Kõik need erialaspetsialistid
on inimesed, keda saab usaldada. Tule ja räägi, mis südamel!
Mustvee valla hariduse tugikeskus alustab, et laste, lastevanemate, õpetajate ja kogukonna
jaoks olemas olla. Ainult koostöös suudame lapsi arendada ja
üksteist hoida.
Seni, kuni meeskond täielikult komplekteerub (häid erialainimesi teatavasti napib) ja
esialgsed konarused n-ö paika
loksuvad, võib julgesti kirjutada
oma mõtetest aadressil tugikeskus@mustvee.ee või helistada
telefonil 5300 9220.
Riina Koolmeister,
Mustvee valla hariduse
tugikeskuse juhataja

1. november on Mustvee vallas tähtaeg MTÜde
tegevustoetuse taotlemiseks
Mustvee vallas ja/või Mustvee valla
elanike kasuks tegutsevatel ühendustel

Toetuse andmise eesmärk on laiendada Mustvee vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimalusi,
arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla
elanike koostööd. Taotlemise kohta leiate infot Mustvee valla
kodulehel: https://mustveevald.kovtp.ee/mtu-taotlus.
Pärast toetuste laekumist vaatab komisjon kõik tähtaegselt
laekunud taotlused üle ja teeb vallavalitsusele ettepaneku eelarvekomisjonile eelarve koostamiseks. Lõplikud toetuse saajad
selguvad peale volikogu poolt eelarve kinnitamist 2021 aasta I
kvartalis. Toetuse kasutamise kohta tuleb 31. jaanuariks 2022
esitada ka aruanne.
Rohkem infot arendusnõunik Julija Artjušenkovalt telefonil
5348 1670 või e-kirja teel julija.artjusenkova@mustvee.ee

kuulutab välja konkursi
JÕGEVAMAA 2020. AASTA
PARIMATE
KODANIKUÜHENDUSTE
TUNNUSTAMISEKS
Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:
* Jõgevamaa parim kodanikuühendus 2020
* Parim kodanikuühenduse projekt 2020
* Ettevõtlik vabaühendus 2020
* Väärt algatus 2020
Kandidaate võivad esitada kõik, kes soovivad
vabaühendustes ja kodanikuühiskonna heaks
tegutsejaid esile tõsta ja tunnustada.
Tunnustamisankeet ja lisainfo on leitavad
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
kodulehel www.jaek.ee.
Palume tunnustamisankeedis täita vastav
kategooria / kategooriad ja saata ankeet
hiljemalt 30. oktoobriks 2020
e-postile kersti.kurvits@jaek.ee.
Ankeeti saab täita ka veebis arenduskeskuse
kodulehel www.jaek.ee.
Tunnustamist toetavad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald

Kui saabub suveõhtu, ...
... siis mõned inimesed naudivad puhkust päevatööst, mõned
tõttavad jooksuringile, mõned
lobisevad ninapidi telefonis,
mõned korjavad marju ja mõned inimesed lähevad kuulama
suveõhtujutte.
Avinurme piirkonnas oli sel
suvel neid viimaseid, suveõhtujuttude kuulajaid, ligi 360
inimest. Kaheksas külas kaheksa
suveõhtujuttu. Teemad, mis
lähedased külade ajaloole, kultuurile, loodusele, kohalikule
toidule, taimedele, jõele, loomadele, muusikale. Igaühel oma.
Piilsis, Vadil, Kiissas, Laekannus,
Ulvil, Adrakus, Maetsmas, Paadenurmes.
Kohaliku omaalgatuse programmi, Mustvee valla ja Avinurme Külavanemate Koja toel ellu
kutsutud ja väga hea tagasiside
saanud projekt Avinurme kandi
külade suveõhtujutud.
Algselt mõtlesime uutmoodi
külaelanikke kaasata, pakkudes
tavalisest erinevat teemapõhist
külakokkusaamist, külaplatside
mõttekamat kasutamist ning
uute teadmiste saamist. Ja see
toimis!
Tagasiside osalejatelt: Me hakkame nüüd igal aastal suveõhtujutte pidama. Kohal olid needki,
keda tavaliselt külapeol ei näe.
Nägin palju selliseid tuttavaid,
keda igapäevaelus või suurtel

pidudel ei kohta. Imeilusad,
suurepäraselt ettevalmistatud
ja teadmisi avardavad soojad
suveõhtud huvitavate inimeste
keskel. Korraldajad ja esinejad
– väga hea kogemus, kuidas
peaaegu olematu rahaga teha
huvitavaid ja kaasavaid sündmusi. Uskumatult põnevad!
Mõjust kogukonnale saab
selle projekti puhul rääkida
vaid positiivselt – ei ole olemas
lihtsalt külarahvas, vaid on väga
erinevate huvide ja ootustega külaelanikud. Kui me seda silmas ei
pea ja mõtleme tädi Maalist või
onu Heinost ning ei seo ettevõtmisi kodukohaga, oleme juba
kaotamas kogukonnatunnet.

Õppetunnid: mida õppisime
projekti käigus? Üle 20 aasta
tagasi siin piirkonnas tugevalt ja
tõhusalt toiminud külaliikumine
tõi küladesse mälestuskivid, külaplatsid kiikedega, laululavad.
Kõike seda oli vaja, et tekitada
n-ö koosloomes, ühise ettevõtmisena kogukonnatunne. Iga
päev toob muutusi, ja osundades
president Toomas Ilvese sõnumit
– see, mis on toonud meid siia,
enam edasi ei vii.
Mis juhtus projektis? Külaplatside asemel avasid mitmed pered
oma koduõued suveõhtujuttudele. Järelikult on vaja intiimsemaid, väiksemaid, huvearvestavamaid külarahva koosistumisi.

Kuidas siit edasi minna? Meil on
heas korras külaplatsid – mõtleme algatada koostööd kultuurirahvaga seal suvesündmuste
(teater, kontsert, murumängud
jm) korraldamiseks.
Paadenurmes toimunud projekti lõpetamisel olid korraldanud külavanemate, küla esindajate ja küla nõukogu liikmete
emotsioonid toimunust laes. Otsustasime nii jätkata!
Krista Pedak, projektijuht tänab külavanemaid ja külaesindajaid hea koostöö ja suurepäraste
elamuste eest.
Avinurme piirkond
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 30. septembril
Istungist võttis osa 19 volikogu
liiget
• Otsustati vallavara võõrandamine otsustuskorras Mustvee
linnas Kastani tn 36 maaüksusest Mustvee vallala kuuluva
427/3944 mõttelise osa omandamiseks
• Otsustati Avinurme valla,
Kasepää valla, Lohusuu valla,
Saare valla ja Mustvee linna
ühinemislepingu muutmine
• Otsustati Mustvee valla
osalemise lõpetamine MTÜ-s
Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
• Otsustati Mustvee valla
2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine
• Kinnitati hariduskomisjoni
koosseis
• Vallavanem A. Lainjärv andis
ülevaate Kasepää ÜVK II etapist,
Mustvee valla spordikeskuse
tööst andis ülevaate T. Tammaru,
SA Kalevipoja Koda tegemistest
A. Plato
Järgmine vallavolikogu
istung 28. oktoobril
Vallavalitsuses 1. oktoobril
• Otsustati asendushooldusteenuse määramine
• Otsustati ühekordse sotsiaaltoetuse mittemääramine
• Otsustati hooldajate ja hooldajatoetuste määramine

• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Kehtestati Kasepää laululava
kasutamise hinnakiri
• Anti luba avaliku ürituse
korraldamiseks (laat Mustvees)
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Kooskõlastati Lohusuu kooli
töötajate koosseis
• Mittetulundusühingule Logovest anti nõusolek hoonele
tahvli paigaldamiseks
Vallavalitsuses 24. septembril
• Otsustati tugiisikuteenuse
määramine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 06.08.2020 korralduse nr
493 „Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine“ muutmine
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse 11.06.2020 korralduse nr
363 „Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine“ muutmine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine

• Väljastati ehitusload Voore
külas Räni kinnistule kuni 100,0
kW fotoelektrilistel (PV) paneelidel põhineva elektrijaama
paigaldamiseks ja elektritootmisseadme ühendamiseks, Ulvi
külas Saare kinnistule puurkaevu
rajamiseks, Lohusuu alevikus
Avinurme tee 40//42 kinnistu, Vilusi külaplatsi kinnistule,
Kääpa küla Sortsi kinnistu ja
Voore küla Huvila kinnistule
ning Pihkva tn 2 m kinnistu
puhkealadele rajatiste ja väikeinventari püstitamiseks, Mustvee
sadama lõunamuuli (s.h kahe
sildumiskai, kaheosalise slipi ja
kraanaplatvormi, lõunamuuli,
kraanaala) rajamiseks.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse piiride muutmiseks
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Otsustati vallavara võõrandamise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Kinnitati Ulvi rahvamaja
sanitaarruumide remondi hinnapakkumus
• Otsustati Mustvee valla
hariduse tugikeskuse juhataja
ametisse kinnitamine
• Kooskõlastati Mustvee kooli
töötajate koosseis
• Otsustati Mustvee valla
2020. aasta II lisaeelarve kinni-

tamise eelnõu esitada volikogu
vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 17. septembril
• Otsustati hooldajate ja hooldajatoetuste määramine
• Väljastati ehitusload Mustvee linnas Narva tn 49 kinnistul
asuva olemasoleva elamu täielikuks lammutamiseks, Kääpa
külas Kaarhalli kinnistule kuni
100,0 kW fotoelektrilistel (PV)
paneelidel põhinev elektrijaama paigaldamiseks ja elektritootmisseadme ühendamiseks,
Avinurme alevikus Võidu tn 39
kinnistule ühekorruselise majandushoone püstitamiseks.
• Väljastati kasutusload Kääpa
külas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikele, Ruskavere
külas Vahtra kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks
• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine
• Otsustati pärimismenetluse
algatamine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine jäätmeveost
• Otsustati ühismahutite kasutamine

INTERVJUU
Septembris alustas Lohusuu noortetoas tööd Lohusuust pärit Kristiina Akulitš
(25), kes on paljudele juba
tuttav keemia- ja füüsikaõpetajana nii Lohusuus kui
Mustvees. Teeme Kristiinaga natuke lähemalt tutvust.
Kus ja mida sa õppinud
oled?
Käisin Lohusuu lasteaias ja
edasi koolis, lõpetasin Lohusuus
põhikooli. Samuti käisin alates
1. klassist kunstiringis, tol ajal
oli selle nimi huvikeskus. Erinevatel aastatel oli veel erinevaid
huvitegevusi, nt loodusring, fotograafiaring jne. Edasi läksin Avinurme gümnaasiumi ja lõpetasin
selle kuldmedaliga. Sealt läksin
Tartu ülikooli, olen lõpetanud
füüsika bakalaureuseastmes ja
praegu teen füüsika magistrit,
lõputöö on veel kirjutada.
Miks just füüsika? Mis
sind selle juures paelub?
Sest füüsika on tore, lihtne
ja loogiline. Läksin füüsikat
õppima, sest tahtsin teada saada, kuidas maailm töötab. Pole
seda valikut veel seni kahetsema pidanud. Füüsika on palju
praktilisem kui nt sotsiaal- või
humanitaarvaldkond, me teeme
üsna palju praktilisi laboritöid.
Füüsika on kasutuskõlbulik,
sealt saab palju praktilisi oskusi
ja teadmisi. (Kristiina jutu tõestuseks tuleb intervjuu vahepeal
tema juurde õpilane pikendusjuhtmega, millel on juhe katki
läinud – Kristiina ütleb, et füüsikaalased teadmised tulevad kohe
kasuks ja aitab juhtme ümber
natuke isoteipi panna.)
Mis pani sind tagasi Lohusuusse/maale õpetama
tulema? Suurem osa noori
läheb ja jääb mõnda suuremasse linna …

• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendusele toetuse
eraldamine
• Otsustati vallavara võõrandamise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 10. septembril
• Otsustati eestkostetava osalemine üldhooldusteenuse eest
tasumisel
• Otsustati ööpäevaringsele
üldhooldusteenusele paigutamine
• Otsustati sotsiaalkorteri
üürilepingu sõlmimine
• Otsustati hooldekodu kohamaksu omaosaluse määramine
• Otsustati raha eraldamine
sotsiaalkorterite remondifondist
• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendusele toetuse
eraldamine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks – Avijõe Kanuuretk
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine
• Otsustati üürilepingu pikendamine

Vallavalitsuses 3. septembril
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
• Otsustati vältimatu abi toetuse mittemääramine
• Otsustati pärimismenetluse
algatamine
• Otsustati nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega
• Otsustati kinnisasja liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Otsustati sundvalduste seadmised
• Väljastati projekteerimistingimused Voore külas Räni kinnistule päikesepargi ehitusprojekti
koostamiseks.
• Väljastati ehitusload Nõmme külas Nahkru kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Veia
külas Salu kinnistule puurkaevu
rajamiseks
• Väljastati kasutusload Avinurme alevikus Karu tee 3 kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama kasutamiseks
• Kinnitati hanke “Peipsimaa
muuseumi II korruse ehitustööde omanikujärelevalve teenuse
osutamine” pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse
tunnistamine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost

Eakad – meie väärtuste
varasalv
Juba gümnaasiumis hakkasime koos Kaidiga projekte kirjutama. Ülikooli ajal käisin TÜ
Teadusbussiga katseid ja füüsika
õpikodasid tegemas. Need on
kõik lastele ja noortele suunatud ja sealt sai alguse mõte, et
läheks õpetama, sest esimese
lastega töötamise kogemuse
olin saanud teadusbussi kõrvalt
ja see meeldis mulle. Samal ajal
oli Lohusuusse vaja keemia- ja
füüsikaõpetajat ja nii siis juba
bakalaureusekraadi tegemise
ajal saigi väikese koormusega
õpetamist alustatud.
Just Lohusuu olin nõus tulema
sellepärast, et see on minu kodukool. Siia oli soe tunne tulla,
kõik võtsid mind hästi vastu ja
toetasid mind, kui kohe alguses
ei olnud veel kõiki oskuseid ja
teadmisi, mis õpetajatöös vaja
on. Olen andnud õpikodasid ka
suuremates koolides ja mulle
endale tundub, et väikestes
koolides pööratakse rohkem
tähelepanu õpilastele. Kuna sul
on nii vähe õpilasi, siis sul on
tahes-tahtmata rohkem aega
õpilastele pühenduda ja võimalik
neile rohkem anda. Mida rohkem
on õpilasi, seda vähem neile aega
jääb paratamatult. Õpetaja ja
õpilased õpivad rohkem üksteist
tundma ja õpetaja saab lapsele
individuaalsemalt läheneda.
Ma ise lõpetasin Lohusuu kooli, kui meil oli 2 õpilast klassis
ja ma pole kunagi tundnud, et
ma oleks selle tõttu millestki
ilma jäänud. Pigem ma tunnen,
et olen üles kasvanud inimlikumana kui kuskil mujal oleksin,
sain varem aru, et õpetaja on ka
inimene. Konkurentsist ma ka
puudust ei osanud tunda, sest
sellega on see, et siis alati keegi
kaotab, keegi peab lõppu jääma.
Nimeta mõni pooleliolev
või tulev projekt Lohusuu
noortetoas?

Aeg on mu põld,
aeg on mu varandus.
/J. W. Goethe/
Rahvusvahelist eakate päeva tähistatakse alates 1990.
aastast. Päeva eesmärk on
tõsta teadlikkust teemadel,
mis mõjutavad eakate heaolu,
näiteks vananemisega seotud
terviseprobleemid ja eakate
väärkohtlemine. See on ka päev,
kui tunnustatakse vanemate
inimeste panust ühiskonda.
Mustvee vallas on kenaks
traditsiooniks saanud, et paar
kolm korda aastas saavad valla
eakad Mustvee kultuurikesku-

September on kulunud sisse
elamisele ja olen tegelenud
projektidega, mis kevadise karantiini ajal pooleli jäid. Aasta
läbi on meil siin toimumas inglise keele ring edasijõudnutele,
kunsti- ja käsitööring, jalgpalliring ja kokandusring. Noortel
on palju ideid, mida tulevikus
teha, nt tahaks teha suuremale
seltskonnale LAN-party (võrgupeo), aga praeguses olukorras on
raske pikemaajalisi plaane teha.
Planeeritud on ka koostöö teiste
noortetubadega.
Missugused on sinu hobid? Mida teed vabal ajal?
Ega mul eriti palju vaba aega
ei ole. Mul on kaks küülikut,

mulle meeldib nendega tegeleda. Natuke teen sporti, mulle
meeldib jooksmas ja jõusaalis
käia. Mulle meeldib ka maalida,
karantiini ajal hakkasin sellega
rohkem tegelema. Kui on aega,
siis aitan ka vanemaid nende
firmas.
Mis sulle meeldib Lohusuu juures?
Meil on siin väga ilus loodus,
mulle meeldib käia jalutamas,
eriline lemmik on Nõmme ring ja
muidugi järve ääres käin ka. Meil
on ka väga toredad noored, mulle meeldib nendega aega veeta.
Kadri Jaska

ses kokku.
1. oktoobril oli samuti plaanis
rahvusvahelist eakate päeva
tähistada, kaunist muusikat
kuulata ja mõnusas õhkkonnas
lihtsalt juttu puhuda. Kujunenud olukord koroonarindel aga
tingis selle, et vallavalitsuse
otsusega riskirühma suur kogunemine ära jäi ... Usun, et see
oli mõistlik otsus, maandamaks
riske.
Üritusel oli plaanis tänada
valla aktiivsemaid eakaid. Tänu
said nad kätte 1. oktoobril.
Palju õnne teile, kes te oma
toimetamistega piirkonna heaolu nimel tegutsete:

URVE SOO
Seltsingu Ühine Pere eestvedamise eest.
ELEANORA SALUS
huvitava giiditöö eest eakate ekskursioonidel.
EDA AROLD
Voore näiteringi tulihingelise eestvedamise eest.
ATS ABROI
Eakate ürituste aktiivne kaasalööja, kuldne meeshing.
EVI TAMM
Panuse eest Avinurme kultuurilukku.
HELJU PAAS
Panuse eest Avinurme eakate klubi Hõbehall tegemistesse.
AILI KOPPEL
Panuse eest Avinurme isetegevusse.
ELLE-VAIKE KIIK
Panuse eest piirkonna sündmuste kajastamisel.
HILME SILD
Panuse eest Avinurme eakate klubi Hõbehall tegemistesse.
ENE-TIIA KREHOVA
Seltsingu Sõprus aktiivne eestvedaja.
ZOJA BAŠKIROVA
Panuse eest Mustvee linna heakorrastamisel.
EVE ROMANOVITŠ
Panuse eest Mustvee linna heakorrastamisel.
HELLE VAHER
Kogukonna ajaloo talletamise eest.
LEA MANGULSON
Aktiivne eestvedaja ja kollektiividele rõivaste õmbleja.
ILMA MÄESEPP
Eakate klubi Pilliroog eestvedaja.
Uute kohtumisteni! Püsige ikka rõõmsad ja terved!
Laidi Zalekešina,
Mustvee kultuurikeskuse juhataja
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Minna või mitte minna
Küllap mõnedki tavaliselt kultuurilembesed inimesed on viimastel aegadel pikalt endamisi
aru pidanud, kas võtta üritustest
osa või pigem ei. KOROONA
teeb meid ettevaatlikuks.
Avinurme raamatukogus toimus suurepäraselt ettevalmistatud RAHVAJUTU AASTALE
pühendatud koosviibimine. Kõigepealt andis raamatukoguhoidja Heli Nigul ülevaate sellest,
kuidas Eesti tuntuim jutuvestja
Piret Päär aastat 2020 meie
rahvaloominguga tihedalt kokku
põimida soovitas. Sellel mõttel
oli jumet ja nii ta massidesse
läks. Igal pool tähistatakse Eesti
rahvajutu aastat. Pireti enda repertuaarist kuulasime helisalvestust „TAEVALIK PULM“. Olime
varemgi jutuvestja endaga kohtunud ja tema lugusid kuulanud,
aga ikka ja jälle ta lummab oma
hääle ja hea tekstiga. See jääb
kauaks hinge helisema. Mõtlesin,
et eestlane olla on tõepoolest
uhke ja hää, kuna meil on nii
rikkalik rahvalooming. Evi Tamm
rääkis vanasõnade varamust ja
meie esivanemate elutarkadest
ütlemistest ja tõekspidamistest.
Aili Koppel oli kaasa võtnud
omal ajal unikaalse Eesti rahva
muistsete juttude raamatu. Oli
ju aeg, millal meid oma muistsest pärandist taheti eemal
hoida. NSV Liit – üks ja ainus,
ei mingit rahvuslust. Tsensuur
tegutses ja keelamisi – karistamisi oli palju.
Tagasi raamatukogu sõbra-

Foto: Katre Mölder
liku koosviibimise juurde. Aili
luges jutu hundist ja oinast, kes
vedas võsavillemit ninapidi. Ta
sõi ennast rammusaks ja jooksis
röövlooma lõuad lõhki. Raamatukoguhoidja Anu Kalaus oli nn
helipuldi taga. Juttude vahele
kuulasime laule ja rahvamuusikat. Anu luges meie oma Piilsi
mehe Mihkel Silla muistendeid
varanduse otsimisest. Mine
tea, kuhu need Kalevipoja
kullakotid laiali on puistatud.

Hilme Sild kinnitas, et Mihkel
Silla järglane on tema abikaasa.
Märkamatult lendas aeg.
Kohvitasime ja hakkasime
üksteisele mõistatusi esitama.
Rahvaluule lühivormid on vanasõnad, kõnekäänud ja mõistatused. Mõistatused on neist kõige
kavalamad, sest nende sõnastuses jääb oluline välja toomata ja
äraarvamine toimub ebaolulise
abil. Õiged vastused ei peagi
kohe esimesel katsel tulema.

Kõige kiiremad nuputajad olid
Heli ja Aili. Ei saa nimetamata
jätta Mai Põdra omaalgatuslikku
mõistatamise mängu korraldamist. Aitäh, see oli lõbus.
Kui nüüd veel endast rääkida,
siis mind oli kutsutud murdelist
teksti esitama. Lugesin Gustav
Suitsu „KERKOKELLA“.
Loomulikult heliseb meil sealjuures ikka omaaegse jäävalt
suure näitleja HUGO LAURI
mahe, rahulik hääl. Olen Võru

linnast pärit ja oma esimese raamatu tegin võrukeelse ja pühendasin ta oma isa Kudu Johannese
100. sünnipäevale. „MUDILASE
MÄLETAMISTEST“ lugesin selle
katkendi, milles ma isaga maja
katusel arutasin inimese siia ilma
saamise lugu.
Olgu lisatud, et üritus oli planeeritud koos Katre Möldriga
kultuurikeskusest.
Aitäh ilusa ürituse korraldamise eest. Kohal oli tosin kul-

tuurihuvilist naist. Usun, et kes
kohale tuli, see jäi rahule. Mõnus
oli olla. Tähendab, vastuseks
pealkirjale – minna, ikka minna
… nii arvas ka Mai, nii saab ju
kodunt välja tulla. Aili ütles, et
üle hulga aja saime jälle armsasti koos olla. Kõik olid hingega
asja juures, nii kõnelejad kui ka
kuulajad.
Elle-Vaike Kiik
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Mustvee Valla TEATAJA
Teadlaste Öö
nädal Avinurme
gümnaasiumis

Vanavanemate päeva tähistamine Avinurme
lasteaias Naerulind
Keegi ei taha, et ta kohta öeldakse vana,
ent ometi on üks soojemaid sõnu – vanaema, vanaisa.
Õnnelikud on need lapsed, kel on vanavanad ja
sama õnnelikumad vanavanad, kel on (nende endi meelest)
maailma kõige armsamad pisipõnnid.
Iga septembrikuu teine pühapäev kuulub vanavanematele.
Tähistamise mõttes. Kindlasti
kuulub vanavanematele aastas
palju rohkem päevi, aga et oma
vanavanemaid pidulikumalt
tänada, siis ilmselt selleks ongi

see tore päev meie kalendrites.
Igal juhul otsustasid väikesed
Avinurme lasteaialapsed kutsuda kokku oma vanaemad ja
vanaisad 14. septembril. Õige vanavanemate päev on pühapäev,
siis lasteaeda ei ole ja päeva

tähistatakse vanavanadele külla
minnes.
Üritus toimus lasteaias vabas
õhus. Ilm oli ilus, päike paistis
ja paitas särama kõik, kes peol
osalesid. Lapsed olid eesotsas
muusikaõpetaja Lii Karro abiga
ette valmistanud toredad laulud.
Igal juhul oli see vägev kontsert,
mis ette kanti.
Ja siis saabus üllatus. Vanavanemad, kes kõik ennast mõnusalt
olid sättinud kontserti kuulama,
haarati tegevusse. Ringmängud,
laulud – lõbu oli kõigil. Eriti jäi

kummitama üks uhuu-kukuu
ringmäng. Vanavanemad pidid
meelde tuletama, kuidas nad kunagi üksteist leidsid. Vanaemad
peitsid oma näo näppude taha
ja piilusid – kus vanaisa… ja kui
teda silmasid, hüüdsid kukuu,
vanaisad hüüdsid vastu uhuu.
Või oli see vastupidi … See kukuu-huhuu kummitab siiamaani
(lastele lohutuseks – see on lõbus
kummitus!).
Külakostiks paluti vanaemadel
kaasa võtta moos, vanaisadel
mahlajook. Lasteaiapere oli

küpsetanud imemaitsvad pannkoogid, terved kuhilad. Niisiis
lõppeski see tore üritus erinevate
mooside degusteerimisega. Esialgu pannkoogi peal, pärast nagu
toredas Puhhiloos – rohkem
moosi ja mett, saia pole vajagi.
Vanaemade ja vanaisade nimel täname Avinurme lasteaia
toredat peret ning soovime
neile jõudu ja pealehakkamist
igapäevatöös ja vahvate ürituste
korraldamisel.
Robini ja Keto vanavanemad

21.–25.09.20 toimus Avinurme gümnaasiumis Teadlaste Öö
nädal. Sel korral oli rõhk ajus
toimuvale – kuidas aju töötab
ja kuidas ta meid vahel petab.
Algklassid said uurida optiliste
illusioonide kaarte, suuremad
vaatasid stereogramme. Stereogrammid on sellised pildid, mis
lähevad õigesti vaadates ruumilisteks. Kahjuks kõik inimesed
seda ei näe või ei oska vaadata.
Gümnaasiumiosa uuris täpsemalt, kuidas aju töötab ja kuidas on seda võimalik ära petta.
Vahetundides oli aulas võimalik
suurelt ekraanilt jälgida optiliste
illusioonide videoid.
Miniraketina toimus sel aastal
klassidevaheline paberlennukite
võistlus. Võistluse võitsid kooliastmete kaupa 6. klass, 8. klass
ja 11. klass. Parima viske tegi
Mihkel 8. klassist, ta lennutas
oma lennukit 14 meetrit.
Teadusõhtu toimus sel aastal õues. Sai panna proovile
enda tasakaalutunnetust, läbida
nn joodikuprillidega labürint,
vaadata telefoni äpi abil tähti,
uurida päris teleskoopi ja näha
põnevaid keemiakatseid. Külas
oli ka kohalikud vabatahtlikud
pritsimehed, kes näitasid varustusega teenistusautot ning korraldasid lastele vahvaid tegevusi.
Tegevust jagus kõigile
Alli Kaarama
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Õnnitleme pisipõnnide vanemaid

ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
OKTOOBRIS JA
NOVEMBRIS

Aksel Kuusk
Trevar Senkel
Gabriel ingel
Emilia Koromnova
Ketrin Simson
Betarisa nagajeva
Eva Postolenko
Sireli Sellik
Keira Emmeliine Kask

16.10 kell 19
18.10

film „Talve“ Kasepää rahvamaja.
Hõimupäeva matk – Mustvee valla
3. sünnipäev.
18.10 kell 15
Kollase akna avamine Kääpal.
20.–30.10
raamatukogupäevad Mustvee raamatukogus.
20.–30.10
raamatukogupäevad Avinurme raamatukogus.
22.10 kell 14
Diabeetikute päev Mustvee kultuurikeskuses.
24.10 kell 10
Eesti rahvamajade päev Raja vabaajakeskuses.
Raamatukoguteenuste tutvustus, ECO käsitöö
näitus-müük, ans Nadežda „Samovari laulud“,
õpituba „Mandala kudumine“. Avatud kohvik.
24.10 kell 10
Eesti rahvamajade päev Mustvee
kultuurikeskuses. Pannkoogihommik, näitus
„Peipsimaa kultuuripärand“, „Kultuuritee
tutvustus“, Peipsi kalapüügi eripära, kino
„Fred jüssi. Olemise ilu“, kontsert Ain Agan,
Marge Loik, Reti noorhani, ühislaulmine.
24.10
Eesti rahvamajade päev Avinurme
kultuurikeskuses. Sügislaat, kollektiivide
proovid, koguperefilm „Ruuduline ninja“,
torupillikontsert jm. Avatud kohvik.
24.10 kell 10
Eesti rahvamajade päev Kasepää rahvamajas.
Rahvamaja tegevuste kajastamine filmi kaudu,
näitus „Võrratu Kasepää“. Avatud kohvik.
24.10 kell 10
Sügislaat Avinurme kultuurikeskuses.
30.10 kell 10
„Lugude ja muusikahommik“. Esinevad Piret
Päär ja Kulno Malva Mustvee raamatukogus.
2.11 kell 19
Hingedepäeva kontsert, esineb
Viivika Viickberg Kasepää rahvamajas.
14.11 kell 11
uued hooajariided Soomest – lastele, naistele,
meestele Mustvee kultuurikeskuses.
15.11 kell 16
tsirkuseetendus „Fantastiline planeet“
Raja vabaajakeskuses.
30.11 kell 19
Vana Baskini Teater „Unerohi“
Mustvee kultuurikeskuses.
5. okt.–30. okt. (E–R) 9–16 Eesti Panga muuseumi näitused
“Eesti raha margast kroonini” ja “Euroraha”
Avinurme kultuurikeskuses.

29.08.2020
09.09.2020
21.09.2020
28.08.2020
01.09.2020
03.09.2020
08.09.2020
16.09.2020
25.09.2020

Õnnitleme
septembrikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Mati Vaher
75
Rein Abel
75
inge-Heliluule Kängsepp
80
ninelja Karamnova
80
niina Lille
80
Marta Olgo
85
Petrus Antonius Van De Griend 85
Valve Prii
85
ilmar Raudsepp
85
Asta Mägi
85
Linda Vooder
93
Paliopatra Maspanova
93
Aino jõessaar
92
Õie Mölder
92
Vladimir Mannima
90
jakob Lausing
90
Hilja Lääne
90

SA Voore Aktiviseerimiskeskus
annaB renDIle KOHVIKU rUUmID.
info Maarika 5332 0265

Nagu see sügis,
nii mööduvad aastad,
nendes päikesepaistet ja tuult.
Olgu Su päevades päikesekulda,
olgu neis tervist ja rõõmugi suurt!

avinurme kultuurikeskuse ruumides
asuv UJUla

Mustvee vallavolikogu ja
vallavalitsus õnnitlevad
pikaaegset Kasepää
vallavanemat

avatud T–P 16–21
e – suletud

JÜrI VOODerIT
65. sünnipäeva puhul!

lUUle nÕmm (29. sept 1941 – 31. juuli 2020)
31. juulil lahkus meie seast Mustvee kooli (varasemalt Mustvee
i Keskkool / Mustvee gümnaasium) endine kauaaegne direktor,
armastatud õpetaja ja kolleeg Luule nõmm.
Luule alustas oma õpetajateed tolleaegses Mustvee i Keskkoolis
kehalise kasvatuse õpetajana, aastatel 1965–1971 oli Luule Kukulinna abikooli kehalise kasvatuse õpetaja. 1971. aastast kuni
2006. aastani oli Luule Mustvee i KK / Mustvee gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja, klassivälise töö organisaator, ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja. 1988–2006 oli ta sama kooli direktor.
Luule oli õpetaja, kes jagas õpilastele oma teadmisi sellise kirega, et see nakatas nii mõnegi õpilase ajaloopisikuga ja sooviga
omandada õpetaja elukutse.
Luule soov oli anda õpilastele palju tegutsemisvabadust ja
otsustamisõigust, mille tulemusel tegutses koolis tugev õpilasomavalitsus.
Luule tõi Mustvee i Keskkooli uute õppeainetena majandusõppe
ja usundiõpetuse. nii õpetaja kui koolijuhina pidas Luule oluliseks
traditsioonide hoidmist ja loomist, uuendustega kaasa minekut.
Luule oli ka fantastiline klassijuhataja. Tema viimasel klassil,
1984. aasta lennul jätkub tänaseni oma klassijuhataja kohta vaid
häid sõnu. Kuna endi sõnul oli nende klass üsna vallatu, siis nende
klassijuhataja olla ei olnud kindlasti kerge. nad iseloomustavad

õpetaja Luulet kui head suhtlejat, kes õpilastega lävides suutis luua
usaldusliku õhkkonna. Vastastikune usaldus oligi just see, miks nii
mõnestki vallatusest õpetaja Luule just nende endi käest kuulis. Ta
sai noortest aru ja leidis nendega ühise laine. Tänu sellel ühisele
lainele oli ta nende jaoks hea sõber, suutes säilitada autoriteedi. Ta
oli nõudlik, hooliv, vastutulelik, tolerantne ega jätnud omasid hätta.
Õpetaja Luule oli pealehakkamist täis ning muutused ei hirmutanud teda. Ta oli valmis vastu võtma uusi väljakutseid, oli
valmis muutusteks. Ta õppis ümber kehalise kasvatuse õpetajast
ajalooõpetajaks ning hiljem oli koolijuht. Õpetaja Luule oli maailmavaateliselt avar, positiivne, erudeeritud ja innustav õpetaja,
kes suutis õpetatava aine (ajalugu) õpilastele huvitavaks muuta.
Õpetaja Luulega kestis klassi kontakt ka pärast kooli lõpetamist.
Sagedased klassi kokkutulekud olid alati rõõmsateks kohtumispaikadeks, kus meenutati kooliaega ning räägiti olevikust ja tulevikust.
Õpetaja oli huvitatud nende käekäigust.
Õpetaja Luule nõmme meenutab klass ikka kui hea huumorimeelega, rõõmsameelset ning nooruslikku klassijuhatajat ja kaasteelist.
Ta oli õpetaja selle sõna kõige paremas tähenduses.
Me kõik, endised kolleegid ja õpilased, jääme Luulet mäletama
õpetaja ja koolijuhina, kellel jagus nii kiitust kui vajadusel ka karmi
sõna, kes tegi oma tööd kogu südamest.

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
ANTS MÄGI
HÄRM KULD
PEETER KUUSK
ANDRUS LIIAS
KALEV HINNO
HELGA MÄGRAKEN
JULIA BÕSTROVA

26.05.1930 – 27.09.2020
27.03.1938 – 27.09.2020
14.02.1946 – 02.10.2020
29.03.1970 – 22.09.2020
20.08.1931 – 03.10.2020
04.12.1930 – 06.10.2020
16.05.1965 – 06.10.2020

