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VALLAVANEMA VEERG
Tähistame rahvusvahelist
naistepäeva!
Rahvusvahelist naistepäeva tähistatakse maailma paljudes riikides.
Esimene teada olev manifestatsioon naiste õiguste kaitseks toimus
1908. aastal New Yorkis, kus nõuti lühemat tööpäeva, suuremat
töötasu ja hääleõigust. Esimest naistepäeva tähistati 1909. aastal 28.
veebruaril, hiljem liikus see veebruari viimasele pühapäevale. Aastatel
1910 (Saksamaa) ja 1911 (Austria, Taani Šveits) hakati naistepäeva
tähistma Euroopas. Pikkade arutelude tulemusena hakati alates 1913.
aastast tähistama naistepäeva 8. märtsil. I maailmasõja päevil 1917.
aastal, mil sõjas oli juba hukkunud üle kahe miljoni sõduri, alustasid
vene naised 28. veebruaril streiki nõudes „rahu ja leiba”. Uue kalendri
järgi on see 8. märts.

Mustvee vald sai uue sümboolika

Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine on pikaajaline traditsioon
ja jätkub üleilmselt paljudes maades. Peetakse meeles naiste edusamme, nende olulist rolli perekonnas ja laiemalt ühiskonnas. Tänapäeval
peavad mehed sel päeval meeles oma vanaemasid, emasid, naisi, tüdruksõpru, töökaaslasi kinkides neile lilli ja saates tervitusi-õnnitlusi.
Naistepäev on 1922. aastal esmakordselt Eestis tähistatud emadepäeva kõrval suurepärane võimalus meeles pidada meie jaoks olulisi
ja kalleid naisi! Loodan, et nõustute
minuga, et neile tähelepanu osutada pole kunagi liiast.

Eelmise aasta suvel viidi
ühinevate omavalitsuste poolt
läbi Mustvee valla sümboolika
konkurss. Laekunud kavandite
hulgast valis konkursikomisjon
välja viis parimat tööd, mis saadeti Riigikantseleile hinnangu
andmiseks. Tagasisidest lähtus,
et kaks tööd ei vastanud üldse
ja kolm vastas osaliselt heraldikanõuetele. Nimetatud kolme
töö hulgast ei leitud aga sobivat
lipu- ja vapikavandit ning detsembrikuus otsustas Mustvee
Vallavolikogu tunnistada konkurss nurjunuks.
Pärast konkursi luhtumist

Naiste roll ja nende pühendumus
oma perele ja laiemalt ühiskonnas
õigluse ja võrdsuse kaitseks välja
astumine, on ilmekalt välja tulnud
rasketel aegadel. Oma pere keskel
kaitsevad emad alati nõrgemaid
ja osutavad tähelepanu kõikidele.
Vaatamata aegade muutumisele
on see tore traditsioon jätkuvalt
alles ja meestel taaskord võimalus
näidata üles armastust ja hoolivust
naiste vastu, kinkida neile lilli,
saata õnnitluskaarte või lihtsalt
südamest kallistada.
Head naistepäeva ja rõõmu
südamesse!
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otsustas sümboolika konkursikomisjon pöörduda uue vapi
ja lipu väljatöötamiseks senise
Mustvee linna ning Avinurme ja
Lohusuu valla sümbolite autori
Priit Herodese poole. 2018. a
alguses võetigi ühendust tuntud
heraldikuga ning koostöö tulemusena valmisid Mustvee valla
uued sümbolid. Uus vapp ja lipp
said üksmeelse heakskiidu volikogu liikmete poolt 28. veebruari
istungil.
Mustvee valla uuel vapil on
põigiti jaotatud sinisel-mustal
kilbil hõbedane ülalt kuuselõikeline, alt lainelõikeline põikpalk.

Nähtaval on viis kuuske. Saateks
ülal hõbedane kaheksanurkne
täht. Valla lipul on põigiti poolitatud sinisel-mustal lipukangal
ülalt kuuselõikeline, alt lainelõikeline valge laid.
Selgituseks on Priit Herodes
toonud välja:
Kuuselõige viitab metsarikkusele, lainelõige jõe- ja järveveele.
Kuuskede arv tähistab Mustvee
vallaks ühinenud viit võrdväärset
omavalitsust. Kaheksa-nurkne
täht sümboliseerib taassündi,
on teednäitav õnnemärk. Sinine
tähistab rahu ja head tahet ning

usku – on Jumalaema kui Taevase Kuninganna tunnusvärv,
samuti esimene Eesti lipu värvidest. Hõbedane märgib valgust,
tarkust, ustavust ja hingepuhtust. Must osutab valla nimele,
tähistab ka vastupidavust, kannatlikkust ja empaatiavõimet.

У волости Муствеэ теперь новая символика

Летом прошлого года объединяющиеся местные самоуправления провели конкурс
символики волости Муствеэ. Из
поступивших на конкурс эскизов
конкурсная комиссия выбрала
пять лучших работ, которые
было отосланы в Государственную канцелярию для получения
оценки. Из обратной связи выяснилось, что две работы не отвечали геральдическим требованиям,
а три отвечали им частично. Подходящих эскизов флага и герба из
этих трех работ не нашлось, и в
декабре волостной совет Муствеэ
принял решение о признании
конкурс безуспешным.
После неудачи с конкурсом для
создания нового флага и герба

конкурсная комиссия решила
обратиться к Прийту Херодесу,
автору предыдущих символов города Муствеэ и волостей Авинурме и Лохусуу. В 2018 г. связались с
известным знатоком геральдики,
и в результате сотрудничества
были созданы новые символы
волости Муствеэ. Новый герб и
флаг были единогласно одобрены
членами волостного совета на
заседании 28 февраля.
На новом гербе волости Муствеэ на разделенном поперек
сине-черном щите изображена
серебристая поперечина, сверху
узором ели, снизу – волны. Видны пять елей. Вверху сопровождает восьмиугольная звезда. На
разделенном поперек сине-чер-

Mustvee vallavanema JÜRI MOROZOVI
kodanike vastuvõtt

ном полотнище флага волости
наверху белый островок узора
ели, снизу – волны.

В качестве разъяснения Прийт
Херодес отмечает:
Узор ели указывает на лесистость, узор волны – на воду
рек и озер. Количество елей
обозначает пять равноправных
местных самоуправлений, объединившихся в волость Муствеэ.
Восьмиугольная звезда символизирует возрождение, является
знаком путеводной звезды к
счастью. Синий цвет обозначает
мир, добрую волю и веру, это отличительный цвет Богоматери
как небесной царицы, а также
первый цвет государственного

флага Эстонии. Серебристый
символизирует свет, мудрость,
верность и душевную чистоту.
Черный указывает на название
волости и символизирует также
стойкость, терпение и способность к эмпатии.

Mustvee vallavolikogu esimehe AIVAR SAARELA
kodanike vastuvõtt

toimub Mustvee Vallavalitsuses Tartu mnt 28,
esmaspäeviti kell 10.00-12.00
Muul ajal kokkuleppel, e-mail: juri.morozov@mustvee.ee,
telefon 509 8521

toimub Mustvee Kultuurikeskuses iga kuu
neljandal kolmapäeval kella 11.00-13.00.
Muul ajal kokkuleppel, e-mail: aivar.saarela@mustvee.ee,
telefon 5551 2354

Mustvee volikogu aseesimehe MAX KAURI
kodanike vastuvõtt
toimub Mustvee Linnaraamatukogus, 20. märtsil 2018 a.,
kella 15.00-16.00
lisainfo: max.kaur@mustvee.ee , +372 5341 3122

Депутат, зампред волостного собрания Муствеэ
МАКС КАУР проводит приём граждан
в городской библиотеке Муствеэ,
20. марта 2018 года с 15.00 до 16.00,
доп. инфо: max.kaur@mustvee.ee , +372 5341 3122

JÜRI MOROZOV,
Vallavanem

Отметим Международный
женский день!
Международный женский день отмечается во многих странах
мира. Первая известная манифестация в защиту прав женщин прошла в 1908 году в Нью-Йорке, ее участники требовали сокращения
рабочего дня, повышения зарплаты и избирательного права. Женский день впервые отметили 28 февраля 1909 года, позднее этот день
перенесли на последнее воскресенье февраля. В Европе Женский
день начали отмечать в 1910 (г. Германия) и 1911 г. (Австрия, Дания,
Швейцария). По итогам долгих рассуждений с 1913 года Женский
день стали отмечать 8 марта. Во время Первой мировой войны, когда
на войне погибло уже более двух миллионов солдат, 28 февраля 1917
года российские женщины начали забастовку с требованием “мира и
хлеба”. По новому календарю это 8 марта.
Празднование Женского дня – долгая традиция, которая по сей
день продолжается во многих странах мира. Отмечают успехи женщин, их значительную роль в семье и шире – в обществе. В наши
дни мужчины в этот день поздравляют своих бабушек, матерей, жен,
подруг, коллег, преподносят им цветы и отправляют поздравления.
В Эстонии наряду с Днем матери Женский день, отмечаемый с
1922 года, – прекрасная возможность выказать признательность
важным и дорогим для нас женщинам! Надеюсь, вы согласитесь со
мной: оказывать им знаки внимания никогда не лишне.
Роль женщин и их преданность своей семье, выступление в защиту
справедливости и равноправия в обществе в более широком смысле
особенно ярко проявляется в тяжелые времена. В своей семье матери
всегда защищают самых слабых и уделяют внимание всем. Несмотря на смену времен, это приятная традиция по-прежнему жива, и у
мужчин в очередной раз есть возможность выказать любовь и уважение к женщинам, дарить им цветы, отправлять поздравительные
открытки или просто от всей души обнимать.
Поздравляю с Женским днем! Радости в ваши души!
ЮРИЙ МОРОЗОВ,
волостной старейшина
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EV 100 tähistamisest Mustvee vallas

23. veebruaril toimunud ausamba külastus.

Kontsert, kus olid meie erinevate generatsioonide ning
kahe küla – eesti küla ja vene küla tantsijad.

Lohusuu koolis
Eesti sai 24. veebruaril 100.aastaseks. Meie koolis tähistati seda
suurt sündmust 23. veebruaril.
Kuidas valmistusid õpetajad ja
õpilased tähtsaks sünnipäevaks?
Ka meie alustasime tähistamist
varakult. Eelmisel aastal viidi
läbi EV100 viktoriin, mis koosnes
kuuest osast. Seal oli küsimusi
erinevatel teemadel, näiteks „Eesti
kõige-kõige”, „Teater, muusika,
kino”, „Eesti loodus” jne.
Sellel aastal tähistatakse sünnipäeva suurejooneliselt. Koolimaja
oli juba varakult piduehtes. Eesti
osa algklassid valmistasid kuu aja
jooksul eesti keele ja loodusõpetuse tundides Eesti kaarti. Kaardile
kanti Eesti tähtsamad linnad ja
vaatamisväärsused, näited erinevate piirkondade rahvariietest. Valminud on ka soovide ratas, kuhu
õpetajad ja õpilased panid kirja
100 soovi eesti riigile: „Edukaid
sportlasi”, „Et säiliks meie loodus”,
„Au ja kuulsust meie maale”.
Sel aastal Vastlapäeval käisime
koostöös Noortetoaga uisutamas
Tartu Lõunakeskuses. Projekti
raames saime endale treenerid,

kes näitasid, kuidas uisutada ja
trikke teha. See oli meile nii suureks abiks! Nüüd saame seda kõike
teha meie uisuväljal. Sõbrapäeval
toimus meil koolis suur aardejaht,
mis oli Eesti Vabariik 100 teemal.
Meil oli vaja teha erinevaid ülesandeid, mis näitasid, kui palju
me tõesti oma kodumaast teame.
Seejärel ka natuke meisterdasime.
Igal aastal heiskame lippu vabadussõjas hukkunute mälestuskivi
juures, seekord toimus ühislaulmine Avinurme puhkpilliorkestri
saatel ja õpilased esitasid isamaalise luuletuse. Sealt liiguti edasi
koolimajja.
Koolimajas toimus pidulik aktus.
Peeti kõnesid, õpilased esinesid
laulude ja luuletustega, rahvatantsuga esines õpilaste ja eakate
segarühm. Peale aktuse pidulikku
osa toimus ühine tordisöömine.
Eesti riigi suurt juubelit tähistati
meie koolis väärikalt. Soovime
Eestile veel palju vingeid aastasadu!
Laura Altmäe ja
Anna-Maria Fjodorova
Lohusuu Kooli 8. klass

Mustvee valla esimene tänukiri läks Anne Aganale, Piilsi
raamatukogu kauaaegsele juhatajale. Jaanuaris täitus
tal 36 aastat tööd selles raamatukogus ja 15. veebruaril
saatsime ta pidulikult auga väljateenitud puhkusele. Vaatamata jahedatele ruumidele oli meie külaskäik soe ja täis
kauneid mälestusi. Tänusõnu ütles Mustvee vallavanem
Foto: Anu Ots
Jüri Morozov. Aitäh, Anne!

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) 12.04., 10.05., 14.06., 09.08., 13.09., 11.10., 08.11.,
13.12.2018 kahes keeles koos ajalehega “Vooremaa”.
Kaastöid ja infot ootame aadressil: krista.pint@mustvee.ee

Mustvee kultuurikeskuse rahvusvärvides kaunistatud saalis
toimunud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsertaktusele oli tulnud inimesi Mustvee valla kõikidest piirkondadest.
Kõnedes toonitati eesmärke, mis
olulised omariikluse jätkamiseks.
Tunnustati omavalitsustegelasi,
kes oma töö tulemusena aitasid
kaasa tänase Mustvee valla tekkimisele.
Eesti Iseseisvuse sajanda aastapäeva auks korraldatud sündmuse
juhatas sisse paadilt kostev laul
„Mis maa see on” (sõnad Peeter
Volkonski) Siiri Sisaski esituses.
Mustvee vallavolikogu esimees
Aivar Saarela märkis, et sada
aastat tagasi teostus Eestis meie
esivanemate südametes sajandeid
tuksunud unistus elada vabana
omal maal. „Elu on näidanud,
et see vabaduse tahe tuksub
jätkuvalt Eesti rahva südames.
Kui sajandeid tagasi oli vabaduse
saavutamiseks tarvis mõõka ja
täpset silma, siis mida aeg edasi,
seda rohkem on vaja tarkust, õigete otsuste tegemisel ja liitlaste
valimisel. Vanaduse püsimiseks
peame kõik andma oma panuse,
tegema oma tööd korralikult ja
kohusetundlikult, olema mõistvad
ja üksteist hoidma. Selleks kohustavad meid ka tulevased põlved.
Ka nemad tahavad elada omal
maal vabana.”
Mustvee vallavanem Jüri Morozov küsis oma kõnes retooriliselt, kas 100 aastat on Eesti riigile

Juubeli eel
Lumi krudiseb taldade all.
Valged puud kui muinasjutt.
Kahel pool teed kohev lumevall.
Sinises taevas mõni pilvetutt.
Leevikesed kui ladvaõunad
okstel püüdmas päiksekiiri.
Tänane homse poole sõuab...
Siis on juubel mu vabariigil.

verstapost. „Aeg ei jää ju aga
seisma. Ilmselt ei tohi meie siis
seisma jääda verstaposti juurde.
Nii jääme teistest maha. Ehk on
aga see samm stardipakul uue
distantsi alustamiseks. Võib olla
sümboliseerib sajand Eesti iseseisvust aga maratoni, kus pole
ette nähtud distantsi pikkust,”
arutles ta.
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja
Väino Tõemets märkis, et Eesti
saamisel iseseisvaks ja vabaks
riigiks oli oluline roll seltsidel,
kultuuri, põllumajanduse ja teistes valdkondades. „Võibki öelda,
et Eesti Vabaduse alustalaks on
kodanike ühendused ja kohalikud omavalitsused. Aastal 2017
olid Eesti riigi ees väga suured
väljakutsed. Olime Euroopa Liidu
eesistujamaa. Jõudsime läbi viia
ka haldusreformi.”

Tõemets andis Rahandusministeeriumi ja riigihalduse ministri
nimel üle tänukirjad omavalitsuste ühinemisel silmapaistvalt panustanud omavalitsustegelastele
Aivar Saarelale (Avinurme vald),
Hannes Soosaarele (Saare vald),
Lembit Mangulsonile (Kasepää
vald) Jüri Morozovile.
Kontsert-aktusel esinenud lauljatar Gette Jaani alustas Holger
Koorti pillimängu saatel Eesti Vabariigi Hümniga. Getteri esituses
kõlasid ka „Lootuse tänaval” „Me
kõik saame vanaks” ja mitmed
teised tuntud laulud tema repertuaarist.”
Koos saalisolijatega laulis ta
ka Alo Mattiiseni laulu „Eestlane
olen ja eestlaseks jään”.
Kontsert lõppes ühise tordisöömisega.

Vanad tammed tummalt seisavad.
Kui vaid mõistaks nende salakeelt!
Endas nad ajalugu peidavad
mõisaaegadest, ääristamas teed.
Tõrudest sirgunud väikesed
puud.
Praegu neid katab lumevaip.
Ootuses mööduvad mõned kuud
ning neist saamas on uus park.
Sada aastat on päris pikk.
Peetud on sõdu ja tehtud tööd,
et helgem oleks tulevik,
et rahus mööduksid päevad ja
ööd.
Järjepidevust, et teinegi sada
kestaks.
Mis on, seda tuleb hoida!
Mäletada! Ja möödunust vesta!
Rõõmus olla kui uus päev
koidab...
Eha Leppik

Jaan Lukas

24. veebruari hommikul toimus Mustvee kultuurikeskuse ees pidulik Vabariigi 100. aastapäeva hommik. Sõna võtsid
Mustvee vallavanem Jüri Morozov ja Riigikogu liige Aivar Kokk. Oma õnnistuse andis EELK Mustvee koguduse õpetaja
Eenok Haamer. Üles olid rivistatud Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti meeskonnad ja tehnika. Mustvee linna
ajalugu tutvustav raamat „Mustvee aja lugu pildis” esitlus on 13. juulil. 24. veebruari hommikul tehtud foto on kõrvuti
TEKST: Laidi Zalekešina; FOTOD: ANU OTS
100 aastat tagasi samas kohas tehtud fotoga. Nii sünnib ajalugu...

Eesti Vabariigi sünnipäeva pidu
Kasepää rahvamajas
Nii nagu väga paljudes teistes
kogukondades, suurtes ja väikestes kultuuri- ja külamajades,
tähistati eelmisel nädalal Eesti
Vabariigi 100ndat sünnipäeva,
nii peeti ka Kasepää rahvamajas
23. veebruari õhtul meie riigi
suurt sünnipäeva. Traditsiooni
vabariigi aastapäeva tähistamiseks Kasepää rahvamajas
lõid eelmisel aastal kogukonna
liikmed ise, mis näitab kui tähtis on see tähtpäev igale ühele
meist. Seekord ei piirdunud kasepäälased tavapärase piduliku
aktusega, vaid otsustasid korraldada tõelise peo – pidulikule
kontserdile ja tordi söömisele
järgnes tantsuõhtu ansambliga
MelodyMix.
Kogu sündmust aitas pidulikuks
muuta Mustvee puhkpilliorkester,
kelle mäng väikeses Kasepää rahvamajas kõlas eriti võimsalt. Suur
tänu neile! Tähtpäevale kohaste
sõnavõttudega austasid meid
Kasepää Teeninduskeskuse juht
Julia Guz, endise Kasepää valla

aktiivne volikogu liige, kohaliku
elu edendaja Lembit Mangulson
ning meie uue Mustvee valla
vallavanem Jüri Morozov. Suur
tänu neile!
Erilise tänu tahaks edasi öelda Jüri Morozovile, kes valla
suurusest hoolimata alati kõigi
juurde jõuab, sellega meid kõiki
ja meie tegemisi tähtsustab ning
annab indu oma valla elu paremaks muutmisel ka ise rohkem
pingutada.
Kontserdi eeskava keskendus

tähendusele, mis on meie jaoks
vabadus, oma riik, isamaa ning
kuidas kõike seda hoida. Rahvamaja naisansamblid Eluõied
ja Vingerjas esitasid laulu- ja
luulepõimiku „Sada aastat Eesti
riiki”. Põimikusse oli koondatud
meie valik Eesti luuletajate ja
heliloojate poolt saja aasta jooksul kirja pandud isamaalistest
lauludest ja luuletustest, et anda
edasi neid mõtteid ja tundeid,
mis selle suure pidupäeva ajal
meie kõigi peas keerlevad. Ette-

aste oli pikk (45 min), kuid suur
hea meel on tõdeda, et mida lõpu
poole, seda tähelepanelikumaks
muutus publik. See tähendab,
et suutsime äratada tähelepanu
ja meie sõnum leidis tänulikud
kuulajad. Palju küsiti, kes selle
kava koostas, olgu siis öeldud:
laulud valis Diana Siirak, luuletused Terje Lill ning tekstid
koostas Maris Rohtla. Luuletusi
lugesid Tiia Kalm ja Maret Vooder, suur tänu ka neile!
Esmakordselt rõõmustasid publikut ja panid kontserdile toreda
punkti Kasepää rahvamaja oma
tantsulapsed – detsembris Kasepääl treeninguid alustanud JJ
Street tantsukooli tantsijad. Aitäh
lastele ja nende juhendajale Kairi
Jerlovile – olite väga tublid! Lõpetuseks suur tänu ka külalistele ja
pidulistele, keda seekord oli nii
palju, et ruumist kippus puudu
jääma, kuid nagu ütleb eesti vanasõna: häid lambaid mahub palju
ühte lauta ja meil oli tore pidu!
Terje Lill
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EESTI VABARIIK 100
Elan Mustvee valla kõige Alutaguse-poolsemas piirikülas
Änniksaares. Meie küla kingitus
Eesti Vabariigile oli MÄLESTUSPINGI avamine vabadusvõitlejale Voldemar Kiigele. See ongi esimene vaatamisväärsus idapoolt
tulevatele maakonna külalistele.
Nii on. 24. veebruari varahommikul võtsin osa lipuheiskamise
tseremooniast Avinurme keskuse
lipuväljakul. Rahvast oli rohkem
kui kunagi varem. Nii arvati küll.
Mängis orkester, laulis meeskoor.
Noored kodukaitsjad heiskasid
kaks lippu – sinimustvalge ja
Avinurme lipu. Tuletasin meelde
30 aasta tagust pidupäeva. See
oli sinimustvalgete arglik taastulemine pärast poolesajandilist
okupatsiooni. Asja korraldas
Muinsuskaitse Selts. Olime vanas
kultuurimajas. Pidulikult hämar
saal, laval meeskoor, põlevad
küünlad käes. Mina lugesin peast
Lydia Koidula isamaaluuletusi.
Loeti ette vabadusmanifest.
Kuulsin seda esimest korda elus.
Oli südamlik ja harras pidu. Järgmisel hommikul läkitasin oma
emotsionaalse artikli „Leninliku
Lipu” toimetusse… Aga see ei
ilmunud. Kohtla- Järve rajooni
leht polnud selleks veel valmis.
Oli alles nõuka-aeg. Tänasel
päeval on meil oma vaba riik.
Hea oli kuulda kohaliku võimu
esindajalt Aivar Parfojevilt, et
see lipu heiskamise hommik jääb
alati siin olema. „Meie oma lippu
alla ei lase”. Selles on lootust, et
elu ääremaal läheb paremaks,
mitte vastupidi.
Elamussaadete stuudio vahendusel kuulasin ja vaatasin
noore helilooja Rasmus Puuri
oratooriumi „Unes nägin ma
Eestimaad”. See oli esmaettekanne Pärnu kontserdimajast.
Teksti autor Doris Kareva. Ilus,
geniaalne, visuaalne, hingestatud kooslus Eesti kohanimedest,
inimeseks olemisest, põrandariide värvidest ja helidest. Esinesid
mitukümmend instrumentalisti
ja kümmekond sõnaseadjat.
Kõik kokku oli üllatav, huvitav ja
hingestatud hilisõhtune elamus
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vahetult enne vabariigi suurt
juubelit.
Aga päevane elamus oli mul
veelgi võimsam. Nimelt korraldas Avinurme Gümnaasium
kultuurihoone saalis Eesti Vabariigi 100 puhul kontsert-aktuse
millist pole enne nähtud ega
tule vist ka edaspidi mitte. Anti
maksimum. Tunded nii tähtsa
sündmuse korraldamiseks olid
tugevad. Tahtmine oma panus
anda isamaa sajanda sünnipäeva tähistamiseks oli kõigil suur,
nii õpilastel kui pedagoogidel.
Sünergia haaras kaasa terve
saalitäie rahvast juba hümni
lauldes. Ei mingit helitehnikat.
Kooli direktor Urve Tooming
istus klaveri taha ja kogu saal
laulis. See oli võimas! Laval, triibuliste põrandariiete peal istusid
kümmekond poissi-tüdrukut, et
üksteise järel oma kirjad Eesti
Vabariigile ette lugeda. Esinejad
olid kõige paremad kirjutajad
oma klassis. Nende sõnumid olid
ausad, südameid puudutavad
mõtteavaldused, mis sisendasid
optimismi. Just see optimism
oli minu jaoks kõige tähtsam.

Olgem ausad, eakad nurisevad
sageli oma riigi üle. Ikka targutatakse, kas me sellist Eestit
tahtsime, või kuidas? Hea, et
uus põlvkond on elurõõmsam
ja võtab vastutuse parema Eesti
nimel. Et kestaks edasi vaba hästi
hoitud ja üksteisest hooliv Eesti.
Vahepeal laulsid veerandsada
poisslast kodu-armastusest, viiulit mängisid õde-venda Karrod ja
tantsisid algklassilapsed.
Kontserdi lõppedes jagati palju ilusaid tänukirju koos Eesti
100 rinnamärkidega. Ikka hea,
kui märgatakse ja tänatakse.
Mälestus kogu eluks. Aga see
polnud veel kõik. Järgnes filmiprogramm EESTI VABARIIK
100. Pean vajalikuks siinkohal
tunnistada, et oma kooliajal ei
teadnud ma midagi õigest ja ausast Eesti ajaloost. Oli nõuka-aeg
ja ajalooõpikud valet täis. Meie
vanemad ei julgenud lastele tõtt
rääkida. Ainult seda, mis ametlik
poliitika lubas. Sestap oli kontserdil nähtud filmiprogramm
igati tervitatav, süsteemne ja
elamusrikas. See juba ei unune.
Nagu sünnipäeva kingitus. Aga

EV 100 Kääpal
seegi polnud veel kõik. Koolipere
koos külalistega paluti ühispildile, et tulevikus seda imeilusat
juubelipidu meenutada, Mõne
aja pärast jätkus koosviibimine
kooli aulas. Siingi jätkus meeldivaid üllatusi. Valmis oli saanud
Avinurme kooli kroonikafilm.
Selle tarvis olid suure töö teinud
õpetaja Kristina Pikas ja õpilane
Laur Pärn.
Sain teada, et filmitegu on
üks võimalus arvestust saada.
Igatahes huvitav ja kogemuslik.
Kooli videofilm lõppes sellega,
kuidas algklassilapsed näevad
tulevikukooli. Kes uskus, et ikka
on tähtsad õpikud ja töövihikud,
kes arvas, et igal õpilasel on
sülearvuti ja sellest piisab. Koolimajas oli üles seatud ajaloo- ja
koduteemaline näitus. Pilku
köitis põrandale värvitud reegel
„SUHTLE NUTIVABALT” . IGATI
ÕIGUSTATUD SOOVITUS. Ilusa
pidupäeva juurde kuulusid ka
kena kohvilaud ning armsad kolleegid. Olin veendunud, et NO99 ei saa Avinurme kooli poolt
pakutud meeldivate elamuste
vastu. Ja nii läkski. Tunne ei
petnud. 24. veebruar 2018. Eesti
Rahva Muuseum. Semperi ja
Ojasoo projektis oli palju labast,
rõvedat ja mõistetamatut. Miks
lörtsida Kristjan Jaaku? Ainult
kaks episoodi sellest hirmkallist
projektist läks mulle südamesse.
See kui Eva Koldits lausus: aita
meil elada, suur valgus juhata,
IGI MATER, meie püha ema!
Mida peame tegema, et saada
ja jääda inimesteks. Ja teine kui
Tõnis Mägi laulis „Looja, kaitse Eestimaad, hoia hiiepuid…
kaitse kodutuid…” Vaat need
läksid hinge.
Lõpetuseks peamine mõte
Kaitseväe juhataja Riho Terrase
paraadikõnest: „Kui üks rahvas
väga tahab vabaks saada ja vabaks jääda, siis on see võimalik,
vaatamata okupatsioonidele,
küüditamistele ja repressioonidele. Kaitsevägi peab vaatama
tulevikku…” Teeme seda meiegi.
Elle-Vaike Kiik
Änniksaarest

Kääpal tähistati EV100 üritust
nii, et tehti rahvamaja väiksest
saalist elutuba. Kokku tuli mõnus
seltskond suuri ja väikseid, kes
tundsid ennast siin hästi. Suurem
osa kohalolijatest olid riietunud
sini-must-valgelt. Laud oli kaetud,
tuba oli soe ja meel rõõmus.
Tubli koduloo-uurija Viivi Lani
rääkis meile vabariigi algusaastatest Saare vallas, Ene viis meid
kurssi kaheksakanna temaatikaga
ja Aili rääkis lapiteki sünniloost.
Siis said kõik valmistada endale
ise sini-must-valge rinnamärgi.

Suurelt ekraanilt sai jälgida otseülekannet presidendi vastuvõtust
ja kontserdist. Mis siin salata, läks
ka tantsuks. Kell 20.18 oli kallistamise aeg ja siis tegime väljas
ühiselt ühe vahva värgi. Külma
oli kõvasti ja näpud olid kanged,
aga hakkama saime. Ja siis tegime
sellest ilust 100 meetri kõrguselt
pilti ka.
Vot selline tore pidu oli Kääpal.
Üks kord elus on see võimalus ja
meil on hea meel, et saime seda
tähtsat sündmust nii toredasti
tähistada.

Jõgevamaa Koostöökoda ootab
ühisprojektide taotlusi
Ühisprojekti “Tervisespordisündmuste korraldamine Jõgevamaal”
raames toimus 25. veebruaril Kalevipoja VII uisumaraton.
LEADER-meetmes on avanemas uus taotlusvoor, kuid sel korral võetakse vastu projekte ainult ühisprojektide meetmetesse.
Ühisprojektide meetmed võimaldavad ellu viia mitmekülgseid
tegemisi koostöös mitme teise organisatsiooniga. Lisaks peavad
tegevused kestma vähemalt 24 kuud. Oodatud on ühisprojektid nii
kogukondadelt kui ettevõtjatelt. Nii maakonna ülesed tegemised,
kui väikse kogukonna ühised ettevõtmised.
Toetust saab taotleda alates 20. märtsist kuni 30. märtsini uues
e-pria keskkonnas. Taotlused peavad olema sisestatud hiljemalt 30.
märtsil kell 15.00 – siis programm sulgub.
Nõuetega saate tutvuda Koostöökoja kodulehel: www.jogevamaa.
com. Taotluste hindamine toimub mais. PRIA viib abikõlbulisuse kontrolli läbi juunis, juulis ja augustis.
Seoses haldusreformiga Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas
muudatusi toimunud ei ole, sest haldusreformi eelsed Pala ja Tabivere
valla piirkonnad on endiselt Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas.
Aive Tamm,
Jõgevamaa Koostöökoda

Eesti Vabariigi sünnipäevakuu Avinurme Gümnaasiumis

Kooli laulukonkursi “Kodu, sulle ma laulan” 1.-6. klassist
FOTO: Marika Shasmin
osalenud solistid.

Hetk Avinurme Gümnaasiumi pidulikult aktuselt, oma
kõne Eestile esitab 7. kl õpilane Tom Daniel Tikerperi.
FOTO: Janne Juuse

Veebruarikuu oli Avinurme
Gümnaasiumis pühendatud
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Kool ühines EV100
üleriigilise programmiga ning
rikastas sealset ürituste kava
kahe ajaloolise ürituse ja omapoolse kingitusega Eestile.
Sünnipäevanädalat alustasime 19. veebruaril ajas ja ajaloos
tagasiminekuga. Rääkisime
ja näitasime kuidas toimus
koolitöö Eesti Vabariigi algusaastatel. Õppisime selliseid
õppeaineid nagu vabariigi algusaastatel koolides õpiti ning
tutvusime tollase eluoluga.
Selleks, et tänapäevases keskkonnas oleks võimalik kogeda
mingilgi määral Eesti Vabariigi
algusaastate koolielu, riietusid
õpilased ja õpetajad nii nagu
tol ajal tavaks oli. Kooli tuldi
hommikul oma moonakotiga
ning paljudel juhtudel oldi ka
ajastule vastavas väliriietuses.
Nutitelefone keegi sel päeval
ei kasutanud, sest neid polnud
veel leiutatud. Päev kulges
meeleolukalt, sest ainetunnid
ja õpetajad olid tavapärasest
erinevad ning kaheteistkümne
klassikomplekti tundides olid
ühes klassiruumis koos kuue
aasta lapsed. Koolipäev algas
kogu kooli usuõpetuse tunniga,
mille viis läbi Avinurme Kogu-

duse õpetaja Rene Alberi koos
koguduse organist Kaidi Alberiga. Seejärel toimusid igale
klassikomplektile neli ainetundi
järgnevate vabariigi algusaastate õppeainete nimistust: lugemine, piiblilugu, usuõpetus,
laulmine, ajalugu, arvutamine,
kodulugu, võimlemine, käsitöö,
aritmeetika, algebra, geomeetria, looduslugu ühes tervishoiuga, maateadus, võõrkeel.
Koolipäev lõppes ühise filmide
vaatamise ja aruteludega –
nooremad õpilased vaatasid
„Kevade” filmi ning vanema
kooliastme õpilased telesarja
„Wikmani poisid”. Õpetajate ja
õpilaste tagasiside põhjal võib
tõdeda, et taolisel viisil peetud
sünnipäevanädala alguspäev
jääb kõigile osalejatele kauaks
eredalt meelde.
2018. aastat tähistatakse
Euroopas kui Euroopa kultuuripärandi aastat. Avinurme
Gümnaasium tähistab kultuuripärandit aastat Eesti Vabariik
100 sündmuste raames näitusega „100 aasta esemed ja nende
lood”. 12. veebruaril avatud
näitusele on toonud esemeid
nii õpilased kui õpetajad. Ajalooõpetaja Maive Toominga
eestvõttel ja õpilaste kaasabil
läbib näitus esemetest ja nende
lugudest Avinurme koolimaja

esimest korrust. Näitus on avatud kõikidele huvilistele kuni
12. märtsini ning avastamisrõõmu ja põnevaid eksponaate
on küllaga.
Presidendi, peaministri, riigikogu esimehe, linnapea,
vallavanema või koolidirektori
kõne riigi sünnipäeva puhul
on tavapärane. Neid kõnesid
me ootame, kuulame ja analüüsime. Riigi 100. sünnipäeva
puhul otsustasime kinkida Eestile kõikide oma kooli õpilaste
kõned. Eesti poole pöördusid
oma kirjalikus kõnes kõik need
kooliõpilased, kes õpivad Avinurme Gümnaasiumis riigi
sajandal sünnipäeval. Kõned
on Eestile kingituseks ja ajaloo
tarbeks talletatud ning köidetud raamatuks „Meie kõned
100aastasele Eestile”. Austava
ülesandena sai iga klassi üks
laps oma kõne esitada 23. veebruaril 2018. aastal Avinurme
kultuurikeskuses toimunud
Avinurme Gümnaasiumi pidulikul aktusel, mis oli pühendatud
vabariigi 100. sünnipäevale.
Lisaks EV100 programmilistele üritustele toimus koolis
veel mitmeid temaatilisi ettevõtmisi. 20. ja 21. veebruaril
kõlasid laulukonkursi „Kodu,
sulle ma laulan” raames erinevas vanuses solistide laulud.

Konkurssi ilmestasid poistekoori ja mudilaskoori etteasted. Eestile pühendatud laule
esitasid kõikide vanuseastmete
õpilased ning konkurss toimus
õpetaja Urve Toominga eestvõttel. Seda, kui hästi tunnevad
õpilased Eestit, selgitati välja
temaatilistes mälumängudes.
Mälumänge korraldasid kooli ainekomisjonid ning neist
võtsid osa kõik õpilased. 22.
veebruar kulgeski harivate ja
meeleolukate võistkondlike viktoriinide tähe all – päev algas
1.-4. klassi viktoriiniga, sellele
järgnes 5.-7. klassi mälumäng
ning koolipäeva lõpetas 8.-12.
klassi kilb.
Meie veebruarikuu ettevõtmised suunasid väikeseid ja suuri
mõtlema Eestile ja Eestist. Läbi
näituse, vana-aja koolipäeva,
kõnede kirjutamise, piduliku
aktuse, laulukonkursside ja
mälumängude kinnistus uhkustunne oma riigi üle. Meie kooli
3. klassi õpilane Angeli Kaldma
kirjutas oma kõnes: „...Ma olen
su üle uhke ja rõõmus. Siin on
ilus ja ma ei lahku kunagi siit
maalt...” Meie, siin Avinurme
koolis, oleme uhked oma erakordse ja ilusa Eesti üle!
Kristina Pikas,
Avinurme Gümnaasiumi
õppealajuhataja
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Riik tähistab juubelit
2018 on eriline aasta Eesti
Vabariigi jaoks. Sel aastal tahab
iga eestimaalane teha midagi
erilist oma Isamaa jaoks. Juba
veebruari algusest toimusid
mitmed üritused, pühendatud
sellele tähtsale päevale: kontsert
väikestele „Muusikaline reis”,
milles osalesid Mustvee muusikakooli õpilased. Nädal aega
hiljem võtsime vastu suurepärast
rahvamuusika kollektiivi Jõgeva
muusikakoolist Eha Niglase
juhendamisel. Suurima hea meelega kuulasime eesti muusikat ja
samuti tantsisime rahvatantsu,

sest niisama koha peal istuda oli
lihtsalt võimatu. Pärast oli ka huvitav ajalooline mäng. 22. veebruaril toimus pidulik aktus, mis
oli hea punkt veebruarile, kuid
sellega veel juubeli tähistamine
ei lõpe. Ees on veel palju plaane,
mida täide viia, pealegi on see
aasta ka kooli jaoks juubeliaasta.
Töötame edasi, liigume ja elame,
nagu tegi seda meie väike, kuid
uhke riik need 100 aastat!
Natalja Rakša-Kruus,
Peipsi Gümnaasiumi
huvijuht

Страна встречает юбилей
2018 – особенный год для
Эстонской Республики. Каждый житель нашей страны в
этот год хочет сделать что-то
особенное для своей родины.
Не стала чем-то особенным в
этом стремлении Пейпси гимназия. И уже с начала февраля
в школе прошёл ряд мероприятий, посвящённых этому событию: концерт для маленьких
«Музыкальное путешествие», в
котором приняли участие ученики Муствеэской музыкальной школы. А уже через неделю
мы встречали замечательный
коллектив народной музыки из
музыкальной школы Йыгева,
под руководством Эхи Ниглас.
Мы не только с удовольствием

слушали эстонскую музыку, но
и с задором танцевали народные танцы. Усидеть на месте
было просто не возможно. А
потом была интересная историческая игра. И логическим
завершением февраля стал торжественный акт, прошедший
22 числа. Но на этом юбилейные торжества не заканчиваются. Планов впереди много, тем
более, что и для школы этот год
юбилейный. Будем работать,
будем идти вперёд, будем жить,
как наша маленькая, но гордая
страна жила эти 100 лет!
Наталья Ракша-Круус,
руководитель
по интересам ПГ

Sõbrapäev Voore Põhikoolis
Voore koolis toimus 14. veebruaril sõbrapäev. Korraldajad
olid 3. ja 4. klass. Me olime
punastes riietes ja me kandsime
rinna peal punaseid südameid,
mille peale oli kirjutatud korraldaja nimi.
Kooli jõudes sai iga laps suu
magusaks ühe kommiga.
Tunnid olid lühendatud ja
vahetunnid pikemad. Töötas
sõbrapäeva postkontor.
Esimesel vahetunnil tegime
sööklas küpsisetorti. Iga klass
tegi oma tordi. Teisel vahetunnil kogunesime aulasse. Lugesime sõbrapäeva luuletusi ja kõik
klassid tegid ka oma luuletuse.
Siis toimus vanasõnade otsimi-
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ne. Punastele südametele oli
kirjutatud vanasõnade algused
ja sinistele südametele vanasõnade lõpud. Vanasõnad ja
luuletused kleepisime suurele
plakatile. Lõpuks esitasime
näidendi „Numbrite sõprus”.
Kolmandal vahetunnil oli tavaline söögivahetund. Neljandal
vahetunnil sõime küpsisetorti
ja pakkusime ka õpetajatele.
Viies ja kuues vahetund olid
tantsuvahetunnid. Päeva lõpus
jagasime kaardid kätte.
See oli üks lõbus koolipäev.
Kõik olid sõbrad ja meil oli väga
tore! See päev oli fantastiline.
3. ja 4. klass

VALLAVALITSUSES JA VALLAVOLIKOGUS
Vallavalitsuses 07.02.2018
• Projekteerimistingimuste väljastamine Voore külas Raamatu
maaüksusele päikese elektrijaama
ehitusprojekti projekteerimiseks
• Kriisikomisjoni põhimäärusest
ja moodustamisest
• Päästeameti projektist Kodud
korda
Vallavalitsuses 14.02.2018
• Hoolekogu moodustamise
ja tegutsemise kord – volikogu
eelnõu
• Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kohatasu suuruse
kinnitamine ning tasumise kord
• Mustvee valla hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi läbiviimise
kord
• Ehitusluba Arhitektuuribüroo
Järve & Tuulik OÜ-le teisaldatavatele müügikohtade paigaldamiseks
• Nõusoleku andmine kinnistu
jagamiseks, Mustvee linn Narva
106a, Narva 108 – volikogu eelnõu
• Nõusoleku andmine kinnistu
jagamiseks, Jaama küla Karu –
volikogu eelnõu
• Katastriüksuste liitmine, Raja
küla Kalda tn 194 ja Kalda tn 194a
– volikogu eelnõu
• Mustvee Linnavalitsuse
10.05.1999 korralduse nr 170
„Maa ostueesõigusega erastamise
võimalikkuse ja tingimuste kohta“
muutmine – volikogu eelnõu
• Nõusoleku andmine katastri-

üksuse jagamiseks, Laekannu küla
Passimetsa – volikogu eelnõu
• Katastriüksusele sihtotstarbe
määramine, Vilusi küla, Vilu – volikogu eelnõu
• Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku
kasutusõigusega – volikogu eelnõu
• L o h u s u u Va l l a v o l i k o g u
23.03.2016 otsuse nr 11 „Maade
munitsipaalomandisse taotlemine” ja Lohusuu Vallavalitsuse
26.04.2016 korralduse nr 47
„Ehitiste teenindamiseks vajalike
maade määramine” muutmine –
volikogu eelnõu
• Audiitori määramine
• Mustvee Valla Teataja reklaami ja kuulutuste hindade kinnitamine
• Muud küsimused:
Avinurme soojatrasside uuendamise projekteerimistingimustest
Hakkepuidu tellimisest Avinurme
E. U. avaldusest
Kriisikomisjoni põhimäärusest
Mustvee valla sümboolikast
Vallavalitsuses 22.02.2018
• Mustvee valla haridusasutuste
personali toidukorra maksumuse
kehtestamine
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Ühismahuti kasutamine
• Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost

• Nõusolek puude mahavõtmiseks
• Hooldajatoetuste määramine
• Eluruumi üürile andmine
• Koduteenuse osutamine
• Üldhooldusteenuse osaline
tasumine
• Avinurme soojatrass, hinnapakkumine
• Mustvee valla arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise algatamine – volikogu eelnõu
• Mustvee valla 2018. a eelarve
vastuvõtmine – volikogu eelnõu
• Muud küsimused
Vallavolikogus 28.02.2018
• Eelarve II lugemine ja vastuvõtmine
• Mustvee valla laenukohustuste konsolideerimine
• Mustvee valla arengukava
ja eelarvestrateegia koostamise
algatamine
• Audiitori määramine (Lohusuu ja Kasepää)
• Mustvee valla sümbolite kinnitamine
• Mustvee valla põhimääruse
muutmine
• Hoolekogu moodustamise ja
tegutsemise kord
• Mustvee valla haridusasutuste
hoolekogudesse pidaja esindajate
nimetamine
• L o h u s u u Va l l a v o l i k o g u
23.03.2016 otsuse nr 11 „Maade
munitsipaalomandisse taotlemine” ja Lohusuu Vallavalitsuse

26.04.2016 korralduse nr 47
„Ehitiste teenindamiseks vajalike
maade määramine” muutmine
• Mustvee Linnavalitsuse
10.05.1999 korralduse nr 170
„Maa ostueesõigusega erastamise
võimalikkuse ja tingimuste kohta”
muutmine
• Nõusolekud katastriüksuste
jagamiseks Mustvee linn Narva
108, Jaama küla Karu, Laekannu
küla Passimetsa
• Katastriüksuste liitmine Raja
küla Kalda tn 194 ja Kalda tn 194a
• Katastriüksusele sihtotstarbe
määramine Vilusi küla Vilu
• Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku
kasutusõigusega
• Sundvalduse seadmine (Elektrilevi kasuks Voore küla Arro
kinnistu)
• Ehitusseadustikust tulenevate
pädevuste delegeerimine
• Maakorraldusseadusest tulenevate pädevuste delegeerimine
• Ruumiandmete seadusest tulenevate pädevuste delegeerimine
• Revisjonikomisjoni tööplaani
kinnitamine
• Volikogu alatiste komisjonide
tööplaanide kinnitamine
• Vallavalitsuse info
EST-RUS projekt
Ülevaade valla finantsseisust
Info Peipsiäärsete valdade koostööst
Volikogu liikmete e-posti aadressidest ja nende kasutamisest

Mustvee valla 2018. eelarvest
Mustvee valla 2018. a eelarve
koostamise aluseks on ühinenud
Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Saare valla ja Mustvee linna kehtivad
arengukavad, eelarvestrateegiad,
ühinemisleping ning komisjonide
ettepanekud.
Eelarve kokkupanemisel on tehtud palju tööd. Kõik viis ühinenud
omavalitsust hakkasid oma eelarveid kokku panema eelmise aasta
suvel ja esitasid need 1. oktoobriks
2017. a Esitatud andmete alusel
pandi ühinemisläbirääkimiste
rahanduse töörühmaga kokku
uus ja ühine eelarve. Mustvee
vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjon hakkas uue eelarvega
tööle detsembris. Eelarve menetlemisel valisime raskema, kuid
pikas plaanis kindlasti parema tee.
Käisime läbi ja süvenesime kõikidesse numbritesse ning tegime
ka vajalikud muudatused. Sellele
vaatamata tuleb aasta jooksul
suure tõenäosusega rohkem lisaeelarveid kui tavaliselt, sest kõiki
nüansse ei ole võimalik ette näha.

2018. aasta eelarve on heas mõttes
õppimise eelarve. Kõik ühinenud
omavalitsused on oma raamatupidamist sisemiselt korraldanud
erinevalt. Sellel aastal saame ühise
eelarvepoliitikaga edasi minna.
Tänan kõiki endiseid pearaamatupidajaid, arendusnõunikku ja
finantsjuhti hea töö eest. Samuti
tänan arengu- ja eelarvekomisjoni ning kõiki teisi komisjone,
kes uue eelarvega on tegelenud.
2018. aasta eelarve koostamisel
on lähtutud vastutustundlikust ja
konservatiivsest eelarve poliitikast.
Eesmärgiks on seatud tegevuste
alalhoidmine ja jätkusuutlikkus.
2018. aasta eelarve kulude plaanimisel on mitmeid muudatusi,
millest on mõjutatud kõik tegevusalad. Esiteks – maksuvaba tulu on
alates selle aasta 1. jaanuarist 500
eurot kuus, võrdluseks 2017. aastal oli see 180 eurot kuus. Teiseks
– töötasu alammäär (miinimumpalk) on 2018. aastal täistööaja
korral 500 eurot, võrdluseks 2017.
aastal oli see 470 eurot ja 2016.

aastal 430 eurot kuus. Kolmandaks – põhikooli ja gümnaasiumi
õpetaja töötasu alammääraks
täistööajaga töötamise korral on
alates selle aasta 1. jaanuarist 1
150 eurot kuus, võrdluseks 2017.
aastal oli see 1 000 eurot kuus.
Neljandaks – alates 2014. aastast
eraldatakse kohaliku omavalitsuse
üksustele tulumaksu 11,60% brutotulust. Alates 2018. aastast on
see number 11,84 %.
2018. a eelarve tulude maht on
7 590 093 eurot ja kulude maht 7
327 129 eurot, finantseerimistegevus 520 915 eurot ja investeeringud 1 148 245 eurot. Tulud kasvavad 2018. aastal võrreldes 2017.
aastaga 261 615 eurot ehk 3,00 %
võrra. Kulud suurenevad 137 702
eurot ehk 2% võrra. Põhitegevuse
tulude planeerimisel on lähtutud
2017. a reaalsetest laekumistest,
laste arvu muutustest ja rahandusministeeriumi prognoosidest
järgnevaks aastaks ja 2017. a tasandus – ja toetusfondi eraldistest.
Suuremad investeeringud piir-

konniti:
• Avinurme piirkond – vallateede ja bussijaama ehitus, vee ja
kanalisatsiooni projekt, katlamaja
trassid.
• Kasepää piirkond – Tiheda
lasteaia soojustamine, vee- ja
kanalisatsioonitrasside rajamine,
kergliiklustee rajamine.
• Lohusuu piirkond – Kogukonnamaja renoveerimine ja mööbli
ost, kooli reoveepuhasti ja küttesüsteemi renoveerimine
• Mustvee piirkond – kergliiklustee rajamine, EstLatRus
lõunamuuli projekt, Est-Rus ettevõtlusprojekt.
• Saare piirkond – Kalevipoja
muuseumi arendamine, Voore
Põhikooli renoveerimine, vee- ja
kanalisatsioonitrasside renoveerimine.
• Lisaks viiakse ellu Mustvee
Tervisekeskuse projekt.

•
•
•
Бюджет волости Муствеэ на
2018 год составлялся на основе
действующих программ развития
и бюджетных стратегий объединившихся волостей Авинурме,
Касепяэ, Лохусуу, Сааре и города
Муствеэ, а также договоре об объединении и предложений комиссий.
Работы при составлении бюджет
было проделано много. Все пять
объединившихся самоуправлений
начали свои бюджеты составлять
летом прошлого года и представили их к 1 октября 2017 г. На
основании представленных данных финансовая рабочая группа
переговоров по объединению свела
новый общий бюджет. Комиссия
по развитию и бюджету волостного совета Муствеэ к работе с
новым бюджетом приступила в
декабре. Для производства по бюджету мы выбрали более долгий,
но в долгосрочной перспективе,
несомненно, лучший путь. Мы
обсудили и рассмотрели все цифры, произвели также необходимые
изменения. Несмотря на это, с
большой долей вероятности, в
течение года появится больше дополнительных бюджетов, чем оно

•
•
•
было до сих пор, потому что все
нюансы предусмотреть невозможно. Бюджет 2018 года – в хорошем
смысле слова «ученический». Во
всех объединившихся самоуправлениях бухгалтерский учет был организован по-разному. В этом году
мы можем пойти вперед с общей
бюджетной политикой. Благодарю
за хорошую работу всех бывших
главных бухгалтеров, советников
по развитию и финансового руководителя, большое спасибо также
комиссии по развитию и бюджету
и всем другим комиссиям, которые
занимались новым бюджетом. При
составлении бюджета на 2018 год
исходили из политики ответственного и консервативного бюджета,
цель которого состоит в поддержании и устойчивости действий.
В планировании расходов на
2018 г. учтены несколько изменений, влияющих на все сферы деятельности. Во-первых, не облагаемый налогом минимум с 1 января
с.г. составляет 500 евро в месяц, для
сравнения, в 2017 г. он составлял
180 евро в месяц. Во-вторых, минимальная ставка заработной платы
(минимальная зарплата) за работу

•
•
•
на полную ставку в 2018 г. – 500
евро, для сравнения, в 2017 г. она
была 470 евро, а в 2016 г. – 430 евро
в месяц. В-третьих, минимальная
заработная плата учителя основной школы и гимназии при работе
в полное рабочее время с 1 января
этого года составляет 1 150 евро
в месяц, для сравнения, в 2017 г.
она составляла 1 000 евро в месяц.
В-четвертых, с 2014 г. подразделениям местных самоуправлений
подоходного налога отчислялось
11,60% от дохода-брутто. С 2018 г.
это эта цифра – 11,84%.
Объем доходов в бюджете на
2018 г. составляет 7 590 093 евро,
объем расходов – 7 327 129 евро,
деятельность по финансированию
– 520 915 евро, инвестиции – 1
148 245 евро. Доходы в 2018 г. в
сравнении с 2017 годом вырастут
на 261 615, т.е. на 3,00%. Расходы
увеличатся на 137 702 евро, т.е. на
2%. При планировании доходов от
основной деятельности мы исходили из фактических поступлений
в 2017 г., изменении количества
детей, прогнозов Министерства
финансов на следующий год, а
также отчислений из фондов вы-

•
•
•
равнивания и поддержки.
Крупнейшие инвестиции по
районам:
• район Авинурме: строительство волостных дорог и автобусной
станции, проект водоснабжения и
канализации;
• район Касепяэ: теплоизоляция
детского сада Тихеда, прокладка
трасс водоснабжения и канализации, строительство велосипедной
дорожки;
• район Лохусуу: реновация
общинного дома и приобретение
мебели, реновация очистной установки и отопительной системы
школы;
• район Муствеэ: строительство
велосипедной дорожки, проект
южного мола EstLatRus, предпринимательский проект Est-Rus;
• район Сааре: развитие музея
Калевипоэга, реновация основной
школы Вооре, реновация трасс
водоснабжения и канализации;
• также будет претворен в жизнь
проект Муствеэского центра здоровья.
Ханнес Соосаар,
председатель комиссии по
развитию и бюджету

Hannes Soosaar,
Arengu- ja eelarvekomisjoni
esimees
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Eesti Koolispordi Liidu võrkpalli segavõitskonadade 3P + 3T
turniiril Suure-Jaanis saavutas Peipsi Gümnaasiumi võistkond
III koha, Tartu Hansa Kooli ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi
järel. Võistkonnas mängisid: Anastasia Otrutskaja, Evelina
Aganitš, Karina Tšeblakova, Sten Smirnov, Daniil Otrutski ja
Maksim Hollat.

Märts Kalevipoja Kojas

Saare rahvamaja suur saal saab
uue hingamise
Saare rahvamajas on käimas
suured ehitustööd, sest Kalevipoja Koja projekt „Saare rahvamaja
suure saali aastaringselt kasutatavaks muutmine” sai Leader
meetmest rahastuse. Nagu ka
nimi ütleb, oli saal siiani kasutatav ainult soojal ajal. Talvel
oli saalis paar kraadi rohkem kui
väljas. Nüüd aga on tööd käimas
ja kui kõik läheb plaanipäraselt,
saab uut saali edaspidi kasutada
aastaringselt.
Tööde lõpp on prognoositud
hiljemalt aprilli keskpaika. Nimelt on 14. aprillil plaanis teha
suur pidu, kus ütleme viisakalt
head aega meie vana koolimaja
sisule ja peame õhtuse peo osa
maha rahvamaja uuendatud
suures saalis.
Selle projekti vedamine on olnud üks põnevamaid ettevõtmisi
minu elus. Esiteks seetõttu, et
ehitus pole just minu tugevam
külg. Ja teiseks seetõttu, et tegemist on ligi 200 aastase endise
magasiaidaga, mis on ehitatud
maakivist. Meie algne plaan
oli tuua välja maakiviseinad,

aga meie plaan muutus tööde
käigus sel hetkel, kui seintelt
eemaldati tumepruun laudis ja
klaasvill ja selle alt tuli välja
ca 5 cm-ne krohvikiht, mis oli
kaetud värviga. Ja kuna laudis
oli kinnitatud seina naeltega,
siis ühest kohast oli värv maha
koorunud ja sealt paistis mingi
lehemuster. Järgmisena oli meil
käes pahtlilabidas ja hakkasime
uurima, mis seal peidus on. Ja
tänaseks päevaks oleme suutnud
välja tuua kõigilt kolmelt seinalt
nii palju mustrit, kui seal vähegi
veel alles oli. Selleks on kokku
kulunud üle 50 tunni kõva tööd.
Ja õnneks tulid meile appi tublid
kogukonna naised. Aitäh!
Oleme konsulteerinud ka Tartu
Kõrgema Kunstikooli maalingute
osakonna juhatajaga, kes käis ka
kohapeal asja uudistamas. Nüüd
on vaja veel täita seintes olevad
augud ja katta pahtliga mustrita alad. Tahame maalinguid
säilitada just sellisena nagu nad
on, sest see on väärtus omaette,
kuidas aeg nendega ümber on
käinud.

Oleme ise väga elevil, et see
saal just sellise üllatusega välja
tuli. Keegi kohalikest ei teadnud selle maalingu olemasolust
midagi. Ja siiani on veel ka
teadmata, mis ajal see on sinna
tehtud. Ilmselt jääb see kuskile
1930ndatesse, sest just siis sai
Põllumeeste selts selle hoone
koos maaga enda kasutusse
tingimusel, et nad teevad sellest
rahvamaja. Aga võibolla on see
seal olnud juba varem. Kahjuks
pole meie teada säilinud ühtegi
pilti ega dokumenti selle hoone
kohta.
Meie plaan maakivi eksponeerida sai siiski ka teoks. Nimelt
oli lava tagasein vaja krohvist
niikuinii ära koorida ja siis tuli
mõte, et võtame keskmise osa
lõpuni puhtaks. Ja no jällegi
suutis saal meid üllatada. Just
sealt kohast tuli kiviseina seest
välja kinnimüüritud aken. Ilmselt ainus aken, mis sellel aidal
algselt oli ja me leidsime selle
kogemata üles. Jätame selle
nüüd ilusti nähtavale, mitte küll
aknana, aga seina sees oleva

süvendina. Mehed viskasid juba
nalja, et ütle, kust järgmisena
kaevama peab, et jälle millegi
põneva otsa sattuda.
Me oleme selle saaliga koos
kasvanud ja oma esialgseid plaane kardinaalselt muutnud, sest
sellise vana hoone puhul ei olegi
võimalik must-valgelt läheneda.
Me väga loodame, et sellest tuleb
üks igavesti vahva saal ja see
saab ka kõigile teile hubaseks
ja omapäraseks kohaks, kus on
mõnus olla. Kindel on see, et
samasugust teist saali pole mitte
kuskil mujal.
Palju töid on veel teha ja üllatusi võib veel tulla, aga meie
jaoks on see pigem põnev kui
pidurdav tegur.
Jaksu meie vahvale ehitustiimile, kes on kõigi nende muutustega nii hästi kohanenud ja
lähenevad asjale nii nagu selle
saali jaoks kõige parem on.
ANNIKA ORAS,
SA Kalevipoja Koda
juhatuse liige

Osalesime Voore Põhikooliga
„Tööle kaasa“ projektis
Projekti „Tööle kaasa” algatajaks oli Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Läbi selle projekti oli õpilastel
võimalus 12.-16. veebruaril tutvuda lähemalt oma vanemate töö
ja töökohaga. Voore Põhikool oli
tööandjana asutus, kes tutvustas
oma töötajate lastele koolijuhi,
puhastusteenindaja, abiõpetaja
ja koka eriala. Mis kasu said
sellest päevast õpilased?
Õpilased külastasid vanemate
töökohti ja tutvusid lähemalt
oma vanemate tööga. Lisaks Voore Põhikoolile olid meie õpilased
koos vanematega järgmistes ettevõtetes: Töörõõm OÜ, Puurmani
Põllumajandusühistu Pikknurme
Suurfarm ja Jõgeva MÜ Torma
AO kauplus.
9. kl õpilane Triin tutvus klienditeenindaja tööga ja leidis, et
see töö on väga tähtis. Tema
arvates valitseks kaupluses kaos,
kui klienditeenindajat ei oleks.
Kliendid ei saaks seda, mida nad
soovivad. Klienditeenindajal on
vaja head suhtlemisoskust ja
kannatlikkust, ta peab olema
äärmiselt korrektne ja täpne.
Seda tööd tehes tuleb palju seista, kaupluses liikuda.

Erik tutvus lähemalt oma isa
tööga. Isa töötab autojuhina
transportides metsanduses töötavaid masinaid ühelt tööobjektilt
teisele. Eriku arvates on isa töö
pingeline, töötempo kiire. Kuna
Erikul on suur huvi metsanduse
vastu, siis isa tööpäeva jälgimine
oli põnev, kuna transportimisel
oli metsaveo traktor. Huvitav oli
jälgida, kuidas traktorit autole
paigaldati. Töö seadmete ja masinatega pakkus pinget terveks
päevaks. Isale on tema töö rutiinne ja ta peab pidevalt valmis
olema rasket metsaveotehnikat
transportima.
Leana oli Voore Põhikooli
lasteaiarühmas Siilike tutvumas õpetaja abi tööga. Leana
arvates on õpetaja abina töötades olulisemad järgmised
isikuomadused: headus, abivalmidus, sõbralikkus, hoolivus ja
kohusetunne. Lastega suheldes
peab olem loov, tähelepanelik,
kiire. Leanale meeldis rahulik
keskkond, sõbralik kollektiiv ja
lastega koos olemine.
Emil tutvus puhastusteenindaja tööga. Kuigi alguses oli Emil
arvamusel, et on ema tööga
piisavalt kursis, märkas ta selles

töös uusi tahke. Näinud ema
tööd kõrvalt ja täitnud töölehti, avastas Emil, et ema töö ei
ole lihtne. Puhastusteenindaja
peab teistega arvestama, olema
abivalmis. Töötades koolis tuleb
olla kursis päeva korraldusega.
Aidata vajadusel õpilasi, olema
koostööks valmis. Jälgima pidevalt koolis ruumide puhtust
ja tegelema koristustöödega. Ka
kemikaalidega- puhastusvahenditega on emal tegemist.
Meribeli emal on väga tähtis
töö, sest ta valmistab koolis
õpilastele lõunat. Oluline on
meeskonnatöö oskus, arvutikasutusoskus. Väga oluliseks
osutuvad töökogemused, tuleb
tellida kaupa, toitu valmistada,
koostada menüüd. Ema peab
oluliseks, et toit oleks maitsev,
mitmekesine, tervislik. Sellel
erialal töötamiseks peavad olema teadmised toidutehnoloogia
valdkonnast.
Kati emal on huvitav töö, nimelt töötab Kati ema seemendustehnikuna. Kati arvates on ema
töö väga tähtis, sest muidu ei
sünniks lautades vasikaid. Ema
töö vajab täpsust ja keskendumist. Töö toimus siseruumides,

kuid valmis peab olema ka ootamatute ülesannete täitmiseks.
Loomulikult tuleb koostööd teha
kolleegidega.
Oma ema töökohaga Voore
Põhikoolis tegi tutvust Elis Riin
Tartu Kesklinna Koolist. Elis Riin
tutvus koolijuhi töö ja tegemistega. Elis Riinu tööpäev osutus
pikaks, sest koolijuhi Ilona Tarsi
tööpäeva lõpus oli mitu tööalast
koosolekut.
Kindlasti tõdesid kõik õpilased, kes antud projektis osalesid,
et kõik erinevad tööd on vajalikud ja iga töö on tähtis. Tänan
vanemaid Agnest, Jaanat, Reelikat, Aivarit ja Ilonat meeldiva
koostöö eest.
Tänan Jaanikat ja Janet, kes
Triinu ja Leana tööle kaasa võtsid ja ettevõtteid Töörõõm OÜ,
Puurmani Põllumajandusühistu
Pikknurme Suurfarmi ja Jõgeva
MÜ Torma AO kauplust, kes olid
valmis Voore Põhikooliga koostööd tegema ja pakkusid võimalust läbi oma töökoha ja ettevõtte
näidata tööelu erinevaid tahke.
MARE MAASIK,
Voore Põhikooli
õppealajuhataja

Saabunud on imeline märtsikuu.
Aasta kolmas kuu on teada-tuntud nii „kiida-head-teenindust”
kui ka teatrikuuna. Rahvamajade
töötajad on ka mingis mõttes ju
klienditeenindajad. Tahame teha
põnevaks seda märtsikuud, et
meid külastaks nii suur kui väike,
lähemalt või kaugemalt.
Päike paistab juba eredamalt ja
õhtud on juba mõnusalt valged. Et
nautida värsket õhku ja teha veidi
füüsilist trenni ning nautida mõnusat seltskonda, on ellu kutsutud
tore jäädisko üritus, mis loodetavasti jätkub igal neljapäeval kell
17. Kuni on huvilisi ning külmataat
rõõmustab meid külmakraadidega,
olete oodatud Saare rahvamaja
ette uisuplatsile. Pimeduse saabudes ei pea lustimist lõpetama,
sest ka sellele on mõeldud. Kell
18-19 tegutseb ka Kääpa OTT
rahvamajas, nii et kellel hakkab
külm ja nälg näpistab, saab ennast
turgutada rahvamajas sees.
14. märtsil kell 18 tähistame
taaskord emakeelepäeva Saare
rahvamajas. Sel aastal on külaliseks Aire Pajur Elva LendTeatrist.
Tema esituses saame nautida
August Kitzbergi monolavastust
„Tuuletallaja”. August Kitzberg
on meie tuntud kirjanik, kes on
Eesti draamakirjanduse looja.
Tema näidenditega on avatud
Eesti kutselised teatrid Vanemuine,
Endla ja Rakvere Teater. Kitzberg
on aluse pannud omamaalistele
memuaaridele, aga tema eraelust
pole kuigi palju teada. August oli
väga tagasihoidlik mees, nii nagu
tolleaegsele härrasmehele kohane.
Kõnealune meenutus August Kitzbergist tuuakse vaatajate ette tema
teise abikaasa, Johanna Vilhelmine
silme läbi, kes oli talle nii truu
kaaslane kui ka esimene kriitik

kirjalugudele. Pileti üritusele saab
lunastada kahe euro eest. Avatud
ka rahvamaja kohvik.
EV 100. sünnipäevale kohaselt
valisime teatrikuu ühiseks väljasõiduks sel korral etenduse „Kalevipoeg”. Eks valik on seotud ka meie
suure huviga teada saada, millist
tarkust ja inspiratsiooni omandasid
näitlejad käigust meie juurde. 18.
märtsil Sadama teatris toimuvas
etenduses rullub lahti regivärss,
mis pajatab meile loo vana Kalevi
ja tedremunast sündinud Linda
noorimast lapsest Kalevipojast,
kes pikima kiviheitega saab riigi
valitsejaks. Milline rahutus ja valu
on meie rahvuskangelases ning kas
me oleme ehk tõesti kõik Kalevite
järeltulijad? Loodetavasti saab
kõikidele küsimustele vastused sellest eesti rahva jaoks väga tähtsast
lavastusest. Kellel huvi saada hea
hinnaga pilet ja meiega kaasa sõita,
andku julgelt teada endast telefonil
528 9500 (Annika).
20. märtsil on kevadine pööripäev ning sel päeval kell 17.00
avame rahvamajas Johannes Haava fotonäituse „Käigud”. Näitus on
kollaažidest kujundatud ja fotodel
on Eestimaa ilusaimad paigad. Autor hr. Haav on samuti kohal ning
räägib, kuidas täpsemalt sündis
toosama näitus. Avatud ka kohvik
ning pärast näituse avamist kell
18.00 algab kevadise pööripäeva
Rahvakoosolek.
25. märtsil kell 10 toimub küüditatute mälestuspäev mälestuskivi
juures.
Terve märtsikuu jooksul on
viimane võimalus külastada „vanas kuues” Kalevipoja muuseumi
endises Saare koolimajas.
Ootame Teid külla!
RUTH LEHIS
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Lugupeetud Kaitseliidu
Jõgeva maleva liikmed!
Käesoleva aasta suursündmus
ehk rahvusvaheline õppus SIIL
2018 ei ole enam mägede taga.
Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili sõnul on maikuus
toimuva suurõppuse SIIL raskuskese Kaitseliidu kanda ning
õppusele oodatakse osalema
kõiki Kaitseliidu tegevliikmeid,
sh Naiskodukaitse liikmeid.
Reservväelastele on kirjalikud
kutsed saatnud Kaitsevägi, ülejäänud said õppuse kutse Jõgeva
maleva pealikult.

Kindlasti ootame õppusele kõiki kutsutuid, toonitame – KÕIKI
kutsutuid, olenemata aktiivsusest, väljaõppest või vanusest.
IGA OKAS LOEB! – nagu ütleb ka
õppuse SIIL tunnuslause.
Õppus algab 4. mail ning siis
ootame Teid Kaitseliidu Jõgeva
maleva staabi- ja tagalakeskusesse aadressiga Aia 36 a, Jõgeva
linn. Saabumisaja puhul tuleb
lähtuda Teile saadetud kutses
märgitud kellaajast. Õppus lõppeb malevapealiku kutse saanud
Kaitseliidu liikmetele 6. mail pärast allüksuste lahkformeerimist.
Malevapealiku kutse saanutel
palume anda tagasiside oma
osalemise/mitteosalemise kohta
helistades telefoninumbril 5304
1999, samalt numbrilt on võimalik vajadusel saada ka täiendavat
informatsiooni õppusel toimuva
kohta.
Kolonelleitnant
Tarmo Laaniste
Kaitseliidu
Jõgeva maleva pealik
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mustvee lasteaia lood
ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА!
Месяц февраль хоть и короткий, но очень насыщенный, интересный и праздничный. Следом за
праздником Дня Влюблённых или
Дня Дружбы, в Детском саду, в
нашей группе »Бельчата» широко
отметили Масленицу! Масленица
– один из самых веселых, задорных праздников. Это старинный
праздник проводов зимы и встреча долгожданной весны! Шутками, играми, песнями, блинами,
сжиганием чучела под «Гори, гори
ясно», и мы проводили зимушкузиму. Дети с удовольствием участвовали в играх-соревнованиях.
А после прощания с Масленицей,
с аппетитом поели блинов и других вкусных угощений! Это был
замечательный день, который
принес детям очень много радости и веселья. Большое спасибо
всем, всем, всем: за участие, за
вкусные угощения, за хорошее
настроение...

Oravakesed
Во имя безопасности следует käisid
своевременно удалять снег и loomadele
sööta viimas
лёд с крыш построек
Департамент технического
надзора (ДТН) напоминает собственникам построек, что в целях
обеспечения безопасности в
снежный период следует следить
за скапливающимся на крыше
снегом и льдом и своевременно
их удалять. Скопившиеся на
крыше снег и лёд могут упасть с
навеса и подвергнуть опасности
людей и имущество.
Лишняя нагрузка снега наиболее опасна для легких построек
со стальными или деревянными
конструкциями или их частей
(укрытия, навесы, карнизы), построек с пологой крышей или ее
малым уклоном, а также старых
амортизировавшихся построек.
Еще следует избегать скопления
снега и льда в настенные желоба
и воронки крыш, поскольку это
может повредить системы ливневых вод и воспрепятствовать
удалению талых вод.
При оценке снежной нагрузки
следует иметь в виду, что вес стоячего и намокшего снега намного
больше веса слоя свежевыпавшего снега.
При уборке снега и льда нужно
следовать следующим требованиям:
• предварительно оценить,
необходимо ли для очистки снега
подниматься на крышу, или его
можно убрать, не поднимаясь,
например, с помощью лестницы
или подъемника;
• перед тем, как подняться
на крышу, определить, предусмотрены ли на крыше места
передвижения и зафиксировать
места, в которых есть опасность
провалиться сквозь крышу;
• при передвижении по крыше
следует пользоваться предохранительным снаряжением
и надежно прикрепить себя к
конструкции;
• если нет отвечающих требованиям предохранительного
снаряжения и прочих средств,
необходимых для обеспечения
безопасности, то желательно
заказать работы по уборке снега
с крыши у специализированной
фирмы;
• идя на крышу, следует учесть
погодные условия, потому что

лед, сильный снегопад и ветер
могут существенно увеличить
риск падения;
• снег нельзя сбрасывать с
более высокой части здания на
более низкую, т.к. на низкую
часть здания может образоваться
лишняя нагрузка и причинить
ее обвал;
• если снег сбрасывают в зону
движения людей и транспорта,
то на время выполнения работ
ее следует оградить лентами
безопасности;
• при выполнении работ нельзя сбрасывать вниз средства
работы;
• для безопасного передвижения по крыше рекомендуется
установить защитные мостки и
лестницы;
• для предотвращения обвала
с крыши снега и льда на крыше
следует установить снегозадержатель;
• для механического удаления снега и люда использовать
правильные средства, чтобы
избежать повреждения ставших
от мороза ломкими крыши или
ее покрытия.
Ответственность за безопасность постройки несет собственник. В здании, в котором
учреждено квартирное товарищество, собственники квартир
отвечают сообща. По Строительному кодексу постройка должна
быть построена и обслуживаться
так, чтобы она не подвергала
опасности людей, имущество
или окружающую среду, а также
постройка должна быть механически прочной и стабильной, в том числе выдерживать
снежную нагрузку. Собственник
постройки обязан обеспечивать
содержание постройки в порядке
и безопасность использования. Обеспечение безопасности
постройки проверяют органы
местного самоуправления и ДТН.
С уважением,
Ану Вылма
гл. специалист по связям с
общественностью
Департамент технического
надзора

Rääkisime poiste ja tüdrukutega metsloomadest ja nende
elust metsas. Lapsed jõudsid
järelduseni, et loomade elu on
talvel raske. Otsustasime neid
aidata. Leppisime kokku, et
lapsed koguvad loomade jaoks
sööta. Oravakeste rühma poisid
ja tüdrukud tõid porgandeid,
kapsast, seemneid, kuivikud,
kartuleid jm.
9. veebruaril oli väga ilus ilm
ning me otsustasimegi sööda
loomadele ära viia. Matka algus
oli meeleolukas: lapsed olid

rõõmsad, et saavad loomi aidata.
Arutleti ka selle üle, keda nad
võivad metsas näha. Tore oli ise
loomadele sööta panna. Iga laps
leidis koha kuhu ta enda „kingituse” loomale panna sai. Hiljem

uurisid lapsed lumel olevaid
jälgi. Poisid ja tüdrukud tundsid
ära kitse, rebase ja jänese jäljed.
Kõik olid uhked oma teadmiste
üle. Korraga leidsid lapsed puu
alt koti. Kotti uurides leiti sealt

maiustusi ning lapsed said teada,
et see oli nende metsasõprade
tänu. Meil oli teejoomine koos
metsast leitud maiustustega.
Oravakeste rühma õpetajad

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää ehitiste
katustelt õigeaegselt eemaldada
Tehnilise Järelevalve Amet
(TJA) tuletab ehitiste omanikele
meelde, et ohutuse tagamiseks
tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd
ning see õigeaegselt eemaldada.
Katusele kogunenud lumi ja jää
võivad kukkuda üle räästaserva
ning põhjustada ohtu inimestele
ja varale, lisaks võib liigne lumekoormus katusel olla ohuks
hoone konstruktsioonidele. Kui
on tekkinud olukord, kus jää ja
lumi hakkavad katuselt liikuma
ning seda ei ole jõutud eemaldada, tuleb ala piirata ning
takistada inimeste sattumine
sinna kuni ohu eemaldamiseni.
Liigne lumekoormus ohustab
kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või
ehitiste osasid (varjualused,
varikatused, karniisid), lameda
katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad,
spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Lisaks tuleb
vältida lume ja jää kogunemist
katuse räästarennidesse ning
sadevee äravoolutorudesse ja
-lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning
takistada katuselt lumesulamise
vee ärajuhtimist.
Lumekoormuse hindamisel
tuleb silmas pidada, et seisnud
ning märgunud lume kaal on

tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust. Arvestama peab ka
hoonele projekteerimisel ette
nähtud võimalikest lisakoormustest.
Lume ja jää koristamisel tuleb järgida järgmisi
nõudeid:
• eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või
saab lume ära koristada katusele minemata, näiteks redeli või
tõstuki abil
• enne katusele minekut teha
kindlaks, kas katusel on ette
nähtud kohad, kus liikuda ning
fikseerida kohad, kus on oht
katusest läbi kukkuda (näiteks
katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu
inimese raskust)
• katusel liikumisel tuleb kasutada turvavarustust ning end
kindlalt konstruktsiooni külge
kinnitada
• juhul kui hoone omanikul
puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse
tagamiseks vajalikud vahendid,
siis on soovitav tellida katuse
lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt
• katusele minnes arvestada
ilmastikutingimustega, sest jää,
tugev lumesadu ja tuul võivad

alla kukkumise riski oluliselt
suurendada
• lund ei tohi visata hoone
kõrgemalt osalt madalamale
osale, kuna nii võib tekkida
liigne koormus hoone madalamale osale ning põhjustada
selle varingut
• võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ajutised,
piisava tugevusega piirded
• kui lund visatakse inimeste
ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks
piirata ohutuslintidega (pärast
tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada)
• tööde tegemisel ei tohi visata töövahendeid katuselt alla
• ohutuks liikumiseks on
soovitav paigaldada katusele
katusesillad ja -redelid
• lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks tuleb
katusele paigaldada lumetõke
• lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada
katust või sadeveesüsteeme,
samuti vältida jää lõhkumisel
teravaid esemeid, mis võivad
katusekatet vigastada
• lume ja jää mehaanilisel
eemaldamisel kasutada õigeid
vahendeid, et vältida külmaga
rabedaks muutunud katuse või
selle katte lõhkumist

Ehitise ohutuse eest vastutab
omanik. Hoone puhul, kus on
moodustatud korteriomandid,
vastutavad korteriomanikud
ühiselt. Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitis olema ehitatud
ja hooldatud selliselt, et see ei
põhjusta ohtu inimesele, varale
või keskkonnale ning ehitis
peab olema mehaaniliselt vastupidav ja stabiilne, sealhulgas
pidama vastu ka lumekoormusele. Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise korrashoiu
ja kasutamise ohutuse. Ehitise
omaniku kohustuste eiramisel
võib füüsilist isikut karistada
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni
32 000 eurot. Varalise kahju
tekkimisel vastutab omanik
tsiviilkorras, teisele inimesele
tervisekahjustuse põhjustamisel
võib järgneda omaniku vastutus
karistusseadustiku alusel.
Ehitiste ohutuse tagamist
kontrollivad kohalikud omavalitsused ja TJA.
Lugupidamisega
Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
667 2031/ 50 11 585|
anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Tehnilise
Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn

Päästeamet: Tuleohutusse peab
panustama igaüks
Eelmisel aastal oli Jõgevamaal kokku 19 eluhoonetulekahju – Jõgeva vallas 5, Mustvee vallas 5 ning Põltsamaa
vallas 9. Neli nendest tulekahjudest said alguse katkistest
kütteseadmetest. Lisaks põhjustas kuuel korral tulekahju
ohu hoonetele tahma süttimine
hooldamata kütteseadmete
suitsulõõrides.
Eluhoonetes puhkevad tulekahjud sageli selle tõttu, et üks
elanikest ei hooli tuleohutuse
tagamisest ning tema käitumise
tagajärjel satub ohtu tema enda
ja naabrite elu ning vara.
Päästeameti statistika alusel
põhjustavad suure osa eluhoonetulekahjudest hooletud
maja- või korteriomanikud,
kelle ahjud, pliidid, kaminad
ja nende korstnad on puhastamata ja katkised.
Kütteseadmetest lähtuva
tuleohu kõrvaldamiseks pole
paraku muud võimalust, kui
majapidamisse investeerida –
teha seadmed korda ja neid
regulaarselt ning nõuetekohaselt hooldada.
Vähemalt kord aastas, soovitatavalt enne kütteperioodi
algust, tuleb küttesüsteemi
puhastada ja selle korrasolekut kontrollida. Igal viiendal
aastal peab eramajas seda
tööd tegema kutsetunnistusega
korstnapühkija.
Kortermajas peab korstnapühkija käima igal aastal.
Elanikud saavad temalt kind-

luse, et tuleohtu põhjustavaid
tahmaseid, pigitunud ja katkisi
küttekoldeid ega korstnaid
majas pole. Tehtud töö kohta
väljastab korstnapühkija akti.
Kõigil inimestel pole paraku
võimalusi üsna kulukateks
kütteseadme remonditöödeks.
Siseministeeriumi, Päästeameti
ja kohalike omavalitsustega
koostöös alustati sel aastal projekti „500 kodu tuleohutuks”.
Projekti läbi saavad ohutumaks mitmed Jõgevamaa
toimetulekuraskustes inimeste
kodud, kelle kütteseadmeid
riigi toel remonditakse.
Jõgevamaa jaoks eraldas
Siseministeerium selleks 54635
eurot ja korda peaks selle eest
tehtama minimaalselt 16 kodu.
Toetuse saajad valitakse välja
päästjate kodunõustamiste
andmete ja omavalitsuste ettepanekute alusel.
Päästjate seniste kodunõustamiste käigus kogutud info
järgi on Eestis vähemalt 5000
tuleohtlikku kodu. Paraku kõigi
ohtlike kodude korda tegemiseks raha ei jätku ja esialgu
tehakse kahe aasta jooksul korda neist vähemalt kümnendik.
Korda tehtavate kodude lõplik
hulk sõltub sellest, kui palju
suudavad omavalitsused riigi
kõrval projekti panustada.
Vähim, mida iga maja- või
korteriomanik ise ära saab
teha, et enda, lähedaste ning
naabrite ohutust tagada, on
omada töökorras ja vastavalt

nõuetele paigaldatud suitsuandurit. Seade on igas eluasemes
seadusega kohustuslik juba
2009. aastast.
Elamus või korteris peab
andur olema paigaldatud kruvidega magamistoa või ruume
ühendava koridori lakke. Kahekordses elamus peab andur
ohutuse tagamiseks olema mõlemal korrusel. Andurit tuleb
regulaarselt testida – vähemalt
kord kuus, ja tolmust puhastada. Vajaduse tekkimisel tuleb
kohe vahetada patarei, mitte
peita patareita seade „ajutiselt“
kuhugi sahtlisse. Tühjenevast
patareist annab andur märku
üksikute piiksudega.
Mittetäielikul põlemisel eralduv nähtamatu vingugaas on
värvitu ja lõhnatu, aga samas
ülimürgine. Seda suitsuandur
õhust ei tuvasta ja vaja läheb
vinguandurit.
Seepärast soovitame tahkel
küttel töötava kütteseadmega – näiteks ahju, kamina või
pliidiga eluasemetesse paigaldada tingimata ka vinguandur.
Elamutes ja korterites, kus on
korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks gaasil töötav veesoojendi, mis võtab põlemiseks
õhku otse eluruumidest, on
käesolevast aastast ka vingugaasiandur kohustuslik.
Erinevalt suitsuandurist ei
kinnitata vingugaasiandurit
lakke, vaid ruumi seinale, kuni
pooleteise meetri kõrgusele
põrandast ja ühe kuni kolme

ÜRITUSED
8. märtsist 11. aprillini

meetri kaugusele vingugaasi
tekitajast.
Eelmisel aastal hukkus Eestis
vara suletud siibriga või katkisest kütteseadmest tuppa imbunud vingugaasist viis inimest.
Vingumürgituse tunnete ära
peavalu, õhupuudustunde,
iivelduse, väsimuse ning teadvuse- või südamerütmi häirete
järgi. Nende tunnuste ilmnemisel avage siiber, tuulutage tuba
ja minge kohe värske õhu kätte.
Tõsisemate tervisehäirete korral kutsuge kiirabi.
Kui tulekahju avastatakse,
peavad elanikud saama võimalikult kiiresti ja ohutult
eluhoonest välja. Selleks tuleb
väljapääsuteed vabad hoida.
Sinna ei tohi kuhjata mööblit
ega panna muid takistusi nagu
jalgrattaid, ehitusmaterjale või
lapsevankreid. Välisuks peab
olema seestpoolt kergelt avatav.
Ainult iga inimese osalemisel
ja kaasabil suudame muuta Jõgevamaa kodud tuleohutumaks
ja turvalisemaks.
Rohkem infot kodu tuleohutuse kohta leiate internetist
www.kodutuleohutuks.ee.
Nõuandeid saate küsida lisaks päästeala infotelefonilt
1524.

трубочист представляет акт.
В сотрудничестве Министерства внутренних дел, Департамента спасения и органов
местного самоуправления в
этом году начат проект «500
домов пожаробезопасными».
Посредством проекта повысится противопожарная безопасность многих жителей Йыгеваского уезда, столкнувшихся
с житейскими трудностями.
Их отопительные устройства
будут отремонтированы при
поддержке государства, МВД
на эти работы выделило Йыгеваскому уезду 54635 евро,
на эти деньги можно будет
привести в порядок не менее
16 домов. Получателей поддержки выберут по данным
консультаций спасателей на
дому и предложениям местных
самоуправлений. На основании
информации, собранной спасателями в ходе консультаций на
дому, в Эстонии не менее 5000
огнеопасных домов. На ремонт
всех опасных домов денег, увы,
не хватит, сначала, в течение
двух лет, в порядок будет приведено не менее одной десятой
их них. Окончательное число
приведенных в порядок домов
зависит от того, сколько наряду
с государством смогут вложить
в этот проект органы местного
самоуправления.
Наименьшее, что каждый
собственник квартиры или
дома может сделать сам для

обеспечения безопасности
себя, своих близких и соседей
– иметь исправный дымовой
датчик, установленный соответственно требованиям. По
закону это устройство в каждом
жилье обязательно с 2009 года.
В жилом доме или квартире
датчик должен быть привинчен
шурупами к потолку спальни
или коридора, соединяющего
помещения. В двухэтажном
жилом доме датчик, для обеспечения безопасности, должен иметься на обоих этажах.
Датчик следует регулярно, не
реже раза в месяц, тестировать
и очищать от пыли.
Выделяющийся при неполном горении угарный газ не
имеет цвета или запаха, но в то
же время крайне ядовит. Его
дымовой датчик в воздухе не
обнаруживает, для этого нужен
датчик угарного газа. Поэтому в
жилье с отопительным устройством, работающим на твердом
топливе, например, печки, камины или плита, мы рекомендуем обязательно установить
также датчик угарного газа. В
жилых дома и квартирах, где
имеется соединенное с трубой
газовое устройство, например, работающая на газе водогрейная колонка, забирающая
воздух для горения прямо из
жилых помещений, с этого года
датчик угарного газа является
обязательным. В отличие от
дымового датчика датчик угар-

Mustvee Kultuurikeskuses

8. märts kell 15.00 Mustvee valla naistepidu „Oh, ilma naisteta!“
13. märts kell 19.00 Vana Baskini teatri etendus „Kõik meestest“
14. märts kell 19.00 koomik Sergei Drobotenko estraadietendus
27. märts kell 19.00 kino „Seltsimees laps“
5. aprill kell 19.00 kontsert „Kaunimate aastate vennaskond 25“
6. aprill kell 11.00 Mustvee Valla laste lauluvõistlus „Peipsi
ööbik“

Saare Rahvamaja

14. märts kell 18.00 Emakeelepäeva tähistamine – monolavastus
„Tuuletallaja“
20. märts kell 17.00 Johannes Haava fotonäituse avamine ja
pööripäeva rahvakoosolek

Avinurme Kultuurikeskus

9. märts kell 18.30 ﬁlm „Klassikokkutulek 2“
24. märts kell 15.00 näitetrupp Atina etendus „Maria Siberimaal“

Kalevipoja muuseum

25. märts kell 10.00 Küüditatute mälestuspäev

Kasepää Rahvamajas

16. märts kell 19.00 ﬁlm „Klassikokkutulek 2“

TÕNU VARE,
Lõuna päästekeskuse
ennetustöö büroo
juhtivspetsialist

Департамент спасения: Вклад в пожаробезопасность
должен вносить каждый Вклад в пожаробезопасность
должен вносить каждый
В прошлом году в Йыгеваском уезде было 19 пожаров
жилых зданий: в волости Йыгева 5, волости Муствеэ 5 и
волости Пылтсамаа 9. Четыре
из этих пожаров возникли
вследствие неисправных очагов отопления, в еще шести
случаях причиной опасности
пожара стало возгорание сажи
в дымоходах не обслуженных
отопительных устройств.
По статистике Департамента
спасения большая часть пожаров в жилых зданиях возникает
из-за небрежных собственников квартир или домов, чьи
печи, плиты, камины и их трубы не очищены и сломаны. Для
устранения проистекающей
от отопительных устройств
огнеопасности их следует привести в порядок и регулярно
обслуживать соответственно
требованиям. Не менее раза
в год, желательно перед началом отопительного сезона,
нужно чистить отопительное
устройство и проверять его
исправность. В частном доме в
каждый пятый год эту работу
должен выполнять трубочист
с профессиональным свидетельством. В многоквартирном
доме трубочист должен бывать
каждый год. Он дает жителям
уверенность, что в доме нет
огнеопасных закопчённых,
просмолённых и сломанных
отопительных устройств или
труб. О выполненной работе
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ного газа устанавливается не на
потолке, а на стене помещения,
на высоте до полутора метра от
пола и от одного до трех метров
от источника угарного газа.
Угарный газ вы опознаете по
головной боли, чувству нехватки воздуха, тошноте, усталости
и нарушениям сознания или
сердечного ритма. При появлении этих признаков откройте
заслонку, проветрите комнату
и сразу же выходите на свежий
воздух. При более серьезных
расстройствах здоровья вызовите скорую помощь.
При обнаружении пожара
жители должны безопасно и
как можно скорее покинуть
жилое здание. Для этого должны быть свободны пути выхода.
Входная дверь должна легко
открываться изнутри.
Только при участии и помощи каждого человека мы сможем сделать дома Йыгеваского
уезда пожаробезопасными и
надежными.
Советы можно спросить по
инфотелефону сферы спасения
1524.
ТЫНУ ВАРЕ,
ведущий специалист превентивной работы Лыунаского
спасательного центра
МАРЕТ КИЙК,
руководитель
коммуникации Лыунаского
спасательного центра

Mustvee Vallavalitsus kinnitas 14. veebruari istungil
reklaami ja kuulutuste hinnakirja
Mustvee Valla Teatajas avaldamiseks järgmiselt:

1/48 lk
12 eurot
1/32 lk
16 eurot
1/24 lk
22 eurot
1/12 lk
44 eurot
Tasuline reklaam 30%-lise soodushinnaga kehtestatakse tasulise
sissepääsuga kontserdid, teatrietendused, kino, muuseum, näitused,
kultuuri- ja spordiüritused, mittetulundusühingute korraldatavad
tasulised koolitused, töökuulutused. Tasuline reklaam 20%-lise soodushinnaga kehtestatakse kuulutustele ja reklaamidele, mis ilmuvad
vähemalt 5 korda. Mustvee Vallavalitsuse ja selle hallatava asutuse
või nende rahalisel toel korraldatava ürituse, heategevusürituse ning
tasuta ürituse, mis toimub Mustvee valla territooriumil, reklaam ja
kuulutus on tasuta.
„Mustvee vallalehe reklaami ja kuulutuste hinnakirja kehtestamine“ määrus on avaldatud Riigi Teatajas: www.riigiteataja.ee/
akt/427022018015

Täname Mustvee päästekomandot eesotsas komandopealik
Taavi Müürsepaga, kes tegi Mustvee noortele Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva nädalal toreda kingituse!
Nüüd on liuväli Mustvee Kooli miniarenal kõigile kasutamiseks
valmis.
Päästeameti poolt liuvälja rajamise eesmärk on luua lastele
turvaline lustimispaik ja meelitada nad looduslikelt veekogudelt
ära. Jääkaanega kaetud jõgi, järv, tiik ei ole kunagi 100 protsenti
turvalised.
Õnnitlen Teid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul! Turvalist
Eestit!
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