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Voore põhikool panustab
21. sajandi oskustele
Haridus- ja teadusministeeriumis on loomisel uus haridusstrateegia aastani 2035. Mõned
arengusuunad, millele uus haridusvisioon teed sillutab, on välja
käidud.
Näiteks strateegia ekspertrühma juht Marju Lauristin
on Õpetajate Lehes öelnud, et
haridus peab meid hüppeks ette
valmistama, kus määravaks saab
inimese ja tehisintellekti koostoime. Tulevikus näeme, kuidas
hariduselust kaovad barjäärid
tehnoloogia ja humanitaaria,
üldhariduse ja huvihariduse,
kutseõppe ja akadeemilise õppe
vahel. Lauristin on rõhutanud,
et uue strateegia keskpunktis
pole aineteadmised, vaid isiksuse
võimestamine. See saab toimuda
ka väljaspool kooli, näiteks huviringis, vabatahtlikus tegevuses.
Maailma majandusfoorumi
hinnangul on 21. sajandi koolihariduses järjest olulisemateks
oskusteks muutumas kriitiline
mõtlemine, keerukate probleemide lahendamine, loovus,
koostöö teistega, emotsionaalne
intelligentsus, kognitiivne paindlikkus ja otsustusvõime. Tähtis
on, et õpilased saaksid koolist
kaasa digioskused ja tahte ennast
arendada, mis suunab neid elu
jooksul pidevalt juurde õppima.
Just nende oskuste õppimist ja
harjutamist tasub koolil toetada,
arvestades, et hinnanguliselt 65
protsenti praegustest koolilastest
töötab tulevikus töökohtadel,
mida täna olemas ei ole.
Uue juhina tunnustan koolipere ja oma eelkäijaid juhte, kelle
eestvedamisel on Voore põhikool
viimastel aastatel astunud olulisi

samme selleks, et muutustega
ühiskonnas kaasas käia. Voore
põhikool on digitaalselt aktiivne
kool, kus robootika ja informaatikaga tehakse algust algklassides. Hiljuti saabus Voore põhikooli ports robootikavahendeid
vallaülese projekti raames. Meie
õpetajad avastavad põnevusega
võimalusi, kuidas neid õppetöös
kasutada. Hea meelega jagame
kogemusi ja vahendeid ka valla
teiste koolidega. Samuti oleme
tänulikud võimaluse eest oma
õpilastega hakata peagi kasutama Mustvee kooli kaasaegset
loodusainete laborit.
Väikese kooli kohta on Voorel
väga mitmekesine huvitegevus.
Tegutsevad automudelismi, robootika, kalastuse, kokanduse
ja fotograafia ringid. Peale selle
on au sees kultuuriringid: laul,
tants, kunst ja näitlemine ning
piirkonna traditsiooniline spordiala saalihoki. Hea meel on,
et koolis avati sügisest Mustvee

muusikakooli filiaal. Üle kolmandiku Voore kooli õpilasi õpib ka
muusikakoolis.
Uuel aastal kavatseme keskenduda enam sotsiaalsete ja
emotsionaalsete oskuste õppimisele ja õpetamisele. Soovime,
et koolis valitseksid toetavamad
ja sõbralikumad suhted ning
õpilased saaksid lisaks akadeemilistele teadmistele oskused,
mis aitavad neid nii koolis kui
ka tulevases elus hästi hakkama
saada. Eestis on kasutusel mitmeid sotsiaalse ja emotsionaalse
õppimise programme. Nende
tõhusust kinnitavate pikaajaliste
uuringute tulemustest selgub,
et kõrge sotsiaal-emotsionaalse
võimekusega lastel läheb paremini nii kooliajal kui ka edaspidi.
Neil on tugevam vaimne tervis,
positiivsem suhtumine endasse
ja teistesse, nad tegutsevad
vastutustundlikumalt, suudavad
paremini püstitada ja saavutada
eesmärke ning on empaatiavõi-

Saare teenuspiirkonnast
Alates 25. oktoobrist 2017. a kui
Mustvee vald sai oma juriidilised
õigused, on endise Saare valla
territooriumi uueks nimeks Saare
teenuskeskuse piirkond. Kodanike
teenindamiseks töötavad Kääpal
ja Voorel teeninduspunktid. Kääpa
teeninduspunktile lisaks on endises
vallamajas Saare raamatukogu ja
Kääpa perearsti punkt. Voorel on
teenuspunkti ruumid SA Voore
Aktiviseerimiskeskuses.
Vallas toimuvatest muutustest
ja ümberkorraldustest üks olulisemaid on Kääpa küla inimestele
uuel aastal soojamajandust puudutavad teemad. Väljakuulutatud
riigihankes otsitakse Mustvee,
Avinurme ja Kääpa katlamajale
investorit ja operaatorit 12 aastaks. Sobiva ettevõtja leidmisel
peaks uus operaator soojatootmisega alustama oktoobris 2019 ja
katlamaja uuendamise lõpetama
septembriks 2021.
Vee- ja kanalisatsiooni trasside
rekonstrueerimise hange Voore
külas on AS Emajõe Veevärgi teostatud ja ehitaja on valitud. Lähiajal
sõlmitakse ehitusleping.
Kääpa külas on biopuhasti, veeja kanalisatsiooni rekonstrueerimise hange veel välja kuulutamata
kuna pole saavutatud kokkulepet

eramaa omanikuga biopuhastist
väljuva vee kanaliseerimiseks vajaliku maa osas.
Uuendamisele läheb valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava, milles nähakse ette
Kääpale uue puurkaevu ehitamist.
Meie piirkonnast on sellel aastal
hajaasustuse programmi toel parendanud kuus majapidamist oma
vee ja kanalisatsiooni tingimusi.
Soovitan ka järgmisel aastal usinat
osalemist.
Jäätmemajanduse osas, mis
puudutab olmejäätmete kogumist
ja äraandmist ootab uuel aastal
AS Ragn-Sellsi poolne hinnatõus.
Hinnatõusust informeerib teenuse
pakkuja kõiki kliente kuu aega ette.
Loodetavasti majandavad kõik
korrusmajad ise oma olmejäätmete konteineriga. Sama puudutab
ka Voore erakinnistuid. Kevadel
on plaanis Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse kaasabil korraldada
ohtlike jäätmete kogumisring
hajaasustus piirkonnas.
Elamumajanduses toimunud
muudatustest on Voore endise
õpilaskodu ruumidest kolm korterit võõrandamisel ja kaks ootavad
otsust, üks korter sellest kompleksist on volikogu otsusega määratud
sotsiaalpinnaks.

2019. a jaanuaris kolib lasteaed
Voore põhikooli, mille tagajärjel
vabaneb veel viis korterit, mis
jäävad oma otsust ootama. Kääpa
külas on vallal neli sotsiaal- ja kaks
munitsipaalkorterit.
Mustvee vallavalitsus tegi läbi
Mustvee Vallavara (uus nimi
Saare Vallavara asemel alates
01.11.2018) teede korrastamiseks sellel aastal järgmisi kulutusi:
*teekatete renoveerimine purukruusaga 25 895 eurot,
*pindamine Kääpal ja Voorel
koos aluse ettevalmistusega 23
859 eurot,
*teede profileerimine kolm
korda suve jooksul 9 400 eurot,
*lumetõrje 21 209 eurot.
Järgneva kolme aasta teehoiukavas on plaanis jätkata teede
purukruusa katete uuendamist,
teeäärte ja kraavide puhastamist
ning teeviitade-märkide paigaldamist.
Maaomanikud võiksid ise puhastada teedega piirnevad kraavid.
Maakorralduse poolt jätkatakse vallateede omandiõiguse
korrastamist.
Noor Mustvee vald on oma
arenemise ja väljakujunemise teel
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melisemad. Kaalume liitumist
Kiusamisvaba Kooli KiVa programmiga.
Uuest aastast ootame koolimaja hoonesse väikeseid sõpru,
kes seni on käinud lasteaias üle
tee asuvas kortermajas. Rõõm on
nendega jagada kooli võimlat,
aulat, muusikaklassi, sööklat,
miniareenat. Liikumisõpetaja,
muusikaõpetaja ja logopeed on
juba varem lastega tööd teinud.
Võimla on plaanis 2018. aastal
kooli haldusalast Mustvee valla
spordikeskusele üle anda. See
võimaldab valla hariduskinnisvara mõistlikumalt ja säästlikumalt
majandada. Hoiame pöialt, et
järgmisel aastal saame hakata
Voore põhikooli renoveerima.
Vahendid selleks on planeeritud
riigieelarves. Siis saame ka kooli
füüsilist keskkonda kiirelt arenevale sisulisele tööle järgi aidata.

Sügis Voore noortekeskuses
Voore noortekas on sügisest alates
igal kuul üks päev, kus tegevus on
sihipärane. Oktoobrikuu teisipäevadel oli võimalus lahendada ristsõnu,
mis päädis auhindade jagamise ja
Tarmo Tuulega kohtumise, kes on
ristsõnameister, lauamängude looja
ja lastekirjanik.
Novembrikuu neljapäevadel said
noored meisterdada erinevaid jõuluteemalisi esemeid – tuleroos, heade
soovide pudel, okstest pildiraam,
jõulupärg uksele, helkur.
Detsembrikuu kolmapäevadel on
võimalus joonistada teemal „Sellest
ma unistan...”. Pildid pannakse näitusele. Parim pilt saab auhinnatud
19. detsembril.
Noortekas ühines filmifestivaliga
„Kino maale”, mille eesmärgiks on
pakkuda maapiirkonna lastele ja
noortele tasuta näitamiseks joonisfilme. Selle raames näidati oktoobris
erinevaid animafilme igas vanuses
publikule. Muu hulgas oli võimalus
vaadata järgmisi filme: „Lepatriinude jõulud”, „Kontsert porgandipirukale”, „Ramsese vembud”, „Mirjami peitusemäng”, „Ennemuistsed
jutud”, „Peetrike Laanetagusel” jt.
Novembris sai Voore küla helkuripuu, mille idee initsiaator oli
noorsoopolitseinik Stefani Korman.
Ühel kohtumisel meisterdasime ise
helkureid, Stefani kõneles liiklusohutusest ja turvalisest liiklemisest.

Teisel kohtumisel ehtisime helkuripuu ja tegime pikapäevaõpilaste
ning õpetajatega helkurkõnni.
Helkuripuu asub koolimaja juures.
Novembris osales neli noort Tallinnas üleriigilisel noortekonverentsil. Noortele olid esinema tulnud
erineva valdkonna tuntud tegijad,
nagu kirjanik Andrus Kivirähk, kergejõustiklane Rasmus Mägi, näitleja
Jaak Prints, Eesti president Kersti
Kaljulaid jt. Meeleoluks esinesid
noortebänd Muster, lauljad Stig
Rästa, Uudo Sepp, Karl-Erik Taukar
ja teised. Päev oli pikk, kuid sisukas.
Jõgevamaa Koostöögrupi projekti
raames on toimunud sel aastal mitmed teemakohvikud. Külas on käinud karjäärinõustaja Maarja-Liisa
Mekšun, noorsoopolitseinik Stefani
Korman, henna-tattoo meister
Getter Mathiesen, ristsõnade koostaja Tarmo Tuule. Seikluskasvatuse
raames oleme saanud turnida Otepää seikluspargis, osaleda „Peipsi
järve saladuslik elu” laagris. KTG
tegevusi on rahastanud haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.

ja raamatukogu, siis on maja
külastatavus oluliselt suurenenud. On avaldatud heameelt, et
raamatukogu on uutes, valgetes
ja soojades ruumides. Samuti on
öeldud kiidusõnu perearstipunkti
asukoha ja ruumide kohta, on
olemas kaldtee ratastoolile.
Voore aktiviseerimiskeskuse
hoones, kus asub Voore teenuspunkt, tegutsevad Voore noortekeskus, Voore raamatukogu,
perearstipunkt, töötab kohvik ja
toimetab juuksur.
Voore teenuspunkti on asjaajamiseks külastanud Kääpa piirkonna külade inimesed. Rõõmupakkuv on olnud nende positiivne
suhtumine, et Saare vallamajas
on käidud küll ja küll, tulime
vaatama ka Vooret üle – mis siin
majas toimub, nüüd on vald suur
ja lai ja tuleb võtta suuremaid
ringe! See oli taas kogemus, et
optimistid on endiselt olemas ja
tõdemus, et nad on väga tegusad
ja tunnevad huvi kohalike teenuste korraldatuse vastu.
Sekretär-registripidaja Merle
Kruusi ülesanneteks on ametliku info jagamine, avalduste
vastuvõtmine, registreerimine,
elukohateadete menetlemine,
vajadusel väljavõtete tegemine
rahvastikuregistrist (perekonna
koosseis, kontaktandmed) jm
jooksvad ülesanded. Kuna endi-

se Saare valla dokumendid on
kohapeal, siis toimub ka arhiivi
korrastamine, arhiividokumente
vajame igasuguses asjaajamises,
on see siis maade küsimused,
ehituste või lepingutega seonduv.
Kohapeal on võimalik maksta
kommunaalteenuste eest ja muid
arveid (tasuline koduhooldus,
sotsiaaleluruumi üüri arved jne).
Sotsiaaltöö spetsialist Maarika
Kits tegeleb sotsiaaltööalaste teemadega, abivajajatega, võtab vastu ja menetleb toetuste avaldusi,
teeb vajadusel kodukülastusi,
organiseerib vajadusel transpordi
arsti vastuvõtule, käib apteegis
inimestega, kes ei saa kasutada
tervise seisundi tõttu ühistransporti. Koduhooldustöötajatega
on pidev koostöö, on korraldatud
nende isikute sotsiaalpinnale paigutamist, kes erinevatel põhjustel
ja iseseisvalt oma elukorraldusega kodus toime ei tule.
Elanikud on avaldanud heameelt tasuta bussiliini osas, nüüd
on võimalus käia Mustvees, vallamajas n-ö asju ajamas, arstil, polikliinikus, apteegis, turul – kuidas
kellelgi vajadus on.
Ilusat jõuluaega ja kohtumiseni!
MERLE KRUUS,
sekretär-registripidaja
MAARIKA KITS,
sotsiaaltöö spetsialist

JANIKA ALTMÄE,
huvi- ja noortejuht

KADRI SUNI,
Voore põhikooli direktor

volikogu otsustega moodustanud
Mustvee valla noortekeskuse,
Mustvee valla spordikeskuse ja
Mustvee raamatukogu. Seoses
sellega on kindlasti ees muudatused ja ümberkorraldused ka meie
sihtasutusetes.
AARE ULEKSIN,
Saare teenuskeskus
Juba 11ndat kuud tegutseme
liitunud Mustvee vallana, mis
siis toimub Saare piirkonnas,
teenuskeskuses?
Saare teenuskeskusel on kaks
teenuspunkti: Kääpal endises
vallamajas ja Voorel aktiviseerimiskeskuses. Mõlemad punktid
on avatud E-T ja N-R 8-16-ni.
Kodanikud saavad pöörduda sekretär-registripidaja ja sotsiaaltöö
spetsialisti poole. Teenuskeskuse
juht Aare Uleksin jagab oma
tööaega vastavalt vajadusele
piirkonna erinevaid probleeme
lahendades – katlamajandus
Kääpal, vallateedega seonduv,
munitsipaalomandis oleva vara
haldamine jne.
Igapäevane töö ja suhtlemine
inimestega on kulgenud probleemideta, pöördutakse esmalt
ikkagi kohapeale nii kohale tulles,
helistades kui ka elektronkirjaga.
Kuna endises Saare vallamajas,
kus asub Kääpa teenuspunkt,
tegutsevad veel perearstipunkt
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Voore raamatukogu
toimetamistest
Peagi on käes aastalõpp ja sel
ajal on tavaks teha kokkuvõtteid
möödunust ja plaane uueks aastaks.
Voore raamatukogul oli tegus
aasta.
Kevadel, märtsikuus toimus
Voore raamatukogus lugejaküsitlus,
kus oli võimalik avaldada arvamust
raamatukogu töö kvaliteedi kohta.
Arvamust sai avaldada nii veebis
kui ka anonüümselt paberil. Küsitlusest selgus, et raamatukogu
külastavad peaaegu iga päev 20%,
kord nädalas 20%, 1-2 korda kuus
40% ja mõned korrad aastas 20%
lugejatest. 92% inimestest käib raamatukogus põhiliselt raamatuid ja
perioodikat koju laenutamas, 20%
teenuse kasutajatest on kasutanud
internetti, printimist ja skannimist.
Koduteenindust ei ole keegi soovinud, on saadud hakkama naabrite
ja sõprade abiga. Raamatukogu
lahtiolekuaegadega ja raamatute
ning perioodika valikuga raamatukogus oldi rahul. 58% vastanutest
olid raamatukoguteenusega täiesti
rahul, 42% pigem rahul, rahulolematuid ei olnud.
Toimus mitmesuguseid üritusi.
Aprillis oli kohtumine luuletaja Virve Osilaga. Üritus toimus koostöös
eakate seltsingu ja Voore seltsimajaga. Külas on käinud Voore kooli
ja lasteaia lapsed. On toimunud
ettelugemisi ja kirjandustunde. 13.
septembril tegi oma esimese külastuse raamatukokku Voore põhikooli I klass. Raamatukogupäevade
raames toimus vestlusring eesti
uuemast kirjandusest. On olnud
võimalus tutvuda erinevate näituste ja väljapanekutega, seda 21
korral. Põhilisteks teemadeks sel
aastal oli Eesti Vabariigi 100. sünnipäev ja Euroopa kultuuripärandi
aasta. Kultuuripärand ei ole ainult
minevikust pärit mälestus, see on
ka meie tuleviku tugisammas.
Maikuus oli nutiseadmete kasutamise koolitus, millel osales 11
huvilist. Koolituse viis läbi Nutiakadeemia.
Raamatukogutöötajatelt küsitakse tihti abi arvutiga toimetamisel: kuidas otsida infot, täita
tulu- või tervisedeklaratsiooni,
osta e-pileteid, teha endale mobiil-ID jne.
On viidud läbi ka individuaalseid arvutikoolitusi. Novembris
oli endal võimalus osa võtta e-kodaniku juhendajate kahepäevasest
koolitusest, kust sai selles osas
täiendavaid teadmisi.
Koostööd on tehtud kohaliku
kooli, lasteaia ja seltsimajaga. Hea
koostöö on Saare raamatukoguga.

Arutame koos mida üks või teine
tellib ja saame hästi ka omavahel
raamatuid vahetada.
Raamatukogu ei ole kindlasti
ainult koht raamatute laenutamiseks, vaid ka koht, kus on võimalik
lihtsalt aega veeta, sõpradega kokku saada ja ruume kasutada. Saab
kasutada arvuteid, olemas on WiFi.
Tasulistest teenustest on võimalik
kasutada printimist, skannimist,
koopiate tegemist, saab tasuda
sularahas kommunaalmakseid
vallavarale.
Aastas ilmub ca 4 000 nimetust
uusi raamatuid. Tellida ja osta on
võimalik 300 ringis, seega ei saa
ühe raamatukogu baasil kaugeltki
kõiki lugejate soove täita. Raamatukoguseaduses on küll punkt,
kus öeldakse, et raamatu tellimine
mõnest teisest raamatukogust
käib lugeja kulu ja kirjadega, on
see maakohas problemaatiline.
Puuduvad pakiautomaadid ja ka
postkontor jääb kaugele. Aastaid
tegi seda tänuväärset tööd maakonna keskraamatukogu (üks kord
kuus nn „raamaturing”), aga nüüd
enam mitte. Rahvas jõudis sellega
harjuda ja head asja juba ei unustata. Siin peaksime koos lahenduse
leidma, et raamatute vahetus
maakonna ja ka valla piires uuesti
toimima hakkaks.
Kuna käib ka suur fondide korrastamine (raamatute maha kandmine) vääriks kaalumist hoidla
loomine, kus saaksime säilitada
trükiseid, mida ei ole 10 aastat
või rohkem laenutatud kuid siiski
võib nende järgi kellelgi kunagi
vajadus tekkida.
2018. aasta oli Voore raamatukogule 103. tegutsemisaasta.
Praegu on raamatukogu endiselt
SA Voore Aktiviseerimiskeskus
halduses, eelarves ja ruumides.
Raamatukogu teenuseid kasutab
ca 300 inimest, mis on umbes pool
teeninduspiirkonna elanikest.
Voore raamatukogu kasutajad
loodavad, et uuenduste korral vallas (raamatukogude viimine ühtse
juhtimise alla vms) teenus pigem
paraneb, mitte ei halvene, mis
peaks olema muudatuste tegemise
peamine eesmärk.
Voore raamatukogu tegemistest
ja uudistest saate infot raamatukogu kodulehelt (blogi) aadressil
http://voorerk.aktivkeskus.ee/ ja
raamatukogu FB-lehelt.
Ootan kõiki vanu ja uusi raamatusõpru ikka raamatukokku!
Ilusat aastalõppu soovides
TEA DAšKOVA,
Voore raamatukogu juhataja

Sügis Voore aktiviseerimiskeskuses
Voore seltsimajas on sügisel
olnud erinevaid tegevusi. Septembris esitas Atina näitetrupp
koolis näidendi „Maria Siberimaal”. Väljasõidul Pärnumaale
sai külastada Tamme talu ürdiaeda ja Pärnumaa lõikuspidu Maria
talus. Lõõtspillimängija Heino
Tartes koos oma pereliikmetega
tutvustas oma tööd ja rõõmustas
kuulajaid pillimänguga.
Oktoobris käis üks kamp huvilisi Endla looduskaitsealal matkamas, teine ühisel väljasõidul
Vanemuise teatrisse, kus etendus
„Viini veri”.
Kohvik-klubis sai tantsu keerutada ansambli Felix Bänd saatel ja
kuulata sketše. Kuid toimus ka tõsisem arutelu elanike turvalisuse
teemal, kus kohalike inimestega

tulid vestlema Päästeameti, Politsei- ja piirivalveameti, Maanteeameti ja Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse esindajad.
Novembrikuu hingedeõhtul
tuli soovijatega kohtuma ravitseja
Rutt, kes osales Eesti selgeltnägijate tuleproovi VI hooaja saates.
Novembrikuust alustas tegevust inglise keele kursus algajatele. Grupiga saab liituda ka
jooksvalt, kes tunneb keeleõppimise vastu huvi kuid ei saanud
esimestel kohtumistel kohal olla,
siis tulge julgelt. Huviring kohtub
igal esmaspäeval kell 18 noorteka
ruumides.
Endiselt tegutsevad seltsimajas
käsitööring (T 17.00), näitering
(K 18.00) ja koolimajas naisrahvatantsurühm (K 19.00).

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) kahes keeles koos ajalehega Vooremaa. Kaastöid ja
infot ootame aadressil: krista.pint@mustvee.ee
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Aasta lõpp Kalevipoja Kojas
November läks Kääpal vanade
traditsioonide taastamise tähe all.
Nimelt võtsime nõuks teha ühe
suurema sanditamise kommete
tutvustuse. Ja võime uhkelt öelda,
et see läks väga hästi. 9. novembril oli meie rahvamajas üle 30
inimese, kes said Eglelt ja Enelt
teada, kuidas vanasti marti joosti,
mida selga pandi, milliseid rolle
keegi kehastas jne. Tänu Ailile
said kõik endale ka maskid ette.
Ja kui teadmised omandatud,
läks kogu seltskond kohe kuuldut
ka rakendama. Kes Kääpale, kes
Maarja-Magdaleenasse. Ja samu
teadmisi sai veel kasutada kaks
nädalat hiljem, kui oli kadripäev.
Detsembris võtsime jõulukombed ette. Ikka need vanad. Tõime
saali põhu, laotasime selle põrandale ja tänu Salmele, Endlale ja
Lindale saavad jõulumaal lapsed
ja suured teada, miks see nii
kõik vanasti oli. Ja lisaks sellele
on meil siin ka lambad, jänesed,
magavad siilid. Meil on metsas
lõke, kus teed keedame ja ringi
uitame. Meil on kasakamajas
lambavill, mida kõik saavad ise
kraasida ja sellest siilile kasuka
teha. Ja muidugi piparkoogid,
pusklev jõulusokk, kukepoks,
seakujuline leib, tahma-Toomas
jne. Jõulumaa ootab kõiki 14.
detsembrini ja siis avab ennast

veel erandkorras 16. detsembril
kell 11.00.
Lisaks kutsusime detsembris kõiki muuseumi täikale. Nii
mööblit, raamatuid, kui ka riideid soetama või müüma. Kel sel
päeval polnud võimalik tulla, siis
võite julgelt tulla ka mõnel muul
ajal. Äkki on meil seisma jäänud
just nimelt see, mida kellelgi hädasti vaja on.
I advendi sündmusel oli kohal
Paul Gill, kes õnnistas sisse advendiaja alguse. Lisaks esinesid
meile Sadala kooli lapsed Mare
Talve juhendamisel.

Detsembris on tulemas veel
päris mitu sündmust:
16. detsembril kell 11-14 toimub rahvamajas Kääpa OTT-i
jõululaat, kus on võimalus osta
veel jõulukinke kohalikelt tootjatelt. Peale toidukraami saab
ka käsitööd ja ehteid. Avatud on
fotonurk, saab sõita saani või
kaarikuga, seigelda jõulumaal ja
maiustada jõuluroogadega. 18.
detsembril on meie juurde oodatud kõik eakad. Nii lähemalt kui
ka kaugemalt. Esinejaid on kohe
mitu: Tuustar, kes paneb kuulama
ja kaasa tantsima, naisansambel

Allikad ja lasteaiarühm Õnneseened. Sööme jõulupraadi ja
maiustame kohvi ja magusaga.
Täpsem info telefonil 528 9500.
21. detsembril rõõmustab meid
kõiki Avinurme meeskoor, kes
annab rahvamajas jõulukontserdi.
Kontsert on tasuta. Ja peale kontserti toimub talvise pööripäeva
rahvakoosolek. Nagu tavaliselt,
on ka sel korral arutlusel kogukonna jaoks aktuaalsed teemad
ja tulevikuplaanid.
23. detsembril kell 10 on rahvamajja oodatud kõik pered.
Naudime ühiselt hommikusööki,
tutvume jõulukommetega, kaunistame piparkooke, mängime.
Kell 12 algab filmi vaatamine.
„Eia jõulud Tondikakul” on mõnus
vaatamine kogu perele.
31. detsembril on kõik rahvamajja oodatud, et võtta uus
aasta vastu retrodiskoga. Muusika pärineb aastatest 1980-1990
ja niisamuti pärineb toiduvalik
ka just samast ajastust. Ehk siis
meenutame vanu aegu, lööme
südaööl šampusepokaale kokku
ja tantsime ennast uude aastasse.
Täpsem info on tulemas Kalevipoja Koja FB lehele.
Rahulikku jõuluaega ja head
aastavahetust!
ANNIKA ORAS

Saare raamatukogu pöördeline aasta
Pöördeliseks võib 2018. aastat
raamatukogu jaoks nimetada
kindlasti, sest sai teoks pea kümme aastat oodatud ümberkolimine kaasaegsematesse ruumidesse.
Maha jäi küll vanale koolimajale
(raamatukogu asus endise Saare
põhikooli ruumides) omane
hõng, mida nii mõnedki külastajad sooja tundega meenutavad,
aga asemele saime soojad ja
valged ruumid endises Saare
vallamajas. Kuigi ruumi on pea
poole vähem, mahume ära, vähemalt esialgu, kuni veel pole ellu
viinud kõiki peades keerlevaid
plaane, ideid ja mõtteid. Siis
võib küll kitsikus kätte tulla, sest
plaane meil ikka jagub, mida
uues kohas oleme tahtnud ellu
viia tegutsedes koos Kalevipoja
Kojaga, lasteaiarühmaga jt meie
paiga toredate kaasteelistega
ja muidugi koos raamatukogu
lugejate ja külastajatega.
Lugejatele ja toetajatele ütleme

koos Kalevipoja Koja juhi Annikaga siinkohal veelkord – olge
tänatud! Teie tegite meie raamatukogu kolimisest pretsedenditu
sündmuse!
Suhteliselt väikese raamatukogu kolimisel lõi kaasa 76
inimest, nende hulgas nii endine
vallavanem Hannes Soosaar kui
ka praegune vallavanem Jüri
Morozov. Kolimistöö lõppedes
korraldas Annika rahvamajas
mõnusa lõunasöögi ja kohviku.
Nüüd oleme end sisse seadnud
(kuigi muudame pidevalt midagi)
ja tegutseme.
Maikuus toimus meil tore
soolaleivapidu rohkete külaliste
ja heade soovidega tulevikuks
ja nii see meie elu uues kohas
algas. Nüüd pääseb raamatukokku ka ratastoolis või rulaatoriga
ja pääseb nendega liikuma ka
riiulite vahel. Soetasime endale
ka raamatute tagastuskasti, mis
asub maja seinal ja kuhu saab

raamatuid tagastada ka väljaspool raamatukogu lahtiolekuaega. Lisaks on meil samas ka
laenutuskast, kuhu lugeja saab
tellida raamatukogust raamatuid või perioodikat, mida saab
kätte väljaspool raamatukogu
lahtiolekuaega. Laenutuskasti
kasutamiseks on vaja raamatukogutöötajaga ühendust võtta ja
kokku leppida kas tel. 5805 5171
(võib ka sõnumiga) või e-post:
saare.raamatukogu@mustvee.ee.
Oleme muutunud kättesaadavaks
n-ö 24 tundi ööpäevas.
Oleme korraldanud ka üritusi,
laste ja noortega teinud mitmel
korral raamatukunsti. Voltinud
ja kaunistanud kasutuseta ja
vanu raamatuid, andes neile uue
võimaluse meile rõõmu pakkuda
näiteks fotode hoidikuna või
muul otstarbel. Tähistasime
raamatukogupäevi erinevate ettevõtmistega, Halliku Maanaiste
Selts Egle Plato eestvedamisel

korraldas raamatukogus Kodavere mustritega kindanäituse jne.
Siilikeste lasterühm külastab
raamatukogu võib öelda kogu
kollektiiviga ja on meie raamatukogu usinad lugejad juba
loomisest peale.
Detsembrikuu teisest nädalast
saab raamatukogus näha Kääpa
käsitööringi EV 100 sünnipäevaks valmistatud meistritööd –
kollektiivselt valmistatud, sajast
kaheksakannast ehk õnnetähest
lapitehnikas kokku õmmeldud
vaipu. Iga õnnetäht omakorda
koosneb kuni 26 lapist. Seda
võimast ja sajandivanusele vabariigile väärilist kingitust tulge
oma silmaga vaatama!
Ja lõpetuseks – külastage ikka
raamatukogu, see on oluline ja
vajalik püsimajäämiseks meile
kõigile. Häid elamusi raamatukogus! Kohtumiseni!
ENE UUNA,
Saare raamatukogu juhataja

Kõik on oodatud mudelautode hõngulisele
jõulueelsele perepäevale Voore kooli
Lähenevad jõulud, põnevad
huviringid, suur koolimaja ja
vahvad lapsed annavad võimaluse taaskord koos midagi põnevat
ja meeldejäävat korraldada.
Juba teist korda avaneb Voore
põhikooli mudeliringil võimlaus
korraldada EM offroad-indoor
juunior liiga üks etapp kooli
võimlas ning võõrustada noori
mudeliste ja teisi klubisid üle
Eesti.
Aset leiab taaskordne tõeline
ralli 1:18 mõõtmetes mudelautodega, kus kõigi võistlejate
omandatud oskused ja pingetaluvus rajal korralikult proovile
pannakse. Võistlus leiab aset 15.
detsembril ning algab kell 10.
Meie suureks eeliseks on kindlasti rõduga võimla, mis annab
võimaluse ka pealtvaatajatel
võistlusest osa saada ja kaasa
elada.
Ühest küljest on huvitav vaadata, kuidas autodega aja peale

mõõtu võetakse. Teisest küljest
jällegi on hea näha, kui arendav
võib olla noortele mudelismiga
tegelemine. Remonti vajav masin tuleb ka kohapeal kiiresti
remontida. Ka seda saavad võistluse pealtvaatajad oma silmaga
piiluda. Kui nutikad, kiired ja
motiveeritud on antud alaga
tegelevad noored.
Kuna võistlus toimub sel korral
vahetult enne ühte ilusaimat
aega aastas, pole midagi toredamat, kui teha samal ajal koos
lastega õpetajate, vanemate,
kogukonna abiga üks mõnus
jõulueelne päev koolimajas.
Käib juba kiire sagin valmistamaks ette põnevaid tegevusi,
töötubasid ja jõulu hõngulisi
tegevusi. Et saaksime kõik koos
kokku, meisterdaksime, arutleksime oleviku ja tuleviku üle,
looksime meeleolu.
Fotoringi lapsed teevad fotopesa, kus iga soovija saab kas

üksi, pere, sõprade või miks mitte koos lemmikloomaga hetke
jäädvustada. Meie tublid lapsed
panevad õpilaskohvikutega juba
paika menüüd, mida pakkuda.
Meil saab olema pesa, kus nii lapsed kui ka abilised loevad ilusaid
muinasjutte. Pisemaid külalisi
ootab väikeste mängupesa.
Jõulud on oma olemuselt ikka
andmisaeg. Meie oleme seekord
võtnud läbi enda ürituse eesmärgiks aidata ka teisi.
Nimelt oma käsitööpesas, kus
saavad kõik soovijad meisterdada erinevaid asju kohalike meistrite juhendamisel, valmistame
seekord koos külastajatega ka
Vaprusehelmeid.
Vaprusehelmed on loodud
onkoloogiliste haigustega laste
ravi toetamiseks, nende abistamiseks valulike protseduuride
ja pikkade raviperioodidega
toimetulekul. Iga üheskoos meisterdatud pärli saadame vastavale

organisatsioonile. Täpsemat
infot saab lugeda ettevõtmise
kohta ka Facebooki lehelt „Vaprusehelmed” või kohapeal.
Lisaks liigub ringi jõulumemm
ning oma panuse Voore põhikooli laste vahetundide sisustamiseks mõeldud vahendite soetamiseks saab anda läbi toimuva
õnneloosi või oksjoni. Kõige
suuremaks eesmärgiks on veeta
koos kogukonna, koolipere ja
külalistega üks mõnus jõulueelne
päev, jagada mõtteid, innustada
ja julgustada oma lapsi ise tegema ja uusi asju proovima.
Ootame kõiki lähemalt ja kaugemalt läbi astuma, tegevustest
pesades osa võtma, käsitööd
tegema, laste ettevalmistustest
osa saama, jõulutunnet looma…
EVELyN SEPP,
lapsevanem, ürituse
peakorraldaja
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On saabumas jõuluaeg
Kirjutan neid ridu I advendi õhtul. terve päeva jooksul on meie
vallas toimunud eri paigus I advendi tähistamine. Süüdatud küünlad
ja säravad jõulupuud näitavad koduteed meie lähedastele. See on
rahu ja ootuste aja algus.
täna pöördun teie poole sõnumi ja palvega mõelda rohkem endast,
oma lähedastest ja nendega kõneleda. Rääkida sellest, mis on kurjus
ja mis headus. Mõelda ja tunnistada, et kõik hea ja halb saab alguse
meist endist. Lihtsam on harjumuspäraselt igal hommikul tõusta ja
tööle minna, palju keerulisem on end kokku võtta ja pöörduda inimese poole, kellega ollakse mingil põhjusel tülis või pole suudetud,
lihtsalt söandatud, öelda tunnustavat sõna. Kõik saab alguse meist
endist, sellest, kas suudame ennast, oma ego ületada. Küsime – kas
ja miks ma peaksin seda tegema? tema on ju paha, mina hea. Kuid,
ükski inimene pole loodud heaks ega pahaks – aja jooksul kujunetakse üheks või teiseks oma mõtetes ega mõelda, et meie endi
mõtted loovad meist selle, kellena igapäevaselt käitume. Häirivale
olukorrale lahenduse leidmiseks tuleb alustada endast, oma mõtete
korrastamisest ja sõnade kontrollimisest. Maailma parandamist tuleb
alustada iseenesest. See on keeruline ja vahel ränkraske tee, aga see
on ainus võimalus.
Hingedeajale, mis eesti rahvakalendri järgi on oktoobris-novembris,
järgneb jõuluaeg. See on olnud ajast aega rahu ja vaikuse aeg, mil
inimesed mõtlevad rohkem oma lähedastele ja on enam kodused. Me
elame kaugel suurematest linnadest ja seetõttu on rahulik elurütm eriliselt tajutav. Mõned külmakraadid
ja valge lumevaip lisavad sellele
oma erilise tähenduse. Jõuluaeg
tähendab ka peatse aastalõpu
saabumist. On aeg möödunud aastale tagasivaatavalt kokkuvõtete
tegemiseks. Mõelgem siis igaüks
jõulurahu vaikuses ja iseeneses,
kas meie igaühe panus on selline
olnud, millele mõeldes tunneme
hingerahu.
Kuidas on aasta möödunud,
sellest olen siin leheveergudel igal
kuul pisut kirjutanud. Kogu 2018.
aasta kokkuvõtte edastan teile,
head Mustvee valla elanikud, uue
aasta alguses.
Soovin kõigile rahulikku jõuluJÜRI MOROzOV,
aega, tervist ja õnne!
vallavanem

Наступают рождественские дни
Эти строки я пишу вечером первого адвента. Весь день в разных
местах нашей волости отмечался первый адвент. Зажженные свечи
и сверкающие рождественские елки показывают путь домой нашим
близким. Это начало времени мира и ожиданий.
Сегодня я обращаюсь к вам с посланием и молитвой думать больше о себе, своих близких и разговаривать с ними. Говорить о том,
что такое зло и что такое добро. Задумываться и признавать, что все
хорошее и все плохое начинается с нас самих. Проще по привычке
каждое утро вставать и идти на работу, намного сложнее собраться
и обратиться к людям, с которыми по какой-то причине мы в ссоре
или не смогли, не сумели, не отважились сказать одобрительные слова. Все начинается с нас самих, с того, в состоянии ли мы преодолеть
себя, свое эго. Спрашиваем: а должен ли я это делать, и зачем? Это
ведь он плохой, я-то хороший. Но никто из людей не создан хорошим или плохим – люди в течение жизни становятся такими или
другими в своих мыслях, и не думают, что наши собственные мысли
делают из нас таких, какими мы каждый день ведем себя. Чтобы разрешить тревожную ситуацию, нужно начать с себя, с упорядочения
своих мыслей и контроля за словами. Исправление мира надо начинать в себе. Это сложный, а иногда тяжелейший путь, но в то же
время единственная возможность.
За временем духов, которое в эстонском народном календаре приходится на октябрь-ноябрь, следует рождественское время. Испокон
веков это время мира и тишины, когда люди больше думают о своих
близких и больше находятся дома. Мы живем вдали от крупных городов, и поэтому более спокойный ритм жизни ощущается острее.
Несколько градусов мороза и белый снежный покров придают этому
особое значение. Рождество означает также близкое окончание года.
Настал момент оглянуться на прошедший год и подвести итоги. Давайте же в рождественской тишине наедине с собой подумаем, внес
ли каждый из нас вклад, вспоминая о котором мы почувствуем душевный покой.
Как проходил этот год, я на страницах этой газеты немного рассказывал каждый месяц. С итогами 2018 года я поделюсь с вами, уважаемые жители волости Муствеэ, в начале будущего года.
Желаю всем спокойного Рождества, здоровья и счастья!
ЮРИй МоРоЗоВ,
волостной старейшина

Lumetõrje teostajad 2018–2019
Mustvee valla teedel ja erateedel:
Kasepää piirkond –
AS TREV-2 Grupp, kontakt 515 9083;
Avinurme (Vadi) piirkond – Redang OÜ, kontakt 528 4444;
Avinurme aleviku piirkond – OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Avinurme (Ulvi) piirkond – OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Võtikvere piirkond –
OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Saare (Kääpa) piirkond –
FIE Mati Miil, kontakt 517 5488;
Saare (Voore) piirkond –
FIE Villu Kajaste, kontakt 5251 1665;
Saare (Voore küla) piirkond – Voore Tuletõrje Selts, kontakt 517 5026;
Lohusuu piirkond –
OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Mustvee linn –
Mustvee Linnavara OÜ,
kontakt 5309 1198.
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Lühidalt volikogu teemadel aasta lõpul
Kui eelnevatel aastatel tuli
pingsalt piiluda kalendrisse, et
millal küll see oodatud jõuluaeg
algab, siis sellel aastal on loodus
selle tunde juba tekitanud – valge
lumevaip oli juba advendi alguseks maas. Akendele ja aedadesse
on ilmunud vilkuvad tulekesed,
kõik ootame aasta kõige kaunimat
aega, jõuluaega. See on märk, et
aasta on peaaegu lõppemas.
Volikogu poolt vaadates on
aasta olnud väga töine. Kui aasta
hakkab lõppema, siis ei saa vähemalt volikogu seda öelda töö ja
otsustamiste kohta. Ükski algus
pole tavaliselt kerge. Selja taha
hakkab jääma alles esimene aasta Mustvee vallana. Volikogusse
jätkub teemasid sellisel hulgal,
et ühte istungisse ei kipu teemad
ära mahtuma. Volikogu istungi tööaeg ei tohi seaduse järgi
olla pikem kui neli tundi. Päris
mitmed istungid on läinud pea
sinna piirini välja. Aga vallaelu ja
-areng nõuab volikogult otsuseid.
Vallas on veel palju probleemseid
ja keerulisi valdkondi, kus pole
veel jõutud ühinemise käigus
plaanitud ja kokkulepitud reforme/muutusi ellu viia. Viimase
aja volikogu istungitel on olnud
teemasid palju, käsitlen siinkohal
mõningaid olulisemaid.
Suve lõpul ja seoses kooli al-

Если в предыдущие годы нужно
было пристально поглядывать в
календарь – когда же наконец настанет долгожданное Рождество?,
– то в этом году природа это чувство уже подарила, снежный покров покрыл землю уже к первому
адвенту. На окнах и в садах появились мигающие огоньки, и мы все
ждем самого красивого времени в
году – Рождества. Это знак того,
что год почти прошел.
Если посмотреть со стороны
совета, то год выдался очень трудовым. Если год и заканчивается,
то совет не может этого сказать,
по крайней мере, судя по работе и
принятию решений. Как правило,
любое начало трудно. Мы заканчиваем лишь первый год в форме
волости Муствеэ. Совету представлено столько тем, что в одно
заседание их не уместить. По закону рабочее время заседания совета не может превышать четырех
часов, и довольно много заседаний почти исчерпывали этот лимит. Но жизнь и развитие волости
требуют решений совета. В волости к тому же много проблемных
и сложных сфер, в которых еще
не успели внедрить реформы/
изменения, запланированные и
оговоренные в ходе объединения.
На заседаниях волостного совета
в последнее время обсуждалось

gusega oli probleemseks kohaks
kindlasti segadus, mida külvas
tasuta bussiühendusele üleminek
ja sellega seotud muudatused
liinides. Muudatuste tegemiseks
polnud ehk riigi poolt valitud just
kõige õigem aeg, aga … tänaseks
on ehk enamus probleeme saanud
lahenduse.
Septembri istungil võttis volikogu vastu Mustvee valla arengukava aastateks 2018–2030.
tänud kõikidele, kes selle suure
töö tegemisel oma panuse andsid.
On ju arengukava dokument, mis
on aluseks valla arendamisel.
Arengukava vastuvõtmine ei
tähenda, et nüüd kuni aastani
2030 on rahu. Nii nagu muutub

elu, tuleb volikogul igal aastal see
üle vaadata ja vajadusel muuta.
Järgmine väga oluline otsus oli
Mustvee valla eelarvestrateegia
aastateks 2018–2022 kinnitamine.
See on dokument, kus on näha
valla nn. finantspilt aastateks
2018–2022.
Kõige pikemalt on arutusel
muudatuste tegemine kõige olulisemates ja võib öelda ka kõige
keerulisemates valdkondades: elu
korraldamine teenuspiirkondades
ja majandusvaldkond.
Ühinemise käigus olime endile
seadnud eesmärgi saada majanduselu ümberkorraldustega ühele
poole juba selle aasta sees. tänaseks on selge, et see võib võtta veel
kuni pool aastat. Selle valdkonna
teemadest on jätkuvalt laual veeja soojamajandus. Siinkohal võib
paljudel tekkida küsimus, miks on
muudatusi vaja. Asjad ju toimivad,
toad on soojad, vesi on olemas ja
seda täiesti normaalsete hindadega. See on praegu nii. Selleks, et
ka tulevikus see nii oleks, peame
täna tegema õigeid otsuseid ja
valla jaoks kasulikke valikuid.
Mõne aasta pärast vajavad need
valdkonnad suuri investeeringuid.
Siin tänaste otsuste vajalikkus
peitubki. Kõikidel piirkondadel
olid ühinemise käigus omad investeeringute soovid ja vajadused

(tervisekeskus, lasteaed, koolimaja, kergliiklustee, muuseum jne).
Kui meil jätkuks kõikideks investeeringuteks vahendeid, poleks
otsustamisega probleeme.
Kindlasti on üheks oluliseks
teemaks töökorraldamine piirkonnakeskustes. täna on päevakorda kerkinud küsimus, kas
teenuskeskuse vorm on see kõige
õigem, kõige optimaalsem. Käib
aktiivne arutelu selle üle, milline
oleks õige ja parim vorm elu korraldamiseks piirkonnakeskustes.
Valla jaoks on oluline, et vallaelanik nii Avinurmes, VoorelKääpal, Kasepääl, Lohusuus kui
ka Mustvees tunneks – VALD ON
INIMESE JOAKS, mitte inimene
valla jaoks. Selle nimel peavadki
nii volikogu kui ka vallavalitsus
töötama.
tänan kõiki, kes oma nõu ja
jõuga on kaasa aidanud, et elu
meie vallas liiguks ikka ülesmäge.
(NB! Kaasa aitamine on ka vajakajäämistele tähelepanu osutamine). Nagu päevakorral olevatest
teemadest näha, jätkub tööd nii
järgmiseks aastaks kui ka edaspidi. Elu on pidevas muutumises ja
me peame muutma ja muutuma
vastavalt vajadustele.
Soovin kõikidele kaunist advendiaega, rahulikke jõule ja toredat
aastavahetust!

множество тем, остановлюсь на
некоторых самых важных.
Без сомнения, проблемой стала
неразбериха с переходом на бесплатный проезд на общественном транспорте и изменениями в
линиях, возникшая в конце лета
и перед началом учебного года.
Для внедрения изменений со стороны государства были выбрано,
вероятно, не самое удачное время, но ... На сегодняшний день
большинство проблем, наверное,
получили свое решение.
На сентябрьском заседании волостной совет принял программу развития волости Муствеэ на
2018-2030 гг. Спасибо всем, кто
внес свой вклад в выполнение
этой масштабной работы. Ведь
программа развития – документ,
лежащий в основе развития волости. Принятие программы развития не означает, что теперь, до
2030 года, все будет спокойно.
Жизнь меняется, поэтому волостному совету нужно каждый
год ее пересматривать и при необходимости менять.
Следующим очень важным
решением было утверждение
бюджетной стратегии волости
Муствеэ на 2018-2022 гг. Это документ, отображающий т.с. финансовую картину волости на
2018-2022 годы. Дольше всего об-

суждалось внесение изменений в
самые важные и, можно сказать,
самые сложные сферы: организация жизни в центрах услуг и хозяйственная сфера.
В ходе объединения мы поставили перед собой цель – уладить
реорганизацию хозяйственной
сферы уже в этом году. На сегодня понятно, что на это может
уйти еще до полугода. Из тем
данной сферы все еще “на столе
лежат” водное хозяйство и теплоснабжение. При этом у многих
может возникнуть вопрос: зачем нужны изменения? Все ведь
нормально, в комнатах тепло,
вода есть, и по совершенно нормальным ценам. Сейчас это так,
но, чтобы и в будущем было так
же, мы сегодня должны принять
правильные решения и произвести выгодный для волости выбор.
Через несколько лет эти сферы
потребуют крупных инвестиций,
именно в этом кроется причина
необходимости сегодняшних решений. В ходе объединения у всех
районов были свои пожелания и
потребности инвестиций (центр
здоровья, детский сад, здание
школы, велосипедная дорожка,
музей и т.д.). Если бы у нас хватало средств на все инвестиции, то
проблем с принятием решений не
было бы.

Еще одна важная тема состоит
в организации труда в районных
центрах. Сегодня на повестке
дня возник вопрос: является ли
форма центра услуг самой лучшей, самой оптимальной. Активно обсуждается также самая
правильная и наилучшая форма
организации жизни в районных
центрах. Для волости важно, чтобы житель волости и в Авинурме,
Вооре-Кяэпа, Касепяэ, Лохусуу и
Муствеэ чувствовал: ВоЛоСТЬ
–ДЛЯ ЛЮДЕй, а не люди – для
волости. Во имя этого и должны
работать и волостной совет, и волостная управа.
Благодарю всех, кто советом и
делом содействовал тому, чтобы
жизнь в нашей волости продолжала идти в гору (NB! Содействием является также указание
на недостатки). Как явствует из
тем на повестке дня, работы нам
хватит и в следующем году, и в
дальнейшем. Жизнь постоянно
меняется, меняться должны и мы,
и меняться в соответствии с потребностями.
Желаю всем хорошего периода
адвента, спокойного Рождества и
хорошего Нового Года!

AIVAR SAARELA,
vallavolikogu esimees

Коротко о темах волостного совета в конце года

АйВАР СААРЕЛА,
председатель волостного
совета

Segakoor Kalevipoja tegude maalt
Neljapäeva õhtud on segakoor
Serviti kahekümne kaheksale
lauljale oodatud aeg, koguneme
siis rõõmuga Kääpa lasteaiarühma saali dirigent Ülle Sakariase
taktikepi all harjutama koori
repertuaari. Oleme tänulikud
Voore koolile, kes ruumi haldajana meil lahkelt saali kasutada
lubab. 25. märtsil täitus segakooril kümme aastat, toimus pidulik
kontsert, mida tähistasime Voore
koolis koos arvukate sõprade
ja lähedastega. Need aastad on
rikastanud meid kogemusega,
et koorikaaslastega lauluproovis
koosveedetud aeg on imeline,
sest kui oledki läinud kooriproovi
energiast tühja ja väsinuna, siis
pärast lauluharjutust lahkud hea
tujuga, lauluviis huulil, reipana

koduteele. Märkimist väärib, et
meie kooris on lauljaid erinevas
vanuses ja mõnest perest käivad
laulmas erinevate põlvkondade
esindajad. Meid, kooriliikmeid,
ühendab huvi koorimuusika vastu, laulurõõm ja sõprus ning
esinemiste kaudu tekkiv ühtekuuluvustunne ning hingerikkus.
Oleme esinenud Kääpa laulupäevadel, maakonna pidudel,
Elva laulupeol, Viljandis segakooride laulupäeval, tavaks on
saanud ühislaulmised, jõuluaegsed esinemised. Omamoodi traditsiooniks on Servitile kujunenud
laulmine võrratul Uma Pido peol
Intsikurmu laulukaare all, olude
sunnil jäi kahjuks vahele ainult
2013. aasta.
Repertuaari paremaks oman-

damiseks ja koori ühtsuse saavutamiseks, on Serviti korraldanud
laululaagreid nii kodus, kui ka teinud väljasõite. Üks tavapäratum
laululaager oli kooril eelmise aasta sügisel Palupõhja looduskoolis,
aga enne jõudsime ikka ka end
Alam-Pedja matkarajal kosutada
ja seejärel asusime innustunult
laule õppima.
Segakoori käesolevat hooaega
võib nimetada laulupeo ettevalmistamise maratoniks. Juba
septembrikuust õpime XXVII üldlaulupeo repertuaari, mis seekord
oma keeruliste laulupartiidega on
koorile ikka parajaks pähkliks.
Igakuised ühepäevased ühislaulmised naabrite Sõbrahinge, Kuue
Õuna ja segakooridega Äksist,
Maarja Magdaleenast ja Jõgeva

gümnaasiumist aitavad häälerühmadel oma partiisid paremini
omandada.
Segakoor Serviti on eriti tänulik, kui meie lauluseltskonda
lisanduvad uued meeshääled.
Meie mõtted ja teod on suunatud suvisele üldlaulupeole. Ei ole
midagi ülevamat, kui laulukaare
all sadade eestlastega koos laulda.
Sealt toome argiellu kaasa päikse, mis särab me silmis ja rõõmu,
mida iga algav päev me hinges
läidab. Just see laulupidude helgus innustabki meid harjutama.
Serviti tänab Mustvee vallavalitsust ja SA Voore Aktiviseerimiskeskust, kes meie ettevõtmisi on
toetanud.
RItA KIVISAAR,
segakoor Serviti kooriliige
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Mustvee Valla TEATAJA

Valla ettevõtjate ümarlaud
22. novembril toimus esimest
korda Mustvee valla ettevõtjate
ümarlaud. Selle avas tervituskõnega
riigikogu esimees Eiki Nestor.
Seejärel tutvustas arendusnõunik
Katrin Rajamäe Mustvee valla arengusuundi ning järgmise viie aasta
olulisemaid investeeringuid. Aive
Tamm rääkis lähemalt Jõgevamaa
Koostöökoja toetusmeetmetest ettevõtjatele, järgmine taotlusvoor on
avanemas 2019. a jaanuaris. Sandra
Saviauk tutvustas SA Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
olulisemaid tegevusi ettevõtlusvaldkonnas – seminarid, koolitused, karjääripäev, kontaktreisid,
investorkonsultant jne. Ümarlaud
jätkus aruteluga, kuidas Mustvee
vald saaks ettevõtjatele toeks olla
ja paremini koostööd teha. Arutelu
käigus toodi välja, et üks olulise-

maid teemasid, millega vald saab
aidata kaasa, on mainekujundus
ehk piirkonnast positiivse kuvandi
loomine.
Lisaks on ettevõtjatele oluline, et
vallaga asjaajamine oleks kiire ning
vajalikud load-kooskõlastused saaksid lühikese ajaga menetletud. Kuna
ühendvallas üksteist veel hästi ei
teata-tunta, on olulised ka erinevad
ühistegevused – ettevõtete külastused, ühised õppereisid, koolitused ja
koosviibimised, mida vallavalitsus
saaks korraldada.
Lepiti kokku, et järgmine kohtumine korraldatakse uue aasta
alguses ning siis võetakse plaani
3-4 ettevõtte külastus ja kutsutakse rääkima ettevõtlusminister
riigipoolsetest ettevõtluse arendustegevustest.
KATRIN RAJAMäE

Postipunktis asjaajamise
asendab kirjakandja külastus
Seoses vähese külastatavusega
lõpetab uuest aastast teenuse osutamise Raja postkontor. Pärast 29.
detsembrit on kohalikel elanikel
võimalik postiteenuseid tarbida kirjakandja vahendusel või külastada
ümberkaudseid postiasutusi või pakiautomaate. Raja piirkonna elanike
saadetised jõuavad edaspidi Mustvee
postipunkti, kuid soovi korral on
võimalik ka postkontorisse saabunud
saadetised tasuta ümber suunata või
kirjakandjaga tasuta koju tellida.
Alternatiivina võib kasutada ka
hiljuti Mustvee linna paigaldatud
pakiautomaati.
Kirjakandja toob teenuse
koju või kontorisse
Paljud ei oska võib-olla oodatagi,
et postiteenuseid saab kasutada
ka postkontorisse minemata, isegi
kodunt lahkumata. Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes elavad või
asuvad maapiirkonnas, on võimalus
kutsuda kirjakandja koju või tööle
ning kasutada kõiki postiteenuseid
oma elu- või asukohast lahkumata.
Naljaga pooleks võib öelda, et kirjakandjast saab üha enam postikuller,
kes toimetab kohale pakke, müüb
marke ja ümbrikuid ning võtab vastu
saatmist vajavaid kirju.
Kirjakandja kohale kutsumine on
tasuta, maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest nagu tuleks maksta

ka postkontoris. Kirjakandjat saab
kohale kutsuda kodulehel oleva vormi kaudu https://www.omniva.ee/
era/abiinfo/kirjakandja_tellimine
või telefonil 6616616.
Pärast tellimuse vormistamist
võtab Omniva klienditeenindus
tellijaga ühendust ning lepib kokku
täpse teenindamise päeva ja aja.
Kirjakandja tuleb tellimust täitma
üldjuhul juba järgmisel tööpäeval,
aga mitte rohkem kui kolme tööpäeva jooksul. Kirjakandja tuleb koju
või tööle tööpäeviti kell 8.00-16.00.
Teenus on suunatud maapiirkondades postiasutusest kaugemal
elavatele inimestele ning eriti mugav
neile, kel ea, tervise või transpordi
puudumise tõttu postiasutusse minek raskendatud.
Kuivõrd Omniva plaanib ka edaspidi oma pakiautomaadivõrku laiendada, siis võib ka Mustvee valda tulevikus uusi pakiautomaate lisanduda.
Omniva jaevõrgu juhi Eve Vuksi
sõnul muutub Omniva pakiautomaaditeenus üha paremini kättesaadavamaks ka maapiirkondades.
„On näha, et märkimisväärne hulk
aktiivseid e-ostlejaid elab just maapiirkondades, kus pakiautomaadist
puudust tuntakse. Kuna linnad on
meil juba automaatidega tihedalt
kaetud, siis tulevikus paigaldame
üha enam automaate ka asulatesse,
kus pakkide saamine ja saatmine samuti populaarne on,“ selgitas Vuks.
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Peipsimaa Muuseum Tihedal –
Mustvee valla ambitsioonikas ja uudne projekt
Tänavu juunikuus toimus
Kasepää teenuskeskuses omapärane ja tulevikku suunatud nõupidamine. Omapärane seetõttu,
et just nimelt siin, endise vallavanema kabinetis, oli kakskümmend aastat tagasi nõupidamise
päevakorras tegelikult seesama
punkt: piirkonna arendamine
ja muuseumi loomine. Need
teemad on tänini aktuaalsed,
nüüd aga sisukamad. Nõupidamisel osalenutel on olemas
seisukoht pikkadeks aastakümneteks erinevatel kultuuri- ja turismiteemadel. Mis nõupidamine
see oli, kes ja milleks kohtusid
maalilise Peipsi järve kaldal?
Kõigest sellest, aga ka Mustvee
valla ambitsioonika ja uudse
Peipsimaa muuseumiprojekti elluviimisest Tihedal rääkis meile
Mustvee valla arendusnõunik
Katrin Rajamäe. „Jaa, seda suvist
nõupidamist Kasepääl võib lugeda Peipsimaa muuseumi loomise
projekti formaalseks alguseks,”
ütles Katrin Rajamäe. „Ehkki tegelikult olid kõikidel osalenutel
oma ideed, plaanid, tegevuskava
ja seisukoht olnud juba tükk
aega varem. Peipsimaa muuseumi loomise algatusrühma
liikmed kogunesid neid jagama
Kasepääle. Kõik need inimesed
on meie piirkonnas hästi tuntud
kultuuritegelased.“
Katrin nimetas ära kõik nõupidamisel osalenud: samovaride
muuseumi eestvedaja Veronika
Kookma (MTÜ Vanausulised);
Raja Vabaajakeskuse juhataja
ja MTÜ Peipsimaa Vene Kultuuriseltsi juhatuse liige Valentina
Jazõkova; Kasepää rahvamaja
juhataja Terje Lill; Kasepää
teenuskeskuse juht Julia Guž;
Varnja vanausuliste kogukonna
esimees Zoja Kutkina; pedagoog
ja muuseumieksponaatide annetaja Inna Lamp; Peipsimaa ajaloo
asjatundja, ikoonimaalija Pimen
Sofronovi biograafia uurija ja
ajalehe Peipsirannik toimetaja
Fjodor Maspanov ning MTÜ

Peipsimaa muuseumi loomise algatusrühma osalejad päFOTO: FJOdOR MASPANOV
rast nõupidamist Kasepääl.
Peipsi Koostöö Keskuse juhatuse
liige, püsinäituse „Peipsi järve
elu tuba” arendamisega tegelev
Eeva Kirsipuu-Vadi.
„Minu kui Mustvee valla arendusnõuniku roll seisnes kõikide
ettepanekute kogumises ja läbitöötamises, et võimalikult täpselt
sõnastada meie suurprojekti
eesmärk ja ülesanded,“ jätkas
Katrin Rajamäe. „Arutasime
kõiki olemasolevaid võimalusi
luua selline unikaalne koht
kõigile huvilistele. Nõupidamisel avaldas iga osaline oma
ettekujutuse Peipsimaa-teemalisest suurimast muuseumist.
Sinna tulevad vanausuliste ja
samovaride muuseum, püsinäitus „Peipsi järve elu tuba”,
väljapanek ikoonimaalija Pimen
Sofronovist, Peipsimaa traditsioonilise köögiviljakasvatuse
ekspositsioon ning tegutsevad
töötoad ikoonimaalimise, Peipsi
köögi ja vanade käsitöövõtete
omandamiseks. See tuleb mitte
ainult kogutud eksponaatide väljapanek, vaid elav, reaalset sidet
ajaloo ja tänapäevaga esindav
panoraam, kus on võimalik paljut nii vaadata, oma kätega meisterdada kui ka maitsta. Projekti

iga osa on omamoodi huvitav ja
täieneb pidevalt uue materjaliga.
Näiteks kujuneb arvatavasti väga
põnevaks ikoonimaalija Sofronovi ekspositsioon, mille tarbeks
on Fjodor Maspanov pikka aega
materjali kogunud.“
Muuseas, meenutagem, et
tänavu septembris möödus 120
aastat Tiheda külast pärit Pimen
Sofronovi sünnist. Selles mõttes
on Mustvee vallal vedanud: mitte kusagil Peipsimaal ei ole sellist
kohta, millega oleksid seotud
korraga kaks maailmanimega
ikoonimaalijat – Frolov ja Sofronov. Kui Frolovist teame tänu
sellele, et säilinud on tema tuba
(kamber) Raja vanausuliste pühakojas, siis Sofronovist teatakse
meist siiski enam mujal – paljudes Euroopa riikides ja Ameerikas. Seega, Sofronovi muuseumi
loomise idee tema kodumaal
Tihedal on täiesti loogiline: siia
pannakse välja talle kuulunud
ikoone, kirju, fotosid ja muid
meie ajani säilinud esemeid.
Katrin Rajamäe kinnitas, et
Peipsimaa muuseumi loomise
projekti finantseerimistaotlusele Peipsiveere programmist on
juba saadud positiivne vastus.

Projekti kogumaksumus on 40
000 eurot, millest 32 000 eurot
on programmist eraldatud. Ligi
8000 eurot moodustab Mustvee
valla omafinantseering.
„Loodame,” ütles Katrin, „et
Peipsimaa muuseumi ehitustööd lähevad aasta alguses lahti. Tööde lõpp on planeeritud
mai algusesse 2019. Maikuu
jooksul sisustatakse muuseum
ja kuu lõpuks määrame täpse
päeva, millal kutsuda külalisi
Peipsimaa muuseumi pidulikule
avamisele.”
Katrin Rajamäe rääkis ka
Peipsi Vene Kultuuriseltsi projektist, mis on samuti saanud
rahastuse Peipsiveere programmist. See projekt on seotud P.
Sofronovi ekspositsiooni vahetu
kujundamise ning muuseumi
avamisürituse ettevalmistamise
ja korraldamisega järgmise aasta
mais. Ühismuuseumi loomise
teisest etapist (Tiheda koolimaja
teise korruse renoveerimine)
lubas Katrin kõnelda järgmisel
korral. Praegu on teada, et Peipsimaa muuseum on turismihooajal maist septembrini pidevalt
avatud, ülejäänud aegadel aga
ettetellimisel.
Peipsimaa muuseumil on suur
potentsiaal, kahtlemata äratab
see huvi kõige erinevamate
külastajate seas, tuues meie
juurde inimesi erinevaist Eesti
nurkadest ja välismaalt.
Materjal on ette valmistatud
Mustvee vallavalituse toetusel.
FJOdOR MASPANOV

Музей Причудья в Тихеда –
Амбициозный и перспективный проект Муствеэской волости
В июне нынешнего года в
административном здании Центра услуг Казепяэ состоялось
удивительное по своему характеру и очень перспективное по
своим замыслам совещание.
Удивительное – потому, что
именно здесь, в кабинете старейшины, двадцать лет назад на
повестке дня стоял практически
тот же самый вопрос: развитие
региона, создание музея. Эти
темы актуальны до сих пор, но,
пожалуй, они стали еще более
перспективными. Участники совещания рассматривали
проект музея, рассчитанный на
долгие десятилетия и включающий в себя разные культурные
и туристические направления.
Что это было за совещание,
кто и зачем встречался на
живописном берегу Чудского
озера? Обо всём этом, а также
о создании и реализации амбициозного и перспективного
проекта Музея Причудья в Тихеда нам рассказала советник по
развитию Муствеэской волости
Катрин Раямяэ.
«Да, формальным началом
проекта создания Музея Причудья можно считать это летнее
совещание в Казепяэ, - сказала

Катрин Раямяэ. - Однако на
самом деле идеи, мысли, планы,
видение перспективы и даже
свои разработки были у всех
участников совещания задолго
до этого момента. Члены инициативной группы по созданию
Музея Причудья собрались вместе в Казепяэ, чтобы поделиться
своими идеями и разработками.
Все эти люди хорошо известны
в нашем регионе, как активные
деятели культуры: Вероника
Коокмаа (MTÜ Vanausulised);
заведующая Раяским центром
досуга и член правления Общества русской культуры Причудья (MTÜ Peipsimaa vene
kultuuriselts) Валентина Языкова; заведующая Казепяэским
народным домом Терье Лилль;
староста Казепяэ Юлия Гуж;
председатель староверческой
общины Варнья Зоя Куткина;
педагог и дарительница музейных экспонатов Инна Ламп;
знаток истории Причудья и
исследователь биографии иконописца Пимена Софронова,
редактор газеты «Чудское побережье» Фёдор Маспанов, а
также представительница Центра трансграничного сотрудничества Чудского озера (Peipsi

koostöökeskus) Ээва КирсипууВади, занимающаяся развитием
Живой комнаты Чудского озера
(Peipsi järve elu tuba).
«Моя роль как специалиста
по развитию Муствеэской волости заключалась в том, чтобы
собрать и зафиксировать все
предложения, максимально
точно сформулировать цель и
задачи нашего большого проекта, - продолжила свой рассказ
Катрин Раямяэ. - Мы обсуждали все имеющиеся возможности
создания такого уникального
места для свободного и заинтересованного посещения всеми
желающими. Каждый участник совещания высказался о
видении своей части самого
большого музея в Причудье.
Там будет Музей самоваров,
Живая комната Чудского озера, Музей иконописца Пимена
Софронова, Музей традиционного овощеводства Причудья, а
также действующие мастерские
для мастер-классов по иконописанию, причудской кухне
и восстановлению старинных
народных промыслов Причудья. Это будет не просто демонстрация собранных музейных
экспонатов. Музей Причудья

будет живой панорамой, представляющей реальную связь
истории и современности. Там у
всех будет возможность на чтото посмотреть, что-то сделать
своими руками и продегустировать причудскую еду. Каждая
составляющая часть проекта
по-своему интересна и глубока.
Каждая страничка музея будет
постоянно дополняться новыми
материалами. Например, очень
интересным будет Музей иконописца Софронова, материалы
для которого долгие годы собирал Фёдор Маспанов».
Кстати, напомним, что в сентябре нынешнего года исполнилось 120 лет со дня рождения
нашего земляка, уроженца деревни Тихеда П.М.Софронова.
В этом смысле Муствеэской
волости повезло: нигде в Причудье нет такого места, c которым связано сразу два имени
иконописцев мирового уровня
- Фролова и Софронова. Но
если о Фролове мы знаем благодаря тому, что сохранилась
его комната (келья) в Раяском
староверческом храме, то о Софронове больше нас пока знают
за границей – во многих странах
Европы и в Америке. Так что

идея создания музея Софронова на его родине в Тихеда является вполне логичной: там будут
находиться сохранившиеся до
наших дней его вещи – иконы,
письма, фотографии и другие
предметы.
Катрин Раямяэ подтвердила, что проект создания многоцелевого Музея Причудья
уже получил положительный
ответ на заявку о финансовой
поддержке от Программы развития Причудья (Peipsiveere
programm). Общая стоимость
проекта составляет около 40
000 евро, из которых 32 000 уже
выделены Программой. Около 8
000 евро составит сумма самофинансирования из бюджета
Муствеэской волости.
«Надеемся, - сказала Катрин, - что строительство Музея
Причудья начнётся уже в начале
следующего года. Окончание
мы планируем к началу мая 2019
года, а к концу мая мы назначим
точную дату открытия Музея
Причудья».
Катрин Раямяэ также рассказала и о проекте Общества русской культуры Причудья, который тоже получил финансирование от Программы развития

Причудья. Этот проект связан
с непосредственным оформлением Музея Софронова, а также
с подготовкой и проведением
мероприятия, посвященного
открытию Музея Причудья и
120-летию иконописца в мае
будущего года. О перспективах
второго этапа общего проекта
Музея Причудья (реновирование второго этажа здания Тихедаской школы) Катрин обещала
рассказать в следующий раз. А
пока стало известно, что Музей
Причудья будет постоянно
открыт в туристический сезон
с мая по сентябрь, в остальное
время – по предварительным
заявкам.
Музей Причудья несёт в себе
большой потенциал и, безусловно, вызовет интерес у самых
разных категорий посетителей,
привлечёт в наш регион гостей
из разных уголков Эстонии и
из-за рубежа.
Материал подготовлен
при поддержке Муствеэского
волостного правления.
ФёДОР МАСПАНОВ
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Algklasside tegus november
Avinurme gümnaasiumis
November on rikas erinevate tähtpäevade poolest. Siia
mahuvad hingedepäev, isadepäev, mardi- ja kadripäev. Kolm
viimast tähtpäeva on andnud
põhjust koos isadega midagi ette
võtta ning hoida au sees rahvatraditsioone.
Isadepäeva pidasime juba neljandat aastat sportlikult. Algklassiõpilased koos isade, vanaisade,
onude ja vanemate vendadega
kogunesid 8. novembri õhtul
Avinurme gümnaasiumi spordihoonesse. Mõõtu sai võtta erinevates teatevõistlustes, kus pandi
proovile täpsus ja osavus, aga
ka koostööoskus. Tuli nuputada
mõistatusi ning isad tuletasid
meelde kooliaegse lõbusa ajaviite: paberlennukite voltimise,
et koos lastega paberlennukite
lennutamise võistlus maha pidada. Ka tuntud mäng „Jõkke-

kaldale“ tekitas suurt elevust.
Kõik osalejad said premeeritud
puuviljaga ning täiskasvanud
osalejad kiidukirjaga.
Järgmisel hommikul, mardilaupäeval, ootasid õpetajad lapsi
kostümeeritult kooli uksel. Kõik
tublid „mardid“, kes olid temaatilistes riietes, pääsesid kooli-

majja läbi vedrutoru pugedes,
teised vitsutati vitsaga tubliks
ja terveks mardiks. Vastuvõtust
ei pääsenud ka põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilased. Vahetundides mängiti vanu rahvamänge,
katsuti jõudu kukepoksis ning
vähijooksus. Tundides vesteldi
mardipäeva traditsioonidest,

Õppereis Soome

lauldi, tantsiti. Päeva lõpus said
laste endi valitud parimad „mardid“ ka autasud.
Kadripäeva pidasime 23. novembril samuti stiilipäevana, kus
sarnaselt mardipäevale ootasid
koolitulijaid juba uksel üllatused.
Traditsioonide tutvustamine,
laulu- ja tantsumängud olid selgi
päeval olulisel kohal. Seekord
aga käidi ka põhikooli klassides
ja õpetajate toas santi jooksmas.
Õpetajad pidid olema leidlikud
mõistatuste ära arvamises ja
osavad „Nööbimängus“. Toreda
päeva preemiaks said õpilased
rohkelt maiustusi ning stiilsed
ja vahvad kadrid diplomiga
tänatud.
Toredad üritused rikastasid
koolipäevi ning tõid pimedal hingede ajal kõigile sära silmadesse.
Avinurme gümnaasiumi
klassiõpetaja KAIEL ALTPERE

Tegemistest Avinurme lasteaias
Selle õppeaasta teema on
„Hoian ennast ja teisi” õpetamaks
lapsi hoidma oma tervist ning
hoolivalt suhtuma ümbritsevasse
keskkonda ja kaaslastesse.
Sellest õppeaastast on lasteaia
õppekavas inglise keel koolieelikutele. Inglise keelt käib lastele
õpetamas Kristi Lõbu Avinurme
gümnaasiumist. Juba mitu aastat
saavad koolieelikud ka koostöös
Avinurme ujulaga mängulist
ujumisõpet.

Selleks, et lasteaiaelu ikka
põnevam oleks, oleme kutsunud lastele erinevaid külalisi.
Septembrist alates on meil külas
käinud Onu Ervini Lasteteater,
lasteteater Rõõmulill, planetaarium, mardipäeval Iisaku lasteaed, päästjad ja „Tulest targem”
vanemale rühmale, esmaabist
rääkis Pipi. KIK-i projektiga käisid aiarühmad osalemas Tartu
loodusmaja õppeprogrammides.
Suur aitäh Tiheda lasteaiale ja

Marisele toreda koolieelikutele
suunatud tervise- ja ohutuspäeva korraldamise eest! Oktoobris
toimus lastevanematele Tiina
Kallavuse koolitus „Tänapäeva
laps ja meie kooskasvamised”.
Vanapaberi kogumisaktsiooniga
liitusid sel korral ka valla teised
raamatukogud. Kokku saime 6,3
t vanapaberit, mille vastu saime
106 kg erinevat joonistus- ja
meisterduspaberit.
Detsembris asuvad aga laste-

aia ümber ja sees tööle usinad
päkapikud.
Ees ootavad advendihommikud, Rakvere teatri jõuluetenduse
ühiskülastus 12. detsembril,
jõululaat 13. detsembril algusega kell 15.00 ja jõulupeod 19.
detsembril kell 15.30 Lepatriinudel ja 17.00 Krõllidel ning 20.
detsembril kell 16.00 Pokudel.
Kohtumiseni Avinurme lasteaias!
URSULA ORASTU

Avinurme pensionärid Iisaku muuseumis
Meie agar kultuurijuht Toomas
Tikerperi korraldas ekskursiooni
Iisakusse. Parajasti niipalju oli sõita soovijaid, kui mitu istekohta on
Kalev Zilinski bussis. Olen rohkem
kui kümme korda Iisaku muuseumis käinud. Alati on huvitav
olnud. Enamasti on aeg kulunud
kodu- uurijate ja muinsuskaitsjate
ettekannete kuulamisele. Sel korral kuulasime vähem ja vaatasime
rohkem. Avastasin väga palju uut
ja huvitavat, mida varem polnud
kuulnud-näinud. Ikka väga edukalt toimetavad Iisaku muuseumi
töötajad. Peamaja ukse juures
oli RAHAAUTOMAAT, millest oli
võimalik Iisaku ja Kuremäe meenemünte saada, lausa kuldseid.
Samas oli uusi infovoldikuid,
mida mul veel polnud. Alumise
korruse suure saali keskel istuvad
poluvernikute igapäeva rahvuslikes riietes naiste kujud käsitööd
tegemas. Samas on palju stende
POLUVERNIKUTE elu kirjeldustega. Ja klaaskapp täies pikkuses ja
rahvariiete hiilguses noorpaariga.
Poluvernikud olid vadja päritolu
rahvakild, kes algul elaski Iisaku
ümbruse külades. Nad olid vene
õigeusku, aga käisid luterikirikus
sellepärast kutsuti neid pooleusulised (poluvertsõ). Aja jooksul võtsid poluvernikud Iisakus
omaks rohkem eesti kultuuri ja
keele, ning nüüd pole neid teiste
hulgas võimalik eristada. Suures
saalis olid väljapanekud vadjalastest Alutagusel, õigeusu vitriin
ja vene tuba ikooniga. Peamaja
tutvustas muuseumi juhataja
Marika Oolberg. Saime teada, et
arheoloogiliste väljakaevamiste
kord näeb ette, et leitud esemed
kontrollitakse hoolega, leiupaik
kaardistatakse ning peale põhjaliku uurimist, otsustatakse leiu
tähtsuse järgi, kus seda edaspidi
hoiustatakse. Kas saab selle eksponeerimise õiguse mõni suurem
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muuseum nagu näiteks ERM või
antakse see õigus kohalikule muuseumile. Sestap oli minu jaoks
esmakordselt kuulda ja näha
sellised muistsed naise iluasjad
nagu OIMURÕNGAD.
Muuseumi alumisel korrusel
on vana koolituba, tuletõrjetuba,
meistrite tuba, rehetuba vanaaegsete tarberiistadega ja loodustuba.
Koolitoas kuulasime ja laulsime
kaasa „Ema südant“. Selle mitmeid inimpõlvi vaimustanud
laulu viisi autor on Iisaku koolmeister Robert Theodor Hansen.
Iisaku segakoor läks Hanseni
juhatusel Tallinnasse laulupeole
ja seal nad selle esmaettekande
tegidki. Seal kuulis seda ka Vene
tsaari vend oma perega. See läks
talle nii hinge, et ta palus laulu
sõnu vene keelde tõlkida, ning
soovis laulu nooti endale. Kiiresti
kirjutati noot ümber ja saadeti
talle Narva järele. Meistrite toa
sepikoja väljapanek oli saadud
kunagise sepa suguvõsalt, nende
esiisale oli kogunisti antud sepatöö sertifikaat. Kena oli kuulata
sepatöö helisid, ikka kilks-kõlks.
Kui vaene talurahvas ei saanud
sulast pidada, siis SAAPASULANE
oli tal ometi abiks säärikute jalast
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Mustvee Valla TEATAJA

võtmisel. Pritsimeeste toas juhtis
giid meie tähelepanu noodikirja
pandud signaalidele : APPI! Tulge
appi!, ANNA VETT!, PUMPA!, VALVEL!. Mulle meenusid omaaegsed
pioneerilaagrite fanfaarisignaalid
ÄRATUS, KOGUNEDA, SÖÖMA,
HÄIRE jne.
Muuseumi teise korruse kaminasaalis oli KAITSELIIDU 100
aasta tegevust kajastav juubelinäitus. Käisime ka kooliõpetaja
korteris. Jälle oli eksponaat, mida
ma varem polnud näinud, nimelt
MUTINAHAST kasukas saledale
prouale. Ja see polnud veel kõik
selle muuseumiga. Panime riidesse ja kulgesime üle tee uude
majja, õigemini renoveeritud
hoonesse. Esimese sissekäigu
juures oli silt NÄITUSESAAL RAAMATUKOGU ja teist ust kaunistas
viide PAK MUUSEUMI PEOSAAL.
Olgu kohe lisatud, et tegu pole külaraamatukoguga, vaid muuseumi
koguga, kus on olemas vajalikud
raamatud, teatmeteosed ja ka
arvuti kasutamise võimalus kodu-uurijatele, perekonnalugude
kirjutajatele jne.
Meie külastuse ajal oli avatud
kolm näitust. Esimene kuulus
Hille Väljaotsa teemanttikandi

tehnikas piltidele. Midagi nii
suurejoonelist ja säravat polnud ma varem näinud. Teisena
imetlesime Zlata Šarina villaakvarelle. Proua Zlata ei tee oma
kunstiteoseid müügiks, ikka enda
südamerõõmuks. Kolmas näitus
oli Lohusuust pärit käsitöömeistri
Helve Ploomi töödest. See osavate
kätega naine valdab lilltikandit,
broderiid, rišeljööd, pilutikandit,
hardangerit e võrkpilutikandit
ja muudki.“ Käsitöö on imeline maailm“, on öelnud proua
Ploom. Muuseumi varahoidja
Liivi Mölderi kabineti juures olid
mitmel riiulil kenad koorekannud
ja pehmed mänguasjad. Nägin
päkapikkugi piilumas. Kui olime
piisavalt ohhetanud ja ahhetanud,
kuivõrd ilus oli selles uues majas,
siis paluti meid lauda vestlusringi.
Proua Oolberg pakkus muuseumi
naiste kätega valminud karaskit,
millesse ta oli segatud kõike head
ja kasuliku: kohupiim, keefir,
suhkur – sool, nisujahu, odrapüül, muna, jõhvikad ja mooniseemned. Olgu lisatud, et Iisaku
muuseumi naised on oma asutuse
nime alati kõrgel hoidnud. Igasugustes projektides kaasalöömine on ikka tunnustust toonud.
Suurema vaeva nägijad on pikki
aastaid olnud ikka varahoidja
Liivi Mölder ja pedagoog Anne
Nurgamaa. Oli ilus päev Iisakus.
Kui koju jõudsin, vaatasin, mis
värvi on meie portselannõude
firmamärgid. Kui on punane, siis
on kõrge kvaliteet, kui roheline
ja sinine, siis kvaliteet madalam.
Punaseid firmamärke ikka leidsin.
Jällegi hea teadmine, mille sain
Iisakust kaasa. Meie reisiseltskond otsustas, et kevadel lähme
Eesti Rahva Muuseumi. Kes aga
pole veel Iisaku muuseumis käinud, võtku igatahes see teekond
ette. Uskuge, te ei kahetse.
ELLE-VAIKE KIIK

Oktoobri lõpus käisid noorsootöötajad tutvumas noorsootööga Kaarina linnas. Mustvee
valla kolmele noorele anti ka
võimalus reisist osa võtta. Meie
reis algas 28. oktoobril Lohusuust. Bussi marsruut kulges
Mustvee-Jõgeva-Tallinn. Sealt
koos Jõgevamaa noorsootöötajatega liikusime edasi laevaga.
Ööbimiskohta jõudsime hilja
õhtul, kus meid võttis vastu
noorsootöötaja Jere. Järgmisel
päeval oli meil võimalus tutvuda
Kaarina noortekeskustega. Neid
oli viis ja kõik noortekeskused
olid nii teemalt kui ka sisult
erinevad. Samuti saime teada,
kuidas käib noorsootöö koolis,
raamatukogus ja noortekeskus
ning kui hästi neil koostöö sujub.
Teise päeva hommikul võttis
meid vastu linnapea Harri Virta,
kes tutvustas meile Kaarinat.
Peale lühitutvustust Kaarinast
viidi meid Vuolahti laagriplatsile, kus toimuvad üritused
aastaringselt. Laagriplatsil olid
kämpingud ja peamaja ning
see asus looduskaunis kohas.
Pärast seda tehti meile väike

ekskursioon Kaarina piirkonnas.
Meie üllatuseks tegeleb ka väga
aktiivselt kirik noorsootööga.
Samuti pööratakse Soomes tähelepanu noorte sulandumisega
kohalikku kogukonda. Neil on
Tüdrukute kodu, kus tegeletakse
tütarlaste hakkama saamisega
kohalikus ühiskonnas. Avalikud
korvpalliplatsid, kus mängib
muusika ja iga möödaminev
noor saab mängust osa võtta
on organiseeritud ja nad ise
nimetavad seda „Yökoris”. Pärast seda veetsime Turus vaba
aega. Meiega ühinesid Kaarina
noortevolikogu liikmed. Käisime
koos õhtust söömas ja kinos. Kolmanda päeva hommikul jätsime
oma võõrustajatega hüvasti. Oli
isegi natuke kurb, sest vastuvõtt
oli soe ja siiras. Alustasime oma
reisi tagasi. Koju jõudsime õhtu
eel. Õppereis oli muljetavaldav
ja hariv. Nii mõnestki asjast saaks
eeskuju võtta, aga nii mõneski
asjas oleme neist ees.
Lohusuu noorteka noored,
MIKOLA FOROSTOVETS,
KRISTOFER KIVI ja
LAURA ALTMÄE

Pilguheit möödunud sügisele
Lohusuu Kooli õpilaste
silmade läbi
Sügis on möödas ja talv käes.
Lohusuu Kooli 5. klassi õpilased
panid kirja neile kõige enam
meelde jäänud sündmused.
Kooli spordipäev
10. oktoobril toimus meie
kooli spordipäev.
Spordipäeva korraldasid õpilastele meie omad õpetajad ja
osalesid kõik, kes sellel päeval
koolis olid.
Kavas oli seitse erinevat ala.
Võisteldi viie meeskonnana.
Mõõtu tuli võtta kotijooksus, 20
m sprindis koos nimede kirjutamisega, spordialede nimedega
pusle kokkupanemises, toolimängus, keeglis, noolemängus
ja asjade meelespidamises.
Esimese koha võitnud meeskonna liikmed said autasustamisel mapid, teise koha omanikud
suured markerid ja kolmandale
kohale tulnud said joonlauad.
RASMUS KIVI
Sügislaat
19. oktoobril toimus koolis
sügislaat. Kõik, kes sellest osa
võtsid, olid midagi müügiks

küpsetanud või meisterdanud.
Küpsetisi sai ka tasuta proovida.
Laata korraldas huvikeskus.
Lisaks koolilastele võttis laadast
osa ka külarahvas.
Laadale toodud küpsetiste ja
hoidiste vahel oli korraldatud
konkurss. Võitjad said ilusad
kingikotid. Teistele osavõtjatele
olid tänukirjad ja šokolaadid.
Müüjad teenisid ka kena kasumi.
Oli igati tore üritus.
NELE METSALU
Suur Peeter ja Väike Peeter
31. oktoobril esines meie koolis näitleja Heino Seljamaa oma
etendusega „Suur Peeter ja Väike
Peeter’’. Õpetajad olid meile selle
etenduse organiseerinud.
Etenduses mängis Heino Seljamaa oma nukkudega. Ta tegi
seda naljakalt. Lugu ise oli huvitav ja õpetlik. Mulle meeldis see,
et oli lõbus, häiris aga, et saalis
karjuti ning räägiti vahele.
KAROLINA VESSELOVA
Ilusat lähenevat jõuluaega
soovib Lohusuu Kooli pere

Naabrivalve – hooli, märka,
reageeri
Hiljuti allkirjastati vallas neljapoolne leping vallavalitsuse,
politsei, Eesti Naabrivalve ja
Omedu küla Metsanurga naabrivalve sektori vahel. Algselt oli
liitujaid 18 majapidamist, millele
hiljem lisandus veel kaks.
Piirkonnavanema Ivar Kalme
sõnul tekkis mõte naabrivalvest
juba mõnda aega tagasi. Sooviks
oli hoida naabritega tihedamat
kontakti üheskoos kuriteoõnnetusse panustades ja ohu korral
üksteist abistades. Kaasa aitas
ka meediast saadud info mujal
toimuvate varguste ja huligaansuste kohta. Lisaboonuseks on
Naabrivalve liikumisega kaasnev
ühtekuuluvustunne ja ühise
tegutsemise rõõm. Paigaldatud naabrivalve sildid annavad
teada, et piirkonna inimesed
suhtlevad omavahel ja hoolivad
üksteisest. Naabrivalvega liitumine on odavaim turvalisuse
tõstmise viis.
Naabrivalve liitumislepingule

kirjutasid alla lisaks uuele piirkonna vanemale Ivar Kalmele
Mustvee vallavanem Jüri Morozov, Tartu politsei jaoskonna
juht Veiko Järva ja Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.
Kui Sina aitad naabrit, aitab
tema Sind.
Sõbralik naeratus ja TERE
naabrile on esimene samm, et
muuta tõeliseks koduks piirkond,
kus elate.
Naabrivalvega liitumisest huvitujad leiavad ka vajalikku infot
MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt: www.naabrivalve.ee.
JÜRI SIIM,
Eesti Naabrivalve
maakondlik arendusjuht
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LEADER-meede ootab projektitaotlusi!
2019. aasta jaanuaris on avatud Jõgevamaa Koostöökoja ja Peipsi
Kalanudspiirkonna Arendajate Kogu taotlusvoorud.
Jõgevamaa Koostöökoja LEADER-meetme taotlusi saab esitada
7–14 jaanuar (kell 14.59) nii ettevõtluse, kogukondade, kui
ühistegevuste meetmetesse. Materjalid leiate Jõgevamaa Koostöökoja
kodulehelt: http://jogevamaa.com/projektid/taotlemine/ Taotleda
saavad Mustvee vallas Kasepää, Saare ja Mustvee piirkondade
organisatsioonid. Taotlemine toimub e-pria keskkonnas.
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ootab taotlusi 11–18
jaanuar kell 17.00 e-posti teel kersti@pkak.ee või posti teel aadressil
Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa, 49503. Toetatavad
tegevussuunad on:
1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
2. Majandustegevuse mitmekesistamine
3. Kalasadamate uuendamine
4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse
asustamine riikliku majandamiskava alusel
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja
merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside
ja merendustegevuse juhtimine
Täpsem info Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
kodulehelt: http://pkak.ee/. Taotleda saavad Mustvee vallast Mustvee,
Kasepää, Saare ja Lohusuu piirkondade taotlejad.

Teavitus korraldatud jäätmeveo
hinnamuutustest alates 1. jaanuarist 2019
Avinurme, Saare ja Mustvee
jäätmeveopiirkonnas
Mustvee vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu
ehitisena Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva
tn 65 asuva elamu mõttelise osa suurusega 2/5 (ehitisregistri kood
120715844). Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult Mustvee Vallavalitsusele
kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest.
Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu kehtestas
28.11.2018 otsusega nr 74 Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu, millega on võimalik tutvuda Mustvee
Vallavalitsuse majandusosakonnas ja aadressil mustveevald.kovtp.ee
Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu algatas
28.11.2018 otsusega nr 75 Lohusuu alevikus Kala tn 31 katastriüksuse
detailplaneeringu eesmärgiga määrata maaüksusele ehitusõigus
üksikelamu ja seda teenindavate ehitiste rajamiseks. Planeeritava ala
suurus on ca 0,5 ha. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda aadressil
mustveevald.kovtp.ee

Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
10.09.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati
27.11.2018 otsusega nr 1.
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt
jäätmeseadusele piirkondade Avinurme, Saare ja Mustvee esindajana
korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells
AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks
ja vedamiseks vahemikul 01.10.2016–30.09.2021.
Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehooldus-eeskirjadele
on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude
muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud
objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna
enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise,
taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.
Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS kodulehel ja
avaldatakse Mustvee valla kodulehel.
Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse teavitus koos hinnakirjaga
ka personaalselt.
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Mustvee EELK kirikus on jõulupühadel kirikut kaunisFOTO: ANU OTS
tamas Jõulusõim.

Jõulujumalateenistused
24. detsember
24. detsember
24. detsember
24. detsember
25. detsember
25. detsember
26. detsember
31. detsember
31. detsember
31. detsember
1. jaanuar kell

kell 14.00
kell 14.00
kell 17.00
kell 17.00
kell 10.30
kell 16.30
kell 17.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 17.00
00.15

1. jaanuar kell 10.30

Lohusuu kirik
Torma kirik
Mustvee Luteri kirik
Mustvee Betaania kogudus
Mustvee Luteri kirik
Lohusuu kirik
Mustvee Luteri kirik
Torma kirik
Lohusuu kirik
Mustvee Luteri kirik
Mustvee Luteri kirikus
uusaasta tervituspalvus
Mustvee Luteri kirik

VALLAVALITSUSES JA VALLAVOLIKOGUS
Vallavalitsuses 5. novembril
• Kõveriku külas Rakvere tänava
ruumikuju muutmine
• Üldplaneeringu põhilahendust
muutva detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine
• Ulvi külas Laekannu tee 10
asuva kortermaja tulevik
• Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine ja arvamuse andmine hoonestusõiguse
seadmise võimalikkuse kohta
• Nõusoleku andmine tehnorajatise paigaldamiseks Mustvee
linnas
• Hoonestusõiguse seadmine AS
Emajõe Veevärk kasuks
• Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks
• Projekteerimistingimuste väljastamine üksikelamu püstitamiseks Sarapuu k/ü Kasepää
küla
• Ehitusloa väljastamine büroohoone püstitamiseks Kaalumaja
k/ü Maetsma küla
• Kasutusloa väljastamine kirikuhoone katuse rekonstrueerimisele Lohu tn 1 Mustvee linn
• Hooldekodu kohamaksu tasumine
• Mustvee vallavalitsuse
16.05.2018 korralduse nr
2-3/196 „Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele
määramine ja üldhooldusteenuse eest tasumine“ muutmine
• Vaide läbivaatamine ja hooldajatoetuse määramine
• Mustvee vallavalitsuse
14.02.2018 määruse nr 4
„Mustvee muusika- ja kunstikooli õppe- ja kohatasu suuruse
kinnitamine ning tasumise
kord“ muutmine
• Huvitegevuses osalemise toetus
• Hoolekogu koosseisu kinnitamine Peipsi gümnaasiumis

• Laekunud avaldused
• SA Avinurme Elulaadikeskus
nõukogusse valla esindaja nimetamine
• Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusel koondamise tõttu ametist vabastavatele
teenistujatele täiendava hüvitise maksmine
• Munitsipaaleluruumi üürile
andmine
• Mustvee Vallavara põhimäärus
Vallavalitsuses 15. novembril
• Mustvee valla spordikeskuse
põhimäärus
• Teenuse eest tasumine
• Ehituslubade väljastamine
puurkaevule Kulli k/ü Vadi
küla; Vilu k/ü Vilusi küla ja
depoohoone laiendamine Tööstuse tn 1 Avinurme alevik
• Projekteerimistingimuste väljastamine üksikelamu püstitamiseks Pihkva tn 97b Mustvee
linn
• Hankemenetluse korraldamine
sõiduautode parkla ehitamiseks
Narva tn 16 Mustvee linn
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Kalda tn 126
Raja küla
• Mustvee vallavalitsuse
06.09.2018 korralduse nr 404
muutmine
• Peremehetu ehitise väljaselgitamine Pihkva tn 65 Mustvee
linn – volikogu eelnõu
• Segaolmejäätmete veohinna
kooskõlastamine
• Korraldatud jäätmeveo graafiku
muutmine, erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine
korraldatud jäätmeveost
• Nõusolek puude maha võtmiseks
• Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine korteriomandi

seadmiseks
• To r m a v a l l a v a l i t s u s e
07.11.2017 korralduse nr 363
„Maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse ja tingimuste kohta“ muutmine
• Maamaksumäärade kehtestamine – volikogu eelnõu
• Detailplaneeringu koostamise
algatamine Kala tn 31 Lohusuu
alevik
• Sotsiaaleluruumi üürilepingute
pikendamine
• Hinnapakkumuse kinnitamine
(lumetõrje)
• Hinnapakkumuse kinnitamine
(kruusateede remont)
• Mustvee valla noortekeskuse
põhimäärus
• Konkursikomisjoni moodustamine Mustvee valla noortekeskuse juhataja ametikoha
täitmiseks
• Konkursi korraldamine Mustvee valla noortekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks
• Hoolekogu koosseisu kinnitamine Avinurme gümnaasiumis
• Mustvee valla tunnustamise
kord
• Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Voore Põhikooli hoolekogu
esinaise Evelyn Sepa taotlus
• Informatsiooniks ja arutamiseks
Vallavalitsuses 23. novembril
• Mustvee valla raamatukogude
ümberkorraldamine – volikogu
eelnõu
• Koduteenuse määramine
• Hooldaja ja hooldajatoetuse
määramine
• Vallavara võõrandamine Voore
keskus 6-8, Voore keskus 6-9,
Voore keskus 6-11 Voore küla

– volikogu eelnõu
• Mustvee vallavalitsuse
15.03.2018 korralduse nr 81
muutmine
• Ehitusloa väljastamine puurkaevule Heleni k/ü Ninasi küla
• Kasutuslubade väljastamine
hosteli laiendatud osale Narva
tn 9c Mustvee linn ja lasteaia
rekonstrueerimisel Sõpruse 88
Tiheda küla
• Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine – volikogu eelnõu
• Lihtmenetlusega riigihanke
„Mustvee kultuurikeskuse kinosüsteemi hange“ pakkujate
kvalifitseerimine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine, eduka
pakkumuse kinnitamine
• Mustvee vallavalitsuse hallatava asutuse Kasepää rahvamaja
ümberkorraldamine – volikogu
eelnõu
• Raha eraldamine reservfondist
• Mustvee valla 2018. aasta IV
lisaeelarve – volikogu eelnõu
• Mustvee valla 2019. a eelarve
– volikogule tutvumiseks
• Arutamiseks ja informatsiooniks:
Maa riigi omandisse jätmine
MTÜde toetuste menetlemise
komisjoni ettepanekud 2019. a
eelarvesse
Jõgevamaa arengustrateegia
tegevuskava Mustvee valla sisend
Haridusvaldkonna 2019. a
tegevuskava
Vallavalitsuses 26. novembril
• SA Avinurme Elulaadikeskus
nõukogusse valla esindaja nimetamine
• Segaolmejäätmete veohinna
kooskõlastamine, ettekandja
Jüri Morozov

Vallavalitsuses 29. novembril
• Ravimitoetuse mittemaksmine
• Hooldaja ja hooldajatoetuse
määramine
• Koduteenuse osutamine
• Kasutusloa väljastamine noorkarjalaut Männikuvälja k/ü
Kärasi küla
• Ehitusloa väljastamine lasteaia
harjutamisradade paigaldamiseks Siili k/ü Kääpa küla
• Arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmise kohta
• Arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse
kohta
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Hanke „Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava koostamine”
• Avatud riigihanke korraldamine
• Lihthanke „Mustvee vallale
elektrienergia ostmine 2019.
aastaks“ korraldamine
• Hinnapakkumuse kinnitamine
teede talihooldel
• Voore Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
• Vaide tagastamine
• Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Raha eraldamine reservfondist
• Kriisikomisjoni koosseisu muutmine
Vallavolikogus 28. novembril
Istungist võttis osa18 volikogu
liiget
• Mustvee valla 2019. aasta eelarve tutvustamine
• Mustvee valla 4. lisaeelarve
võeti vastu 14 poolthäälega
• Mustvee vallavalitsuse hallatava
asutuse Kasepää rahvamaja
ümberkorraldamine, informatsiooniks

• Mustvee valla tunnustamise
kord võeti vastu 18 poolthäälega
• Maamaksumäärade kehtestamine võeti vastu 18 poolt häälega
• Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine võeti
vastu 17 poolthäälega
• Lohusuu alevikus Kala tn 31
katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine võeti
vastu 18 poolthäälega
• Peremehetu ehitise väljaselgitamine võeti vastu 18 poolthäälega
• Mustvee valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamise otsus
võeti vastu 15 poolthäälega
• Kultuurikomisjoni koosseisu
muutmine, uueks liikmeks valiti
16 poolthäälega Andri Plato
• Vallavara võõrandamine otsustuskorras Voore keskus 6
-8, Voore keskus 6-9 ja Voore
keskus 6-11 võeti vastu 16
poolthäälega
• Enn Kurg jagas informatsiooni
Mustvee ÜVK opereerimise üle
andmisest AS-ile Emajõe Veevärk
• Fraktsiooni kinnitamata jätmise
otsus võeti vastu 11 poolthäälega
• Komisjonides päevakorral:
vallavolikogu komisjonide
esimehed andsid ülevaated
komisjonides toimunust
• Vallavalitsuse info – vallavanem
Jüri Morozov andis ülevaate
vallavalitsuses toimunust, maakonna tegevustest, Peipsimaa
koostööst, majandusvaldkonna
reformist, soojamajanduse hanke väljakuulutamine
Järgmine vallavolikogu 28.12
kell 10.00
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Üritused

13. detsember 2018 – 15. jaanuar 2019
13.–16. detsember kell 18.00–21.00
13. detsember kell 18.00
13. detsember kell 15.00–17.45
14. detsember kell 11.00–14.00
14. detsember kell 18.30
15. detsember kell 10.00–15.00
16. detsember kell 11.00–14.00
16. detsember kell 16.00
17. detsember kell 11.00

17. detsember kell 12.00

17. detsember kell 18.30
17.–19. detsember kell 10.00
18. detsember kell 14.00
19. detsember kell 16.00

19.detsember kell 19.00
20. detsember kell 13.00
21. detsember kell 18.30
21. detsember kell 18.00
22. detsember kell 15.00
23. detsember kell 10.00
23. detsember kell 12.00
28. detsember kell 19.00
28. detsember kell 19.00
31. detsember kell 21.00
12. jaanuar kell 19.00

Jõuluküla
Kasepää rahvamajas
lasteringide jõulupidu
Mustvee kultuurikeskuses
Jõululaat
Avinurme lasteaias
Kooli Jõululaat
Avinurme gümnaasiumis
Film „Eia jõulud
Tondikakul“ Avinurme
kultuurikeskuses
Juuniorliiga MV
mudelismis
Voore põhikoolis
Kääpa OTT-i jõululaat
Saare rahvamajas
III advendiküünla
süütamine Mustvee
Betaania koguduses
Saare piirkonna
koduste laste jõulupidu
Voore
aktiviseerimiskeskuses
Kontsert „Loore Martma
ja seitse sõpra“
Avinurme
kultuurikeskuses
Film „Elu hammasratastel“
Saare rahvamajas
Jõulukohvik
Mustvee kultuurikeskuses
Eakate jõulupidu
Saare rahvamajas
Mustvee muusikakooli
Avinurme õpilaste
kontsert Avinurme
kultuurikeskuses
Ott Lepland kvartett
Mustvee kultuurikeskuses
Avinurme pensionäride
jõulupidu
Elulaadikeskuses
Film „Talvelugu“
Avinurme
kultuurikeskuses
Avinurme meeskoori
jõulukontsert
Saare rahvamajas
Eakate jõulupidu
Voore
aktiviseerimiskeskuses
Perede jõuluhommik
Saare rahvamajas
Film „Eia jõulud
Tondikakul“
Saare rahvamajas
Aastalõpupidu
Avinurme
kultuurikeskuses
Aastalõpupidu
Mustvee kultuurikeskuses
Aastavahetuse pidu
Voore
aktiviseerimiskeskuses
Uusaastapidu vana
kalendri järgi
Mustvee kultuurikeskuses
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Mustvee spordihoones on reedeti
võimalik kasutada SAUNATEENUSEID.
MEHED kell 16–17

MÄLESTAME NOVEMBRIS
LAHKUNUD VALLAKODANIKKE
AINO KANGUR
ELVE LIIAS
STEPANIDA BORODINA

19.11.1928 – 01.11.2018
14.01.1943 – 05.11.2018
25.11.1935 – 08.11.2018

NAISED kell 17–18

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
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