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Avinurme kultuurikeskuse tegus aasta –
tagasivaade 2020. aastale

Vallavanema veerg

Käes on aasta pimedaim, ent
kauneim aeg – kõikjal sätendavad jõulutuled ja inimesed on
kaunite pühade ootuses. Kuid sel
aastal on kõik teisiti ... ka jõulukuu tegemised, sest maailm meie
ümber on muutunud ning võidukäiku teinud ja inimeste tervist
laastav viirus ei taha kuidagi alla
anda. Kevadel oli lootus, et elu
saab jätkuda tavapärases rütmis
ja me ei pea elama hirmu tähe
all, aga olukord pole paraku
kiita. „Uus normaalsus”– elu
maskides – saadab meie igapäevaseid toimetusi ja samme. Aga
lootma peab, et uus aasta toob
siiski helgemaid noote ja piirangud saavad leevendust.
Kui sirvisin meie kultuurikeskuse aastakalendrit ja vaatasin,
kui palju plaanitust sai teoks ja
mis ootelehele jäi, siis on tehtudtegemata sündmusi pea pooleks,
ootele on jäänud plaanid, mis
said keelu koroonaviiruse tõttu.
Aasta alguses sai meie maja
võõrustada vabariigi aastapäevast ja vallavanema vastuvõtust
osavõtjaid, oli toredaid kontserte
ja vahetult enne koroona tulekut
jõudis Avinurme naiskoor ära
pidada ka oma 30. tegevusaasta
juubelipeo, mis oli särav sõna
otseses ja kaudses mõttes.
Terve aasta vältel on pea iga
kuu olnud üleval tutvumiseksvaatamiseks uus näitus alates
kaunist käsitööst lõpetades väga
informatiivsete Eesti Panga, Rahvakultuurikeskuse või Eesti Filmimuuseumi ja Eesti Vabaõhumuuseumi koostöös valminud
„Eesti. Talu. Film” näitusega. 10.
detsembrist alates on võimalik
tutvuda Keila käsitööringi käsitöönäitusega, mis jääb avatuks
8. jaanuarini.
Südamest kahju on, et pidamata jäid ka Avinurme tünnilaat
oma tuntud headuses ja kultuurikeskuse poolt rahvamaja
päeva raames toimuma pidanud
sügislaat.
Olime planeerinud osavõttu
sel aastal ka Eesti rahvamajade
päevast ja kõik ettevalmistused

Vaid paar nädalat on uue
2021. aastani minna. On
aasta kõige pimedam aeg.
Oleme selle valgustamiseks
süüdanud advendiküünlad
ja ootame, et kasvõi kübeke
lund tuleks ja maa valgeks
teeks. Päkapikud on tööle
asunud, rõõmustavad lapsi
ning pakuvad vanematele põnevust. Headele lastele poetatakse sussi sisse maiustusi ja
mõnele võrukaelale võib-olla
vahel ka sibulat.
Mööduv aasta on olnud
karm. Paljud plaanitud toimetamised on tegemata jäetud ja vähe on neid, keda
koroonaviirus puutumata on
jätnud. Paljudel on mure lähedaste pärast, kellega soovitud ja harjumuspärasel viisil
suhelda ei saa. Kindlasti on
kõige raskem neil, kes sunnitud isolatsioonis üksi olema.
Eriti raske on see jõulu ajal,
mis on ju traditsiooniliselt
lähedastega kokkusaamise
ja koosolemise aeg. Paraku
ei ole viirus taandunud, vaid
ründab hoopis vihasemalt.
Ilmselt läheb veel aega, kuni
vaktsiin saabub ja loodetavasti viiruse murrab. Seniks
peame olema ettevaatlikud.

selleks olid tehtud, aga taas ...
ikka see viirus, mis ei lubanud
inimesi hulgakesi kokku kutsuda. Uudse sündmusena pidasime oktoobrikuus täiskasvanud
õppija nädalat, mil iga päev oli
soovijatel võimalus osa võtta erinevatest põnevatest töötubadest
ja selline vahva nädal on ka uue
aasta plaanides sees.
Augustikuus olid meie juures
laagris Lauri Väinmaa meistrikursusest ja Tallinna ülikooli seene- ja looduslaagrist osavõtjad ja
nende laagrite lõpptulemusi –
noorte andekate pianistide kontserti ja seenenäitust oli ka kõigil
soovijatel võimalik kuulda-näha.
Täissaalile ja lisaistekohtadega
toimus ülimenukas Margus Tabori monoetendus „Mamma lood”,
mida tuldi vaatama lähemalt ja
kaugemalt.
Kevadine Avijõe kanuumatk
ja traditsiooniline tantsuõhtu
kultuurikeskuses tuli viiruse
tõttu samuti sügisesse lükata ja
seekord said tantsujalga keerutada vaid kanuumatkast osavõtjad.
Oleme püüdnud jätkata ka
„Kapituulutamist” ehk taaskasutuslaata, mis sel aastal toimus nii
jaanuaris kui novembris.
Aasta lõpukuud on olnud eriti
sündmusterohked, oleme võtnud

riski ja plaanitud sündmused
kõik edukalt ellu viinud (selle
eest suur tänu meie külastajatele, kes on kenasti etteantud
reeglitest ja maskikandmise
kohustusest kinni pidanud!). Nii
toimus 1. oktoobril rahvusvahelise muusikapäeva kontsert, milleks oli sel aastal Eesti Kontserdi
„Pott oli nõid ja pann oli kratt”,
Merike Paberitsi soolo-torupillikontserti. Novembris sai teoks
meeldejääv Avinurme puhkpilliorkestri juubelikontsert, mis oli
pühendatud orkestri kunagise
dirigendi, trombooniprofessor
Heiki Kalause 70. sünniaastapäevale ning millest võttis osa
kümmekond ERSO muusikut ja
rida teisi suurepäraseid pillimehi-naisi.
1. advendil süütasime koos
Tartu praosti Ants Toomingaga
Avinurme puhkpilliorkestri lugude saatel advendiküünlad ning
süttisid ka aleviku jõulukuuse
ja tänavavalgustuse jõulutuled.
4. detsembril said lapsed osa
vahvast Viljandi laste- ja noorteteatri Reky jõuluetendusest
ja 6. detsembril sai teoks teist
aastat toimuv JÕULUMAA koos
jõululaada, kohviku ja kauni
tasuta fotonurgaga. Töötubade
pool jäi sel aastal vahele, aga

oleme saanud kokkuleppe Vunderi Skizze kunstistuudio kunstnikega, et teeme töötoad mingi
muu sündmuse raames kindlasti
ära ja võib-olla sünnib koostöös
nendega veel palju põnevat!
Samal päeval toimus ka hingekeeli puudutanud kontsert
„Jõuluks koju”, kus kaasa tegid
Avinurme juurtega armastatud
solist Dagmar Oja koos Kaire
Vilgatsiga ja Eesti tippmuusikustest koosnev Raivo Tafenau
bänd. Tõeline „kultuurigurmee
pala” selle aasta lõpetuseks ja
hingekosutuseks.
Muidugi veel kinoõhtud ja
muud väiksemad ning suuremad
sündmused.
Uuel aastal uue hooga ja jääb
üle öelda suuri tänusõnu kõigile,
kes meie majja sammud seadnud ja erinevatest sündmustest
osa saanud. Samuti suur tänu
kõikidele meie maja isetegevuskollektiividele jätkuva tegutsemislusti eest.
Kaunist ja küünlavalgusest säravat jõuluaega kõigile, toredat
aastavahetust ning kohtumiseni
juba uuel aastal!
Katre Mölder,
Avinurme kultuurikeskuse
kunstiline juht

Saatan peitub pisiasjades
Albert Einstein, kes oli relatiivsusteooria autor (suhtelisuse
teooria), sõitis rongiga Odessasse. Rongikupees tundis üks mees
ta ära ja hakkas relatiivsusteooria
kohta pärima. Einstein lausus, et
see on minu elutöö ja kolme
lausega on väga raske seletada.
Siiski ma proovin. Teil on peas
3 karva, kas seda on palju või
vähe. Mees katsub pead ja ütleb
kohkudes – seda on loomulikult
vähe. Einstein siis küsib: „Aga
kui need on supi sees?“
Analoogselt on vallavalitsuse
tegemistega Mustvee vallas
käesoleval aastal.
Kui Mustvee kalmistu väravad

koos lisatahvliga korrastati?
Kui Mustvee turuplats on parendatud uute müügilettidega?
Kui Mustvee valminud kergliiklusteel ja promenaadil särab
tänavavalgustus?
Kui Mustvee Lõunasadam
valmib?
Kui Kasepääl valmis ühisveevärgi ja kanalisatsiooni II etapp?
Kui Kasepääl asfalteeriti Kasepääl Põllu, Aasa, Kastani ja
Uus tänav?
Kui Kasepääl on korrastatud
laululava koos tantsuplatsi laiendusega?
Kui Kasepääl valmib Peipsimaa
muuseumi II korrus?

Kui Lohusuus on korrastatud
puhkealad?
Kui Kääpal valmib uus joogivee- ja reoveepuhastusjaam
koos ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga?
Kui Voorel on valminud ühisveevärk ja kanalisatsioon?
Kui Voorel remonditakse koolimaja?
Kui Voorel on valminud kergsild üle paisjärve?
Kui Avinurmel on valminud
tuletõrjedepoo?
Kui Avinurmel on valminud
ruumid perearsti tegevuseks?
Kui Ulvil on raamatukogus
valminud uued tualetid ja pe-

suruum?
Kui paljud kodud on aidatud
saada tuleohutuks?
Kui paljudel kodudel hajaasustuses aidati seada sisse veevärk
ja kanalisatsioon?
Kui paljudel puuetega inimestel on aidatud vastavalt nende
vajadustele eluaset kohandada?
Kokkuvõtteks jääb see iga
inimese enda otsustada, kas on
seda vähe või palju
Ilusat 2020. aasta lõppu ja
saabuvat 2021. aastat!
Koit Prants,
abivallavanem

Mõtisklus
Kanname maske ja hoiame
ohutut vahemaad ning soovitame seda teha ka neil, kes
unustama kipuvad. Sellega
hoiame end ja oma lähedasi.
Hoiame ja toetame ka üksiolijaid. Kellegi telefonikõnest
ja heast sõnast võib mõnikord
palju tuge olla ja teiste meelespidamisest on reeglina ka
endal pärast hea tunne.
Soovin teile rahuliku jõuluaega ja kõike head uueks
aastaks!
Aivar Lainjärv,
vallavanem

Колонка волостного
старейшины

Размышление
До нового, 2021-го года
осталась лишь пара недель.
Наступили самые темные
дни года. Для освещения
этих дней мы зажгли свечи
адвента и ждем, чтобы выпало хоть сколько-то снега,
чтобы земля стала светлее.
Гномики приступили к работе, детей они радуют, а
родителей интригуют. В тапки хороших детей попадают
сладости, а кому-нибудь из
шалунов, может быть, иногда и лук.
Уходящий год оказался жестким. Многое из запланированного не сделано, мало осталось тех, кого
коронавирус не затронул.
Многие беспокоятся за своих
близких, привычное общение с которыми стало невозможным. Труднее всех, без
сомнения, тем, кто вынужден в одиночестве проводить
изоляцию. Особенно тяжело
это, конечно же, на Рождество, которое традиционно

всегда было временем встреч
и времяпровождения с близкими. Вирус, к сожалению,
не отступил, а наоборот, –
наступает все агрессивнее.
До получения вакцины, которая, надеемся, поборет вирус, пройдет еще сколько-то
времени. До того мы должны
быть осторожными, носить
маски, выдерживать безопасную дистанцию и рекомендовать это делать тем, кто
забывает. Этим мы сбережём
себя и своих близких. Будем
беречь и поддерживать и
одиноких. Чей-то телефонный звонок и добрые слова
иногда сильно поддерживают, а от мыслей о других, как
правило, теплеет потом на
душе и у себя.
Желаю вам спокойного
Рождества и всего наилучшего в Новом Году!
Айвар Лайнъярв
волостной старейшина
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Mustvee Valla TEATAJA

Kasepää ÜVK II etapp on
valmis
AS Emajõe Veevärk annab
teada, et alates 24.11.2020 on
avatud ühisveevärgi teenuste
tarbimine Kasepää II etapi kinnistutele.
Ühisveevärgi teenustega liitumise kohta leiab infot veevärgi
kodulehelt KLIENDILE-LIITUMINE-INFOKS LIITUJALE alt.

Veevärgile esitatud liitumisavalduste alusel hakkab veevärk
liitumislepinguid vormistama ja
kinnistu omanikele tutvumiseks/
allkirjastamiseks saatma.
Palume teada anda, kui teil on
veearvesti paigaldamise valmidus olemas.
AS Emajõe Veevärk

II этап общей сети
водоснабжения и канализации
Касепяэ готов
AS Emajõe Veevärk сообщает,
что с 24.11.2020 г. недвижимым
участкам Касепяэ II открыто
потребление услуги общей сети
водоснабжения и канализации.
Информацию о подключении
к услуге общей сети водоснабжения и канализации можно
найти на домашней странице
предприятия, под KLIENDILELIITUMINE-INFOKS
LIITUJALE.

На основании представленных заявлений о подключении
предприятие начнет оформлять договоры о подключении
и рассылать их собственникам
недвижимых участков для ознакомления/подписания.
Просим сообщить, если вы
готовы к установке водомера.
AS Emajõe Veevärk

AS Emajõe Veevärk teavitab
Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsusele nr 9-3/
2020-012 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava
piirkonna klientidele alates 01.01.2021 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:
Mustvee valla tarbijatele:
1) Vesi: 1,229 €/m3 käibemaksuta; 1,475 €/m3 koos käibemaksuga
2) Kanalisatsiooniteenus: 1,780 €/m3 käibemaksuta; 2,136 €/m3
koos käibemaksuga
3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,194 €/m3 käibemaksuta;
2,633 €/m3 koos käibemaksuga.

AS Emajõe Veevärk извещает
В соответствии с принятым Департаментом конкуренции решением № 9-3/ 2020-012 от 24.11.2020 г. для клиентов на территории
обслуживания AS Emajõe Veevärk вводятся следующие новые цены
на услуги:
для потребителей Муствеэской волости:
1) вода: 1,229 €/м3 без налога с оборота; 1,475 €/м3 с налогом с оборота;
2) услуга канализации: 1,780 €/м3 без налога с оборота; 2,136 €/м3
с налогом с оборота;
3) услуга канализации, II ценовая группа: 2,194 €/м3 без налога с
оборота ; 2,633 €/м3 с налогом с оборота.

Peremehetute ehitiste arvele
võtmine
1. Mustvee Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu
ehitisena Mustvee vallas Ulvi külas Laekannu tee 10 korterelamus
(ehitisregistri kood 102002014) asuvad korterid 1,2,7-17.
Teadaolevad viimased omanikud olid: korter nr 1 Juri Nilov;
korter nr 2 Kuldar Kuusk; korter nr 7 Ants Sulg; korter nr 8 Silver Taberland, Karl Taberlan, Jaan Taberland; korter nr 9 Elle
Kikkas; Korter nr 11 Illi Lepp; korter nr 12 Otto Štukert; korter
nr 13 Tõnu Pruuns; korter nr 15 Ilme Almiste; korter nr 17 Liia
Liiv. Eelnimetatud isikud on ehitise valduse lõpetanud omandist
loobumise tahtega.
Viimased teadaolevad omanikud olid: korter nr 10 Leili Kikkas,
korter nr 14 Toivo Nurme; korter 16 Ülle Nurme.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva
maakond 49603 kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest.
2. Mustvee Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu
ehitisena Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 59 asuva elamu.
Hoone viimane teadaolev omanik oli Praskovja Topkina.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva
maakond 49603 kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest.

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Vallavolikogus novembris
Novembris toimus kaks istungit.
Max Kauri asemele määrati
volikogu liikmeks Riina Pajula.
Aivar Saarela peatas oma volitused 1. veebruarini 2021. Tema
asemele on volikogu liikmeks
määratud asendusliige Verner
Mölder.
Vallavolikogu 5. novembri istungil oli päevakorras:
Vallavara võõrandamine
Otsustati võõrandada Mustvee
vallale ½ suuruses mõttelises
osas kuuluv kinnistu asukohaga
Kallaste maantee 4, Kasepää
küla. Alghinnaks määrati 17
000 eurot. Otsus võeti vastu 12
poolthäälega.
Mustvee valla arengukava aastateks 2018–2030
ülevaatamine
Vaadati üle Mustvee valla
arengukava aastateks 2018–
2030. Muudatusi ei tehtud, kõik
vajalikud investeeringuvajadused on arengukavas kajastatud.
Vastavalt arengukavale korraldatakse 2020. aasta lõpus vallaelanike seas rahuloluküsitlus.
Küsitlus toimub projekti „Mustvee vald – ühes paadis“ toel.
Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 esimene lugemine
J. Artjušenkova andis ülevaate
Mustvee valla eelarvestrateegia
2020–2024 kavandatavatest investeeringuobjektidest. Määrati
tähtaeg kirjalike ettepanekute
tegemiseks ja avaliku arutelu
korraldamiseks.
Otsustati lõpetada Mustvee
valla eelarvestrateegia 2020–
2024 1. lugemine, suunata eelnõu 2. lugemisele ja avalikustamisele parandusettepanekute
tegemiseks.
Vallavalitsuse info
K. Prants andis ülevaate Common Peipsi 2 Lõunasadama

projekti ehitustöödest. Tööd on
graafikus, ehitustööde lõpptähtaeg on 24. veebruar 2021. Töid
teeb OÜ BauEst.
Avinurme piirkonna tööst tegevusalade kaupa andis ülevaate
A. Parfojev, kes rääkis Avinurme
piirkonna ja kalmistu heakorrast,
jäätmekorraldusest, tänavavalgustusest, piirkonnas asuvatest
valla omandis olevatest korteritest, Ulvi rahvamaja remondist,
teede olukorrast, Avinurme
ujulast, katlamaja seisukorrast,
spordivaldkonnast, Avinurme
bussijaama projektist.
Lohusuu piirkonna tööst andis
ülevaate E. Hinno, kes rääkis
lühidalt teetöödest, piirkonna
heakorrast, kalmistu heakorrast,
kultuurimaja vana sara lammutamisest, tuletõrje veevõtukoha
ja laululava puhkeala korda tegemisest ning tänavavalgustusest.
JAEK-i viimasest nõukogu
koosolekust rääkis H. Soosaar, et
septembris oli pikem kohtumine
kõigi JAEK-i töötajatega, et aru
saada, kes millist tööd teeb, kes
on uued nõukogu liikmed. Kolme
valla koostöös on plaanis teha suvel kultuurinädal (kultuurikuu).
Toimus laiendatud koosolek
Jõgevamaa kultuuritöötajatega.
Arutati, kuidas teha koostööd,
olla edukas, kuidas paista silma
Eestis ja kaugemalgi.
Mitmesugust
SA Mustvee Tervis töödest
ja tegemistest andis ülevaate
P. Kostromin. Tervisekeskus on
tänaseks tegutsenud ühe aasta.
Arstide leidmine kohale on osutunud arvatust raskemaks.
Rahastuse sai Eesti-Vene programmi ühisprojekt haiglale sisustuse ja aparatuuri ostmiseks.
Vallavanem A. Lainjärv andis
ülevaate vallavalitsusele saadetud kirjadest kalapüügiga seoses
ning Lohusuu põhikooli õpetaja-

te pöördumisest
Vallavolikogu 25. novembri istungil oli päevakorras:
Peremehetute ehitiste
väljaselgitamine
Otsustati, et Ulvi külas Laekannu tee 10 kortermaja 13 korterit
ning Mustvee linnas Pihkva tn 59
asuv elamu-laut-kuur võetakse
arvele peremehetute ehitistena.
Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 teine
lugemine
J. Artjušenkova andis ülevaate tehtud ettepanekutest ja
selgitas vallavalitsuse seisukohti
ning tegi ettepaneku suunata
Mustvee valla eelarvestrateegia
2020–2024 ja investeeringuobjektid volikogule vastuvõtmiseks.
Otsustati teine lugemine katkestada.
Mustvee Valla Hariduse
Tugikeskus – struktuur, eelarve (numbritega), analüüs
R. Vadi rääkis Mustvee Valla
Hariduse Tugikeskuse struktuurist, eelarvest ja tugikeskuse
vajadusest. R. Koolmeister andis
ülevaate teemat puudutavast õigusruumist, mis viis tugikeskuse
loomiseni ning rääkis, kui palju
ja milliseid tugispetsialiste lastele vaja on ning selgitas, millistest
kuludest koosneb tugikeskuse
eelarve.
Ülevaade Saare piirkonna
töödest-tegemistest
Piirkonna juht T. Kruusaauk
rääkis hajaasustuse programmist
toetust mittesaanud inimete
abistamisest, järgmise aasta kohvikute päeva laienemisest Voorele, pargi tuleviku arutamiseks
toimunud rahvakoosolekust,
laululava olukorrast, piirkonnas
olnud väiksest koroonakoldest,
kooli söökla ümberkolimisest
korterisse, noortekülas tühjalt
seisvatest kruntidest ja eakate

bussiliini käivitamisest ja probleemist seoses purgimissõlme
puudumisega piirkonnas. T.
Kruusaauk andis ülevaate ka
Voore kooli remonditöödest ning
Voore seafarmi keskkonnamõju
hindamise programmi avalikust
arutelust ja vallavanema poolt
lisatud punktidest, mis peaksid
olema piirkonnale soodsad.
Vallavanema info
A. Lainjärv rääkis Lohusuu
kooli õpetajate poolt saadetud
kirjast ja kohtumisest õpetajatega. Teema on leidnud lahenduse
ja päevakorrast maas.
F. Juuse saadetud kiri HallikuSikura tee ohtliku lõigu kohta on
olnud arutusel ja sellega tegeleb
majandusosakond.
Sõna soovis V. Ossipenko ja
vallavanem andis nõusoleku
tema ärakuulamiseks. Vaieldi
individuaalpüügikvootidele ülemineku teemal.
Järgmine volikogu istung
toimub 16. detsembril Kalevipoja Kojas, Kääpal.
Soovin kõigile rahulikku advendiaega!
Püsime terved!
Ülle Rosin,
vallavolikogu esimees

Kodanikupäeval kuulutati Pajusis välja selle
aasta Jõgevamaa parimad vabaühendused
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on parimate kodanikuühenduste tunnustamist
korraldanud juba 10 aastat.
Tavapäraselt on ühendustega
kokku tuldud novembrikuu lõpus, et meeles pidada ja tänada
aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi,
kes kodanikuühendustes ja kogukondades tegutsedes aitavad
oma kodukoha elu paremaks
muuta.
Nende väärt algatused, ettevõtlik meel ja tegutsemisjulgus
annavad meid ümbritsevale elule
lisaväärtust ja teevad elamise
Jõgevamaa linnades ja külades
huvitavamaks ja paremaks.
Selle aasta tunnustamiskonkursile esitati 4 kategoorias
kokku 32 kandidaati. Kui nominente jagus igasse Jõgevamaa
piirkonda, siis parimate tunnustused tulid seekord enamuses
Mustvee valda.
Avinurme Külavanemate Koja
„Avinurme kandi külade suveõhtujutud“ tunnistati parimaks
kodanikuühenduste projektiks.
Ettevõtliku vabaühenduse
tunnustuse pälvis MTÜ Peipsi
Teemaja, kelle kohvik Mustvees
pakub külastajatele Peipsiveere
maitseelamusi.
Kategoorias „Väärt algatus“,
kus tunnustatakse kodanike
algatusi kogukonnale uue ja
olulise tähtsusega sündmuse al-

gatamise või uue objekti rajamise eest, anti sel korral välja kaks
tunnustust: Kristi Puki algatatud
raamatukapiteenus Ulvi külas ja
Seebihokiturniiride korraldamine Avinurmes.
“Raamatuharakas” ehk raamatukapp võimaldab Ulvi külaelanikel kiiremini raamatukogu raamatuid saada ja tagastada ning
Katrin ja Kätlin Kaarama ning
Janek Romanovitši algatatud
Seebihokiturniirid Avinurmes
tutvustavad saali- ja jäähokit
lõbusa seebiga kaetud väljakul
mängimise kaudu, aitavad Eesti
inimesed liikuma ja loovad maakohtadesse uusi traditsioone.
Parima kodanikuühenduse
tiitli sai Jõgevamaa Diabeetikute
Selts, kelle liikmed on aktiivsed,
üksteist toetavad ning on oma
20-aastase tegevuse jooksul
palju panustanud kogukonna
teavitamisele diabeedist kui
haigusest ja sellega toimetuleku
võimalustest.
Tunnustamine pole ainult
kiitmine, vaid ka tänu kodanikuühendustes tegutsejatele, sest
olete oma piirkonna ja maakonna arengu jaoks märkimisväärsete tegudega hakkama saanud!
Kersti Kurvits,
JAEK-i kodanikeühenduste
konsultant
FOTOD: Kristi Sepri
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Kolm aastat Mustvee valda
2020. aasta on COVID-19
viiruse aasta. Mitte keegi ei
kujutanud aasta alguses ette, et
selline viirus võib tulla ja keerata
elu täiesti pea peale. Meil ei jää
muud üle, kui õppida viirusega
elama ja oodata vaktsiini tulekut.
Valla elus oli sellel aastal ka palju
positiivset, aga keskendun selles
artiklis rohkem erinevatele murekohtadele, mida oleks saanud
minu arvates paremini teha.
Voore kooli teemadel
Mustvee vallavolikogu tegi
aasta alguses otsuse, mille kohaselt vallavolikogu andis vallavalitsusele ülesande kuulutada
välja haridus- ja teadusministeeriumi eraldatud riigieelarvelise toetuse (ca 1 miljoni euro)
kasutamiseks projekteerimisehitushange Voore kooli remonditöödeks ja sisustuseks. Hange
hõlmas kooliruumide osalist
remonti, mis ei vähenda oluliselt
hoone ülalpidamiskulusid ega
ruutmeetrite arvu õpilase kohta,
mis on üks riigi kõrgemaid, ca 55
m2 õpilase kohta.
Voore kooli hoolekogu oli seisukohal, et kõige parem lahendus
riigieelarvelise toetuse kasutamiseks on ehitada uus, ajakohane
koolihoone olemasoleva võimla
külge. Selline lahendus oleks
võimaldanud tagada lastele tänapäevase õpikeskkonna, vähendanud kooli ülalpidamiskulusid
ja viinud ruutmeetrite arvu ühe
õpilase kohta 10 m2, mis on ministeeriumi soovituslik pind ühe
lapse kohta. Ehituse eeldatav
maksumus oleks mahtunud eraldise summa sisse. Uue koolimaja
eluiga oleks ligi 50 aastat, küttekulu oleks vähenenud eelduslikult neli korda ning maja oleks
saanud A-energiaklassi. Senine
Voore koolihoone ei oleks läinud
lammutamisele, vaid hoonele
oleks leitud uued funktsioonid.
Kahjuks ei lähtunud sel hetkel
volikogu enamus koolimajaga
seotud otsuste tegemisel kõigepealt laste vajadustest ning lapsevanemate ehk kohaliku kogukonna arvamusest, mida selgelt
eirati. Volikogu ei konsulteerinud
otsuste tegemisel hoolekoguga
ega arvestanud lapsevanemate
arvamusega. Praeguseks on
Voore koolis (1.–9. klass) kokku
vaid 42 last.
SA Voore Aktiviseerimiskeskuse eelarve
Kirjutan sellest kui ühest äärmuslikust näitest, mida võidakse
teha kui puudub kogemus, ei

suudeta mõelda kahte sammu
ette ja tahetakse lihtsalt kellelegi
n-ö ära panna.
Mustvee valla 2020. aasta
eelarve kinnitati 26.02.2020,
milles arvestati 13 volikogu
liikme muudatusettepanekuga
vähendada SA Voore Aktiviseerimiskeskuse eelarvet 25 500 euro
võrra, suunates summa Kääpa
kergliiklustee omaosaluseks ning
Lohusuu Vabaajakeskuse majanduskuludeks. Imestama paneb
see, et ei pakutud välja edasist
mudelit töötamiseks vähendatud rahakotiga ning kärpimise
eestvedajad olid Saare piirkonna
kaks volikogu liiget.
Sihtasutuse taotlust valla eelarvest vähendati kokku 57%.
Eraldatud summaga ei olnud
võimalik sihtasutusel lepingulisi
kohustusi täita ja normaalselt
toimida. Sihtasutusel on palgal
töölepinguga juhatuse liige,
majaperenaine, katlakütja-majahoidja ja 1 ringijuht, töövõtulepinguga töötab naisrahvatantsu
rühma juhendaja.
SA Voore Aktiviseerimiskeskuse nõukogu oli seisukohal, et
Mustvee vallavalitsusel tuleb lepinguliste kohustuste täitmiseks
ning asutuse püsima jäämiseks
esitada Mustvee vallavolikogule lisaeelarve taotlus summas
25 500 eurot.
Saime selle summa tänu uuele
koalitsioonile lõpuks SA Voore
Aktiviseerimiskeskuse reale tagasi ja asutus saab normaalselt
tööd edasi teha.
Kääpa kergtee sai lisaraha
Üks volikogu liige tõstatas
Facebookis Kääpa kergtee küsimuse. Ta haaras eelmisel sügisel
nö “härjal sarvist” ja tal õnnestus
välja kaubelda aktiviseerimiskeskuse eelarve langetamise
hinnaga 22 500 eurot Kääpa
kergliiklusteele.
Riik andis sellel aastal omavalitsustele lisaraha, et raskel
ajal paremini hakkama saada.
Meie vald sai ca 410 000 eurot
investeeringuteks. Üks peamine
tingimus selle raha kasutamiseks
oli see, et investeeringu objekti ei
tohtinud olla 2020. aasta investeeringute real. Kääpa kergtee
summa (22 500) oli sinna aga
aasta alguses jõuga eelmise
koalitsiooni poolt surutud. See
tähendas seda, et uue koalitsiooniga arutades, kuhu see raha
investeerida ja valikusse jäid
kergteed, siis Kääpa kergteele
ei saanud seda raha (palju suuremat kui 22 500) enam panna.
Täna läheb kõik lisainvesteeri-
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nute raha Lohusuu ja Avinurme
kergtee ehitamise jaoks.
Kalevipoja muuseumi ehitamise omaosaluse määr läks 25
protsendilt 15 protsendi peale.
Tänu sellele on võimalik Kääpa
piirkonda lisaks investeerida.
Milliseks kujuneb täpne summa,
ei oska täna veel keegi öelda,
sest projekt ei ole veel lõpetatud. Kindlasti ei ole see summa
ca 170 000 eurot nagu volikogu
liige oma postituses välja tõi.
Tänan omalt poolt Kalevipoja
muuseumi meeskonda, kes tegi
väga head tööd, hoiti eelarvest
kinni ja ei ületatud seda. Kääpa kergtee I osa (Kalevipoja
muuseumist Kääpa poeni) saab
2021. aastal tehtud muuseumi
omaosaluse summa vähenemise
arvelt. Lisaks saame piirkonnas
midagi veel ära teha.
3 aastat ja
3 vallavanemat
Need kolm aastat ei ole valitsemise mõttes kindlasti olnud
kerge aeg. Kõige ilmekamalt
näitab seda fakt, et meil on olnud
kolme aastaga kolm vallavanemat. Kas see on normaalne? Ma
ei tea, kas kuskil mujal on samuti
olnud olukord nii ekstreemne.
Kas suured otsused on jäänud
vallavanemate taha? Mina nii
ei arva, pigem peavad volikogu
liikmed ise peeglisse vaatama.
Kindlasti on üks murekoht olnud
kindla koalitsiooni puudumine
(11/10 või 12/9 koalitsiooniga
on raske valda kindlalt juhtida).
Selle kolme aastaga on jäänud
kõik suuremad otsused tegemata. Toon mõned näited: valla
soojamajandusele operaatori
leidmine, haridusvõrgu muudatused, Mustvee linna territooriumi vee- ja kanalisatsiooni
teemade lahendamine, struktuuri muutmine jne. Loodame,
et praegune koalitsioon, suudab
mõned nendest asjadest ära otsustada ja ellu viia. Rohkem on
vaja teha koostööd. Kõiki asju ei
saa lahterdada koalitsioon-opositsioon teljele. Kui on valla jaoks
oluline teema, mida on vaja
lahendada, siis võiksid volikogu
liikmed mõelda, mis on valla inimestele, mitte talle endale, kõige
parem. Toon jälle ühe näite, kus
otsustamisele tuli ühe piirkonna
jaoks oluline ühise vee- ja kanalisatsiooni teema, aga sama
kogukonna ja küla volikogu liige
hääletas sellele otsusele vastu
kuna ta oli opositsioonis.

Uus koalitsioon ja uued
kokkulepped
20. mail 2020 sõlmisid kolm
osapoolt (Sotsiaaldemokraatlik
erakond, Reformierakond ja
valimisliit Uus Laine) Mustvee
valla valitsemiseks koalitsioonilepingu, mille peamine sisu on
majandusküsimuste murekohtade lahendamine. Olulisemad
kokkulepped:
valla katlamajade opereerimine ja valdkonna investeeringute
teostamine antakse üle hanke tulemusel leitud operaatori(te)le;
Mustvee Vallavara pakub teenuseid üle valla ja koordineerib
teenusepakkumist, teenuskeskustesse jäävad tegutsema kohapealsed majandustöötajad;
arendada vee- ja kanalisatsioonitaristut piirkondades ühtse
vee-ettevõtjaga koostöös.
Loodan, et kolmest suurest
teemast saame vähemalt kaks
tehtud.
2020. aasta raske COVID-i
aasta pakkus meie vallas ka väga
palju positiivset: avati Kalevipoja
muuseum, valmis sai KasepääMustvee kergtee, erinevates
piirkondades moodustati kogukonnakogud, toimusid mitmed
toredad üritused. Meil on mille
üle uhke olla ja mida hoida.
Anname selle nimel kõik oma
väikese panuse, siis saab suuri
asju korda saata.
Kindlasti seda, mis meil siin
Mustvee vallas toimub ka märgatakse. Positiivne kuvand on
väga tähtis. Pidevad kemplused
ja otsustamatus ei tee meie valda
paremaks, targemaks ja huvitavamaks. Mis on järgmine äge
asi ja valdkond? Paljud suured
investeeringud, mis viimasel
kolmel aastal ära tehtud, on
tegelikult olnud endiste omavalitsuste plaanid ja ideed. Kui me
tahame päriselt midagi muuta
ja paremaks teha, siis peame
tegutsema koos ja pärast oma
tegevust mõõtma, kas vallaelu
muutus paremaks või mitte.
Hannes Soosaar,
vallavolikogu arengu- ja
eelarvekomisjoni esimees

Eterniidijäätmete ja muude
asbesti sisaldavate toodete
kaardistamine
Palume kõigil Mustvee valla
maaomanikel ja ettevõtjatel
Mustvee vallavalitsusele teada
anda, kui palju on kellegi valduses asbestisisaldusega eterniiti ja
muid asbesti sisaldavaid materjale, millest oleks vaja vabaneda.
Andmete kaardistamine toimub keskkonnaministeeriumi
tellimusel selleks, et riik saaks
paremini planeerida toetusi
asbesti sisaldavate jäätmete
kogumiseks ning Mustvee vallavalitsusel oleks võimalik hinnata
asbestijäätmete kogumisringide
korraldamise vajadust ja prognoosida nende mahtusid.
Kuigi esitatavate andmete alusel ei avane veel võimalust jäätmetest vabaneda, saavad need
andmed olema aluseks jäätmete
kogumisringide korraldamisel
Mustvee vallas.
Andmeid on võimalik esitada kuni 15. jaanuarini 2021

Mustvee valla veebilehel oleva
vormi kaudu või e-posti aadressil
info@mustvee.ee või kirja teel
Mustvee vallavalitsuse aadressil
Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva
maakond.
Teatesse tuleks kirja panna
eterniidi ja/või muude asbestijäätmete asukoht maaüksuse
täpsusega, eterniidi oletatav
kogus, muude asbestijäätmete
oletatav kogus ning aeg, millal
soovitakse neist jäätmetest vabaneda (kas enne 2025. aastat
või kunagi hiljem). Teatele tuleks
kindlasti lisada ka teate esitaja
ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja kontaktaadress (soovitavalt e-posti aadress).
Eterniidikoguste hindamisel
võiks abi olla teadmisest, et 1m²
eterniiti kaalub umbes 15 kg.
Pille Lapin,
keskkonnaspetsialist

Определение местонахождения
отходов этернита и другой
продукции с содержанием
асбеста
Просим всех собственников земли и предпринимателей Муствеэской волости
сообщить волостной управе,
сколько у кого-либо из них
имеется во владении асбестосодержащего этернита и других материалов с содержанием
асбеста, от которых нужно бы
избавиться.
Данные определяются по
заказу Министерства окружающей среды для того, чтобы государство могло лучше
спланировать сбор асбестосодержащих отходов, а Муствеэская волостная управа
могла оценить потребность в
организации кругов по сбору
асбестосодержащих отходов и
их объемы.
Хотя на основании представленных данных возможности избавиться от отходов
еще не возникнет, они лягут в
основу организации кругов по
сбору в волости Муствеэ.
Данные можно представить
до 15 января 2021 года посредством бланка, представ-

ленного на сайте Муствеэской
волости, или на адрес э-почты
info@mustvee.ee, или письмом
на адрес Муствеэской волостной управы: Tartu tn 28,
Mustvee linn, Jõgeva maakond.
В извещении следует отметить местонахождение отходов этернита и/или других
асбестосодержащих отходов с
точностью до земельной единицы, предполагаемое количество этернита и других
асбестосодержащих отходов,
а также время, когда от них
желают избавиться (до 2025
года или некогда позднее).
Обязательно нужно к извещению добавить также имя, фамилию, номер телефона и контактный адрес (желательно
адрес э-почты) представителя
извещения.
При оценке объемов этернита может помочь информация,
что 1м² этернита весит порядка 15 кг.
Пилле Лапин
специалист по
окружающей среде

Võtame tööle
2 täiskohaga koristajat
Soome kooli
Töökoht asub Espoos.
Tööle saab asuda koheselt.
Palk vastavalt oskustele
alates 10,88 eurot tund + õhtulisa.
Tööaeg 13.30–21.30.
Soovijatel võtta ühendust
tel +358 406 652 134
või astrello@netti.fi.

4

Mustvee Valla TEATAJA

Nr 11 (32) Detsember 2020

Tuli mõte ... ja me tegime selle teoks
Kindralmajor Johannes Poska
on öelnud: „Kui sina ise ennast ei
aita, siis pole sul õigust oodata,
et teised Sind aitama tulevad.“
Seda tõsi küll riigikaitse seisukohast. Ainult, et sageli iseenese
abist ei aita. Külainimesed on
alati korraldanud talguid, kui
oma jõud üle ei käinud – olid
need sõnnikuveo, kartulivõtu, rehepeksu või viljalõikuse talgud.
Iseenesestmõistetavalt pakuti
kartuli-klimbisuppi ja talgulõpetust ning tihtipeale peeti ka
simmanit. Laias laastus on see
komme jäänud kestma tänaseni
ja nagu kõik siin maamunal, uues
kuues. Me teeme n-ö talguid igas
külas, korraldame aastapäevi,
ehitame kõlakodasid, lastele
mänguväljakuid, ujumiskohti,
peame mõttetalguid. Talgusupi
ja simmaniga. Me teeme ära! Me
teeme koos, sest Poska sõnul ja
meie kogemustel ei saa oodata,
et keegi tuleb ja teeb. Ikka ise
teeme iseendale, nii nagu on
olnud aegu Vadi küla moto.
Avinurme Külavanemate Koda
ühendab organisatsioonina 10
küla, kus on statuudijärgselt
valitud 7 külavanemat, valitud
üks küla nõukogu, on kaks küla
esindajat ja üks külaselts 2008.
aastast. Oleme olnud Ida-Vi-

rumaa külade päeva algatajad
ja korraldajad juba siis, kui
organisatsiooni veel ei olnudki.
Kohalikus vaates on meie head
teod saanud aga viimastel aastatel märkimisväärse hoo. Kas
selle hoo on andnud põhjalikum
arusaam, et koos on kobedam,
seltsis segasem, mitmekesi mõnusam. Tuletagem siinjuures
meelde kuue küla loodud 400ste klubi 20 aastat tagasi, kus
esmakordselt 6 küla otsustasid
ühel meelel ja ühel nõul tähistada külade esmamainimist ajalooürikutes. Üks näide, et koos kobedam, on samuti pika ajalooga;
koostame igal aastal ühistaotluse
valla eelarvesse. Selleks räägime
läbi külade ettepanekud, kuid
vajadusel ja hädaolukorras on
otsuseid ümbergi muudetud ja
külasid nende ihu- ja hingehädas
toetatud.
Mõned meie tegemised on
igapäevaselt nähtavad: EL toetusega korrastatud külade tuba
kultuurikeskuses, ka KOP toetusega pensionäride tuba, mis
aga head kasutust ei leidnud
ning kus nüüd on aianduse- ja
käsitööhuvilised omale kodu
leidnud. Muigasimegi vahepeal
mõeldes, et külad, pensionärid
ja noored on keldrites koha

leidnud.
Arvatavasti on jäänud mitmetelegi märkamatuks meie
ühisprojektid: Külade Suvetuur
1 Suvetuur 2, 10 lugu Eestimaa
100-aastasest ajaloost, punutiste
valmistamise koolitus, külade
arengukavade koolitus, õppereisid üheksasse maakonda, turvalisuse projekt, kus töötasime välja
kogukonna turvalisuse abinõud,
koostasime voldiku ja levitasime
seda külaelanike seas, kahe
generaatori soetamise projekt,
mis nomineeriti Jõgevamaa
Kodukandi projektikonkursil
2019., 420 ühiselt ettevõetud
külade esmamainimise peod, mis
nomineeriti JAEK konkursil 2019
ja lõpuks ka meie tänavusuvine
Avinurme kandi külade suveõhtujutud, mis pälvis JAEKi konkursil aastal 2020 peaauhinna.
Meie, külavanemad ja külaesindajad, oleme õppinud
koos toimetama, koos arutlema
päevapoliitiliselt ja osalema poliitikate kujundamisel. Selleks on
andnud hea võimaluse Eesti külaliikumine Kodukant. Eestimaa
külade Maapäevad on poliitikate
kujundamise suvekool, värskete
mõtete laadimise, tutvuste loomise, asjalike ja edukate kogukondade tegutsemise näidetega

Avinurme Ajavakk aitab
ajalugu avastada
Avinurme on erilise ajaloo ja
pärandiga koht, mille mineviku
mõned peatükid on tuntud üle
Eesti ja laiemaltki, teised elavad
kodukoha inimeste mälestustes
või on vajunud sootuks unustuste hõlma. Selleks, et Avinurme
piirkonna ajaloo ja pärandkultuuri uurimisele, talletamisele
ning edasi andmisele uut hoogu
anda, asutasime sel sügisel Avinurme Ajavaka, mille esmaseks
sihiks on kogukondlikult üles
ehitada Avinurme piirkonna
ajalugu ja pärandkultuuri tutvustav veebimuuseum, mis pakuks
avastamisrõõmu nii avinurmikutele kui ka kõikidele teistele.
Avinurme võrgumuuseumi
tegemise mõte ei ole uus. See
oli Avinurme koduloomuuseumil
plaanis juba pealt kümme aastat
tagasi. Ent siis oli esiplaanil
muuseumile külastuskeskuse
ehitamine ning veebimuuseum
jäi oma aega ootama. Toona rajatud keskuse ootamatu manalasseminek on ka üheks põhjuseks,
miks just nüüd on õige aeg muuseumile virtuaalne kodu luua.
Teisalt oli juba tollal selge seegi,
et Avinurme piirkonna, siinsete
külade pika ja mitmepalgelise
ajaloo ning rikkaliku pärandkultuuri terviklikum avamine

on võimalik just veebimuuseumi
toel, mis aitaks ületada füüsilise
ruumi mahutatavuse ja ligipääsu
piiranguid.
Avinurme ajaloos on palju
ainulaadseid ja erakordseid
lugusid, mida mujalt ei leia,
ent samuti neid, mis pajatavad
sellest, kuidas laiemad hoovused
on ka soode ja metsade taha
jõudnud ning siinsete inimeste
elu ja olu ümber kujundanud. Nii
on Avinurme lugudes alati terake
Eesti lugu ja suure maailma lugu.
Avinurme Ajavaka eesmärgiks on
need lood samm-sammult läbi
kirjutada nii oma unikaalsetes
kui ka jagatud, nii tuntud kui ka
tundmatutes tahkudes.
Kuivõrd neid lugusid on lugematul hulgal, jätkub ka uurimiseks ja talletamiseks tööd
mitmetele inimestele rohkem kui
eluajaks. Nii on üheks esimeseks
ettevõtmiseks uue aasta alguses
Avinurme kodu-uurijate klubi
käimalükkamine – et üksteisega
mõtteid, teadmisi ja kogemusi
vahetada, materjale koondada
ja korrastada, kodu-uurimise
talguid pidada ning ühiselt veebimuuseumi idee ellu viia. Osalema on oodatud nii need, kes
juba kodu-uurimisega tegelevad
kui ka need, kes tahaksid sellega

tutvumise ja külasädemete kohtumise paik. Küllap kõige selle
kasuliku pärast, mis õpitud ja
kasutatud ning meeskonnana
toimimise pärast, oleme ka Jõgevamaa aasta küla.
Kuid NÜÜD HOOPIS teistsugune mõte?
Oleme kuulnud ankurkogukondadest, mis on peaks panema
meid mõtlema hoopis uuest
vaatest kogukondade arengule.
Nimelt nimetatakse kogukonna
ankruteks ettevõtjaid, koole, raamatukogusid, haiglaid, kirikuid,
kultuurikeskusi, muuseume jms,
kus on koondunud teadmised,
hooned, spetsialistid ja kes pakuvad tööd kohalikele elanikele. Siin on Eestis pikk tee käia
selleks, et need ankrud oleksid
selleks laksuks, mis kogukonna
rutiinset toimimist pidurdavad.
Näide – Märjamaa gümnaasiumi
söökla toitlustab kõiki, kel kõht
tühi ja saadab tellitult toidu
ka üksikutele eakatele. Mitmes
koolis toimib nn kultuurirahvakool – keeleõpetus, füüsika,
kunst, huvilistele meestele avatud tööõpetuse klass, ideekonkursid uuteks kursusteks. On
võimalik! Koolid ja sagedasti ka
koolivõimlad on suletud kell 16.
Miks? Võrumaal, Rõuges on koo-

livõimla avatud kella 10-ni õhtul.
Kus muidu saavad siis noored ja
mehed ning eakad oma konte
väänata, palli mängida? Veel üks
näide Eestist. Ühel pool teed on
pooleldi remonditud kultuurikeskus või tühjaks jäänud heas
korras koolimaja, teisele poole
on ehitatud EL toetusega uhke
külamaja. Kaks valda ehitasid
umbes 3 km vahemaaga kaks
võimlat. Raha ju anti. Aga majad
on pooltühjad.
Mis on ankrute mõte? Ankrud
peaksid muutuma avatuks, tegelema teemadega, mis pole ehk
esmapilgul tuttavad, looma suhteid inimeste ja organisatsioonidega, kellega pole harjunud koos
tegutsema. Otsima võimalusi ja
leidma oma rolli.
Üks aus tõdemus – meie ise
oleme külades need, kes säravad, eest veavad, kui vaja tagant
lükkavad, aga mitte ükskõiksed.
See on ka tänase kirjatüki ajend
ja mõte.
Aga mõte, mis idanes ja kuju
võtma hakkas ja teoks tehti ning
tegelikult selle kirjatüki põhjustas, oli selline: külavanemad
mõtlesid esimeste meesinimeste
peale, kes on kohe teada külas,
kui on vaja abi või mõnikord
ka „kiirabi”. Usute või ei, need

nimed tulid vähem kui poole
tunniga.
Ja nii sündis otsus – teeme
4. detsembril peo Vadi külamajas, kutsume oma parimad
meesinimesed ja mehetegusid
teinud naisinimesed peole ja
täname neid. Eraldi tänasime
veel külavanemate ja külaesindajate abikaasasid-kaaslasi, kes
n-ö esimese valu vastu võtavad.
Tänusõnad Avinurme lasteaia
Naerulind lastele tänukaartide
„Aitäh, et hoolid“ loojatele ja
juhendajale Merje Roosvaltile.
Avinurme gümnaasiumi tööõpetuse õpetajale Rein Leichterile
nõuannete ja abi eest. Vadi külamaja hoidjatele mõnusa peopaiga ja külalislahkuse eest. Nagu
mõistate – ankrud juba töötasid!
Kallid Avinurme kandi külamehed! Aga teie olete meie külade ankrud, kes on kinnitunud
tugevasti oma, kõige parema,
Eestimaa küla pinnasesse. Oleksime tahtnud pidulikumalt tänada palju rohkem häid inimesi
oma küladest. Aga seekord siis
sedamoodi.
Avinurme Külavanemate Koda,
tänuõhtul 4. detsembril 2020

Jõulukuu Kalevipoja Kojas

algust teha. Ent sellega pärandiloomes osalemise võimalused ei
piirdu. Peagi avame ka Avinurme
pildivaka, kus kõik saavad aidata
piltide taustalugusid avada.
Avinurme Ajavakal ei ole plaanis jääda tegutsema üksnes
veebikeskkonda. Veebimuuseumi
saateks loome koduloomuuseumiga koostöös ka kohalikku
kultuurilugu ja pärandit tutvustavaid näituseid „päris maailmas“. Juba uuel aastal alustab
tegevust ka Ajavaka pärandikool,
mis hakkab pakkuma õpitubasid
ja koolitusi erinevate pärandkultuurisete käsitööoskusete omandamiseks ja lihvimiseks.
Ajavaka tegemistel saab silma
peal hoida meie veebilehe ja
Facebooki kaudu: www.ajavakk.
ee ja www.facebook.com/ajavakk. Veebimuuseumi ettevalmistamise taustal avaldame seal
jooksvalt erinevaid killukesi Avinurme ajaloost. Lisainfo saamiseks, materjalide jagamiseks ja/
või koostöö tegemiseks kirjutage
meile: Avinurme@ajavakk.ee.
Avastame üheskoos Avinurme
piirkonna ajalugu!
Katre Pärn,
MTÜ Avinurme Ajavakk
asutaja

Esimene advent sai rõõmsalt
vastu võetud. Esines meie oma
segakoor Serviti Ülle Sakariase
juhatamisel. Kauni sõnavõtu
pidas Ave Gill ja oma soovid
edastas ka Andri Plato. Pärast
kontserti oli mõnus koos laua
taga juttu ajada ja jõulukringlit
ja glögi maitsta.
Teine advent möödus hoopis
uues võtmes. Nimelt kolisime osa
tegevustest hoopis õue. Kääpa
OTT pidas jõululaata ja külla olid
kutsutud ka kohalikud käsitöölised, kes pakkusid nii keraamikat,
nukke, kindaid, ehteid, vaipu ja
palju muud. Kohale tuli tantsutrupp V.A.T Crew, kes esines suures saalis etendusega päkapikust,
kes kaotas oma mütsi.
Kogu õhtu sai õues sõita armsa
poniga, kes viis kõik soovijad
teiste loomade juurde aidas ja
Kasakamajas. Seal ootas kõiki
veel üks poni, kaks lammast ja
jänesed. Kel kõht tühjaks läks, sai
grillilt verivorsti pohlamoosiga
ja kõige muuga, mis jõuluprae
kõrvale kuulub. Kes magusast
rohkem hoolis, sai Grau Köögi letist või piparkoogikohvikust seda
osta. Lisaks muidugi jõuludele
kohaselt glögi ja hõõgvein, mis
jällegi kohalike tootjate tehtud.
Õhtu lõpetas laternamatk, mille
käigus tegime põike kasakamajja, loomade juurde ja siis suundusime pimedasse metsa. Sealt

leidsime üles lõkke, kus keetsime
vaarikavarreteed ja sõime jõuluossi. Ja rääkisime ka natuke vanadest jõulukommetest. Ja peale
seda viisime ka metsloomadele
süüa, et ka neil oleks jõulukuul
kõht täis. Ja nii see tunnike meil
metsas märkamatult mööduski.
See matk on üks osa meie Siili
jõulumaast, mis kestab veel 18.
detsembrini. Kõik on oodatud!
Nii lasteaialapsed, koolilapsed
kui ka täiskasvanud. Just viimastele soovitame õhtust laternatega jõulumaad. Ja kel ikka
soov sinna juurde ka toitlustust
saada, siis selle saame ka organiseerida. Meie rahvamaja väike ja
suur saal on valmis vastu võtma
peresid, väiksemaid seltskondi ja
kui olukord stabiilsemaks muutub, siis miks mitte ka suuremaid
seltskondi.
Seniks aga katsume tegutseda
nii, et kõigil oleks turvaline ja me
ei seaks üksteist ohtu. Seetõttu
ei plaani me aasta lõpus teha
rahvamajas ka suurt jõulupidu
ega aastavahetuse pidu.
Sel aastal on meie õueala
kaunistatud jõulutuledega. Tulge
piiluma kui on väljas pime. Tuled on saanud ait, kasakamaja,
kuused, rahvamaja ja OTT-i
letid. Muuseum on valgustatud
pimedas aasta ringi.
Enne jõule oleme rahvamajas
korraldanud ka erinevaid töötu-

basid. Keraamika töötuba osutus
nii populaarseks, et tundub, et
me ei piirdu vaid mõne korraga.
Järgmine kord kohtumegi juba
15. detsembril kell 18, et jälle
näpud saviseks teha ja uusi põnevaid asju looma hakata. Kõik, kel
ka soov liituda, andke teada. Oodatud on ka koolilapsed. Lisaks
meisterdasime Laiuse õlemuuseumi abiga ise jõulusokkusid.
Ja Aili juhendamisel toimus ka
looduslikust materjalist jõuluseade tegemise töötuba.
Kui olukord ei lähe kriitiliseks,
on talvisel pööripäeval taas plaan
teha rahvakoosolekut. Seda siis
21. detsembril kell 19. Kui sulle
läheb korda kohalik eluolu ja
sa tahaksid Kääpa piirkonna
toimetustes kaasa rääkida, siis
ole kindlasti kohal.
Ja üks väike palve ka – ole
hea, ütle täna kellelegi midagi
ilusat ja tee talle pai kui julged,
sest te ei kujuta ette, kui palju
me kõik seda iga päev vajame.
Isegi siis, kui me seda välja ei
näita. Jõulud on imeline aeg ja
see on üksteisest hoolimise aeg
– tehkem siis seda.
Rahulikku jõuluaega soovides,
Annika Oras,
SA Kalevipoja Koda juhatuse
liige

Новые желтые контейнеры для упаковок в волости Муствеэ
В ноябре в разных местах
Муствеэской волости было
установлено множество новых
желтых контейнеров для упаковок – пять контейнеров в городе
Муствеэ, четыре в поселке Авинурме, по одному контейнеру в
деревнях Косевески, Вытиквере,
Касепяэ и Вади. Дополнительно
желтые контейнеры были установлены также в нескольких
пунктах сбора отходов, где ранее стояли только т.н. колокольчики с маленькими отверстиями для сбора стеклянной тары.

Все
установленные
контейнеры принадлежат предприятию
вторсырья
Eesti
Pakendiringlus,
или
Eesti
Taaskasutusorganisatsioon (ETO),
и они опорожняются один раз
в месяц при условии, что в них
содержатся упаковки, то есть
все то, что собирается с продуктов: упаковки от молока и сока,
стеклянные бутылки и банки,
стаканчики из-под йогурта, бутылки из-под кетчупа, майонеза
и шампуня, пластиковые мешки
от хлеба и булки, пластиковые

пакеты, конфетные и консервные банки, картонные коробки
и пр.
Поскольку собираемый в этот
контейнер материал идет на переработку, и из него изготавливаются новые изделия, то в него
нужно класть только то, что в
него собирают. На всех контейнерах есть наклейки, на которых написано, какие упаковки
в них можно класть. Каждый
собираемый вид упаковок имеет свои цвет, иконку и текст. На
контейнер картонных и бумаж-

ных упаковок указывает синий
цвет наклейки, на контейнер
стеклянных упаковок – зеленый
цвет, на контейнер пластиковых
и металлических упаковок указывает желтый цвет. В местах
сбора упаковок, где экономически разумнее собирать все виды
упаковок в один контейнер, на
упаковочных контейнерах имеются наклейки всех трех видов
упаковок.
Учитывая, что содержимое
упаковочных
контейнеров
перед направлением на пере-

работку проходит сортировку,
то упаковки в контейнер нужно
класть в прозрачном мешке или
открыто, чтобы на сортировочной станции сразу было видно,
с чем мы имеем дело. Чтобы в
контейнер поместилось больше
упаковок, рекомендуется перед
складыванием их в контейнер
их спрессовать. Если упаковка
загрязнена, а ее очистка неудобна или сложна (например, упаковки от сметаны или селедки),
то такую упаковку надо выбрасывать в домашний мусорный

мешок – ее ни в коем случае
нельзя относить в упаковочный
контейнер, в котором она испортит собранный там чистый
материал.
Давайте все вместе сохранять
чистоту в окрестностях наших
домов и не будем своим поведением создавать проблемы друг
для друга!
Пилле Лапин
специалист по окружающей
среде
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Mustvee Valla TEATAJA

Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 25. novembril
Osales 20 volikogu liiget
• Peremehetute ehitiste väljaselgitamine korterelamu Laekannu tee 10 Ulvi küla ja Mustvee
linn Pihkva tn 59.
• Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 teine lugemine peatati.
• Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse struktuurist ja eelarvest
andsid ülevaate haridusnõunik
Raivo Vadi ja tugikeskuse juhataja Riina Koolmeister.
• Ülevaate Saare piirkonna
töödest-tegemistest andis Taivo
Kruusaauk.
• Vallavanema info.
Järgmine vallavolikogu
istung 16. detsembril
Vallavalitsuses 5. novembril
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 22.10.2020 korralduse
nr 683 „Tugiisikuteenuse rahastamine“ muutmine.
• Otsustati hooldekodu kohamaksu osaline tasumine.
• Kehtestati detailplaneering
Kükita küla, Tartu mnt 62c
kinnistul.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks.
• Otsustati katastriüksuste
lähiaadresside muutmine.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 09.07.2020 korralduse nr
432 „Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks” muutmine.
• Väljastati projekteerimistingimused Vilusi külas Päevatalu
kinnistule olemasoleva sauna
laiendamiseks.
• Väljastati ehitusload Must-

vee linnas Pihkva tn 105a kinnistule oleva hoone katusele
PEJ paigaldamiseks ja Kärasi
külas Toominga kinnistule PEJ
paigaldamine.
• Väljastati kasutusluba Mustvee linnas Tartu tn 26 kinnistule
renoveeritud ja laiendatud olemasoleva 3-korruselise hoone 1.
ja 2. korruse kasutamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Kinnitati hinnapakkumused Mustvee valla rahulolu- ja
mainekujunduse uuringule ja
Avinurme kultuurikeskuse keldris väljatõmbeventilatsiooni
rajamiseks.
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
• Arutamiseks ja informatsiooniks.
Vallavalitsuses 12. novembril
• Otsustati hooldekodu kohamaksude tasumine.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 22.02.2018 korralduse nr
50 muutmine.
• Otsustati õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse
kinnitamine 2021. aastaks.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse piiride muutmiseks.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks.
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 9. juuli 2020 korralduse nr

413 „Hajaasustuse programmi
taotluste rahastamine” muutmine.
• Otsustati Hajaasustuse programmi toetuslepingute sõlmimise tähtaja pikendamine.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati nõusoleku andmine jäätmeveosageduse muutmiseks.
• Riigihanke ,,Mustvee vallas
Lohusuu alevikus kergliiklustee
projekteerimis-ehitustööde teostamine” tulemuste kinnitamine.
• Riigihanke ,,Mustvee vallas
Avinurme alevikus kergliiklustee
projekteerimis-ehitustööde teostamine” tulemuste kinnitamine.
• Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine Avinurme gümnaasiumi keldri ventilatsioonile.
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks „Mustvee novembrikuu laat“.
• Otsustati Mustvee Linnavalitsuse 15.11.2010 määruse nr 6
„Mustvee Linnavara osaühingu
teenuste hinnakirja kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuses 20. novembril
• Otsustati vältimatu abi toetuse maksmine.
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Väljastati ehitusload Kasepää külas, Metsavahi kinnistule
uue 1-korruselise üksikelamu
püstitamiseks, Lohusuu alevikus
Kalda tn 8 kinnistule 1-korruselise ühepereelamu ehitus-

aluse pindala suurendamiseks
ja 2-korruse väljaehitamiseks,
Mustvee linnas, Aia tn 80 kinnistule 1-korruselise abihoone
püstitamiseks ja Kääpa külas
Kirsi kinnistule fotoelektrilistel
päikesepaneelidel põhineva
elektrijaama väljundvõimsusega
20 kW püstitamiseks.
• Otsustati sundvalduse seadmine.
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine.
• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine.
• Otsustati peremehetute ehitiste väljaselgitamine.
• Kinnitati lumetõrjeteenuse
pakkumused.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine.
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete kinnitamine.
• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendusele toetuse
eraldamine.
• Mustvee valla eelarvestrateegiasse 2020–2024 tehtud
muudatus- ja parandusettepanekute ülevaatamine.
Vallavalitsuses 26. novembril
• Algatati pärimismenetlused.
• Otsustati kinkelepingu sõlmimine.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks ja
lähiaadressi muutmiseks.
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maade erastamine.

• Väljastati ehitusload Avinurme alevikus Põllu tn 12, Mustvee
linnas Pihkva tn 2 ja Voore külas
Voore keskus 2 kinnistutel ehitiste lammutamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati ühismahuti kasutamine.
• Enampakkumise korraldamine Kallaste mnt 4 Kasepää küla
kinnistu võõrandamiseks.
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruannete kinnitamine.
• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendusele toetuse
eraldamine.
• Otsustati reservfondist raha
eraldamine.
• Kinnitati Avinurme lasteaed
Naerulind hoolekogu koosseis.
• Kinnitati Mustvee Kultuurikeskuse põhimäärus.
• Otsustati Lohusuu Kooli ümberkorraldamise otsuse eelnõu
esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati Peipsi Gümnaasiumi ümberkorraldamise otsuse
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks.
• Otsustati Avinurme Gümnaasiumi ümberkorraldamise
otsuse eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati audiitori määramise otsuse eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
Vallavalitsuses 3. detsembril
• Otsustati Hajaasutuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine.
• Otsustati sotsiaaleluruumi

üürilepingu pikendamine.
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu sõlmimine.
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost.
• Otsustati ühismahuti kasutamine.
• Vallavolikogu otsuse eelnõu
“Arvamuse andmine Otsa liivakarjääri keskkonnaloa nr JÕGM038 kehtivusaja pikendamise
taotluse kohta”.
• Väljastati kasutusload Avinurme alevik, Tööstuse 1, depoohoonele ja Odivere küla Lambi,
elamule.
• Otsustati tähtaja määramine
Jõekääru katastriüksuse detailplaneeringule.
• Otsustati maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks.
• Otsustati peremehetute
ehitiste väljaselgitamine otsuse
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks.
• Otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine otsuse eelnõu
esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati detailplaneeringu
kehtestamine otsuse eelnõu
esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürihindade kinnitamine.
• Otsustati eluruumi üüri
piirmäära kehtestamine määruse
eelnõu esitada vallavolikogule
vastuvõtmiseks.

Uued kollased pakendikonteinerid Mustvee vallas

Novembrikuus paigaldati
Mustvee valla erinevatesse osadesse hulk uusi kollaseid pakendikonteinereid – viis konteinerit
Mustvee linna, neli Avinurme
alevikku ning üks konteiner
Koseveski, Võtikvere, Kasepää ja
Vadi küladesse.
Lisaks täiendati kollaste konteineritega mitmeid pakendipunkte, kus varasemalt olid
olemas ainult väikeste aukudega
nn kellukesed klaastaara kogumiseks.
Kõik paigaldatud konteinerid

kuuluvad taaskasutusettevõttele Eesti Pakendiringlus või
Eesti Taaskasutusorganisatsioon
(ETO) ja neid tühjendatakse
üks kord kuus tingimusel, et
need sisaldavad pakendeid ehk
kõike seda, mis tuleb ostetud
toodete ümbert: piima- ja mahlapakendid, klaaspudelid ja
-purgid, jogurtitopsid, ketšupi-,
majoneesi- ja šampoonipudelid,
kommi- ja konservikarbid, leiva
ja saia kilepakendid, kilekotid,
pappkastid jne.
Kuna pakendikonteineritesse

kogutav materjal läheb ümbertöötlemisele ja sellest valmistatakse uusi tooteid, siis tuleb neisse konteineritesse panna ainult
neid asju, mida sinna kogutakse.
Kõigi konteinerite peal on kleebised, millelt võib lugeda, milliseid
pakendeid konteinerisse panna
võib. Igal kogutaval pakendiliigil
on oma värv, ikoon ja tekst. Pappja paberpakendi konteinerile
viitab kleebise sinine värv, klaas-

pakendi konteinerile roheline
ning plast- ja metallpakendite
konteinerile viitab kleebise kollane värv. Pakendipunktides, kus
on majanduslikult mõistlikum
koguda kõiki pakendiliike ühe
kogumisvahendiga, on pakendikonteineritel kõigi kolme pakendiliigi kleebised.
Arvestades, et pakendikonteinerite sisu läheb enne ümbertöötlemisele suunamist sorteerimis-

se, tuleb pakendid konteinerisse
panna kas läbipaistvas kotis või
lahtiselt, et sorteerimisjaamas
oleks kohe näha, millega tegu.
Selleks, et pakendikonteinerisse
rohkem pakendeid mahuks, on
soovitav need enne konteinerisse panemist kokku pressida.
Kui pakend on määrdunud ja
selle puhastamine tülikas või
keeruline (nt hapukoore- või
heeringapakend), siis selline pa-

kend tuleb panna oma kodusesse
prügikasti – seda ei tohi mingil
juhul viia pakendikonteinerisse,
kus see sinna kogutud puhta
materjali ära rikub.
Hoiame üheskoos oma kodu
ümbruse puhtana ja ärme tekita oma käitumisega üksteisele
probleeme!
Pille Lapin,
keskkonnaspetsialist
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Reaalainete nädal Mustvee
koolis
Ühelgi kalendriaastal ei jää
sügis tulemata. Sama kaljukindlalt on igal õppeaastal Mustvee
koolis novembrikuu alguses
reaalainete nädal. Täpselt nii oli
ka sel õppeaastal.
Me saame uhkust tunda oma
moodsa, ajakohase ja valgusküllase loodusklassi üle. Juba
töökeskkond sunnib meid tegema põnevaid ja õppekava laiendavaid tunde ja tegevusi. Nädal
enne isadepäeva, 2. novembril
me oma erilaadsete tegevustega
alustasimegi.
Esimese ja teise kooliastme
õpilasid panid külvipottidesse
kasvama aedherneseemned, et
isa või hoopis vanaisa nende
pühapäevasel tähtpäeval üllatada ja pidupäeva värskele salatile
pisut hernevõrseid lisada. Samas
vaatlesid õpilased taime arengut,
mõõtsid ja panid kirja sügisesed
mõjutegurid, et kevadel teha
võrdlev katse. Samal ajal uurisid
kolmanda kooliastme õpilased
lambavilla põnevat maailma
koos õpetaja Merje Ottsoniga.
Meile kõigile meeldib enamasti oma kätega midagi ära teha.
Nii tahavad ka kooliõpilased ise
katsetada, uurida, kogeda, eksida ja õnnestunud soorituste üle
rõõmustada. Nii tegidki katseid
esimese ja teise kooliastme õpilased teemal: „PABER“. Prooviti
katseliselt paberi tugevust, paberi imavust ja kuidas väikesest
A4 paberist saab nii suur ring,
et isegi õpetaja poeb läbi paberi. Tegevused pakkusid palju
elevust ja siirast rõõmu kõigile.
Kõiki neid tegevusi toetas ja
kindlustas katsematerjalidega
laborant Egne Kivimurd. Tore ja
vahva oli noorematel õpilastel
jälgida üheksanda klassi õpilaste
kodukeemia katseid õpetaja Ene
Lüüsi juhendamisel. Aitäh neile!
Lisaks loodusklassis toimunud
tegevustele ei unustanud me ka
traditsioonilisi võistlusi, mis on
seotud matemaatikaga. Aga ka
siin võtsime veidi lõbusamalt.
Koolis on üle kümne aasta tradit-

sioon panna nutikus ja tähelepanu proovile mängus „Viis ritta“,
mis on õpilaste seas väga populaarne ja selles soovitakse ikka
ja jälle võistelda. Kõige tähtsam
on ikka vastase ülekavaldamine,
et saada magus võit. Kõigepealt
võisteldi klassides, selgitati klassi
parim ja finaalvõistlusel selgitati
kooliastmete parimad.
Esimese kooliastme võitja
oli Bella-Liisa Mänd, teise kooliastme parim oli Martin Vaher,
kolmanda kooliastme parim
Aleksandra-Eleene Rebane. Finaalis olid kohtunikeks üheksanda klassi õpilased Killu Postov ja
Klaarika Paavel. Aitäh neilegi!
Elevust tekitava peastarvutamise võistluse valmistas teisele
ja kolmandale kooliastmele ette
matemaatika õpetaja Rita Postov.
See erines oma sisult ja vormilt
tavapärastest ülesannetest. Tuli
olla tähelepanelik, nutikas ja
kiire. Tunnustati iga klassi parimat. I klass: Dominic Karpov,
II klass: Dominic Šumnikov, III
klass: Bella-Liisa Mänd, IV klass:
Kaspar Tamm, V klass: Aleksander Parahhin, VI klass: Martin
Vaher, VII klass: Fred Kihu, VIII
klass: Kaire Paluoja, IX klass:
Killu Postov ja Kätlin Parahhina.
Reaalainete nädal sai oma
finaali 13. novembril õppeaines
geograafia. Kolmandal kooliastmel toimusid tunnid teemal:
„Põnev nutitund“. Õpilastel olid
külas Tartu ülikooli tudengid, kes
projekti „Lahe geograafiatund“
raames tutvustasid erinevaid
võimalusi nutiseadmete kasutamisel õppetöös. Tagasiside
oli positiivne ja küllap sai iga
õpilane enda jaoks mõne põneva
idee, mõtte ja kogemuse.
Veelkord tänu õpetaja Ene
Lüüsile, kes oli selle kohtumise
korraldaja. Oli tegus, lõbus ja
uusi kogemusi pakkuv töine koolinädal. Loodetavasti kohtume
reaalainete nädalal ka järgmisel
õppeaastal.
Ly Zavatski,
klassiõpetaja

Voore välipinksiturniir
Mõtlesime noortetoas, et mida
saame Voorel õues teha, kui tubased tegevused pole lubatud.
Kadri, meie noortejuht, tutvustas
meile PickUp Briti Eri projektikonkurssi, mis on loodud selleks,
et noored ise saaks oma ideid
ellu viia. Otsustasime korraldada
välipinksi sõpruskohtumise koos
Raja noortega ja Mustvee noortega, tutvustasime ja valmistasime
eesti- ja venepäraseid toite. Eesmärgiks oli, et noored veedaks
koos aega, õpiksid üksteist ja
erinevaid kultuure tundma,
looksid uusi tutvusi ja ei teeks
üldistusi rahvuse järgi. Tegevuste
planeerimine ja elluviimine ei
olnud raske, kõik läks nii nagu
oli plaanitud, eelarvega nii, aga
ei läinud. Olime planeerinud,
et kõik kulud kataks PickUp
projekti rahastus, aga pinksilaud
osutus kallimaks kui esialgu

planeerisime. Peale selle erilisi
probleeme või ootamatusi ette
ei tulnud, kõik laabus kenasti.
Ürituse päeval läks kõik hästi
ning kõik kohalolijad nautisid
seltskonda ja tegevusi. Tutvumismänge tegi Kertu Kuld, eesti
toitu aitas valmistada Maarika
Kits ja vene toitu Nadežda Gunina. Pinksivõistluses oli osalejaid
kokku 16 ja võitjaks tuli Viljo.
Päeva lõpuks arvasid noored,
et selliseid pinksiturniire võiks
veelgi korraldada, suure tõenäosusega me seda ka kindlasti teeme. Laud on paigaldatud Voore
noortetoa juurde ja noortekast
on võimalik tulevikus reketeid ja
palle laenutada, aga mängimas
võib loomulikult käia ka oma
varustusega.
Liisa-Marie Paas,
projektijuht
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Avinurme gümnaasiumi tegemised
Pudruprogramm
Avinurme gümnaasiumi 3.
klass osales oktoobrikuus Pudruprogrammis 2020. Kolmandas
klassis ei ole kõik lapsed pudrusõbrad. Nii siis sai ühiselt otsitud
lahendust, mida saaks süüa
hommikul pudru asemel ning
haarata kasvõi kooli kaasa. Sai
uuritud erinevaid teraviljatoitude retsepte, mis oleksid sama
tervislikud ja head, kui üks korMatikute tegemised
Avinurme gümnaasiumi koolisisene matemaatikavõistlus
NUPUTA toimus seal aastal
kahel päeval, 10. novembril
9.–12.klassile ja 11. novembril
5.–8.klassile. Igast klassist oli
4 võistlejat ning loosiga moodustati segavõistkonnad nii, et
igas võistkonnas igast klassist
Jõuluinglid
24.–26.11. toimus Avinurme
gümnaasiumis jõuluinglite meisterdamise töötuba.
Kõiki õpilasi 1.–12. klassini
haarava töötoa mõte tekkis
soovist hoida Avinurme gümnaasiumis sõbralikku ning sallivat
õhkkonda ning lähendada õpilasi
ühistegevuse kaudu ja selle käigus üksteisega suhtlemise ning
üksteise abistamise.
Kiiresti lähenevad jõulupühad
oli seejuures vägagi rahu õhkava
temaatikaga. Kolmel järjestikusel
päeval toimunud töötubades
said kõik kooli õpilased valmistada endale päris oma, kena

ralik annus hommikuputru. Lahendus sai leitud muffinite näol.
Erilist inspiratsiooni andis lastele
Veskimati 8-viljahelbed kliidega.
Vahva ja huvitava retsepti eest
võitsid lapsed auhinnaks HappyFly Batuudikeskuse & Jalkamaja
külastuseTallinnasse.
Avinurme gümnaasiumi
3. klassi 8-viljahelveste
purdumuffinite retsept:
* 2 muna
üks õpilane. Nuputamisülesandeid oli 20. Nende seas oli nii
loogikaülesandeid, ruumilise nägemise ülesandeid kui ka arvutamisülesandeid. Lahendamiseks
oli aega 45 minutit. Vanemas
vanuseastmes võitis võistkond
koosseisus Aigar Andero Peetso,
Martin Lepp, Maris Kuhlbach
ja Markus Kaljumäe. Nooremas
vanuseastmes võitis võistkond,

* 5 sl Veskimati Täistera nisujahu
* 5 sl Veskimati 8-viljahelbeid
kliidega
* 3 sl suhkurt
* pool klaasi piima
* 50 ml õli või sulatatud võid
* küpsetuspulber 1 tl
* tükeldatud banaan, tume šokolaad ja mustikad.
Löö munad kaussi, klopi lahti,
lisa suhkur (vaniljesuhkur 1 tl)
ja piim, sega hoolega. Lisa jahu

ja küpsetuspulber, sega hoolega
ning siis lisa helbesegu ning õli
(või) ja sega hästi hoolega. Tõsta
segu supilusikaga muffinivormidesse ning lisa banaanitükke, šokolaadi, mustikaid jne. Küpseta
20 minutit 200 kraadi juures.
Head isu!
Parimate soovidega
Avinurme gümnaasiumi
3. klass;
Triin Muna, 3. klassi
klassijuhataja

kuhu kuulusid Riin Reisenbuk,
Juss Kask, Ats Renser ja Kusti
Habakuk. Samuti olid tublid kõik
teised lahendajad.
27. novembril toimus koolisisene matemaatikaolümpiaad
5.–12.klassile. Osalemine oli
kõigile vabatahtlik. Ülesanded
olid keerulisemad, kui tavalises
tunnis tehtavad ning vajasid
loogikat ja arutlusoskust. Võitjad

olid 5. klassis Ats Renser ja Andres Pärn, 6. klassis Siim Tooming,
7. klassis Juss Kask, 8. klassis
Mortimer Tooming, 9. klassis
Hannaleena Liiv, 10. klassis Raiko Villers ja 12. klassis Brigita
Sibrik. Ka teiste sooritused olid
väga head.

nagu kõigile, eriliste väljakutsete
aasta. Käesoleval aastal remontisime täielikult raudteesilla, nii
reisi- kui ka kaubavagun said
uued katused, rong sai tänu
soetatud generaatorile elektrivarustuse, rongisõidu turvalisuse
tagamiseks valvekaamera ja
reisivagunisse seadistati infokiosk, mis muudab rongisõidu
huvitavamaks ja ka harivaks.
Infokiosk võimaldab rongisõidu
ajal näidata reisijatele filme ja
videosid, mis tutvustavad kohaliku puutöö arengut ja kohalike
tegevusi varasemalt ja miks ka
mitte tänapäeval.
Viimast projekti toetas Peipsiveere arengu programm, raud-

teesilla remonti toetas ka Mustvee vald.
Avinurme kitsarööpmelise
raudtee tegevuse vastu tunneb
elavat huvi Soome raudteemuuseum, kes oma ajakirjas on seda
ka korduvalt kajastanud.
Käesoleva aasta külastajate
arv on küll oodatust olnud tunduvalt väiksem, kuid loodame,
et järgmine aasta on riigi epidemioloogiline olukord paranenud
ja saame oma külalistele pakkuda elamusi ning uuel tasemel
teenust.
Ootame teid kõiki uudistama
2021. aasta suvel!

Alli Kaarama,
matemaatikaõpetaja

ning kvaliteetse jõuluingli, mida
saab pühade saabudes kuusele
kaunistuseks sättida või heale
sõbrale kinkida. Noori oli juhendamas nukumeister Helve Alla,
kes õpetab õpilasi meisterdama
hingega ning on ise öelnud:
„Oluline kogu tööprotsessi juures
on head mõtted ja rõõm, mis salvestuvad inglis ja saadavad sind
edaspidi.“ Nukumeistrit abistas
Piret-Oliivia Ütt. Ettevõtmist
toetas Õpilasliidu programm
„Salliv kool“. Enne kodudesse
jõudmist leidsid kõik inglid koha
kooli aula jõulukuusel.
Mari-Liis Renser,
kunstiõpetaja

MTÜ Avijõe Seltsi tegevusest
MTÜ Avijõe Seltsil on viimased
kolm aastat olnud väga teguderohked. 2018. aastal alustasime
Avinurme kitsarööpmelise raudtee edasiarendamisega. Kuna tegemist oli pikaajalise ja mahuka
ettevõtmisega, siis jagus aktiivset
tegevust lausa kolmeks aastaks.
Esimese ettevõtmisena valmis
ooteplatvorm raudteetrassi lõpus. Seda tegevust toetas Leaderi
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda.
Järgnes pikalt planeeritud ja IdaViru kohaliku omaalgatusprogrammi ning kohalike ettevõtete
toetusel alustatud kitsarööpmelise raudtee pikendamine 1 km
pikkuseks. Ettevõtmise eesmärk
oli muuta Avinurme kitsarööp-

meline raudtee koos oma veerevkoosseisuga huvipakkuvaks
turismiatraktsiooniks.
Seda ettevõtmist toetasid Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ja
Mustvee vald.
2019. aastal paigutasime Avinurme rongi kaubavagunile
mälestustahvli Avinurme vallast
25. märtsi 1949 küüditamisele
kuuluvate nimekirjaga. Kaubavagun ongi näitlikult sisustatud
küüditamisvaguniks. Samuti
paigaldasime samal aastal Avinurme keskele nimelise pingi
Avinurme suurimale visionäärile
ja MTÜ vanimale liikmele Arvi
Toomingale.
2020. aasta on olnud meile,

MTÜ Avijõe Selts

Päästeamet soovib ohutuid jõule ja aastavahetust!
Kuigi jõulud ja aastavahetus
on ülekaalukalt täis meeliülendavaid hetki, varitseb kodus
kahjuks sel ajal ka hulganisti
ohte. Päästeameti jõulutervitustega käivad sestap ikka käsikäes
nõuanded ohutuse tagamiseks.
Pühade ajal luuakse paljudes
kodudes hubast meeleolu lahtise
tulega – olgu selleks küünlaleek
või mõnusat soojust kiirgav
kaminatuli. Oluline on meeles
pidada, et lahtist tuld ei tohi
jätta täiskasvanute järelevalveta.
Mänguhoos lapsed või eluruumis
ringi liikuvad lemmikloomad
võivad põleva küünla kergelt
ümber ajada ja tulekahju süüdata. Küünal peab olema asetatud kindlale alusele ja eemale
süttida võivatest esemetest,
nagu näiteks kardinad või teler.
Tuletegemise vahendid on parem
laste käeulatusest eemal hoida
ja tulega seotud ohte põnnidele
selgitada.
Kamina või ahju kütmisel ole

kindel, et see korras ning hooldatud. Hoia põlevmaterjal kütteseadmest, eriti koldesuust, ohutus kauguses, et see kuumusest
või sädemetest ei süttiks. Hoidu
ahju ülekütmisest. Ülekütmine,
hooletus kütmisel ja hooldamata
kütteseadmed on külmal ajal sagedasemad tulekahju põhjused.
Tähtis on järgida ohutust
elektri kasutamisel. Veendu, et
elektrijuhtmestik oleks terve
ja ära koorma juhtmeid üle.
Traditsiooniline elektriküünaldega kaunistatud jõulupuu võib
kuivades äärmiselt tuleohtlikuks
muutuda. Kui ülekoormusest
kuumenenud pikendusjuhe või
vigane elektriküünal selle süütab, põleb puu ära sekunditega
ning süütab ümbruse. Kuivamise
ennetamiseks anna kuusepuule
piisavalt vett.
Kahjuks puutuvad päästjad
jõulude ajal sageli kokku pliidile
või ahju küpsema unustatud
toidust algavate tulekahjudega.

Kui teed sööki, jää kööki! Kaua
küpsevate toitude valmistamisel
kasuta taimerit, et toit ei ununeks ja kõrbema ei läheks.
Puhkenud tuleõnnetusest annab kõige kindlamini märku
töökorras suitsuandur. Jõulud
on hea aeg kinkida lähedastele
uus suitsu- või vingugaasiandur.
Suitsuandurite tööiga on kuni 10
aastat. Seega on vaja seadmete
korrasoleku tagamiseks neid
aega ajalt välja vahetada. Vingugaasiandur kulub ära tahke- või
gaasikütteseadmetega kodudes,
kus seadmete kasutamisel võib
nähtamatu ja lõhnatu, kuid tervist kahjustav või lausa eluohtlik
ülimürgine vingugaas tuppa
sattuda.
Pikk pühade periood hõlmab
endas aastavahetuse pidustusi
ja vana aasta ilutulestikuga
ära saatmist. Nendega seotud
õnnetuste ennetamine algab
juba poes. Katkise välimuse
ja kasutusjuhendita püroteh-

nikat osta ei tohi. Soetatud
pürotehnikat tuleb hoida kuivas
kohas. Väga oluline on meeles
pidada, et rakette ei tohi lasta
rõdult, aknast või käest. Rakett
ei tohi lennata inimeste poole,
katustele või akendesse. Enne
ilutulestiku süütamist veendu,
et see oleks asetatud lagedale
alale ja kindlale pinnale, et lähedal ei oleks inimesi, autosid
ja hooneid. Süütamise hetkel ei
tohi kummarduda ilutulestiku
kohale ja pärast seda tuleb kohe
eemalduda ohutusse kaugusesse.
Ole hoolas ja pea ohutusreeglitest kinni, et kõik saaks veeta
meeldejääva aastavahetuse kodus, mitte haiglas. Rahulikke ja
turvalisi jõule ning meeleolukat
aastavahetust!
Taavi Siilbek,
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist
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Mustvee vallavalitsus
võtab teenistusse

lastekaitsespetsialisti
Tööülesanded
Lastekaitsespetsialisti töö põhieesmärk on laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste ning -teenuste korraldamine Mustvee vallas.
Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine;
• lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine;
• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll;
• võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega;
• eestkoste teostamine;
• valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;
• lastele suunatud projektide koostamine ja koordineerimine.
Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus;
• sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek see kahe aasta jooksul
omandada;
• eesti keele valdamine C1 tasemel; vene keele valdamine suhtlustasandil;
• vastavust avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
• kohusetundlikkust ja otsustusvõimet;
• head pingetaluvust;
• analüüsi- ja iseseisva töö ja ajaplaneerimise võimet;
• soovi ja tahet meeskonnatööks;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.
Omalt poolt pakume
Vaheldusrikast tööd, toetavat kollektiivi, arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi,
35 kalendripäeva põhipuhkust.
Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kandideerimise info
Konkursil osalemiseks esitada:
• avaldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile info@mustvee.ee
hiljemalt 22. detsember 2020. Lisainfot annab sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur,
tel 5837 8601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee
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Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
MIRTEL SCHMIDT 23.10.2020

Päästeameti projekti
„Kodud tuleohutuks“
tulemusel on saanud
tuleohutuks meie
vallas kaks
majapidamist,
millele saadi
4000 eurot

Avinurme kultuurikeskus tänab kõiki meie maja kollektiivide liikmeid, külastajaid, koostööpartnereid ja abilisi, kellega on olnud meeldiv ja tore
koos aega veeta ja ning kes on loonud hetki, mis ei unune!

toetusraha ning

Õnnitleme
detsembrikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi

puudujääv summa
eraldati valla eelarvest

Soovime teile kaunist jõuluaega, tervist
ning kohtumiseni uuel aastal!

LIIDIA VENE 		
75
VALDUR PUNDER 		
75
MIHHAIL ŠARIN 		
75
MAIE KARO			80
TOOMAS VIITAK		
80
ELLA HANST		
80
PILVI KIVI			80
JÜRI-HENN UUETOA
80
IRINA KARTAŠEVA 		
80
LEHTE KUKK
85
NIKOLAI FILJUTA 		
85
HELGI KALAUS		
85
VAIKE EIN			90
AIMOLD MÖLDER
90
NIKOLAI JEGOROV 		
91
ÕIE SPRENK 		
93

Hea Mustvee valla elanik!
Mustvee vallavalitsus korraldab elanike seas esmakordse rahulolu- ja maineuuringu eesmärgiga hinnata valla eesmärkide täitmist
ja koguda sisendit arengukava uuendamiseks. Küsitlus on üles ehitatud lähtuvalt arengukavas sõnastatud arengusuundadest ja sellele
vastamine võtab aega ligikaudu 10 minutit.
Küsitlusele saab vastata kuni 18. detsembrini (k.a).
Vastuseid käsitletakse anonüümsena ega seostata kellegi isikuga.
Kõikide soovijate vahel läheb loosi 3 auhinda vääringus 3 x 50 eurot
– Kalevipoja muuseum, Peipsimaa muuseum, Avinurme Puiduait.
Loosimises osalemiseks tuleb ankeedi lõppu jätta oma e-posti aadress
või telefoninumber.
Küsimustikku saab täita elektrooniliselt Mustvee valla
kodulehel: mustveevald.kovtp.ee või paberkandjal valla
raamatukogudes ja teenuskeskustes.
Uuringut korraldab Mustvee vallavalitsuse tellimusel OÜ Cumulus
Consulting.
Olete oodatud uuringus osalema!

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
NIKOLAI PETROV
KALLE MÄGI
TIIT LAUR
TIMON KARAMNOV
ARVO TAMM
RAIVO RIKKA
ELFRIEDE KRIIS
ASTA TSVETKOVA
VEERA SOMMER
VALVE-ALISE KASK
MATRJONA TAILOVA
LINDA PAAS
REIN SILD
MARGARITA PROKOFJEVA

06.12.1934 – 28.11.2020
12.09.1940 – 15.11.2020
09.07.1941 – 01.12.2020
21.07.1942 – 04.12.2020
02.07.1953 – 23.11.2020
25.05.1962 – 19.11.2020
18.02.1925 – 19.11.2020
26.04.1927 – 24.11.2020
12.05.1929 – 07.11.2020
26.02.1932 – 12.11.2020
02.04.1940 – 08.11.2020
11.09.1942 – 17.11.2020
09.05.1955 – 10.12.2020
05.03.1934 – 08.12.2020

