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Vallavanema veerg
Suvi oleks justkui teistest aastaaegadest palju lühem.
Sügis tuleb nii ruttu. Juba
ongi möödas esimese koolipäeva
aktused, aabitsad jagatud ja igapäevane koolitöö alanud.
Iga õppeaasta on nagu uus
algus, kus on võimalus mõelda
sellele, mis on juba hästi ja mida
saaks teha paremini. Areng seisneb muutustes, aga unustada ei
tohi ka traditsioone. Traditsioonide ja omandatud kogemuste
edasiandmine on võti, mis hoiab
jätkusuutlikkust.
Iga õpilane väärib kooli, kus
ta saab parimal moel õppida ja
areneda vastavalt oma võimetele
ning huvidele. Kool peab andma
võimaluse ja aitama õpilasel
võimalikult paremaks saada,
omandada teadmisi ja oskusi,
millega ta tunneb end tulevikus
täisväärtusliku ühiskonnaliikmena. Sellise kooli saavad luua
inimesed, kes seal töötavad,
sellised õpetajad, kes igal võimalusel püüavad õpilastele tuult
tiibadesse puhuda.
Albert Einstein on öelnud:
“Suurim kunst õpetamise juures
on äratada õpilases rõõmu loo-

Uus kooliaasta Lohusuu koolis
Suvi on selleks korraks jälle
läbi ja algamas on uus kooliaasta. Kuigi koolipere sai suvel
puhata, siis koolimaja sai selle
aja sees hoopis väikese värskenduskuuri – vanad uksed vahetati
uute tuletõkkeuste vastu ning
keldrikorrusel asuvate ruumide
niiskuskahjustused said uue
pahtli- ja värvikihi. Kuna eelmisel õppeaastal tehti korda kogu
koolimaja vundament, siis selliseid kahjustusi uuesti tekkida
ei tohiks. Ka õuealal asuv laste
mängumaja on värskelt värvitud
ja lasteaialapsed on seal juba
mitu nädalat mängida saanud.
Augusti lõpus ja septembris
koolitavad õpetajad ennast vastavalt võimalustele ning ootavad
innukalt uut õppeaastat, mis
loodetavasti tuleb võimalikult
tavapärane, selle erinevusega, et
viime sisse regulaarsed distantsõppepäevad. Plaanis on suurendada ka arvutiõpetuse tundide
mahtu ning iga õpetaja räägib
kohe kooli alguses, missuguseid
programme kavatseb aasta jooksul kasutada ning tutvustab neid

Aivar Lainjärv,
vallavanem

Колонка волостного старейшины

õpilastele. Septembris toimuvad
erinevad tegevused ka üle-eestilise spordinädala raames ning kuu
lõpus tutvume sügise maitsetega.
Kevadel saime HITSA poolt

korraldatud ProgeTiigri programmi kaudu endale osta 3Dprinteri, CNC-freesi ja lasergraveerija komplekti. Masinad on
meile saabunud ja juba septemb-

rist saame hakata neid õpilastele
tutvustama. Kindlasti saavad ka
kõik muud huvilised soovi korral
masinatega tutvust teha.
Kadri Jaska

Huvitavat uut kooliaastat!
Mustvee lasteaed alustab uut
õppeaastat.
Mustvee lasteaia moto “Mida
õpid noores eas, seisab eluaeg sul
peas!“ on väga heaks teejuhiks
ja sobib eriti hästi eesootavasse
õppeaastasse.
Mustvee lasteaias on 5 rühma,
neist 3 on Tiheda majas ja 2 on
Mustvee majas. Majas töötab 10
pedagoogilist personali abistavat
inimest ja 15 pedagoogi. Lapsi on
rühmades kokku 60.
Mustvee lasteaia eesmärgiks
on laste eneseteenindusoskuste
omandamine, koolieelikute kooliks ettevalmistamine, mängides
õppimine ja mängima õppimine
ning individuaalne lähenemine

mingulisest eneseväljendusest ja
tarkusest.” Usun, et meie koolide
tublid õpetajad valdavad hästi
seda kunsti ja õpilastes rõõmu
äratamine teeb ka õpetaja päeva
rõõmsaks.
Huvitavat ja tarkuserohket
kooliaastat kõikidele õpetajateleõppuritele!

lastele.
Algavaks õppeaastaks on kõik
ametikohad täidetud, rõõmustav,
et Mustvee majas hakkab muusikategevusi tegema Oravakeste
rühmas Diana Siirak. Sipelgapesa
rühmas jätkab Gea Ant ja Tihedal
Natalja Šutak. Tervitame ka uusi
õpetaja abisid Eve Piirit, Marina
Maspanovat, Tiia Liisi. Jõudu
tööle!
Sellel aastal on ees ootamas
veel rõõmustavat. Kevadel 2020
toimus haridus- ja teadusministeeriumi konkurss „Varajane
keeleõpe“. Selle projekti eesmärgiks on heal tasemel keeleoskuse omandamine eesti keeles
muukeelsetel lastel, samal ajal

omandades heal tasemel vene
keele oskuse. Konkurss oli tihe,
paljud lasteaiad üle Eesti soovisid
projektiga liituda. Mustvee lasteaed osutus konkursil valituks.
Haridus- ja teadusministeerium korraldab varajase keeleõppeprogrammi juba kolmandat
aastat ja tulemused on olnud
väga head. Oluliseks peetakse
teaduspõhist lähenemist laste
keelelise arengu toetamiseks.
Eesti keele õpetajatena hakkavad
tööle Kristi Kindel Mustvee majas
ja Eda Aasmaa Tiheda majas.
Käesolev projekt on toredaks väljakutseks lasteaiale ja rühmade
meeskondadele.
Sügisel ootab meid Tormas

Лето будто намного короче
всех остальных времен года.
Осень наступает так быстро.
Уже прошли линейки 1 сентября, вручены буквари, и началась повседневная школьная
работа.
Каждый учебный год – это как
новое начало, когда можно задуматься о том, что уже хорошо, а
что можно сделать лучше. Развитие состоит в изменениях, но
нельзя забывать и о традициях.
Передача традиций и приобретенного опыта является ключом
поддержания
устойчивости.
Каждый ученик достоин школы,
в которой он может наилучшим
образом приобретать знания и
развиваться в соответствии со
своими способностями и интересами. Школа должна давать
возможность и помогать ученику становиться как можно
лучше, приобретать знания и

навыки, с которыми в будущем
он почувствует себя полноценным членом общества. Такую
школу могут создать работающие там люди, учителя, которые
при любой возможности стараются поддержать и вдохновить
учеников.
Альберт Эйнштейн говорил:
«Высшее искусство учителя заключается в том, чтобы пробудить у ученика радость в процессе творческого выражения и
получения знаний». Я верю, что
достойные учителя наших школ
хорошо владеют этим искусством, а пробуждение в учениках радости привносит радость
и в дни учителя.
Желаю всем учителям и учащимся интересного и богатого
на знания учебного года!
Айвар Лайнъярв,
волостной старейшина

Mustvee valla raamatukogudes
lõikuspidu, sügisene spordipäev,
sügisnäitus, perepäev.
Kahjuks tiksub kuklas teadmine, et me ei tea, mis saab
koroonast ja haiguspuhangutest.
Lasteaia tegevuse üle otsustab
kohalik omavalitsus ja keerulistes
olukordades saame juhised tegutsemiseks sealt. Panen kõikidele
lastevanemate südamele, et olgu
see või lihtsalt nohu või väike
köha, palun lapsi mitte tuua lasteaeda, sest iga väiksemgi pisik
võib kaasa tuua suure kaose.
Oodatud on kõik uued lapsed,
võtke julgelt ühendust meiliaadressil lasteaed@mustvee.eu
Maris Rohtla,
Mustvee lasteaia direktor

Alates septembrist on võimalik
kõigis Mustvee valla raamatukogudes kohapeal lugeda järgmisi
digiväljaandeid: Eesti Ekspress,
Eesti Päevaleht, nädalalõpuleht
LP, Maaleht, Kroonika, Anne ja
Stiil, Eesti Naine, Pere ja Kodu,
Tervis Pluss, Maakodu, Oma
Maitse. Ligipääs on Delfi tasulisele osale, mis on loetav ka
vene keeles.
Tuletan siinkohal meelde mõningaid teenuseid, mida pakume
lisaks raamatute laenutamisele:
paljundamine, skanneerimine,
printimine, fotode suurendamine ja vähendamine. Võimalus on
kasutada arvutite töökohti ja me
tegeleme jätkuvalt maakonna-

lehte kuulutuste vastuvõtmisega
ning meilt saab tellida ajalehte
Vooremaa.
Raamatukogupäevade ajal,
20.–30. oktoobrini, tähistavad
Kasepää, Saare ja Voore raamatukogud oma 105. aasta juubeleid. Täpsem info peagi.
Ootan teie ettepanekuid ja
mõtteid, kuidas saaksime teile
veel kasulikud olla, meilile mustvee.raamatukogu@mustvee.eu
või tel 5383 7822.
Valla raamatukogud ootavad
oma lugejaid taas sügishooajal
aktiivselt lugema, samuti on
oodatud ka kõik uued raamatusõbrad.
Anu Ots
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Robi katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade
Mustvee Vallavolikogu jättis 26.08.2020 otsusega nr 51 algatamata Mustvee vallas Omedu külas koostatava Robi katastriüksuse
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Mustvee Vallavolikogu 06.03.2019 otsusega nr 12 algatatud ning Peipsi
järve ranna ehituskeeluvööndi osas kehtivat üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu eesmärk on määrata 6132 m² suurusele maaüksusele ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate
ehitiste rajamiseks.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, sest
Robi katastriüksuse detailplaneeringu elluviimisega eelhinnangu
kohaselt olulist keskkonnamõju ei kaasne ja keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1
määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Mustvee Vallavalitsus, planeeringu koostaja AS Kobras (Riia tn 35, Tartu linn)
ning algataja ja kehtestaja Mustvee Vallavolikogu (Tartu tn 28,
Mustvee linn, Jõgeva maakond).
Planeeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
tööpäeviti Mustvee Vallavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee linn,
Jõgeva maakond) ja Mustvee valla dokumendiregistris.

Kükita, Tiheda ja Kasepää külade
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamine

Sügisel 2019 sai avaldatud info selle kohta, et sügisest 2020
tekib Kükita, Tiheda ja Kasepää külade elanikel võimalus liituda
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenustega, mida pakub AS Emajõe Veevärk.
Ehitustööd on lõpusirgel ja seega on kõik Kalda, Sõpruse ja
Kooli tänava elanikud oodatud ühisveevärgi teenustega liituma.
Ehkki ehitustööd veel mõnda aega käivad, siis liitumistaotlusi saab
juba esitada, mis kiirendab ka kogu teenustega liitumise protsessi.
Info liitumisprotsessi kohta on kättesaadav AS-i Emajõe Veevärk
kodulehelt.
Eesti keeles siit: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/
ja vene keeles siit: https://www.evv.ee/ru/kliendile/liitumine-2/
Sealsamas on võimalik ära esitada ka liitumistaotlus: https://
www.evv.ee/kliendile/liitumine/.
Käesoleval ajal on liitujatel võimalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks taotleda ka toetust Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt. Täpsem info toetusmeetme kohta on kättesaadav siit:
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine
Küsimuste korral võib ühendust võtta tööpäeviti telefonil +372
731 1840.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepingud
väljastatakse kliendile peale torustike ehitustööde lõppu käesoleva
aasta sügisel.
Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!
AS Emajõe Veevärk, Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU
e-post: evv@evv.e, tel +372 731 1840, www.evv.ee

Развитие сети общего водоснабжения и
канализации деревень Кюкита, Тихеда и
Касепяэ
Осенью 2019 года была опубликована новость о том, что с осени 2020 года у жителей деревень Кюкита, Тихеда и Касепяэ возникнет возможность подключиться к услугам общей сети водоснабжения и канализации, которые оказывает AS Emajõe Veevärk.
Работы по строительству вошли в заключительную стадию и,
таким образом, всех жителей улиц Калда, Сыпрузе и Кооли мы
приглашаем присоединиться к услугам сети общего водоснабжения. Хотя строительство еще какое-то время будет идти, можно
уже представлять ходатайства о подключении, этим вы ускорите
весь процесс подключения к услуге.
Информация о процессе подключения имеется на домашней
странице AS Emajõe Veevärk:
на эстонском языке: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/
и на русском языке: https://www.evv.ee/ru/kliendile/liitumine-2/
Там же можно и подать ходатайство о подключении: https://
www.evv.ee/kliendile/liitumine/.
Сейчас подключающиеся к общей сети водоснабжения и канализации могут также ходатайствовать о дотации в Центре экологических инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus). Более
подробную информацию о мерах по поддержке можно найти
здесь:
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-jakanalisatsioonitaristu-rajamine
С вопросами можно по рабочим дням позвонить по телефону
+372 731 1840.
Договоры о подключении и потреблении общей сети водоснабжения и канализации будут выданы клиенту после завершения
работ по строительству трубопроводов осенью нынешнего года.
Приглашаем вас подключиться к нашей водо-канализационной
услуге!
AS Emajõe Veevärk, Sõbra 56 (третий этаж) TARTU
э-почта: evv@evv.ee,телефон: +372 731 1840, www.evv.ee

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 08.09; 13.10; 10.11; 15.12 koos
ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

fotod: Silvi Sirelpuu

Avinurme perepäev võistlusrohkes melus
Avinurme jaoskonna naiskodukaitsjad korraldasid Avinurmes 20. augustil juba 7 korda
perepäeva. Seitse peaks sümboliseerima õnne ja seda meile
jagus. Ilmataat jagas taaskord
ilusat ilma ja kaaskorraldajad
vaprat tegutsemistahet.
Igal aastal on meil miskit
teisiti ja sel aastal lõime seljad
kokku Seebihokiturniiriga, mille
peakorraldaja oli Katrin Kaarama. Seebihoki näol on tegemist
Eestis alles populaarsust koguva
meelelahutusliku spordialaga.
Katrin Kaarama sõnul oli see ka
üheks põhjuseks, miks üritused
ühendati. “Leidsime, et sedasi
on mängijatel võimalik pauside
ajal rohkem tegevust leida ning
samuti ka külastajatel mida
vaadata ja avastada. Lisaks jätkasime ka noorpäästjate ohutusretkega, mida korraldas Avinurme
Vabatahtlike Pritsumeeste Selts,
eesotsas Ivar Ilvesega. Seega
kolm ühes, vaatasime, mis välja
tuleb.“
Päev algas nagu tavaks saanud kell 11 programmi tutvustamisega, seejärel anti start
noorpäästjate ohutusretkel osalejatele ning kell 12 algas Eesti
II Seebihokiturniir. Sel korral
võtsid naiskodukaitsjad toetava
rolli, et ehk kõik, mida perepäev
vajas, oleks olemas. Staadionil
võis meid kohata naiskodukaitse
telgis töötuba tegemas, samas
aga ka organisatsiooni tutvustamas, välikatla juures sõdurisuppi
valmistamas ja parameediku
telgis esmaabiks näpunäiteid
jagamas. Sõdurisuppi jagati
umbes 200 inimesele, sööjateks
olid korraldajad ja võistlejad.
Lisaks oli meil väljas Avinurme
Kaitseliidu malevkond, kodutütred ja noorkotkad, kes samuti
tutvustasid oma organisatsiooni
ja olid valmis seadnud huvilistele
erinevad töötoad. Perepäeva
külastajatele pakkus kõhutäidet Militarcatering, kus kokkas
lihameister Roger Vinni. Lisaks
meile olid sel aastal veel platsil
Lõuna regiooni Häirekeskus,
Tartu kiirabi ja Elyis Sinisalu
ning Maanteeamet. Sai katsetada õpperada, ehk kui oluline on
turvavöö ja muid ohutusalaseid
näpunäiteid. Päästjate poolelt
olid väljas Voore Vabatahtlik
Pääste, Lohusuu Vabatahtlik Veepääste, Avinurme Pritsimeeste
selts ja Mustvee päästekomando.
Lapsed said lustida Viru batuutidel, Meeli Pandis kaunistas
soovijate näod vahvate maalin-

gutega ning Helor Nigul sõidutas
vapra hobuga lapsi hobuvankril.
Päeva juhtisid kohalikud noormehed Henn ja Karl.
Päeva keskmeks oli Eesti II
Seebihokiturniir, mida peeti
teist korda. Kuna võistlus on
omalaadne, siis võistlejaid soovis
osaleda üsna palju,. Kahjuks oli
turniiril aga osalejate piirang ja
võistlema said kiiremad reageerijad. Võistlus kestis terve päeva
ja õhtuks selgusid turniiri võitjad. Seebihoki on võistkondlik
võistlus, kus kummaski tiimis
on korraga platsil kolm liiget.
Seebihokit mängiti tänavahoki
reeglite järgi, mis tähendab, et
ühe mängu kestvuseks on 12
minutit jooksvat aega. Mängu
võitis enim väravaid löönud
võistkond, teenides sellega tabelisse 3 punkti. Kui mängus väravaid ei löödud või seis jäi viiki,
teenisid mõlemad võistkonnad
ühe punkti.
Nii meeste kui naiste arvestuses võidutsesid eelmise aasta
võitjad. Meeste arvestuses oli

parim võistkond Seep ja Kepp,
kellele järgnesid Tormajad ning
kolmandale kohale tulid VHP
ehk Vana Hea Puur. Naiste arvestuses võidutses Näri Muru,
teiseks tulid Maani Maas ja
kolmandaks Stars. Kokku võttis
turniirist osa 10 meeskonda ja
9 naiskonda. Seebivahust aitas
võistlejad puhtaks saada Kaitseliidu saunaauto ja ülesseatud
välidušš.
Nii nagu eelmisel aastal oli ka
seekord päästeala ohutusretke
eesmärgiks pakkuda praktilisi tegevusi teadmiste kinnistamiseks.
Võistlus oli hajutatud Avinurme
peale ja võistkondi transportis
vastavasse punkti Kaitseliidu
masin. Staadionil toimus meeskondlik tuletõrjespordivõistlus.
Avinurme muuseumirongi juures
saadi teadmisi raudteeohutusest
ja toimus võistlus drežiinal ehk
kondimootoriga liikuril raudteel.
Avijõe ääres koguti teadmisi veeohutusest ja meeskonnal tuli katsetada veepeal liikumist kanuu ja
paadiga. Lisaks said perepäeval

päästeala noored uusi teadmisi: esmaabi, liikluskasvatuse,
hädaab numbrite vajalikkuse ja
kasutamise kohta õnnetusjuhtumi teatamisel, tuleohutusealaste
teadmiste ja tegutsemise kohta
ohtliku lõhkekeha leidmisel.
Sellel aastal oli meil riigis eriolukord ja seetõttu osales retkel
ka vähem noori. Kuid retk sai
peetud ja osalejad auhinnatud.
Esimesele kohale tulid Avinurme
Ifis Quard’i vanem grupp, teiseks
Uhtna Noored ja kolmandaks
Avinurme noorem grupp. Kokkuvõttes oli tegus ohutusalane päev
ning lisaks noortele said staadionil tuletõrjespordirada läbida ka
külastajad ning auhindu jagus
neilegi. Pääste pakkus taaskord
lastele võimalust lustida vahupeos, mis alati väga oodatud.
Perepäev oli hea võimalus
tulla pere, sõprade ja tuttavatega
vaatama ning õppima eluliselt
vajalikke nippe inimestelt, kes
töötavad või panustavad vabatahtlikult Eesti iseseisvuse ja heaolu olemisse. Päev oli taaskord
lustlik ja õpetlik.
Loomulikult ei saa selline
üritus toimuda ilma heade ja toredate toetajateta. Me südamest
täname perepäeval kohalolijaid
ja teisi vahvaid abilisi: Mustvee
valda, Avinurme teenuskeskust
ja Avinurme gümnaasiumi, Alutaguse Kaitseliidu malevat ja
Alutaguse naiskodukaitset, Asula
OÜ-d, Kommipommi, FB Drinks
ja JAEK-i.
Merje Mälton,
Avinurme jsk esinaine,
Ivar Ilves,
päästeala noorteringide
juhendaja,
Henn Uuetoa
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Tegus augustikuu Voorel
15. augustikuu päeval toimus
traditsiooniline rukkimaarjalaat.
Sel aastal otsustasime ühineda
ka Kääpa kohvikutepäevaga.
Üritus toimus voore ranna-alal
ja ilmataadi poolt pakutav ilm
oli suurepärane. nagu alati nii
ka seekord toimus Õnneloos,
mille käigus kogusime 360 eurot.
Kogukonnast tuli ettepanek panustada see raha discgolfi korvi
soetamiseks. On rõõm tõdeda, et
meie inimesed mõtlevad järjest
rohkem oma tervise peale ning
soovivad rohkem sportlikke ja
ajaviite tegevusi õues. Me oleme
alustanud läbirääkimisi Ardi niinepuu ja Silver Saksaga, et tuua
meie looduskaunisse keskkonda
päris discgolfivõistlused.
Me täname kõiki Õnneloosi
toetajaid: Kelli juuksur, Luule
Märtsin, Eha Leppik, Lilia Jõesaar, Siiri Salumägi, Elistvere
Loomapark, Sirje Lehtsalu, Kebeli Talu, reelika Paap, Krista
Mägi, rõõmulaegas OÜ, Merle
Kruus, Kaie Mikko, voore puhkekeskus, voore raamatukogu, SA
Kalevipoja Koda, Taivo Kruusaauk, Sille Arro – ilma teieta seda
poleks juhtunud.
22. augustikuu päeval korraldasime koos MTÜ voore Tuletõrje Seltsiga turvalisuse päeva
voorel. 2019. a kirjutasime koos
vabatahtlike päästjatega projekti
kogukondliku turvalisuse toetusvooru. Projekti eesmärgiks
oli kohalike inimeste kaasamine
turvalisuse probleemide tõstatamisesse, oskus märgata, hinnata
ohuolukorda ning tänu informeeritusele erinevates olukordades teadlikumalt ja julgemalt

mUSTVee
muusika- ja Kunstikool
võtab kuni 30. septembrini
täiendavalt vastu õpilasi
järgmistele erialadele:
mustvee: klaver, kitarr, laul, kunst
avinurme osakond:
klaver, trompet, metsasarv, tromboon, tuuba,
plokkflööt, saksofon
Voore osakond: klaver, kitarr
Täpsem info: kooli Facebook’i lehekülg
ja sekretär Siret Laurikainen tel 5691 0828

reageerida.
Inimene on üldjuhul tegelikult
väga teadlik ja suure kogemuse
pagasiga, kuid aeg-ajalt on vaja
lihtsalt vägagi lihtsaid asju meelde tuletada, mistõttu olid avatud
erinevad õpitoad, kus tuletati
meelde ja tutvustati tuleohutuse
vähendamiseks hoiatavaid ja esmaseid tulekustutusvahendeid.
Turvalisuse päeval olid esindatud päästeamet, politsei- ja
piirivalveamet, maanteeamet,
Kaitseliit, vabatahtlikud pritsumehed ja noorpäästjad – kõiki
neid ühes rongkäigus näha oli
meeliülendav, mis tõi silmanurka
pisara. Ja kuigi „Õnnetus ei hüüa
tulles“ siis südamesse jäi tunne,
et me oleme kaitstud.
Peale rongkäiku õnnistati sisse
voore Tuletõrje Seltsi lipp, mille
suursponsoriks oli Kuido Kalm.
Aitäh Avinurme puhkpilliorkestrile, kollektiividele Serviti ja
Linely toreda eeskava eest.

Puhkusereis Setomaale

Ma tänan kõiki tublisid inimesi
meie hulgast, kes on valmis
panustama oma teadmiste, kogemuste, oskuste ja hea nõuandega, et meie üritused oleksid
vahvad ja meeldejäävad. Aitäh
SA voore Aktiviseerimiskeskuse

nõukogu tegusatele liikmetele,
üksi ei tee ma midagi, ainult
suurepärase koostöö tulemusel
toimuvad võimsad asjad.
MAArIKA KITS

Suvi saigi läbi ja kooliaeg on käes
Kääpal oli suve lõpp täis sündmusi ja inimesi. Kõigepealt
pidasime maha vahva Kääpa 6.
kohvikutepäeva ja saame rõõmuga tõdeda, et kõik kohvikud leiti
kenasti üles. Selle aasta üllatajad
olid Põrgu Eeskoja kohvik Kebeli
talus ja väljaotsa perekohvik
Koseveskis. Mõlemas käis üle
500 inimese. Tšebureki kohvik
lõi ka laineid ja nüüd on kõigil
külastajatel teada, mis see tšeburek on ja millega seda täita saab.
Õhtune tantsupidu oli väga vahva. väljaotsa kohviku meeskond
tuli kohale lausa suure bussiga
ja pidutses koos teiste pidulistega varaste hommikutundideni.
Meil on väga hea meel, et saime
kohvikutepäeva piire nihutada
ka voore poole ja loodetavasti
järgmisel aastal teeme seda jälle!
Augustis kogunesid paljud
Eesti muuseumid Eesti rahva
Muuseumi ette, et tutvustada

kooliõpetajatele seda, mida
muuseumis lastega teha saab.
Kohal olime ka meie ja paljud
teised Jõgevamaa muuseumid.
22.–23. augustil osales Kääpa
OTT oma resto ja tootjatega
Peipsi toidu tänaval. Sel üritusel
külastas meid kahe päevaga
üle 900 külastaja ja saime taas
pakkuda head kohalikku toitu
kõigile, kes seda soovisid.
29. augustil toimus meie kandis mitmeid üritusi. Segakoor
Serviti sai Alen vezikoga Mustvees muinastulede ööl laulda
ja meie avasime Kalevipoja
muuseumi uksed sel päeval kõigile kella 23-ni. viie tunniga
külastas meid 170 inimest, kes
kõik lahkusid emotsiooni võrra
rikkamana kui tulid. Kes soovis,
sai külastada kahte kohvikut,
lennata Lennukiga või hullata
mänguhoovis. See väike vihm ei
hirmutanud kedagi.

Ja nüüd on kooliaeg käes.
Muuseumis jääb ilmselt tavakülastajaid vähemaks, aga seeeest on tulemas kooligrupid,
kes saavad esimest korda näha
seda, mis meil muutunud on. Ja
nüüd on kohe erakordselt raske
valida, mida oma külastuse sisse mahutada – kas tulla ainult
muuseumisse ja mänguhoovi,
käia ära ka põrgus või minna
lisaks seiklusparki või hoopis
orienteeruma või osaleda mõnes
õpitoas? Aga kui juba tulla, siis
tulla pikemaks, sest meie juures
võiks ära sisustada lausa terve
koolipäeva – kajastame ju siin
kompleksis eesti keelt, kirjandust, loodusõpetust, kehalist,
tööõpetust, füüsikat, laulmist,
ajalugu, geograafiat jne.
Lisaks on meil nüüd muuseumis olemas kõik, mis vajalik
koolituste ja koosolekute pidamiseks. Eraldi sissepääs kooli-

tuskeskusesse, projektor, ekraan,
lauad, toolid, akendest miljonivaade, rahu ja vaikus ümberringi. Paljud on meid juba leidnud ja
ka meie teenust kasutanud. Meie
seminariruum mahutab kuni
50–60 inimest teatristiilis või
32 inimest laudade taha istuma.
Kõrvalruumis on ka kohvipausi
pakkumise võimalus.
13. septembril on tulemas juba
neljandat korda Kääpa OTT-i
sügispidu. Saab täiendada oma
talvevarusid, lasta oma õuntest
mahla pressida, kohvikus headparemat nautida või lihtsalt
ilusasse paika tulla ja olla.
19. septembril on rahvamaja
suurde saali oodatud kõik, kes
soovivad olla ajaloolise sündmuse tunnistajateks. nimelt on meil
muuseumis nüüd võimalik näha
lühifilmi Kalevipojast. See on üks
väga vahva teos, kus animatsioonid vahelduvad droonikaadritega Eestimaa paikadest, mida on
eeposes kajastatud. Eesti oma
tegijate väga professionaalne
teostus. 19. septembril teeme
ametliku filmi esitluse rahvamaja
suures saalis, kuhu tulevad kohale ka filmi tegijad ise. Tule sinagi!
vaatame koos filmi ära, ajame
filmi loojatega juttu ja sööme
ühiselt torti. Alustame kell 19.
Üritus on tasuta.
22. septembril algab sügis ja
see on see päev, kus me taas
teeme rahvakoosolekut Kääpal.
Tule ja räägi kaasa, sest ainult nii
on võimalik midagi oma kodukandis muuta. Koosolek toimub
rahvamajas kell 19.
värvilist septembrit!
AnnIKA

Kohtudes Mustvee pensionäride tegemiste eestvedaja Elle Palmiga, tuli talvel jutuks, et nemad
planeerivad reisi Setomaale. vähese järelemõtlemisega tahtsid
ka Lohusuu pensionärid sellest
reisist osa saada. Elle toimetas
kiiresti kirjavahetuse talle juba
tuttava Flakker OÜ reisikorraldaja Ingaga. 20. jaanuariks oli
reisikuupäev, 18.–19. august,
paika pandud. Ooteaeg tundus
pikk ja viiruse tõttu hirmutav.
Elle oli optimistlik, küllap kõik
laheneb. 18. augusti hommikul
olid Mustvee ja Lohusuu pensionärid kõik õigeaegselt bussis
ja sõiduks valmis.
1. peatus Mooste mõis. Sponsorite abiga kenasti korda tehtud
mõis, mida on rahvale hea näidata. Mõisamajas on kool olnud
100 aastat, seal käib praegugi
õppetöö. Mõisatööliste majast
on saanud muusikakool, vanast
viinaköögist konverentsisaal.
Suur on abihoonete kompleks,
kus leiab koha folgikoda ja
teatrimaja.
2. peatus Seto Tšaimaja. Maitsev seto lõunasöök: suulliim,
kama, kook ja köömnetee. Julgetele maitsjatele topka kohalikku
hansat. Peale söömist külastasime värska talumuuseumi, kus oli
väljapanek talust kui tervikust.
3. peatus värska sanatoorium
ja veekeskus. Ööbisime veekeskuses, mis oli meile avatud kogu
sealviibimise ajal. võisime ujuda
ja kõikide veeatraktsioonidega

oma tervist turgutada. Õhtune
ja hommikune söömine oli sanatooriumi peamajas, umbes 400
m öömajast. Kes veesolemisest
tüdines, võis puhata omal moel,
kas jalutades loodust nautides,
jalgrattaga või laevaga sõites.
Järgmise päeva lõunapaiku
alustasime sõitu Piusa koobastesse. Piusa liivakoopad on imeline
vaatamisväärsus. Uskumatu,
mida inimkäed on teinud. Kuna
koobastes enam liiva ei kaevandata, on mitut liiki nahkhiired
siin kodu leidnud. Külastasime
ka kõrvalolevat keraamikakoda.
2. peatus Meenikunno raba.
Mööda ilusat männimetsa ja
väga kitsast käänulist teed jõudsime raba servani, kust algas
jalgsimatk. Imelised loodusvaated järvele ja rabale andsid
kinnitust teadmisele, et ilus on
elada Eestimaal.
3. peatus Põlva talurahvamuuseum, mis on Lõuna-Eesti
suurim. Seal oleksime võinud
aega veeta terve päeva, aga nagu
teada, ajab kiirus meid kõiki
taga. Leppisime vähimaga.
Õnnestunud reis eeldab väga
head reisikorraldajat, ilusat ilma,
sponsoreid ja ühtehoidvat ning
rõõmsat reisiseltskonda. See kõik
oli meil olemas, see tähendab, et
reis oli tore.
Täname teid: Aivar Kokk, Elle
Palm, Inga ja Peeter Loimet.
Tänulikud pensionärid
Mustveest ja Lohusuust
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Kultuurisuvi Mustvees
Kaunis kultuurisuvi hakkab
lõppema ...
Sel aastal küll nii teistmoodi,
ometigi tasapisi hakkas suvine
kultuurielu juulikuus taastuma.
Esimeseks ürituseks oli Promenaadikontsert, kus üles astusid
vanameister Olav Ehala ja Hanna
Liina Võsa. Mustvee kaunil rannapromenaadil toimus kontsert
juba viiendat aastat, seekord küll
kahjuks läbi vihmaloori. Selle
kontserdiga tahame pöörata
tähelepanu meie kaunile kodukohale, rannapromenaadile,
Peipsile ...
11. juulil sai toimuma pikkade
traditsioonidega Mustvee linna
päev ja suvelaat. Eks saime korraldajatena nii piitsa kui präänikut: kas on vaja sel aastal? Võtsime siiski selle riski ja vanajumal
oli meiega. Saatis aasta kõige
jubedama ilma Oleme mõelnud,
et ehk inimeste ohjamiseks ...
Laadal kauplejad olid õnnelikud, et peale pikka vaheaega
said jälle müüma tulla ning
laadakülastajad rõõmsad, et oli
võimalus jälle laadaoste vormistada. Laadalaval esines Männiste
perebänd.
Õhtusel kultuuriüritusel astusid üles Ivo Linna ja Supernova,
Traffic, Elina Born, Hellad Velled – nende kõigi esinemine oli
tõeliselt nauditav.
Tahan siinkohal tänada kõiki
vabatahtlikke piletimüüjaid,
kooliõpilasi Mustvee koolidest,
neid valla kultuuritöötajaid,
kes meile abiks tulid, Linnavara
OÜ, Kalev Zilinskit, Siret Laurikainenit.
Suur aitäh, oli väga meeldiv
koostöö ja üritus möödus ilma
suuremate viperusteta, kui mõned langevad puud välja arvata.
Peale linna päeva, 13. juulil
toimus V Peipsi Järvefestival ja
VIII Peipsi Folk. Juba mitmendat
aastat koostöös MTÜ Peipsimaa
Turismiga korraldatav üritus
õnnestus suurepäraselt ja eriline
tänu siinkohal peakorraldaja
Kadi Ploomile. Võrratu ilm ja
peegelsile Peipsi andsid üritusele
lisandväärtuse.
Augustikuu tõi meie linna V
Vaimuliku Muusika festivali.
Sumedatel augustiõhtutel, sel

aastal siis 4.–9. augustil toimunud festival kutsus Mustvee erinevatesse pühakodadesse ja kultuurikeskusesse head muusikat
nautima. Aitäh, Valeri ja Maria
Petrov! Oleme heal meelel teie
koostööpartnerid ka edaspidi.
7. augustil avasid oma kohvikuuksed Mustvee I kodukohvikute päeval „Augustilummus”
viis eriilmelist kodukohvikut. Oli
väga vahva ettevõtmine, tänan
kõiki kaasatulijaid ja järgmisel
aastal kindlasti juba natuke
suuremalt!
20. augustil tervitasime laululaval taasiseseisvunud Eestit
tema pidupäeval. Hommikuse
muusikalise tervituse tõi traditsiooniliselt Mustvee puhkpill.
22.–23. augustil toimunud
Peipsi toidu tänaval oli Mustvee kõige rohkemaarvuliselt
esindatud. Oli võrratu elamus
kõikidele toidugurmaanidele ja
väga paljudes kohtades pakuti
ka muusikalist maiuspala.
29. augustil toimunud Muinastulede ööl astusid meie rannapromenaadil üles Alen Veziko
ja segakoor Serviti. Siinkohal
minu eriline tänu Servitile, kes
Aleniga esinema nõustus, vaatamata vahepeal olnud pikale
suvepuhkusele. Kindlasti kohtute
veel kunagi laulukaare all, esitades Aleni lugu „See maa”. Sest
see oli lihtsalt võrratu ja pani
lõkketule kumas meeliülendava
punkti mööduvale suvele.
Kui vaatame kalendrisse, siis
septembrikuu on lehte pööranud
ja ettevalmistused sügislaadaks
on täies hoos. Tahaksin eelinfona
öelda, et kesklinn on suletud,
sest laadakauplejaid on palju.
Palun linnaelanike mõistvat suhtumist Konsumisse minekul. Ma
väga loodan, et laada sissepääs
üks eurot ei ole palju maksta
kultuuri toetuseks. Astuvad ju
laadalaval üles ka Marko Matvere ja Peep Raun.
Kaunist suve lõppu kõigile ja
püsime ikka positiivsed! Ei ... vist
ikka negatiivsed.

Laidi Zalekešina,
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja

Laadal pakuti laias valikus erinevat käsitööd.

Linna päevadel oli tore kohata häid naabreid, kes oma üritust reklaamisid.

Peipsi järve festival, - Peipsi Folgil ja Järvefestivalil astus üles Mustvee kultuurikeskuse
fotod: Anu Ots
naisansambel “Rodnik”.

Vaimuliku muusika festival, - Vaimuliku Muusika festivali lõpetamine oli rahvarohke.
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 26. augustil
Koosolekust võttis osa 20 volikogu liiget, neist 2 virtuaalselt
• Otsustati vallavara kasutusse
andmine otsustuskorras MTÜ-le
Logovest, aadressil Avinurme tee
75, Lohusuu alevik
• Otsustati Omedu külas asuva
Robi katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
• Vallavalitsuse infos andsid
ülevaate vallavanem Aivar Lainjärv, pearaamatupidaja Tiina
Treial, haridusnõunik Raivo Vadi,
abivallavanem Koit Prants, sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur
Järgmine vallavolikogu
istung on 30. septembril
Vallavalitsuses 6. augustil
• Otsustati hooldajate ja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati koduteenuse osutamine
• Otsustati vältimatu abi toetuse andmine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Mustvee Vallavolikogu otsuse eelnõu „Omedu külas asuva
Robi katastriüksuse detailpla-

neeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine“
• Kinnitati Lohusuu kooli
viimistlustööde hinnapakkumus
• Kinnitati Avinurme gümnaasiumi ehitustööde hinnapakkumus
• Otsustati raha eraldamine
reservfondist
• Mustvee Linnavara OÜ nõukogu liikmete tasustamine
Vallavalitsuses 13. augustil
• Otsustati loa andmine avalike ürituste korraldamiseks: Popup resto ja lavka „Sadamalinn“ ja
Tammispää küla suvelõpupidu
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Anti nõusolek katastriüksuse
piiride muutmiseks
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Väljastati ehitusload RannaPiilsi kinnistule kuni 100 kW fotoelektrilistel paneelidel põhineva elektrijaama paigaldamiseks,
Vadi külas Lauluniidu kinnistule
puurkaevu rajamiseks ja Vadi

külas Paju kinnistule puurkaevu
rajamiseks
• Väljastati kasutusluba Kääpa
külas Jüri kinnistule paigaldatud
päikeseelektrijaama kasutamiseks
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 10.04.2020 korralduse nr
237 „Hankeplaani kinnitamine“
muutmine
• Kinnitati kriisikomisjoni
koosseis
• Otsustati vältimatu abi toetuse andmine
Vallavalitsuses 19. augustil
• Otsustati hooldekodu kohamaksu osaline tasumine
• Otsustati puuetega inimeste
füüsiline kodukohandamine
• S a a r e Va l l a v a l i t s u s e
19.05.2017 korralduse nr 90
„Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks“ muutmine
• Maaüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
(Pioneeri ja Väiketiigi)
• Maaüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
(Lohu tn 2a, Mustvee ranna-ala
L3, Raudtee tn 3d)
• Maaüksuse pindala ja maksustamishinna kinnitamine

(Pärtlimuru)
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta
maa erastamine (Tartu tn 55b)
• Sundvalduse seadmine
(Kooli tn 5 juurdelõige)
• Sundvalduse seadmine (Liiva tn, Liivanõmme)
• Otsustati Mustvee Valla
Hariduse Tugikeskuse juhataja
ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi luhtunuks
tunnistamine
• Otsustati Mustvee Valla
Hariduse Tugikeskuse juhataja
ametikoha täitmiseks konkursi
korraldamine
• Konkursikomisjoni moodustamine
• Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Kohustuste täitmine
• Kogukonnakogude ettepanekud
• Mustvee valla arengukava
ja eelarvestrateegia muutmise
algatamine
Vallavalitsuses 27. augustil
• Otsustati tugiisikuteenuste
määramine
• Vältimatu abi toetuse määramine
• Hooldekodu kohamaksu

osaline tasumine
• Huvitegevuse kuluhüvitise
määramine
• Huvitegevuse kuluhüvitise
määramine
• Projekteerimistingimuste
väljastamine 541
• Ehitusloa väljastamine 542
• Kasutusloa väljastamine 543
• Hanke „Mustvee sadama
lõunamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
“ pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja eduka
pakkumuse tunnistamine
• Pärimismenetluse algatamine
• Katastriüksuse lähiaadressi
muutmine
• Maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine
• Maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine
• Avinurme katlamaja puiduhakke hanke tulemuste kinnitamine
• Voore Kooli kütmise lepingu
pikendamine
• Peipsimaa Muuseumi II
korruse ekspositsiooni hinnapakkumuse kinnitamine
• Avinurme perearstipunkti
remondi hinnapakkumuse kinnitamine
• Avinurme gümnaasiumi

õpilasveo lepingu pikendamine
• Voore põhikooli õpilastranspordi lepingu pikendamine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Avinurme valla, Kasepää
valla, Lohusuu valla, Saare valla
ja Mustvee linna ühinemislepingu muutmine/ volikogu otsuse
eelnõu
• Mustvee valla osalemise
lõpetamine MTÜ-s Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskus/ volikogu
otsuse eelnõu
• Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Informatsiooniks ja arutamiseks
• V.M avaldus, ettekandja Kalli
Madisson
• Kalda tn 230 kinnistu omaniku avaldus katastriüksuse
jagamiseks;
• Põllu tn 3a kinnistu jagamine;
• Mustvee Lauatenniseklubi
MTÜ taotlus.

Наряду с мытьём рук нельзя забывать также о кибергигиене
Последние месяцы для нашего народа оказались сложными,
и чрезвычайное время подвергло нас испытаниям на нескольких фронтах. Так наши дети не
ходили в школу, их отправили
на дистанционное обучение, и
несколько месяцев они основную часть дня проводили в киберпространстве. На удаленной
работе оказались и их родители,
которые могли свои служебные
обязанности исполнять с дистанции. К сожалению, некоторых экстраординарное время
вовсе лишило работы, и, чтобы
справиться, им пришлось найти
в себе новые навыки и выходы.
Странным стала также покупка
всего необходимого, потому что
магазины и предприятия закрылись, а после окончания чрезвычайного положения многие

из них больше и не открылись.
Взаимное общение и множество
повседневных действий «переселилось» в Интернет, и многое
до сих пор так и осталось там.
Это не удивительно, потому
что в Интернете люди чувствуют себя комфортно, прямо-таки
анонимно, поэтому при общении друг с другом люди даже
более открыты, информацию о
себе дают откровеннее. Но все
это полностью обманчиво, ведь
на самом деле от каждого послания, снимка или действия в вебе
остается след. Сидя за компьютером, ты не видишь, кто сидит
оп ту сторону экрана, поэтому
при беседе или различных действиях нельзя быть до конца
уверенным, кто же на самом
деле по другую сторону экрана.
Особенную бдительность стоит

Patarei- ja akukampaania
Keskkonnaministeeriumil on plaanis 7.–20. septembril 2020 teha
patarei- ja akukampaania. Kampaania eesmärk on suunata inimeste
tähelepanu sellele, et patareid ning akud tuleb peale kasutamist
koguda liigiti ja viia kogumiskasti või jäätmejaama.
Kampaania suurem eesmärk on panna inimesed aru saama patarei- ja akujäätmete liigiti kogumise vajadusest ning teavitada, kuhu
patarei- ja akujäätmed viia. Läbi selle edendada ringmajandust ja
suunata võimalikult palju materjale ringlusesse. Oluline on iga inimese kui ka suurettevõtete tegevus, sest väikestest kogustest saavad
lõpuks kokku suured. Kampaania keskendub kantavate patarei- ja
akujäätmetele, mille tagasivõtmine on küll korraldatud, kuid vajab
siiski täiendavat teavitamist ja üle kordamist.

Информационная кампания по обращению
с использованными батарейками и аккумуляторами

Министерство окружающей среды на 07-20.09.2020 г. запланировало проведение кампании обращению с использованными батарейками и аккумуляторами. Цель кампании – обратить внимание
населения на то, что батарейки и аккумуляторы следует после использования собирать во видам и относить в специальные контейнеры отходов или на станцию отходов.
Более крупная цель кампании – заставить людей осознать необходимость сбора батареек и аккумуляторов по видам, а также проинформировать о местах сбора батареек и аккумуляторов, чтобы
посредством этого содействовать развитию экономики замкнутого
цикла и направлять максимальный объем материалов во вторичное
использование. Значение имеют деятельность и каждого человека, и
крупных предприятий, потому что маленькие объемы в итоге вырастают в большие. Кампания сосредоточится на использованных переносных батарейках и аккумуляторах, сбор которых организован, но
нуждается в дополнительном оповещении и напоминании.

проявлять с интернет-знакомыми, с которыми в реальном
мире вы не встречались. В худшем случае по другую сторону
экрана может быть преступник.
Кибербезопасность зависит
от осведомленности каждого
пользователя компьютера и
смарт-устройства, и от его умения предугадывать опасность,
как и в физическом мире. Как,
уходя из дома, мы запираем за
собой дверь или перед пересечением проезжей части смотрим налево и направо, точно
так же каждое свое действие
нужно продумывать и в киберпространстве. Самый простой
способ защититься от киберпреступников и людей, которые
занимаются интернет-травлей,
–использовать безопасные пароли и беречь личные данные.

Следует также избегать посещения незнакомых веб-сайтов,
не открывать присланные по
электронной почте ссылки и
вложения, так как это может сопровождаться опасностью введения данных пользователя и
кредитной карточки в фарминг
или заражения компьютера вредоносной программой, которая
может зашифровать хранимые в
компьютере данные.
Поскольку учебный год на
этот раз прошел, а у детей теперь в разы больше свободного
времени, которое они, видимо,
по устоявшейся привычке будут
проводить в Интернете, то прошу вас: в начале летних каникул
напомните им правила безопасного поведения в Интернете.

Основные правила безопасного поведения в Интернете:
• В разных средах используйте разные прочные пароли.
• Регулярно обновляйте свои пароли и не делитесь ими с другими.
• Не оглашайте своих личных данных.
• Не открывайте незнакомые письма, ссылки и вложения.
• Не принимайте приглашений в друзья от незнакомых пользователей.
• Не делитесь своими обнаженными снимками и видео с чужими или случайными знакомыми.
• Просмотрите установки своего профиля в соцсетях и убедитесь, что посты на твоей стене видны только членам френд-листа.
• После использования публичного компьютера или смартустройства (например, представительства телефонных фирм)
всегда выходите из системы.
• Обновляйте программное обеспечение своего компьютера и
смарт-устройства.
• Установите антивирус на свой компьютер и смартфон.
• Регулярно производите резервные копии своих данных.
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Mustvee valla „Kaunis kodu 2020”
Valla kauni kodu komisjon tegi
sel aastal oma ringsõitu erinevalt
eelmistele aastatele augustikuus.
Eks see aasta natukene teistmoodi aasta ju ongi. Aga augustikuised aiad oma lopsakuses olid
kaunid ja edaspidi komisjon oma
ringsõitu augustisse plaanibki.
Meil oli väga meeldiv tõdeda,
et meie vallas korras majapidamisi jätkub ja valikut teha oli
raske. Meie komisjoni kuulub

igast valla piirkonnast esindaja,
kes siis enne suurema eeltöö
ära teeb. Komisjonile laekusid
ka mõned vihjed kaunitest
kodudest ja panen siinkohal
kohe ka südamele, et olgem
ikka aktiivsed märkama!
Täname kõiki kodukaunistajaid!
Komisjoni nimel
Laidi Zalekešina

Selle aasta tulemused siis sellised:
Mustvee valla „Kaunis kodu” 2020 tänukirjad:
Perekond Pint, Võtikvere küla
Perekond Teeväli, Avinurme alevik
Perekond Tõks, Avinurme alevik
Perekond Klaar, Lohusuu alevik
Perekond Tamm, Lohusuu alevik
Perekond Roosimägi, Kasepää küla

Mustvee valla „Kaunis kodu” majamärgid:
Perekond Kull, Väljaotsa talu, Koseveski küla
Perekond Müürsepp, Metsaküla
Perekond Vaas, Separa küla
Perekond Kalaus, Avinurme alevik
Perekond Bõstrov, Vileann OÜ, Mustvee linn
Kaunis piirkond:
Ülejõe piirkond, Avinurme alevik

Tänu antakse üle veebruaris, vabariigi aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel.

Ülejõe piirkond, Avinurme alevik

Perekond Vaas, Separa küla

Perekond Bõstrov, Vileann OÜ, Mustvee linn

Perekond Kull, Väljaotsa talu, Koseveski küla

Perekond Kalaus, Avinurme alevik

Perekond Müürsepp, Metsaküla
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Võimalus saada tasuta õigusabi
Anname teada, et HUGO.legal
koostöös Justiitsministeeriumiga
pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad
50 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning
kes kõik omavad õigusteaduse
magistrikraadi. Õigusnõustamist
on võimalik saada kohtumise,
e-kirja kui ka video teel.
Abi saavad kõik Eestis
elavad inimesed, kelle
keskmine brutosissetulek
on kuni 1700 eurot kuus.
HUGO.legal kontorid asuvad:
Tallinn Endla 15, III korrus
Tartu Raatuse 20, II korrus
Pärnu Aia 6
Haapsalu Posti 26, II korrus
Jõhvi Keskväljak 1, kab 128
Narva Tallinna mnt 8-1
Põlva Võru tn 18
Võru Vabaduse 13
Valga Vabaduse 10
Paide Aiavilja 13
Jõgeva Piiri tn 4
Kuressaare Lossi 1
Rakvere Pikk 32
Viljandi Vabaduse plats 4,
kab 304

Selle projekti raames on 3
aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud
juba 30 000 inimesele, kuid palju
on veel kindlasti neid, kes seda
abi vajaksid.

vabastatud;

Milliste muredega juristi
juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni
olnud seotud peamiselt võla- ja
perekonnaõigusega: vaidlused
laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse
hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes
tööandjaga, pärimisasjades,
naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning
suhtluses kohalike omavalitsuste
ja ametiasutustega.

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi
ühe kalendriaasta kohta, millest:
* 2 esimest tundi on kliendile
tasuta (riik hüvitab 40 eurot
tunnis);
* 13 järgmise tunni eest tuleb
kliendil tasuda 40 eurot tunnis.
Võrdlusena – Eesti keskmine
õigusnõustamise tunnitasu on
umbes 140 eurot.

Tasuta õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning
tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul
uuesti nõustamisele minnes
enam lepingutasu tasuma ei
pea), alaealised on lepingutasust
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2) eelnevalt broneerida aeg
kas internetis aadressil www.
hugo.legal/broneeri või helistades telefonile 688 0400.

HUGO.legal senise praktika
järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg kahe tunni piiresse
ning see näitab, et esimeste
tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid
lahenduse.
Lisainfo aadressil www.hugo.
legal/tasuta-oigusabi/ või helistades telefonile 688 0400.

Maailmakoristuspäev tuleb taas –
19. septembril 2020!
Tegu on maailma ajaloo suurima kodanikualgatusega, mis on
alguse saanud Eestist ja mida juhitakse 19. septembril siitsamast
Eestist. Miljonid inimesed üle
maailma tulevad ühel ja samal
päeval välja selleks, et astuda
ühiselt samm puhtama maailma
suunas ja juhtida tähelepanu
globaalsele prügiprobleemile.
Möödunud aastal tuli eestlaste
üleskutsel kodudest välja 180
riigist kokku 20 miljonit inimest,
kes koristasid maailma puhtamaks. Eestis osales koristustöödel ligi 29 000 inimest. Eesti sai
mitte ainult puhtamaks, vaid ka
suuremaks kui kunagi varem.
Tänavusel maailmakoristuspäeval pööratakse Eestis
tähelepanu eelkõige hajusalt
paiknevale väikesele, nn nähtamatule prügile. Kui hoolikalt
ringi vaadata, siis leidub väiksemõõtmelist prügi kõikjal meie
ümber. Suitsukonid, pudelikorgid, pakendid ja ühekordsed
nõud, mille koht peaks olema
prügikastis, jõuavad kahjuks nii

teeveerde, ukse kõrvale kui ka
põõsa alla. Väikeprügi, mis on
kord juba loodusesse sattunud,
ei jõua tõenäoliselt kunagi nõuetekohasesse käitlusesse, sest koristamise käigus seda enamasti
kokku ei korjata. Selline prügi
jääb loodusesse aastakümneteks

või jõuab mõne linnu või looma
toidulauale ja siseneb seeläbi
toiduahelasse.
Tule 19. septembril 2020 välja,
märka väikeprügi linnaruumis ja
looduses ning aita sellel leida tee
prügikasti!
maailmakoristus.ee

торые самостоятельно в силу
возраста на тренировки приходить не могут, и всех желающих познакомиться и начать
тренироваться.
Участие в тренировках для
молодых бесплатно.
Вторая связанная с тренажерными залами новость – для
любителей спорта района Авинурме:

телем работает Патриция Матсо по понедельникам и средам с
18.00 до 21.00.
Спортивный комплекс Авинурме открыт по-прежнему:
Пн., Ср., Пт. 18.00-21.00 и по
субботам 15.00-18.00.

сти во всех наших спортивных
залах и бассейне, а также спортивных кружков для волостной
молодежи, но и более серьезных
тренировок.
Следить следует за нашим
веб-сайтом www.spordikeskus.
mustvee.eu.
Зарегистрируйтесь в наши
друзья в Фейсбуке, чтобы быть
в курсе необходимых новостей.
Желаю всем спортивного и
безопасного нового сезона!
Тийт Таммару

Новости Спортивного центра
2020 год – особенный. Турбулентности было порядочно, но,
несмотря ни на что, мы надеемся с новыми силами начать свой
новый сезон спорта и физических нагрузок. Мы, видимо, уже
привыкли, что ничто не так, как
прежде, и в своих спортивных
сооружениях мы создали максимально безопасную среду и
возможности для дополнительной гигиены, и дезинфекции.
Многое зависит именно от нашего поведения, так давайте не

приходить на тренировки больными и т.д. Будем беречь себя и
других!
Уже начали работу наши тренажерные залы в спорткомплексах Муствеэ и Авинурме.
Тренажерный зал Спорткомплекса Муствеэ открыт, как и
прежде: Пн.-Пт. 14.00-20.00.
В Муствеэском зале новый руководитель – Надежда Гунина,
которая и сама активно трени-

руется, а также вместе с вами
начинает свою тренерскую карьеру и развитие.
С октября в Муствеэском
спорткомплексе под руководством Надежды откроется
спортивный кружок общефизической подготовки (ОФП)
молодых (возраст: 14-16 лет).
Деятельность начнется 1 октября. Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам
с 15.00 до 16.00. На тренировки
мы приглашаем молодых, ко-

С этого сезона в тренажерном зале Авинурме руководи-

Когда вы читаете эту заметку,
время проведения многих тренировок и кружков по интересам еще только согласовывается. Мы продолжим проведение
тренировок для жителей воло-

Spordikeskuse uudised
2020. aasta on väga eriline
aasta. Turbulentsi on olnud
omajagu. Hoolimata kõigest
püüame alustada meie uut liikumisharrastuse ja spordihooaega
uue hooga. Oleme ilmselt juba
harjunud, et kõik pole enam
endine – oleme loonud ka meie
spordirajatistes võimalikult turvalise keskkonna ja võimalused täiendavaks hügieeniks ja
desinfitseerimiseks. Paljugi on
just meie endi käitumises kinni.

Ärme siis tule trenni haigena jne.
Hoiame ennast ja teisi!
Juba on alustanud tööd meie
jõusaalid Mustvee ja Avinurme
spordihoones.
Mustvee spordihoone
jõusaal on avatud endiselt
E–R kell 14–20.
Mustvee saalis on uus juhendaja Nadezda Gunina, kes on
ka ise aktiivne treenija ning
alustamas oma treeneritööd ning

arenemas koos teiega.
Alates oktoobrist alustab Mustvee spordihoones
noorte (14–16 eluaastat)
ÜKE, ehk üldkehalise treeningu sportlik huviring
koos Nadezdaga. Seda siis
alates 1. oktoobrist. Treeningud hakkavad toimuma
teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 15–16.
Treeningutele ootame noori,
kes iseseisvalt muidu treeningule

tulla ei saa oma vanuse tõttu,
kõiki huvilisi kes tahavad teha
tutvust ja alustada treeningutega.
Treeningutel osalemine ei
maksa noortele midagi.
Jõusaalidega seonduvalt on
teine uudis Avinurme piirkonna
spordihuvilistele.
Nimelt on sellest hooajast ka Avinurme jõusaalis
juhendaja Pathricia Matso.
Seda esmaspäeviti ja kol-

mapäeviti kell 18–21.
Avinurme spordihoone
on avatud samuti tavapäraselt E, K, R kell 18– 21 ja
laupäeviti kell 15–18.
Kui te seda lugu loete, siis on
selle hooaja paljud treeningud ja
huviringid veel paika loksumas.
Nii jätkame vallarahvale mõeldud avatud treeningutega meie
kõigis spordisaalides ja ujulas,
samuti sportlikke huviringidega

meie valla noortele ja ka tõsisemate treeningutega.
Jälgida tuleks meie kodulehte
www.spordikeskus.mustvee.eu.
Tu l g e k a m e i e s õ b r a k s
Facebookis, et olla kursis vajalike uudistega.
Sportlikku ja turvalist alanud
uut hooaega!
Tiit Tammaru
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ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
SEPTEMBER–OKTOOBER
10. september kell 17
12. september kell 9
13. september kell 11
26.–27. september
29. september kell 19
22. september kell 10
1. oktoober kell 11.30
1.oktoober kell 14.00
6. oktoober kell 19
8. oktoober kell 15

37. Saare järve jooks Saare järve ääres
Mustvee sügislaat Peipsi Kolla
Kääpa OTT-i sügispidu Kääpal
Avijõe kanuumatk
ﬁlm „Kohtunik“
Avinurme kultuurikeskus
lasteetendus „Kulplased“
Avinurme kultuurikeskus
Rahvusvahelise muusikapäeva
kontsert „Po� oli nõid ja pann
oli kra� ” Avinurme kultuurikeskus
Eakate sügispidu
Mustvee kultuurikeskus
Pille Pürg „Kutse juubeliks!’’
Mustvee kultuurikeskus
„Täiskasvanud õppija nädal“ (TÕN)
Jõgevamaa tänusündmus
Avinurme kultuurikeskuses

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
remi Eiser
robin Maasing
Aksel Kuusk
Mari Tamme

28.07.2020
18.08.2020
29.08.2020
07.07.2020

Õnnitleme
septembrikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
reet Tooming
Astrid Linnas
Ene-Tiia Krehova
Ene Tui
Aino randmer
Kalle Mägi
Marfa Kanošina
Leonty Dalke
Malve Ambos
Ija Bõstrova
Luule Kompost
valdek Paas
Aleksandr võssokov
Liidia Luts
Hilda Kuus
riida Koppel
Linda Kõre
Laine Tamm
Silvia rillo

75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
85
85
91
92
93
93
93
94

OSTAN • MÜÜN • MITMESUGUST
Ostan sõiduautosid, maastureid ja kaubikuid igas seisukorras! võib remonti vajada! Tel 5309 2650.

Ostan samovari. Tel 501 2455

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

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
August-Johannes Kütt
Jaan Nurme
Lembit Kivimurd
Tõnu Rosin
Vahur Ruusalu
Jelena Svätskaja
Laine Tšerpuhhina
Elvira Moltschanov
Taavi Pärn

06.07.1932 – 25.08.2020
19.10.1941 – 21.08.2020
18.12.1944 – 11.08.2020
24.07.1961 – 28.08.2020
30.05.1969 – 06.08.2020
17.03.1937 – 11.08.2020
25.07.1937 – 26.08.2020
02.03.1940 – 16.07.2020
21.03.2000 – 23.08.2020

