NR 6 (38) JUUNI 2021

Vallavanema veerg

FOTOD: RAIVO VADI

Mustvees avati sadam
Reedel, 4. juunil avati pidulikult Mustvee sadama lõunamuul. Avamispeole olid oodatud
kõik huvilised ning kavas oli
meeleolukas kultuuriprogramm.
Slackliner Tauri Vahesaar kõndis ja trikitas tasakaaluliinil üle
jõe. Huvilised said proovida
aerulaudadel vee peal liikumist.
Mõnusat muusikalist vahepala
pakkus Duo Trahh Jõgevalt.
Traditsiooniliselt lõigati linti,

kuulati tänukõnesid, nauditi
maitsvat torti.
Mustvee sadam on Mustvee
linna visiitkaardiks ning lõunamuuli ehitustöödega sai see
uue erksa värvi. Tööde käigus
korrastati lõunapoolne muul,
rajati slipp ja kraanaplatvorm,
paigaldati ujuvkaid 10 kaikohaga, tuletõrjehüdrant, välja ehitati
muuli valgustus, elektri- ja veeühenduspunktid. Lõunamuuli

Toome Mustvee valla
kogukonnad ühte paati
MTÜ Mustvee Turismikojal on rõõm
teatada, et rahastuse on saanud projekt
„Mustvee vald – ühes paadis“. Projekti
üheks tegevuseks on kogukondade õppereisid Mustvee vallas.
Hea kogukonna liider! Kui tunned, et
kogukond tahab Mustvee valla teisi piirkondi paremini tundma õppida, siis võta
meiega ühendust. Mõtleme koos, millised
piirkonnad suuremat huvi pakuvad – saame külastada muuseume, jalutada järve
ääres, matkata metsaradadel, tutvuda
iluaedadega ja palju muud. Mustvee
vallas on palju, mida avastada! Meie
poolt on 3–4-tunnine programm, giid ja
sissepääsud, teie poolt äge seltskond, hea
tuju ja transport.
Kuna nii suvine aeg kui ka rahaline ressurss on piiratud, siis kiirematel on parem
võimalus endale sobival ajal tutvumisreis
broneerida!
Aruta oma kogukonnaga ja helista
või kirjuta Laidile: 5565 0811, mustvee.
kultuurikeskus@gmail.com

I etapi kogumaksumus oli 594
654 eurot ning seda rahastati
391 248 euro ulatuses Eesti-Vene
piiriülese koostöö programmi
2014–2020 projektist „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2
– Common Peipsi 2“. Lõunamuuli
slipi ehitust rahastati EMKF
meetmest „Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine“, summas 43 686

eurot.
Sadama arendamise I etapp
on edukalt lõpule viidud ning
sadama arendamine jätkub.
Järgmiste tegevustena planeeritakse sadamat veelgi atraktiivsemaks muuta, rajades parklad,
kergtee randa pääsemiseks,
lõunamuuli katend ning imelise
vaatega vaatetorn.

10 päeva kestev sisevete seiklus Peipsi
järvel, Emajõel ja Võrtsjärvel
Peipsi järv ja Võrtsjärv on kaks Eesti suurimat sisejärve, mida ühendab Emajõgi. See
unikaalne veetee on kui lõikamata teemant,
millel pole siiani ühendust Läänemerega ja
on seetõttu ligipääsmatu paljudele laevasõitjatele.
Selleks, et Peipsi järve ja Võrtsjärve tähtsust
veelgi rohkem esile tuua, korraldatakse 10
päevast sisevete seiklust kahel suurjärvel ja
neid ühendaval Emajõel.
Festivali eesotsas seilavad ajaloolised laevad – lodi Peipsi järvel ja kale Võrtsjärvel ning
kokku saadakse Tartus ühisel veeparaadil.
Ajalooliste laevadega on eelregistreerides
võimalik ühineda kõikidel paadiomanikel ja
veealustega sõitjatel.
10 päevast sisevete seiklust toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi,
toimub kultuuriprogramm, valmistatakse ja
maitstakse piirkonnale omaseid roogasid.
Festivali korraldaja Kadi Ploom kutsub sel
aastal avastama Peipsimaa sadamaid jalgratastel või jalgsi. Igas sadamas toimuvate matkade
ajal külastatakse erinevaid Peipsimaa külasid,

muuseume, randasid ning avastatakse ilusat
loodust.
Sisevete festivali Peipsi järve sadamad ja
peaesinejad:
07.07 Vasknarva – Zetod
08.07 Mustvee – Posõ
09.07 Kolkja – Via Baltica
10.07 Tartu Lodjakoda – Kukerpillid
11.07 Luunja – Angus
12.07 Varnja – Svjata Vatra
13.07 Piirissaar – Kiiora
14.07 Mehikoorma – Nedsaja küla bänd
15.07 Värska – Väliharf
16.07 Räpina – Audru Jõelaevanduse Punt
www.sisevetefestival.ee
Kadi Ploom, korraldaja
MTÜ Peipsimaa Turism
kadi@visitpeipsi.com
+372 5696 4686
Sisevete festivali toimumist toetavad Eesti
Merendus- ja Kalandusfond, Eesti-Vene programmi projekti „Common Peipsi“, Alutaguse,
Mustvee, Peipsiääre, Tartu, Luunja,
Setomaa ja Räpina vallad

Suvine pööripäev pole enam
kaugel ja õnneks on elukorraldust sassi löönud viirus taandumas ning piirangud oluliselt
leevenenud. Päris kindlasti jäävad viirusest tingitud tagajärjed
paljude elu veel pikaks ajaks
mõjutama. Läbitud raskused on
meid õpetanud ja tugevamaks
teinud. Aitavad meil paremini
mõista õpetajaid, oma lapsi ja
pereliikmeid, panevad veelgi
enam hindama inimesi, kelle
amet ei võimaldanud koju jääda
ning kes igapäevaselt töötasid
selle heaks, et meil kõigil oleks
parem, turvalisem ja ohutum.
Edaspidi oleme ilmselt ettevaatlikumad ja tähelepanelikumad
nii enda, oma lähedaste kui ka
ümbritseva keskkonna suhtes.
Tasapisi taaskäivitub kultuuri ja
spordielu. Kontserte, vabaõhuetendusi, laatasid ja muid sündmuseid toimub üksteise otsa.
Suudaks vaid valida, jaksaks vaid
käia. Suvi on ju puhkuste aeg ja
Eestimaa põhjamaisest suvest
tuleb võtta, mis võtta annab.
Peaasi, et saaks välja puhatud,
et siis hea ja värske tundega taas
edasi minna.
Meie koolilõpetajate jaoks on
suvepuhkus ka valikute tegemise
aeg. Abituriendid on enda elu
esimesel suuremal teeristil sihte
ja eesmärke seadmas. Seejuures
peaks eesmärgid sihtima või-

malikult kõrgele, aga nendeni
jõudmiseks tegutsema targalt,
et end läbi ei põletaks. Möödunud kooliaasta kujunes kõikide
õppurite jaoks erilisemaks kui
möödunud aasta septembris
arvata oskasime. Distantsõpe ei
ole kindlasti kerge, kuid olete
sellega parimal võimalikul viisil
hakkama saanud. Suur kiitus Teile tubliduse eest! Puhake suvel
hoolega, jätke nutivahendid vahelduseks kõrvale ja viibige palju
värskes õhus. Suur tänu õpetajatele ja lastevanematele, kes Te
olete oludega hästi kohanenud
ja õpilasi tarkuse omandamisel
jätkuvalt toetanud! Kiitus ka
lasteaia peredele, kes järgmised
lapsed taas koolipinki asumiseks
ette on valmistanud. Tänan teid
kõiki! Sooja ja mõnusat suve!
Aivar Lainjärv,
vallavanem

Колонка волостного
старейшины
День летнего солнцеворота
уже совсем близко, вирус, внесший хаос в наши жизни, к счастью, отступает, и ограничения
существенно ослаблены. Вызванные вирусом последствия,
без сомнения, еще долго будут
влиять на жизни многих. Испытанные трудности нас многому
научили и сделали сильнее,
помогут нам лучше понимать
учителей, своих детей и членов
семьи, мы еще больше будем
ценить людей, должность которых не позволила остаться
дома, которые каждый день работали во имя того, чтобы нам
всем было лучше и безопаснее
жить. В дальнейшем мы, вероятно, будем осторожнее и
внимательнее относиться и к
себе, и свои близким, и окружающей среде. Потихоньку
восстанавливается культурная
и спортивная жизнь. Концерты, представления под открытым небом, ярмарки и другие
мероприятия следуют друг за
другом, иметь бы умение выбирать и силы все посетить. Лето
ведь – время отдыха, и северное
эстонское лето нужно использовать по максимуму. Главное
– хорошо отдохнуть, чтобы со
свежими силами продолжать

движение вперед.
Для наших же выпускников
лето еще и время выбора. Абитуриенты стоят на первом в своей жизни крупном перекрёстке и ставят перед собой новые
цели. При этом целиться нужно
как можно выше, а действовать
при достижении целей с умом,
чтобы не «перегореть». Для учащихся закончившийся учебный
год оказался специфичнее, чем
мы думали в сентябре прошлого
года. Дистанционное обучение,
безусловно, дело нелегкое, но вы
справились с ним наилучшим
возможным способом! Честь
и хвала вам за усердие! Летом
как следует отдохните, для разнообразия отложите гаджеты
и побольше бывайте на свежем
воздухе. Большое спасибо учителям и родителям! Вы хорошо
приспособились к обстоятельствам и продолжили оказывать
ученикам поддержку в приобретении знаний! Мы благодарны также работникам детских
садов, которые подготовили к
школе следующих детей. Благодарю вас всех! Желаю всем теплого и приятного лета!
Айвар Лайнъярв
волостной старейшина
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Mustvee raamatukogu
tegemised
Mustvee raamatukogu tähistas
mai lõpus oma 120. sünnipäeva.
Tänasime endiseid töötajaid
ja õnnitlema olid tulnud meie
sõbrad. Muusikalise etteaste
tegid Ruthi laulustuudio lapsed.
Raamatukogus on hetkel veel
võimalik vaadata kolme näitust:
„Vanade raamatute uus elu“, mille autoriks on Karine Andrjuskevitsjute ning Jelena Kivimurru
kauneid ristpistes postkaarte.
Ülevaate Mustvee raamatukogu
ajaloost saab raamatukokku üles
pandud fotokapadest, mille tegemist rahastas Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp.
Samuti saime toetust Eesti
Kultuurkapitalilt kohtumiste
korraldamiseks kirjanikega, mis
toovad alati väga positiivset tagasisidet. Lastekaitsepäeval said
kõik huvilised kohtuda kirjanik

Jaanus Vaiksooga Mustvees ja
Avinurmes. Sügisel kindlasti ootab meid ees veel uusi põnevaid
kohtumisi ja näitusi, kui aeg ja
olukord lubavad.
Mustvee valla raamatukoguhoidjad puhkavad
alljärgnevalt:
Mustvee raamatukogu on avatud terve suve tavalistel aegadel
kella 10–17.
Voore raamatukogu 12.07–
08.08.
Av i n u r m e r a a m a t u k o g u
12.07– 29.07 ja 09.08–18.08.
Raja raamatukogu 28.06–
16.07 ja 30.08–07.09.
Lohusuu raamatukogu 05.07–
01.08.
Kasepää raamatukogu 09.08–
15.08. ja 06.09–12.09
Saare raamatukogu 01.07–
14.07 ja 16.08–30.08.

Lohusuu Kool
otsib alates 23. augustist töötajaid järgmistele ametikohtadele:
• põhikooli keemia- ja füüsikaõpetaja (0,42 ametikohta)
• muusikaõpetaja (0,3 ametikohta)
• algklasside loodusained ja inimeseõpetus
(0,63 ametikohta)
Vajalik on nii eesti kui vene keele oskus.
Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid esitada
30. juuniks 2021 aadressil lohusuuk@gmail.com.
Head kaasteelised Omedus ja kaugemal!
Olete lahkesti palutud Omedu XI külapäevale 17. juulil 2021
algusega kell 12 Omedu külaplatsil.
Päeva juhib ja muusikalist meelelahutust pakub Artur Aunap
Kalevipoja muuseumist.
Külapäeva õnnistussoovid Kodavere Mihkli koguduse õpetaja
Raigo Ojametsalt.
Mustvee vallavalitsuse poolt toob tervitusi Aive Tamm.
Külapäev on pühendatud Omedu küla esmamainimise 431.
aastapäevale.
Täname Mustvee valda ja Omedu külaelanikke toetuse eest!
Omedu Külaselts / omedu.ee
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu 20. sünnipäeva puhul
toimub 19. juunil kell 12–15 Jõgeva kultuurikeskuses
seminar „Hea kuuldeaparaat tagab elukvaliteedi“.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku audioloog Sandra Vill räägib
meile kuuldeaparaatide reguleerimise võimalustest.
Silmusvõimendite teemal nõustab Teet Kallaste Vaegkuuljate
Liidust
Seminari lõpetuseks sõnavõtud, arutelud, väike kultuuriprogramm,
kohv ja koogid.
Kohal on kirjutustõlge!
Oodatud on kõik, keda see teema kõnetab.
Ka need, kes pole ühingu liikmed.
Osavõtt tasuta.
Eelregistreerimine soovitav.
Tel 53457405
jogeva.vaegkuuljad@gmail.com

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2021. aastal üks kord kuus koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Vallavolikogus mais
26. mail toimus Mustvee Vallavolikogu 47. istung Microsoft Teamsi ja VOLIS-e kaudu.
Istungil osalesid kõik volikogu
liikmed.
Vallavara võõrandamine
D. Utsar tutvustas eelnõud
vallavara võõrandamine, asukohaga Kallaste maantee 4,
Kasepää küla ½ mõtteline osa
alghinnaga 17 000 eurot. Otsus
võeti vastu 18 poolthäälega.
Vallavara kasutusse andmine
R. Tooming tutvustas eelnõud
vallavara kasutusse andmine
Piilsi Külade Selts MTÜ-le Jõemetsa küla Kooli maaüksus kahekümneks aastaks. Seltsi eesmärk
on taastada endised Piilsi kooliga
seotud võsastunud maa-alad
nagu spordiplats, palliplats ja
endine külaplats ning kujundada
võsastunud metsaala hooldatavaks parkmetsaks. Korrastatud
maa-alal on võimalik korraldada
erinevaid üritusi, luua privaatne telkimise ja grillimise ala,
rentida pinda laste laagritele,
erinevatele huvigruppidele jne.
Muudatusettepanekuga otsustati
18 poolthäälega anda vallavara
tasuta kasutamiseks 10 aastaks.
Mustvee valla investeeringutoetuse objektide osalise nimekirja kinnitamine
L. Smirnova tutvustas eelnõud.
Ettepanek oli kinnitada Mustvee
valla investeeringutoetuse objektide osaline nimekiri alljärgnevalt: Mustvee linna katlamaja
soojusvarustuse süsteemide
renoveerimine – 70 000 eurot
(teostada Mustvee Linnavara OÜ
kaudu, osakapitali sihtotstarbe-

lise suurendamisega); Mustvee
linna, Kasepää ja Lohusuu piirkondade tänavavalgustuse osaline uuendamine – 30 000 eurot
(teostada Mustvee Linnavara OÜ
kaudu, osakapitali sihtotstarbelise suurendamisega). Anda
Mustvee vallavalitsusele ülesanne nimetatud investeeringuteks
vajalikud toimingud teostada, sh
Mustvee Linnavara OÜ osakapitali sihtotstarbeliseks suurendamiseks vajalikud dokumendid
ja eelnõud vormistada, taotlus
rahandusministeeriumile esitada jne. Mustvee vallavalitsusel
arvestada seejuures sellega, et
punktis 1 nimetatud investeeringud peavad olema elluviidud 30.
septembriks 2021. Otsus võeti
vastu 14 poolthäälega.
Stipendiumi maksmise
kord Mustvee valla gümnaasiumites
L. Smirnova tutvustas eelnõud. Eelnõuga sätestatakse
õiguslik alus Mustvee valla eelarvest õppetoetuse maksmiseks.
Stipendium makstakse Mustvee valla munitsipaalkoolide
gümnaasiumi astmes (10.–12.
klassides) õppivatele õpilastele.
Eesmärk on motiveerida õpilast
saavutama paremaid õpitulemusi ja tunnustada parimaid
õpilasi. Stipendium määratakse
gümnaasiumi õpilasele järgmistel tingimustel: õpilane on
lõpetanud semestri heade ja/või
väga heade hinnetega ja õpilase
käitumine on hea või eeskujulik. Stipendiumi määraks on
50 eurot semestris (poolaastas)
õpilase kohta. Eelnõu on olnud
arutusel ka arengu- ja eelarve-

komisjonis, kuid sellisel kujul
eelnõu toetust ei leidnud. Eelnõu
oli arutlusel ka 8. detsembril
2020. a vallavolikogu istungil,
kuid ei leidnud toetust. Määrust
vastu ei võetud.
Ülevaade sotsiaalvaldkonna tööst ja õiguskantsleri märgukirjast „Hooldajatoetuse maksmine alla
kolmeaastase puudega lapse hooldajale“
T. Tuur andis ülevaate sotsiaalvaldkonna tööst ja käimasolevatest projektidest.
R. R. pöördumine seoses
Voore põhikoolis õppekasvatustöö planeerimisega, elluviimisega ja koolikorraldusega
ning dokumentide vastavusega
kehtivale seadusandlusele.
Haridus- ja noorsootöö nõunik
R. Vadi juhtis tähelepanu sellele,
et antud küsimus ei ole volikogu
pädevuses.
Mustvee valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
T. Tomson tutvustas eelnõud.
Eelnõu sisuks on kaotada Mustvee valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseisust haridus- ja
noorsootöö nõuniku ametikoht.
Vallavolikogu otsustas muuta
Mustvee valla ametiasutuse
struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu ning kehtestada otsus
alates 1. juulist 2021 kümne
poolthäälega.
Re v i s j o n i k o m i s j o n i l e
ülesande andmine
Mustvee vallavolikogu andis
revisjonikomisjonile ülesande revisjoni tegemiseks Voore

põhikoolis 01.09.2019 kuni
01.05.2021. Revisjoni eesmärgiks on tuvastada, kas Voore
põhikooli tegevus on antud
ajavahemikul vastanud seadustele, on olnud otstarbekas ja
järgitud tulemuslikult eelarve
täitmist ning kas kooli üldine
tase vastab vähemalt Jõgevamaa
parimale keskmisele tasemele.
Haridusnõunik R. Vadi selgitas,
et sisulise töö kontrollimine ei
ole volikogu pädevuses.
Vallavanema informatsioon
A. Lainjärv andis ülevaate
viiruse olukorrast vallas. Haridus- ja teadusministeeriumi
eestvõttel on algatatud haridusasutustest info kogumine
ventilatsioonisüsteemide kohta,
milline õhukvaliteet võiks ühes
või teises koolis olla. Valla koolidele on tellitud süsihappegaasi
mõõtmise vahendid. Jõgevamaa
maakondliku maakaitsepäev
toimub sellel aastal Mustvees.
Mitmesugust
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 30. juunil 2021 Mustvee
kultuurikeskuses.
Ülle Rosin,
Mustvee vallavolikogu esimees

детей на старших и младших.
Лучшие результаты показали:
Мирослав Быстров, Артём Гунин, Эвелина Святская, Роман
Гольц, Михаил Гуж, Алина Аксёнова
«Перетягивание Каната» - детям тоже очень понравилось. В
эту игру играли дети даже после
основного конкурса, уже сами.
«Игра Верёвочка» - где дети с
завязанными глазами срезали с
верёвки ножницами себе приз
(лимонад, шоколад, жвачку итд.)
Было ещё много чего интересного, например: Выставка кукол
Глиттер тату

Угощения на столах. Конечно
не обошлось и без сюрпризов
в виде хот-дога и мороженого.
Всего на празднике присутствовало около 100 человек.

Lastekaitsepäev Rajal
1. juunil toimus meil esimene
ja kauaoodatud üritus – lastekaitsepäev, mis leidis aset Raja
Vabaajakeskuse ees.
Sellest üritusest võtsid osa
lapsed, noored, nende vanemad
ja isegi vanavanemad. Siin võis
leida igaüks endale meelepärase
tegevuse.
Vabaajakeskuse esisel muruplatsil oli üleval suur täispuhutav
batuut, mis meeldis lastele nii
väga, et ära tuldi sealt ainult siis,
kui toimusid mängud või käidi
end mõne snäkiga laadimas.
Mängudest võisid osa võtta
kõik, kes soovisid. Muidugi
seda nad ka tegid ja väga hea
meelega.
Näiteks:
Saapa viskamine – kes kaugemale. Selles võistluses jagasime
lapsed kahte gruppi, nooremad
ja vanemad lapsed.
Parimaid tulemusi näitasid:
Miroslav Bõstrov, Artjom Gunin, Evelina Svjatskaja, Roman
Golts, Mihhail Guž, Alina Aksjonova
Köievedu – lastele meeldis
ka see mäng väga. Seda mängu
mängisid nad iseseisvalt veel
päris pikalt ka peale võistlust.
Nööri mäng– lapsed pidid
seotud silmade ja kääridega,
endale magusa auhinna lahti
lõikama (limonaad, šokolaad,
nätsud jpm).
Meil oli veel väga palju huvitavat, nagu näiteks nukunäitus
ja glitter tattoo. Lastele oli ka
üllatus varuks, milleks olid hot
dogid ja jäätised. Kokku oli peol
külastajaid umbes 100 inimese
ringis.
Aitäh meie sponsoritele
Helle Vunk – Vah OÜ
Viktor Gussev – (Mustvee külalistemaja) Vikbisnis OÜ

Lastekaitsepeo korraldasid
Kasepää rahvamaja
Raja vabaajakeskus
Raja noortetuba
1-го Июня состоялся первый
и долгожданный праздник летаДень защиты детей, который
проходил на площадке перед
центром досуга Рая.
На этом празднике были дети
самых разных возрастов, от
0-18лет, а также их родители.
Здесь каждый мог найти занятие по душе.
На лужайке перед зданием
стоял огромный надувной батут, который очень понравился
детям. Там они проводили больше всего времени и сходили с
него только на время игр или
чтобы подкрепиться.
В играх могли принимать участия все желающие и это они делали с большим удовольствием!
Например:
«Бросок Сапога» - кто дальше:
в этом конкурсе мы разделили

Спасибо нашим спонсорам!
Хелле Вунк - Vah OÜ
Виктор Гуссев – (Mustvee
külalistemaja) Vikbisnis OÜ
Организаторы праздника:
Народный дом Казепя
Центр досуга Рая
Молодёжный центр Рая
Nadežda Gunina
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Avinurme gümnaasiumi 2. klassi teadusrühm osales Hullu
Teadlase konkursil „Säästa särtsu!“
Sügisel otsustasime Avinurme
gümnaasiumi 2. klassiga osaleda
Tartu ülikooli muuseumi ja Hullu
Teadlase uurimistööde konkursil
„Säästa särtsu!“. Tegemist on
1.–3. klassidele mõeldud teaduskonkursiga, mis aitab juba
algklassides keskkonna olulistele
teemadele tähelepanu juhtida
ning teadust populariseerida. Igal
aastal on teema erinev, tänavuse,
järjekorras juba VII konkursi teemaks oli elekter.
Uurimistööde konkursi esimeses pooles toimus videokohtumine Hullu Teadlasega, mille käigus
ta selgitas, mis on elekter, vastas
küsimustele ja jagas näpunäiteid,
kuidas uurimistööd läbi viia ning
vormistada. Uurimisprojekti
tegevusteks ja vaatlusteks tuli
moodustada õpilastest 4–6-liikmelised rühmad. Peale Hullu
Teadlase saadetud elektriteemat
tutvustavat videot jäi klassist
sõelale viis teadushuvilist õpilast,
kellega asusime tööle.
Esimese teadusrühma kokkusaamise saime teha märtsi
algul koolis, kus uurisime mis on
elekter, kuidas ta tekib, mismoodi
jõuab kodudesse, kuidas elektrit
toodetakse ning millised võimalused selleks on. Panime paika
peamise uurimisülesande ning
iga nädala eesmärgid. Edasised
kokkusaamised hakkasid toimuma juba paraku veebi teel, sest
jäime distantsõppele.
Õnneks toetasid meid lapsevanemad, kes aitasid uurimist
kodus juhendada. Iga nädal
analüüsisime, kuidas meil läheb,
vaatasime mõne huvitava video,
multifilmi või uurisime hoopis
virtuaaltuuril, kuidas töötab Iru
soojuselektrijaam ning Paldiski
tuule- ja päikesepark. Toredaks
vahelduseks oli ka Hullu Teadlase

saadetud teaduskast, mille abil
sai teha vahvaid elektriga seotud
katseid. Kuid lisaks veebikohtumistele pidid lapsed tegema
kodus ka tõsisemat teadustööd.
Õpilaste eesmärgiks oli:
• mõõta kahe nädala jooksul
kodus kasutatud elektri hulka nii
tavapärase tarbimise juures kui
ka säästva tarbimise põhimõtteid
järgides;
• uurida, mida on nende vanemad juba teinud, et elektrit
mõistlikult tarbida ning mida on
võimalik veel elektri säästmiseks
ära teha;
• valida välja viis kõige rohkem kasutusel olevat elektriga
töötavat kodumasinat ning mõõta
nende elektritarbimist;
• analüüsida mõõtmiste tulemusi ja arutada kodudes, kas ja
kuidas muutis antud projekt pere
teadlikkust elektri kasutamisest
ning kas saadud teadmisi kasutatakse ka edaspidi.
Kõige raskemaks uurimistöö
käigus sai see, et osad pered pidid
rakendama suisa ekstreemseid
olusid, et distantsõppe raames,
kus enamik pereliikmeid oli kodus, elektrit säästa.
Vanemate abil koostasid lapsed
näitudest Exceli-tabeli ning saatsid küsitluse tulemused, et need
koondada uurimistööks.
Õnneks vahepeal olukord leevenes ning ka teadustööde esitamise tähtaega lükati pisut edasi,
seega kokkuvõtliku video saime
teha teadusrühmaga juba koolis.
Meie uurimistöö eesmärk sai
täidetud ning teadustöö edukalt
esitatud: kõik pered suutsid veidi
elektrit kokku hoida, meie pered
on juba teadlikud elektritarbijad
ning säästva mõtteviisiga.
Õpilaste arvamus teadusprojektist:

Ruudi Mesi, Annabel Arold, Adele Johanna Tikerperi, Anette Liisi Altpere, Lucia Chioma
Egwenu.
Anette Liisi: Mulle meeldis
kõige rohkem multikas, sest see
õpetas, kuidas elektrit säästa.
Samuti meeldis mulle näitusid
kirja panna. Õppisin seda, kust
elekter tuleb ja et elekter pole
raiskamiseks. Looduse säästmiseks tuleks kasutada rohkem
päikeseenergiat. Mulle meeldivad
teadusprojektid, tahan kindlasti
neis veel osaleda.
Ruudi: Õppisin, kuidas on
võimalik elektrit ja sellega seoses
ka rohkem raha kokku hoida.

Näitusid kirja panna ja tabelit
koostada oli raske. Mulle meeldis,
et sain mõõta, kui palju asjad
kodus elektrit tarbivad ja kuidas
on võimalik kokku hoida, et nii
palju ei kulutaks. Õppisin elektrinäitu vaatama ning elektrikulu
arvutama.
Adele: Mulle meeldis vanematelt küsida, kuidas nemad elektrit
säästsid. Ema näitas Eesti Energia
iseteeninduses, kuidas me erinevatel aegadel elektrit kasutame.
Värvilised tulbad aitasid paremini

aru saada. Huvitav oli arutada,
mida tegime siis, kui elektrit oli
vähe kulunud ja mida siis, kui
olime rohkem elektrit kulutanud.
Õppisin seda, et elekter pole raiskamiseks ning kui hoiame kokku,
hoiame nii ka meie maad.
Lucia: Vahva oli mõõtjat seina panna ja vaadata, kui palju
asjad voolu võtavad, nt võttis
elektripliit meil kõige rohkem
voolu. Õppisin seda, et elektrit
tuleb säästa, nt kui tulen toast
välja, kustutan tule. Tüütu oli

näite kirja panna. Osaleksin ka
edaspidi sellises projektis.
Annabel: Mulle meeldis näitude vaatamine, erinevate kodumasinate mõõtmine, katsete
tegemine ning virtuaaltuur erinevates elektriallikates (elektrijaam
ja tuulegeneraator). Õppisin, et
elektritootmine rikub loodust,
kuid on leiutatud asju, mis toodavad elektrit nii, et loodust ei
mõjuta. Näiteks tuulegeneraatorid ja päikesepaneelid. Õppisin, et
säästlikult tarbides säästame ka
loodust. Natuke raske oli katsetest aru saada, sest distantsõppel
olles ei saanud ise midagi katsuda. Tahaksin sellises projektis
veel osaleda.
Hullu Teadlase uurimistööde
konkursile laekunud töid hindas
teadlastest ja valdkonnaekspertidest koosnev žürii. Konkursi
lõpetas teaduskonverents, mis
algselt pidi toimuma maikuus
Tartu ülikooli muuseumi ajaloolises toomkirikus Toomemäel.
Finaalüritus toimus sel aastal
siiski veebi teel ning sinna pääsesid kõik 17 kooli vaprad õpilased,
kes õpetajate juhendamisel viisid
töö lõpule.
Meile lõppes finaalüritus fantastilise tulemusega, saavutasime
2. klasside arvestuses II koha!
Kuid lisaks edukale tulemusele
said nii lapsed kui ka nende vanemad juurde teadmisi ja kogemusi
elektri ja looduse säästmiseks.
Igal juhul oli tulemus väärtuslik.
Tänan teadusrühma õpilaste
vanemaid ja pereliikmeid juhendamise ja osalemise eest!
Kaiel Altpere,
Avinurme gümnaasiumi
2. klassi õpetaja

Aasta Avinurme lasteaias

Kevadised üritused Lohusuus

Kevadel on toimunud mitmeid
sündmusi koolis ja külas. Näiteks
toimus 22. mail Lohusuu teenuskeskuse ees kevadlaat, kus
müüdi käsitööd, taimi, hoidiseid,
värsket kurki ja palju muud huvitavat. Ostjaid kaubale jätkus ja
laat läks igati korda.
Koolis on kevad olnud üsna
kiire aeg. Kuna emadepäeval
kehtisid veel ranged piirangud,
siis võeti laste esinemised nii
koolis kui ka lasteaias videosse
ja jagati venematega, et emadepäev siiski tähistamata ei jääks.
Samuti oleme saanud palju
õues tegutseda ning pidada traditsioonilist õuesõppenädalat.
Ürituste kavas olid matkapäev,
spordipäev, erinevate ainete
töötoad ja projektipäev „Tunne
Lohusuud”, kus lapsed käisid
jalutuskäigul Lohusuu muuseumitoas, Venekülas, Ülejõel ning
tutvusid MTÜ Logovestiga. Samuti toimus mais traditsiooniline
9. klasside lõpukell ning 8. klasside loovtööde kaitsmine, kus
üks õpilane tegi keemia loovtöö
raames kogu koolile etenduse ja
näitas erinevaid keemiakatseid.
Õpilastele oli etendus väga huvitav ja mitmed said ka ise katsetes
kaasa lüüa.
Ka lasteaed on olnud kevadel

tegus. Juba mitu kuud tagasi
pandi mulda nii kurgi- kui ka
tomatiseemned, mis nüüdseks
annavad ka saaki. Lastekaitsepäeval käidi matkal rannas. Lapsed pidasid matka kenasti vastu
ja rännak looduses meeldis kõigile. Mitme kuu vältel oli lastel
koos vanematega võimalus osa
saada projektist „Terviseedendus
lasteaias“, mida korraldas Mustvee haridusteenuste tugikeskus.

Lohusuu piirkonnast osales kõige
rohkem peresid. Projekti raames
sai osaleda erinevatel teemaüritustel, kus räägiti tervisest ja
toitumisest, sai tantsida ja harjutada söögitegemist. Kõik see päädis mais väikese matkaga ümber
Saare järve ning samas toimus
ka piknik, kus saime harjutada
lõkke peal söögitegemist. Aitäh
toreda võimaluse eest, lastel ja
lapsevanematel oli väga tore!

Lasteaia lõpetab sel aastal 1 laps ning lasteaia
lõpupidu toimub 11. juunil
kell 10.
Eksamid on õpilastel läinud
kenasti ning kooli lõpetab sel
kevadel 2 õpilast.
Lohusuu kooli lõpupidu
toimub 18. juunil kell 17.
Olete oodatud!
Kadri Jaska

Lepatriinude aasta oli tore ja
tegus. Sügis algas nelja lapsega, kevadeks sai meid kokku juba kaksteist.
Mis oli sellel aastal teisiti?
Kõik meie väikesed olid uued, st
esimest korda lasteaias. Keset harjutamisperioodi tuli pikk karantiin.
Meie pisikesed pidid hakkama harjutama ilma vanemateta. Oli palju
nuttu ja pisaraid. Kogu rühma töötajate kätest ei piisanud lohutuseks.
Õnneks tuli otsus, et sõimelaste
vanemad võivad siiski lapsi rühma
tuua. Tänud vastutustundlikele
vanematele! Lapsed harjusid kergemini ja vähema stressiga. Kõik sujus
paremini, eriti uutel lastel.
Kevadeks on kõik tublisti kasvanud ja targemaks saanud. Haigusi on
olnud vähem kui eelnevatel aastatel.
Saatsime pidulikult suuremasse
rühma viis last ja juba on ootamas
uued tulevased Lepatriinud.
Ja mis kõige tähtsam, kõik meie
lapsed tulevad heameelega lasteaeda, ega tahagi alati õhtul koju minna.
Lepatriinud
Lasteaed tähistas ühisüritusena
lasteaia õuealal 1. märtsil vabariigi
sünnipäeva. Sünnipäeva teemaks oli
Kalevipoja rahvapärand Eestile. Iga
rühm esines oma eeskavaga, Pokude
rühm mängis Kalevipoja vägitegusid,
laulis laule Kalevipojast.
Aprilli lõpus tähistati jällegi ühiselt volbripäeva. Lapsed ja õpetajad
riietusid nõidadeks, liikumisõpetaja
Kristiin tegi erinevaid põnevaid
võistlusmänge: teatejooks, võidu
peale kübara haaramine. Peo lõppedes valmis nõidade võlusõnade
peale potis nõiajook limonaadist,
kummikommiussidest ja kummikommikonnadest. Auhinnaks sai
ka iga laps barankadest medali. Oli
väga meeleolukas päev. 31. mail tähistasid Pokude rühma koolieelikud
koolisaatmispidu. Lasteaia lõpetas

10 last. Peol lauldi kooli minemisest, loeti luuletusi, lapsed esitasid
oma kandlemängu oskusi ning peo
lõpuks tantsisid lapsed koos vanematega valssi. Oli südamlik pidu.
Ilusat kooliteed!
Pokud
Meie rühma krõllid
ei jäänd üldse jänni.
Terve aasta läbi
pesime koos käsi.
Kohal käidi hästi,
tegime, mis kästi.
Tegime koos süüa,
saime palli lüüa.
Saime õues joosta,
laulsime seal koos ka.
Mängides ja õppides
nõnda aeg läks lennates.
Naeruga ja jutuga
mindi koju rutuga.
Aastaring saab varsti täis,
Krõlli nägu lõbus näib.
Päike, õhk ja mõnus vesi
meie sõbrad kolmekesi.
Seda meie teame
ja sellest lugu peame.
Karastamast end ei väsi,
ikka peseme ka käsi.
Krõllid
Aeg on läinud kiiresti ning lõbusalt. Pallid-rõngad on tegevustes
osalenud, langevarigi lahti rullunud
ning nukk Toomas vahvalt kätejalgade lõdvestust ette näidanud.
Nõiajenka on tantsitud, mängudki
mängitud. Emadepäevaks vahvad
etteasted sooritatud. Spordipäeval
hüpatud kaugust ning visatud raskust. Üllatusedki leitud aaretejahi
käigus. Õppimisel veel Zumba-võtmes tantsud ning kujundite tants.
Hea tuju ning soov tegutseda on
kõigega kaasas sammunud.
Liikumisõpetaja Kristiin
Ilusat kosutavat suve kõigile!
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Mustvee linna heakord
Selleks, et täita seadust ja
Mustvee valla maksumaksja raha
võimalikult säästlikult kasutada,
korraldas Mustvee vallavalitsus heakorrahanked. Mustvee
linnas võitis 2021. aasta suvise
heakorrahanke OÜ Kagumari.
Paar esimest koostöönädalat on
näidanud kätte kitsaskohad ning
soe ja niiske kevad on aidanud
kaasa sellele, et kõik probleemid
kohe välja tuleks. Seega saame
suvele vastu minna teadmisega,
et nii kohalikud kui ka külastajad
saavad linna üle uhkust tunda.
Kui linna haljasaladel sebivad
ringi vilkad masinad ja usinad
noormehed, siis soovigem meie
traditsioonide kohaselt „Jõudu!“
Kui märkate aga probleemi, siis
võtke ühendust Mustvee valla
majandusspetsialistiga. Üheks
mugavaks võimaluseks selleks
on vallavalitsuse kodulehel olev
vorm: https://mustveevald.
kovtp.ee/anna-tagasisidet.
Lisaks haljasalade hooldami-

sele saame me kõik ka ise anda
endast parima, et valla heakord
säiliks. Üle valla on hästi kasutust leidnud pakendikonteinerid – oleme õppinud prügi
sorteerima ja meie ökoloogiline
jalajälg on nüüd pisutki väiksem. Sorteerimine läheb kohe
nii hästi, et suvekuudeks oleme
palunud pakendikonteinerite lisatühjendusi. Juhin siiski kõikide
lugejate tähelepanu asjaolule,
et avalikus ruumis (maanteede
ääres, linnas, alevites ja külades)
olevad konteinerid ei ole mõeldud kodudes ja majapidamistes
tekkivale olmeprügile – see mis
pakenditest ja kompostist üle
jääb, tuleb panna ikka koduse
olmeprügi hulka. Ka olmeprügi
ära vedu on hästi taskukohase
hinnaga kõikidele majapidamistele korraldatud.
Aitäh, et hoolid oma koduvallast!
Aive Tamm,
abivallavanem

Благоустройство города Муствеэ
Чтобы выполнять закон и
максимально экономно расходовать деньги налогоплательщика
Муствеэской волости, Муствеэская волостная управа провела
тендеры по благоустройству.
Летний тендер по благоустройству в городе Муствеэ выиграло
OÜ Kagumari. Пара первых недель сотрудничества указала на
узкие места, а теплая и влажная
весна помогла сразу выявить
все проблемы. Так что лето мы
можем встретить в уверенности, что и местные жители, и
гости смогут городом гордиться. Когда в городских зеленых
зонах снуют юркие механизмы
и старательные юноши, то, проходя мимо, им можно традиционно пожелать «Бог в помощь!».
Если же вы заметите проблему,
то свяжитесь со специалистом
по хозяйству Муствеэской волости. Одной из удобных для
этого возможностей является
бланк на сайте волостной управы: https://mustveevald.kovtp.ee/
anna-tagasisidet.
Кроме ухода за зелеными насаждениями мы все можем сде-

лать всё от себя зависящее для
сохранения благоустройства волости. Упаковочные контейнеры
активно используются по всей
волости, мы научились сортировать отходы, и наш «экологический след» чуточку уменьшился.
Сортировка идет так хорошо,
что на летние месяцы мы уже
заказали дополнительное опорожнение упаковочных контейнеров. Но все же обращаю внимание всех читателей на такое
обстоятельство: в публичном
пространстве (на обочине шоссе, в городе, поселках и деревнях) упаковочные контейнеры
не предусмотрены для бытового
мусора, возникающего дома и
в хозяйстве – все, что остается
от упаковок и компоста, следует кидать в домашний бытовой
мусор. Вывоз бытового мусора
организован для всех хозяйств
по вполне приемлемой цене.
Спасибо, что заботитесь о
своей родной волости!
Айве Тамм
заместитель волостного
старейшины

Fit Model – Nadežda Gunina!
Mis asi on Fit-Model ja miks
valisin just selle. Fit-Model on üks
bikiinifitnessi kategooriaid, mis sobib
sportlasele, kes ei soovi saavutada
suurt lihasmassi, vaid treenitud keha.
Võisteldakse kahes voorus: trikoovoor ja õhtukleidivoor. See on väga
ilus ja ütleks, et kõige naiselikum
kategooria. Just selle pärast saigi
selline valik tehtud.
Selle teekonnaga alustasin sügisest ja see oli minu jaoks midagi
täiesti uut, sest ma ei ole kunagi
jõuharjutusi teinud, ehk siis pigem
alati eelistanud kardiot (jooks või
mõni muu aeroobne trenn). Kuid
ükspäev mõtlesin, et miks mitte
proovida midagi täiesti uut ja panna
ennast proovile. Astuda nii-öelda
oma mugavustsoonist välja. Mõeldud-tehtud. Natuke googeldamist ja
leidsingi endale treeneri, kes oli ka
ise varem tegelenud bikiinifitnessiga
ja tulnud mitmetel Eesti meistrivõistlustel võitjaks. Peale sellist infot ei
saanudki muud moodi otsustatud,
kui kirjutada, nüüdseks teada, et parimale treenerile Jekaterina RemetsMorozovale. Igapäevased trennid,
distsipliin, toidukava ning muidugi
toetavad inimesed on aidanud mul
selleni jõuda, et lõpuks olingi laval.
Kõlab küll ilusalt, aga ütlen ausalt,
nende ilusate piltide taga on väga
suur töö ja ega see kerge ole. Aga
kui midagi väga tahta ja seada endale
eesmärk, siis on kõik võimalik.
Esimest korda astusin lavale Eesti
meistrivõistlustel, mis toimusid 29.
mail 2021 Pärnus. Õnneks ei olnud
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seal väga palju võistlejaid, kokku
kõigis kategooriates 58, millest minu
kategoorias 4. Sain panna ennast
proovile antud kategoorias, ütleks
nii, et rahulikus keskkonnas ja ilma
suure närveerimiseta.
Kõigepealt oli trikoo- ja siis õhtukleidi voor. Kuna minu jaoks oli kogu
see võistlus uus, siis seadsin endale
eesmärgiks vaadata ja proovida,
kuidas üldse kõik toimub ja ega ma
lootnudki esikolmikusse tulla, sest
need võistlejad, kes olid minuga
koos võistlemas, on juba ammu selle
spordiga tegelenud ja laval varem
käinud.
Oh seda üllatust, kui sain kolmanda koha, see oli tõesti ootamatu ja
ütleks, et eesmärk sai täidetud 100%
ja enamgi veel.
Seadke endale eesmärgid ja liikuge nende suunas, te olete kõik võimelised saavutama seatud eesmärke,
kui vähegi pingutada. Ja see tunne,
kui oled saavutanud just seda, mida
tahtsid, on kindlasti seda väärt.
Usu endasse.
Aitäh, Mustvee valla spordikeskus
– Mustvee spordihoone ja toetav
personal.
Ja eraldi sooviksin tänada ka oma
treenerit, kellega koos sai suur töö
tehtud.
Aitäh, Jekaterina Remets-Morozova. Tänu teile jõudsin oma esimese
eesmärgini.
Nadežda Gunina,
Mustvee spordihoone
jõusaali juhendaja

Viis põhjust, miks Peipsi äärest
leiab suvel plakateid, mis ajendavad
keskkonnasõbralikumale käitumisele
Kas tead, et Euroopa üks kalarikkam ja suurim piiriülene järv
on Peipsi? Õigupoolest koosneb
järv kolmest osast: Peipsi, Pihkva
ja Lämmijärvest. Kuna jagame
järve Venemaaga, tuleb keskkonnakaitse meetmeid ellu viia
üheskoos. Et tutvustada laiemalt
selle Euroopa suuruselt 4. järve
keskkonnateemasid ja elurikkust, viis Peipsi Koostöö Keskus
koos Eesti ja Vene partneritega
ellu projekti ER101GreenMind.
Selle aasta algul korraldasime
Peipsi järve keskkonnareklaamide konkursi nii Eestis kui
ka Pihkva oblastis. Parimatest
töödest loodi plakatid, mida võib
sel suvel Peipsimaa sadamatest ja
vallakeskustest.
Peipsi-Pihkva järv on oma
pindala poolest Euroopa järvede hulgas uhkel neljandal
kohal. Tema 3555 km2 suurusest
veepeeglist on Eesti piirides
44%. Peipsi-Pihkva järv on oma
suuruse kohta madal järv: tema
keskmine sügavus on ainult
7,1 meetrit. Suurte ja madalate
järvede ökoloogiline seisund
ehk tervis oleneb väga palju
keskkonnatingimustest. Järve
tervist mõjutavad üheaegselt nii
looduslikud kui inimtekkelised
tegurid, seejuures on neil sageli
raske vahet teha. Miks me peaksime pöörama tähelepanu Peipsi
järvele? Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli
teadur, Peipsi hüdrobioloogilise
seire juht Lea Tuvikene on välja
toonud viis olulisemat põhjust.
Peamine looduslik mõjutaja on
muutlik veetase. See võib aasta
jooksul tervelt 1,5 meetri jagu
kõikuda. Järve elustikule kipub
halvasti kipub mõjuma just väga
madal veetase, kui on suurem
tõenäosus vetikaõitsenguteks.
Suurim inimese tekitatud
probleem on reostamine. Paljude
aastate jooksul asumite heitveest, praegu peamiselt Pihkva
regiiooni linnadest ja põllumajandusest järve kantud fosfor ja
lämmastik on talletunud põhjasetetesse. See on nagu sahver,
mis suurtaimi ja pisivetikaid ehk
fütoplanktonit toiduga varustab,

eriti soojadel suvekuudel, kui
lainetus madalas vees setteid
loksutama ulatub. Nii on vetikate
toidulaud hästi kaetud vaatamata sellele, et tänu linnade puhastusseadmetele kannavad jõed
järve varasemast palju vähem
fosforit ja lämmastikku.
Sinivetikate vohamine ja sellest põhjustatud kalade hulgisuremine on kõige silmapaistvamad ja ühiskonda häirivamad
järve halva seisundi tunnused.
Sinivetikad on pea igas järves
loomulik eluslooduse osa ja neid
leidub seal alati. Jäävabal ajal on
nad Peipsi järves enamasti valdav vetikarühm. Nad suudavad
reguleerida oma ujuvust – liikuda veepinnale kui madalamal on
vähe valgust ja laskuda põhja, et
settepinnalt fosforit ammutada.
Mitmed sinivetikaliigid suudavad võtta õhust lämmastikku
kui seda vees napib ja see on
nende eelis teiste vetikarühmade
ees. Sinivetikaõitsengu tagajärjel väheneb vee läbipaistvus,
tekib öine hapnikupuudus ja
tõuseb vee aluselisus (pH üle
9). Sellistes tingimustes hakkab
vetikamassi lagunemisel eralduv
lämmastikühend, ammoonium,
muutuma mürgiseks ammoniaagiks, põhjustades kalade hukkumist. Lisaks toodavad mõned
sinivetikaliigid ise mürgiseid
ühendeid ja ka sellepärast on
nende vohamine järves ohtlik.
Vetikaõitsenguid saab ohjeldada ainult nende toidulaua kaudu.
Järve praeguste fosforivarude
juures sõltub veeõitsengute teke
ja intensiivsus Peipsi-Pihkva
järves ennekõike suvisest veetemperatuurist ja veetasemest.
Mõlemad olenevad ilmastikust,
mida me muuta ei saa. Prognooside järgi veetemperatuur tulevikus pigem tõuseb kui alaneb.
Seega tuleb senisest veelgi rohkem piirata fosfori juurdevoolu
järve, väga hoolega kontrollides
viimasel ajal taas hoogustunud
põllumajandusväetiste kasutamist ning parandades maapiirkondade heitveepuhastust.
Inimese põhjustatud ja lõppkokkuvõttes inimese vastu pöör-

duvaid probleeme on veelgi.
Lisaks vetikaõitsengutele on
taimtoitainete ülekülluse tagajärjeks laienev roostumine ja
sellega kaasnev kalakoelmute
mudastumine. Umbrohutõrjevahendeid ei tohiks järve lähiümbruses kasutada, sest järve jõudes
on nad ohuks järve elustikule,
sealhulgas kaladele ja lõpuks ka
inimesele endale. Suureks keskkonnaprobleemiks on järve triivima jäänud kalapüünised, nn.
kummitusvõrgud, mis tapavad
kalu ja veelinde ning ohustavad
veeliiklust. Prügistamine suurendab jõudsalt mikroplastide hulka
vees – needki jõuavad toiduahela
kaudu inimese organismi. Võõrliigid tõrjuvad välja kohalikke
liike ja järve elustik vaesub.

Bioloogiline mitmekesisus
on kliima, terviseprobleemide,
toidu- ja veevarustuse ning
jätkusuutliku elatusallika lahenduste vundamendiks. Inimestel
on selles suur osa. Iga väike
samm aitab kaasa bioloogilise
mitmekesisuse säilimisele.
Antud artikkel valmis EestiVene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 projekti ER101
GreenMind rahalise abiga. Selle
väljaande sisu eest vastutab
ainult Peipsi Koostöö Keskus
ning selles kajastatu ei peegelda
mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega
Euroopa Liidu seisukohti.

ja tomateid, peeti ka lehma.
Kooli muusikaõpetajana
kutsuti Anton Tamm Mustvee
kultuurimaja segakoori ja
naiskoori juhatama. “Meeldejäävamateks ja positiivsete
emotsioonide rikasteks sündmusteks puhkpilliorkestrile
ja kooridele on olnud esinemised laulupidudel ja mitmetel pidulikel sündmustel.
Oma väärikusega on meelde
jäänud ka puhkpilliorkestri
aastapäevad, milleks alati
hoolega valmistuti.” on meenutanud Anton.
Anton Tamm on töötanud
ka Jõgeva Teeninduskombinaadi Mustvee jaoskonnas
normeerijana ja hiljem vanemmeistrina. Kuni pensionile jäämiseni oli Tamm aga

Marati Mustvee vabrikus
autojuht-varustaja.
Antonil on poeg Andres
ja tütar Ülla, lapselapsed
ja lapselapselapsed.

Margit Säre,
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus

Lahkus Anton Tamm
Anton sündis 17.juunil 1928.a. Tammessaare külas pere kümnenda
lapsena. Elu oli tema vastu karm, sest kui ta oli
6-aastane, siis suri ema.
Teisest küljest jällegi oli
vendadel-õdedel väiksest
Antonist kahju ja nad üritasid teha kõik, et ta oleks
hoitud-armastatud. Esimesed 6 klassi käis Anton
Vadi koolis, kuid kuna
õppimine meeldis, siis
otsustas ta kandideerida
Mustvee Gümnaasiumisse.
Konkurss oli küllalt suur,
kuid ta sai sisse.
Kui kõige vanem vend
Paul Vadil orkestrit juhatas
ja vennad Evald ja Elmar
juba puhkpilliorkestris

mängisid, siis väike Anton
pealtvaatajate hulgas üritas
juba takti lüüa.
Mustvee kooli päevil alustas ta juba ise orkestris mängimisega.
Peale Mustvee kooli lõpetamist jäi Anton kooli õpetajaks
. Vahepeal oli sõjaväeteenistus ja naastes töötas ta veel
koolis.
Mustvee puhkpilliorkestris
alustas Anton mängimist
1942. aastal. Orkestrit juhatas siis August Luming, kes
oli tõeline puhkpillientusiast.
1955. aastal Anton abiellus.
Abikaasa Evi töötas kaubanduses. Peagi muretseti
majakrunt ja algas oma kodu
ehitamine. Et majaehituseks
raha saada, kasvatati kurke

Mustvee kultuurikeskuse perele jääb Anton
meelde alati energilise
ja rõõmsameelse mehena, kes tõeliselt armastas
puhkpillimuusikat ja kuni
kõrge eani orkestris veel
oma viimaseid viise kuuldele tõi...
Neljapäeval oleksime
Antonit õnnitlenud tema
93.ndal sünnipäeval...
Puhka rahus, hea Anton !
Mustvee kultuurikeskus

Vallavalitsuses
Vallavalitsuses 13. mail
• Otsustati pärimismenetluse
algatamine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 18.03.2021 korralduse nr
163 “Maaüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine”
muutmine
• Otsustati ehitise teenindamiseks vajaliku maa pindala,
maaüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine.
• Otsustati ehitiste peremehetuks tunnistamise eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks.
• Otsustati vallavara kasutusse
andmise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks Piilsi
Külade Selts MTÜ-le Jõemetsa
külas asuv Kooli maaüksus.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamised korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati ühismahutite kasutamised.
• Väljastati projekteerimistingimused Vanassaare külas
Soosilla maaüksusele rajatava
päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks.
• Otsustati hanke „Avinurme
bussiootepaviljoni ehitustööde
omanikujärelevalve teenuse
osutamine“ pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse
tunnistamine.
• Otsustati Avinurme Vallavalitsuse 16.11.2010 korralduse
nr 114 „Ehitusloa väljastamine“
kehtetuks tunnistamine.
• Otsustati Mustvee valla hoonete ja rajatiste lammutamistööde teenusepakkuja kinnitamine.
• Otsustati enampakkumuse
tulemuse kinnitamine Võtikvere
küla Pumbamaja kinnistu.
• Otsustati lihthanke ,,Peipsimaa muuseumi II korruse välja
ehitamine” korraldamine.
• Otsustati konkurentsipõhise läbirääkimistega hanke
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“Mustvee sadama lõunamuuli
parklate ja vaatetorni rajamine”
korraldamine ja hankekomisjoni
moodustamine.
• Otsustati Mustvee õpilasmaleva korraldamine 2021. aastal.
• Otsustati projektilaagri pidamiseks tegevusloa andmine.
Vallavalitsuses 20. mail
• Otsustati hooldekodu kohamaksu tasumised.
• Otsustati sotsiaaltoetuse
mittemääramine.
• Otsustati enampakkumuse
tulemuste kinnitamine valla
omandis oleva kasutusest välja
jäänud tehnika võõrandamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamised korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse
kontsessiooni andmine Mustvee
vallas” korraldamine.
• Otsustati maa sihtotstarbe
muutmine.
• Otsustati maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarve määramine.
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Kastani
tn 34b kinnistule 1-korruselise
garaaž-paadikuuri ehitusprojekti koostamiseks, Saarjärve
külas Nora kinnistule rajatava
päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks, Kiisli külas Lõhmuste
kinnistule kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 08.04.2021 korralduse nr
200 „Kääpa küla kergliiklustee
ehituseks avatud riigihanke korraldamine” muutmine.
• Otsustati avatud hanke
„Avinurme keskväljaku II etapi –
väljaku rajamine” korraldamine.
• Otsustati vallavolikogu otsuse eelnõu „Stipendiumi maksmise kord Mustvee valla gümnaasiumites“ mitte heaks kiita.

Märka ohtlikku ehitist
• Otsustati vallavolikogu otsuse eelnõu „Mustvee valla
investeeringutoetuse objektide
osalise nimekirja kinnitamine“
mitte heaks kiita.
• Otsustati vallavolikogu otsuse eelnõu „Mustvee valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine“
mitte heaks kiita.
• Otsustati avaliku ürituse
korraldamise loa andmisest
keeldumine.
Vallavalitsuses 27. mail
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
• Otsustati enampakkumuse
tulemuse kinnitamine Benito
Agirre tänav 2-6, Mustvee linn.
• Otsustati lubade andmine
avalike ürituste „Kasepää jaanituli“ ja „Peipsi romantika“
korraldamiseks.
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine.
• Otsustati ehitise teenindamiseks vajaliku maa pindala,
maaüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine.
• Otsustati sundvalduste seadmised.
• Väljastati ehitusluba Kükita
külas, Tartu mnt 62c kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost.
• Otsustati jäätmevaldaja
vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiste taotluste rahuldamata
jätmine.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
• Otsustati öörahu alguse
ühekordne pikendamine 16.–17.
juuli 2021 Koseveski puhkekes-

Tasuta õigusabi saab veel vähemalt
kolm aastat 16 nõustamiskohas
üle Eesti ning lisaks emaili ja
videosilla vahendusel
HUGO.legal koostöös justiitsministeeriumiga on
tasuta õigusabi pakkunud juba 4 aastat
ning selle ajaga on õigusabi saanud 37 000
inimest. Õigusabi saab 16 suuremas maakonnakeskuses kohapeal ning ka emaili või videosilla
vahendusel. Nõustamise aeg tuleb eelnevalt registreerida aadressil www.hugo.legal või telefonile 6
880 400 helistades.
HUGO esindused asuvad 16 linnas üle Eesti:
Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla, Viljandi, Valga, Võru,
Põlva, Jõgeva, Paide, Narva, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla.
Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad
inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on
kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi
puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.
Millises mahus tasuta õigusabi saab?
Tasuta on esimesed kaks nõustamise tundi ning
HUGO kogemus näitab, et esimese kahe tunniga
saavad ka enamlevinud probleemid lahendatud –
keskmine nõustamise aeg on 2,2 tundi.
Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde veel
3 tundi soodushinnaga 45 €/h ning lapse õigusi
puudutavates perekonnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda ühekordne omaosalustasu
5 eurot, mis tagab inimesele kuni kalendriaasta
lõpuni võimaluse soodustingimustel õigusabi saada.

Alaealised on omaosalustasust vabastatud.
Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb aeg juristi vastuvõtule registreerida
aadressil www.hugo.legal või telefonile 6 880 400
helistades. Valida saab kolme nõustamise võimaluse vahel – kontoris juristiga kohtudes, videosilla
vahendusel või e-maili teel.
HUGO 45 juristi on nelja aastaga abistanud juba
37 000 inimest üle Eesti ning inimeste peamised
mured on olnud seotud:
* võlaõigusega (vaidlused laenuandjate, pankade
ja inkassofirmadega)
* perekonnaõigusega (elatise, lapse hoolduse ja
vara jagamise probleemid)
* töövaidlustega
* pärimisasjadega
* naabrite- ja korteriühistu liikmete vaheliste
vaidlustega
* suhtlemisel kohalike omavalitsustega HUGO
meeskond on ehitanud inimeste abistamiseks ka
mitmeid õigusroboteid, enamus neist abistavad
inimesi tasuta. Õigusrobotid on leitavad kodulehel
www.hugo.legal
Info saamiseks võib alati helistada HUGO telefonile 6 880 400
Lisainformatsiooni leiab aadressilt https://hugo.
legal/tasuta-oigusabi

kuses.
Vallavalitsuses 3. juunil
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
• Otsustati bilansiväliste varade mahakandmine.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Tähe tn
6a, Tähe tänav , Tähe tn 5a, Tähe
tn 5b, Raudtee tn 6a ja Tartu tn
11 katastriüksustel asuvate soojavõrgu süsteemide uuendamise
ehitusprojekti koostamiseks, Kalmakülas Põlluotsa kinnistule suvila ehitusprojekti koostamiseks,
Voore külas Sigala maaüksusele
rajatava päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiste taotluste rahuldamata
jätmine.
• Otsustati ühismahuti kasutamine.
• Otsustati Peipsimaa muuseumi lihthanke pakkumuse tagasi
lükkamine.
• Otsustati loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Curly
Strings plaadiesitlus kontsert
“Pidu meis eneses” Kasepää
laululaval.
Vallavalitsuses 4. juunil
• Otsustati Mustvee valla konsolideerimisgrupi 2020. aasta
majandusaasta aruande heakskiitmine.
• Otsustati hanke „Mustvee
sadama lõunamuuli parklate ja
vaatetorni rajamine“ pakkumuste kvalifitseerimine.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kutsuvad kogu
algava suve jooksul üles märkama
ja teavitama ohtlikest ehitistest,
mis asuvad kas kodukohas või
jäävad suvisel Eestimaal ringi
liikudes silma.
TTJA peadirektor Kaur Kajak
märkis, et ehitiste ohutuse tagamine vajab suuremat tähelepanu,
mistõttu on täna alanud ja kogu
suvi kestev teavitus- ja märkamiskampaania väga oluline ettevõtmine.
“Me kõik tahame end nii oma
kodukohas kui Eestis ringi liikudes
turvaliselt tunda. Ehitiste omanikukohustuste korrektne täitmine
parandab kõigi inimeste elukvaliteeti ja hoiab ära eluohtlikud
olukorrad ja rängad õnnetused.
Paraku meil on Eestis suurel hulgal
vanu halvas seisukorras ehitisi,
mille korrashoiuga ei ole tegeletud, ning nende ohutust tuleb
regulaarselt kontrollida. Kutsume
kõiki üles märkama ja vajadusel
teada andma ohtlikest hoonetest
ja muudest rajatistest, nii enese
ümber kui suvel ringi liikudes,”
tõdes Kajak.
TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik sõnas,
et ehitis on ohtlik, kui see võib
põhjustada ohtu inimese elule või
tervisele, varale või keskkonnale.
„Hetkel ei oska hinnata, kui palju
on Eestis ohtlikke ehitisi, seega
on vastava numbri ja ulatuse
väljaselgitamine üks TTJA tänavusuvise kaardistamise kampaania
eesmärke.“
Ehitise ohutuse eest vastutab
seadusest tulenevalt selle omanik,
mistõttu TTJA soovib kaardistada
ohtlikud ehitised, tuvastada nende
omanikud ning kohustada omanikke võtma kasutusele meetmed
esmase ohu likvideerimiseks. Kui
ehitis ei põhjusta otseselt ohtu,
siis nende korrashoiu ja nõuetele
vastavuse järelevalve kuulub kohalike omavalituste pädevusse. Teada
ei pea andma endale kuuluvatest
hoonetest ning samuti, kui omanik
on selge, siis teavitada esmalt või-

malikust ohust hoone omanikku.
Ehitised, mille kohta TTJA soovib teavitusi saada, on näiteks
järgmised:
• Varisemistunnustega hooned,
müürid, tugiseinad ehk ehitised, mille puhul tekib kahtlus,
et need hakkavad varisema, aga
ka hooned, mis on juba osaliselt
varisenud ja mille uksed-aknad
on avatud ning ligipääs hoonesse
ei ole takistatud;
• Ohukahtlusega rõdupiirded
või muud hoonete väljaulatuvad
osad, mille puhul tundub, et lähiajal võib toimuda varing;
• Katmata kaevud ja muud
sügavad augud, kuhu on oht sisse
kukkuda;
• Nõukogudeaegsed laste mänguväljakud, mida ei ole korrapäraselt hooldatud ning millel võivad
olla liiga kitsad redelipulkade
vahed või teravad servad või mis
on lihtsalt katki;
• Muud ohtlikud ehitised, kuhu
on kõrvalisel isikul lihtne sattuda
ja kus on vigastamise oht (näiteks
teravad servad, sh lahtised plekid,
katkised klaasid, kõrguses liikumine ilma piireteta, lahtised redelid/
trepid vms).
Tamtik lisas, et igal aastal saabub TTJA-le mitukümmend märgukirja lagunevate ehitiste kohta.
„Kuna meil on palju nõukogude
perioodist jäänud hooneid, mis
täna seisavad kasutuseta, siis nende seisukord tõenäoliselt ei lähe
aastatega paremaks, vaid pigem
ikka halvemaks. TTJA eesmärk on
tagada, et sellised ehitised ei muutuks inimestele ja ümbritsevale
keskkonnale ohtlikuks.“
Palume kõigil, kes märkavad
ohtlikku ehitist, teavitada TTJA-d
sellest meiliaadressil ohtlikehitis@
ttja.ee või läbi TTJA kodulehe ttja.
ee/marka-ohtlikku-ehitist. Lisa
teavituse juurde info ehitise asukohast, ohu kirjeldus ning foto(d)
ehitisest.
Päikeselist ja ohutut suve jätku!
Aap Andreas Rebas,
kommunikatsiooni
peaspetsialist

Юридическая помощь будет доступна в течение еще
как минимум трех лет в 16 консультационных бюро
по всей Эстонии, а также по электронной почте
и видео-мосту
HUGO.legal в сотрудничестве с Министерством
юстиции оказывает бесплатную юридическую помощь уже в течение 4 лет, и за это время 37 000 человек получили юридическую помощь. Юридическую консультацию можно получить в 16 крупных
окружных центрах на месте, а также по электронной почте или видеосвязи. Время консультации
необходимо заранее зарегистрировать на сайте
www.hugo.legal или по телефону 6 880 400.
Офисы HUGO расположены в 16 городах Эстонии: Таллинн, Тарту, Пярну, Рапла, Вильянди, Валга, Выру, Пылва, Йыгева, Пайде, Нарва, Йыхви,
Раквере, Хаапсалу, Курессааре и Кярдла.
Кто может получить бесплатную юридическую
помощь?
Все люди, проживающие в Эстонии и имеющие
средний брутто доход до 1200 евро в месяц, имеют право на бесплатную юридическую помощь.
Исключение составляют семейные вопросы, касающиеся прав ребенка, для которых предел дохода
составляет до 1700 евро.
В каком объеме можно получить бесплатную
юридическую помощь?
Первые два часа консультации бесплатны, и
опыт HUGO показывает, что наиболее распространенные проблемы могут быть решены в течение первых двух часов – среднее время консультации составляет 2,2 часа.
Если двух часов недостаточно, дополнительные
3 часа будут доступны со скидкой по цене 45 евро/
час, а в семейных вопросах, касающихся прав ребенка, 10 часов юридической помощи будет доступно со скидкой.
Для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь, необходимо заключить клиентский договор и оплатить единовременный взнос
в размере 5 евро, который гарантирует лицу воз-

можность получения юридической помощи на
льготных условиях до конца календарного года.
Несовершеннолетние освобождаются от оплаты
собственного взноса.
Как получить бесплатную юридическую помощь?
Чтобы получить юридическую помощь бесплатно и на льготных условиях, необходимо записаться
на прием к юристу по адресу www.hugo.legal или по
телефону 6 880 400. Есть три варианта на выбор –
встреча с юристом в офисе, по видеосвязи или по
электронной почте.
За четыре года 45 юристов HUGO помогли 37
000 человек по всей Эстонии, основные проблемы
были связаны:
* с долговым правом (споры с кредиторами, банками и инкассо-фирмами)* с семейным правом
(проблемы алиментов, ухода за детьми и раздела
имущества)
* с трудовыми спорами
* с вопросами наследования
* со спорами между соседями и членами квартирного товарищества
* общаясь с местными властями, команда
HUGO также создала несколько юридических
роботов для помощи людям, большинство из которых помогают людям бесплатно. Юридических
роботов можно найти на домашней странице www.
hugo.legal
Для получения дополнительной информации
Вы всегда можете позвонить по телефону 6 880 400
Более подробную информацию можно найти по
адресу:
https://hugo.legal/ru/бесплатная-юридическаяпомощь
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ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
JegOr UmanSKI

22.05.2021

viljandi kultuuriakadeemia näitus “Pärandiluup” Avinurme
kultuurikeskuses
1.–30. juunini
nukunäitus raja vabaajakeskuses.
22. juunil kell 19
jaanituli Kasepääl.
22. juunil kell 20
jaanituli voorel.
23. juunil kell 14
Uku Suviste kontsert Avinurme kirikus.
23. juunil kell 16
maakaitsepäeva paraad Mustvees.
23. juunil kell 18
jaanipidu Mustvees.
23. juunil kell19
jaanituli Kääpal.
23. juunil kell 20
jaanisimman Avinurmes.
25. juunil kell 19
jaanituli Sirguvere külaplatsil.
26. juunil kell 10
Mustvee valla külade jaanik
Piilsi koolimaja juures.
3. juulil kell 9
kolme küla päev
raja vabaajakeskuse juures.
5. juulil kell 20
kontsert “Kukerpillid kukega kirikutes”
Torma kirikus.
8.–10. juulini
Mustvee linna päevad.
8. juulil
Sisevete festival Mustvee sadamas.
9. juulil kell 19
Promenaadikontsert rolf roosalu
Mustvee rannapromenaadil.
16.–17. juulini
„Peipsi romantika“ Kasepääl
17. juulil kell 20
rannapiknik voore rannaalal.
1. augustil kell 15
Paul neitsovi kontsert Avinurme kirikus.
3.–8. augustini
vaimuliku muusika festival
13. augustil kell 20 Marek Sadama kontsert
Avinurme raudteesillal.

Õnnitleme
juunikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
HelgI rOOSIPUU
FeODOSIa rUnIna
ÕIe SIlDOJa
VIIU TOOmIng
anTS SUlg
FeODOSJa leBeDeVa
VaIKe manDel
FeODOSIJa ŠVeTS
aInO PaJU
SIlVIa ODe
lÜÜSI PÄrn
Olga-armIlDe SUVI
VOlDemar KaSK

75
75
75
75
75
90
91
91
91
91
94
97
98

mÜÜa KÜTTePUID
aaSTarIngSelT
koos kohaletoomisega
veokile laotult 5-15m³.
Kuivad 38, 50 cm ja
toored 30–50cm,
hinnad soodsad.
Kontakt: +372 503 0311

müün lõhutud küttepuid. Tel 5345 7403 ja 5340 3583.

eelK TOrma maarJa KOgUDUSeS
27. juunil SUrnUaIaPÜHa
Kell 100 armUlaUaTalITUS KIrIKUS,
Kell 11 JUmalaTeenISTUS KalmISTUl.
Esineb Torma puhkpilliorkester.
vihma korral toimub jumalateenistus kirikus.
Mälestamissoove saab esitada 27. juunil kabelihoone juures.
Koguduse õpetaja Mehis Pupart
tel 5562 5116, 5342 7098, mehispupart11@gmail.com
OÜ eSTeST Pr
ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Teostame majade värvimist. Tel 5599 3526.

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
JennY POST
aSTa lanI
aInO JÕeSSaar
JaanIS KangUr
elmOT KUUSma
anTOn Tamm

15.05.1926–03.05.2021
02.10.1949–10.05.2021
01.10.1928–12.05.2021
02.08.1964–25.05.2021
05.04.1935–26.05.2021
17.06.1928–13.06.2021

