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Eesti Riigikogu 100. aastapäev
Aprillis möödub 100 aastat
Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse kokku tulemisest.
Asutava Kogu valimised toimusid 5.–7. aprillini 1919 kõikjal
Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel
valimisel proportsionaalsuse
põhimõttel.
Valimisõigus oli mõlemast
soost vähemalt 20-aastastel
kodanikel. Asutav Kogu oli
esimene Eesti rahva valitud
rahvaesindus.
Jüripäeval, 23. aprillil 1919
kogunesid Tallinnas Estonia
majas Eesti Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikud, see
päev on ühtlasi Eesti Riigikogu
sünnipäev.
Esimesse Asutavasse Kogusse kuulus Mustvee vallas
Maetsma külas koolmeistri pojana sündinud Arnold Paul Süvalep (Schulbach). Arnold Paul
Süvalep elas aastatel 1888–

1968. Ta võttis osa enamlaste
ja saksa okupatsioonivõimude
vastasest põrandaalusest tegevusest ja Eesti Kaitseliidu
loomisest.
Ta oli 1918. aasta novembrikuus Eesti Ajutise Valitsuse
usaldusmees Narvas ja viibis
alguses vabatahtlikuna ka Vabadussõjas.
Peale Narva vabastamist
eestlaste poolt oli Arnold Süvalep 1919. aasta enamlaste vägivallategusid uuriva komisjoni
esimees. Ta oli I–IV Riigikogu
liige tööerakonna rühmas ning
IV Riigikogu sekretär.
5. aprilil toimus mälestusüritus Maetsma külas koolimaja
mälestuskivi juures.
Esines koolinoorte puhkpilliorkester, Asutava Kogu ajaloost
tegi kokkuvõtte Avinurme
Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Karl Kask.
Mustvee vallavanem Märt

VALLAVANEMA VEERG
Head Mustvee valla elanikud

Kraft andis ülevaate Arnold
Paul Süvalepa eluloost. Üritusel osales ka Arnold Paul
Süvalepa lapselaps Taive Särg,
kes vanaisa tegemisi meenutas.
Mälestusküünla süütasid

Avinurme Kodutütred, Kaitseliidu esindajad ning Mustvee
vallavalitsus.
MARIKA ScHASMIN,
Avinurme kultuurijuht

Sekretär on asutuse visiitkaart, kantselei süda
Aprillikuu leht alustab vallavalitsuse osakondade tutvustamist.
Millega toimetab kantselei? Järgnevalt väike ülevaade.
Mustvee vallavalitsuse kantselei sündis nii nagu teisedki
vallavalitsuse osakonnad peale
Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja
Saare valla ning Mustvee linna
ühinemist. Valla kantselei asub
aadressil Tartu 28, Mustvee linn.
Kantselei koosseisu kuuluvad
vallasekretär Daisy Utsar, jurist
Marju Soop, sekretär-registripidaja Tiina Piigats, dokumendihaldur
Jane Oja, IT-spetsialistid Janek
Romanovitš ja Maiko Koort ning
avalike suhete spetsialist Krista
Pint.
Vallasekretäri ametiülesanded
on loetletud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses: juhib
vallakantseleid, annab kaasallkirja valitsuse määrustele ja korraldustele, korraldab valitsuse ja
volikogu õigusaktide avaldamist
ja töö avalikustamist, esindab valda kohtus või volitab selleks teisi
isikuid, hoiab valla vapipitsatit,
osaleb valitsuse istungite ettevalmistamisel, korraldab istungite
protokollimist, annab vallakantselei sisemise töö korraldamiseks
käskkirju, vastutab sünni- ja surmaandmete õigusaktidele vastava
rahvastikuregistrisse kandmise
eest kooskõlas perekonnatoimingute seadusega ning täidab teisi
seaduses, valla põhimääruses ja
valitsuse töökorras pandud ülesandeid.
Lisaks eelnevale, võib vallasekretär Daisy Utsar menetleda
elukohateateid, teha sünni- ja
surmakandeid, tellida rahvastikuregistrist väljavõtteid ja aruandeid.
Eelneva kohaliku omavalitsuse
kogemuse on Daisy Utsar omandanud Lohusuus.
Valla jurist Marju Soobi õlul
on korrektsete ning seadustele

vastavate lepingute vormistamine, ametnike ja teiste valla
teenistujate juriidiline nõustamine, vajadusel vallavalitsuse ning
-volikogu õigusaktide kooskõlastamine enne nende istungile
saatmist, ametnike ja teenistujate
personalialaste dokumentide vormistamine. Marju Soop täidab ka
vallas vastutusrikast andmekaitseametniku rolli. Marju on oma
töös väga põhjalik, võimeline kõik
dokumendid pilbasteks lammutama, et need siis uuesti korrektselt
ja seadustega ning norminõuetele
vastavalt uuesti kokku panna.
Dokumendihaldur Jane Oja,
koos Marju Soobiga endise Kasepää valla ametnik, on dokumendihaldussüsteemi administraator,
kelle ülesanne on dokumendihalduse seadustele vastavuse
tagamine. Tema juurde pöörduvad kõik need, kes vajavad abi ja
juhendamist dokumendihaldussüsteemi kasutamisel. Jane registreerib saabuvad dokumendid,
kehtestab vajadusel piirangud,
edastab dokumendid adressaatidele. Dokumendihaldur juhendab
vallavalitsusse pöördujaid, vastab
valla üldtelefonile, tellib ning
vormistab vallavalitsuse au- ja
tänukirjad.
Jane Oja protokollib ka kahe
vallavolikogu komisjoni koosolekut. Janet iseloomustab tagasihoidlikkus, taktitundelisus,
äärmine kohuse- ja vastutustundlikkus.
Sekretär-registripidaja Tiina
Piigats vaatab üle kõik haldus- ja
õigusaktid, enne nende allkirjastamist ja/või majast välja saatmist. Tema menetleb elukohateateid, teeb sünni- ja surmakandeid,
rahvastikuregistri väljavõtteid,
tellib aruandeid.
Tiina Piigats osaleb volikogu
istungite ettevalmistamisel ning
protokollib neid. Endise ja pikaajalise Mustvee linnavalitsuse

ametnikuna kuulub ta vaieldamatult kantselei raudvara hulka.
Tiinat kuuleb vähe, näeb veel
vähem, aga teab palju ja on ta
kogu aeg olemas. See on turvaline
ja rahustav.
Teine kantselei raudvara on
Janek Romanovitš, üks IT-spetsialistidest. Teine kantselei koosseisu
kuuluv IT-spetsialist on Maiko
Koort, kes varem kuulus Saare
vallavalitsuse koosseisu.
Nende ülesanneteks on valla
infotehnoloogiliste baaside pidev täiendamine ja korrashoid,
IT-vahendite hankimise korraldamine, osalemine valla IT-alastes
koordineerimis- ja töörühmades,
vallavalitsuse ja teenuskeskuste
arvutivõrgu korrashoidmine ning
turvalisuse tagamine, ettepanekute tegemine tarkvara, riistvara
ja muude tehniliste vahendite
soetamiseks, arvutikasutajate
abistamine tehniliste ning tarkvaraliste probleemide lahendamisel
ja andmekaitse eest vastutamine.
Enamasti vajavad nende töökohustused operatiivseid lahendusi,
seetõttu on nad ka sageli majast
väljas.
Kunagi ei ole kuulnud neid
kurtmas, et ei saa, ei ole võimalik.
Alati leitakse lahendus, antakse
nõu, pakutakse välja võimalusi
tekkinud probleemide paremaks
lahendamiseks.
Avalike suhete spetsialist Krista Pint on endise Torma valla
ametnik.
Tema tööülesanneteks on
avalikud suhted, valla ajalehe
toimetamine ja väljaandmise
korraldamine, valla veebilehe ja
Facebooki lehe administreerimine
ja toimetamine, vallavalitsuse
ning -volikogu tegevusest ülevaadete koostamine, osalemine valla
mainekujundusel, valda tutvustavate infomaterjalide ja trükiste
koostamisel ja levitamisel, samuti
valla kultuuri- ja spordikalendri

koostamine ja toimetamine.
Kristat häirib, kui asjad ei ole
korras. Olgu see kantseleis või
mõnes muus valla osakonnas.
Häirib teisigi, aga tema julgeb
selle välja öelda. Häirib seetõttu,
et tegemata asjad või lohakas ja
hoolimatu töösse suhtumine võib
valla mainet kahjustada. Ta on
esimesest tööle asumise päevast
valla patrioot, selle sõna parimas
tähenduses.
Kantselei on vallavalitsuse
süda. Sealt käivad läbi kõikide
osakondade teemad, dokumendid. Oleme vallavalitsuse silm
ja kõrv.
Valla kantselei toimib. Toimib
vaatamata sellele, et ühinemisjärgne meeletu töö hulk hakkab
kergeid leevenemise märke alles
nüüd ilmutama. Toimib seetõttu,
et erinevatest kohalikest omavalitsustest tulnutena ja erinevate
praktikatega oleme suutnud ennast ühise meeskonnana toimima
panna, oleme õppinud üksteist
tundma, saanud lahti erinevatest
hirmudest ja kartustest, õppinud aru saama ning hindama
üksteist kui isiksusi ja mis kõige
olulisem – tunneme, et töötame
ühise eesmärgi nimel. Selleks
eesmärgiks on liikuda suunas,
et Mustvee valla elanik tunneks
ennast siin hästi, turvaliselt.
Tunneks, et vald töötab nende
heaks, mitte vastupidi. Kui keegi
peaks tundma, et asjad ei toimi,
ükskõik millises valdkonnas,
mille toimimise heaks on vallal
tegemata töid või kohustusi, siis
helistage või kirjutage: tel: 772
6161, e-post: info@mustvee.
ee. Kantselei kuulab teid alati,
viib vajalikud otsad kokku ning
vallavalitsuse südamena pumpab
tegevused õigetesse kohtadesse
ning jälgib edasisi toimetamisi.
DAISy UTSAR,
vallasekretär

Alates 26. märtsist on mulle usaldatud Mustvee vallavanema amet.
Kuigi olen oma senise tööelu veetnud peamiselt pealinnas, pole siinne
olustik mulle võõras. Siitkandist on pärit nii minu ema- kui ka isapoolne suguvõsa, minu juured. Just sellepärast olen tänulik Mustvee
vallavolikogule, kes andis mulle hindamatu võimaluse vallaelu arendamisel käed külge lüüa. See on suur väljakutse ja luban anda endast
parima, et meie valla elanike huvid oleks parimal viisil esindatud.
Ma loodan heale koostööle Mustvee
vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiega, head vallakodanikud.
Viie kohaliku omavalitsuse ühinemisest Mustvee vallaks on möödunud poolteist aastat. Vallavanemana pean oluliseks tagada meie
valla ühtlane areng, samas hoides
ja säilitades iga kandi rikkalikku
kultuuripärandit.
Tahan töötada selle nimel, et
tulevikus saaks Mustvee vallast
tõeline Peipsimaa tõmbekeskus,
kuhu oleks alati tore külla tulla.
Aga kõige tähtsam on, et siin oleks
Austusega MäRT KRAFT,
meie inimestel hea elada.
vallavanem

Armas Eesti rahvas!
Jüripäev 23. aprill märgib eesti rahvakalendris kevade ärkamist
ja kevadtööde algust. Oma nimetuse on päev saanud pühalt Jürilt,
võidukalt lohetapjalt, keda meie esivanemad on pidanud ka karja
kaitsjaks ja huntide valitsejaks. Just Jüripäeval sidunud ta huntide
suu. Kui Jürituld tehti algselt huntide peletamiseks äsja väljalastud
karja juurest, siis 1343. aasta Jüriööl sai sellest märgutuli suure
ülestõusu alguseks.
Küllap oli Jüripäeva sedavõrd rikas sümboolne sisu põhjuseks,
miks 100 aastat tagasi valiti Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse,
Asutava Kogu, kokkukutsumiseks just Jüripäev. 1919. aasta aprilli
alguses kõikjalt üle Eesti valitud 120 rahvaesindajat kogunesid
23. aprillil Tallinna Estonia majja. See oli äärmiselt oluline samm
meie omariikluse ehitamisel. Ühtlasi on see päev Eesti Riigikogu
sünnipäev.
Nii on sel aastal Jüriööl Paide Vallimäel süüdataval märgutulel üks lisatähendus juures. Jüriöö ülestõusu 676. aastapäeva
meenutamise kõrval tähistame Jüritule lähetamisega seekord ka
Eesti Vabariigi esimeste demokraatlikult valitud rahvaesindajate
jõudmist kõikjalt üle Eesti Tallinna.
Jüriöö märgutulede lähetamise traditsioonile pandi algus Pärnumaal 2012. aastal.
2018. aastal soovisid korraldajad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul teha Jüriöö märgutuledest üle-eestiline suursündmus.
Ka sel aastal saab Jüriöö märgutulede lähetamine alguse Paide
ordulinnuse peatornist.
22. aprillil kell 21.00 süttib Eestimaa südames Paides Jüriöö
märgutuli. Suurejoonelise sündmusega saadame märgutule viide
suunda: Tallinnasse, Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljandisse.
Ajaloolistest linnadest hargnevad tuleketid üle Eesti. Tallinna
suunas liikuv tuli jõuab Jüriöö parki ning sealt Asutava Kogu
kokkutulemise päeval Toompeale. Märgutulest süüdatakse mälestusküünlad 120 Asutava Kogu liikmele.
Jüriöö tule teekonda on kaasatud kõikide valdade ja külade elanikud, kust märgutuli läbi läheb. Tuleketi moodustamiseks vajame
vabatahtlikke tulehoidjaid, kes soovivad näidata, et Eestimaa küla
elab. Iga kilomeetri peale vajame seisma vähemalt kolme inimest.
Nii nagu Jüriöö ülestõusu ajal, antakse märgutuli edasi järk-järgult
tõrvikute süütamisega.
Kes tõrvikutuld näeb, süütab vastavalt sellele oma tõrviku ja
annab süütamisest märku järgmisele trassil viibivale vabatahtlikule. Tulekettide moodustamisele lisaks kutsume eesti rahvast
kell 21.00 tegema külades ja linnamägedel Jürituld. Näitame, et
maarahvas elab!
Täpsema info leiad aadressilt www.jüriöömärgutuled.ee ja facebookis https://www.facebook.com/events/373043153529111/
Üritust korraldab SA Ajakeskus Wittenstein, SA Pärnu Muuseum, SA Eesti Maaelu Muuseumid, Viljandi Muuseum, Kaitseliit,
Jüriöö park, EV100 toimkond ja tuletrassi läbivad omavalitsused
ning külad.
Lisainfo Ajakeskus Wittenstein Tel 5347 4875
info@wittenstein.ee

2
Уважаемые жители волости
Муствеэ!
С 26 марта мне доверена должность старейшины волости Муствеэ.
Хотя моя трудовая жизнь, в основном, протекала в столице, здешняя
жизнь мне не чужда. Из этих мест родом моя родня со стороны и матери, и отца, здесь мои корни. Именно поэтому я благодарен волостному
совету Муствеэ, который предоставил мне неоценимую возможность
принять участие в развитии волостной жизни. Это большой вызов,
и обещаю сделать все от себя зависящее, чтобы интересы жителей
нашей волости были представлены наилучшим образом. Я надеюсь
на доброе сотрудничество с волостным советом, волостной управой
Муствеэ и с вами, уважаемые жители волости.
С объединения пяти местных самоуправлений в волость Муствеэ
прошло полтора года. Как волостной старейшина я считаю важным
обеспечивать равномерное развитие нашей волости при одновременном сохранении богатого культурного наследия каждой местности.
Хочу работать во имя того, чтобы в будущем волость Муствеэ стала
настоящим центром притяжения Причудья, куда всегда приятно
приезжать в гости. А самое важное – чтобы нашим людям было здесь
хорошо жить.
С уважением,
МЯрт КрАфт,
волостной старейшина

Kääpa OTT saab kaheaastaseks!
Varsti varsti ongi käes see kauaoodatud päev. Meie Kääpa OTT-i
ajaloo kõige suurem sündmus toimub 14.aprillil! Tähistame sellega
oma kaheaastaseks saamist. Oleme alustanud arglike sammudega
ja pisitasa õppinud kõndima. Ja seda tahamegi kõigi teiega koos
tähistada. Rendime suure bussi, kuhu mahuvad kõik meie sõbrad,
tootjad koos tootevalikuga ja müügiletid ka. Ja teeme sel päeval
Mustvee valla keskustele tiiru peale. Et saada omavahel tuttavaks.
Nii piirkonna, selle kultuuri, kui ka kohaliku toiduga. Kohapeal räägitakse piirkonna eripärast, sündmustest ja kõigest muust. Lisaks on
meil bussis olemas giid, kes täidab infoga ka sõiduaja.
Kõigis viies piirkonnas teeme pool tundi või tund aega OTT-i
kaubakohtumist. Oodatud on ühinema ka kohalikud kaupmehed.
Avinurme Puiduaidas saavad kiiremad registreerujad õppida präänikute valmistamist ja Lohusuus pakutakse suurest pajast kalasuppi.
Õhtuks jõuame tagasi Kääpale, kus kell 18 ootab meid Austraalia
laulja ja laulukirjutaja Kaurna Cronin oma bändiga. Peale kontserti
sööme ühiselt torti.
Buss väljub kell 9.00 Kääpalt ja pärast kontserti viib buss kõik
inimesed tagasi ka. Kõigis keskustes saab bussi peale tulla, kui meil
on kohti. Et endale kohta bussis kindlustada, anna oma tuleku soovist võimalikult ruttu teada telefonil 5289500. Kogu see päev on
osalejatele tasuta.
Ja veel üks tähtis teadaanne – alates aprillist on Kääpa OTT toimetamas suvises graafikus, ehk siis kaubakohtumised toimuvad nüüd
neljapäeva õhtuti kell 18–19. Ikka kas rahvamajas sees või väljas.
Kohtumiseni!
Kääpa OTT-i nimel ANNIKA ORAS

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2019. aastal üks kord kuus
(välja arvatud juuli) 09.05., 13.06., 08.08., 12.09., 10.10.,
14.11., 12.12 kahes keeles koos ajalehega Vooremaa. Info
Krista Pint, aadressil: krista.pint@mustvee.ee

Mustvee Valla TEATAJA

Nr 4 (14) Aprill 2019

Raja vabaajakeskuses räägiti Mustvee
valla haridusvõrgust
Enne haldusreformi tellisid
ühinevad omavalitsused haridusvõrgu analüüsi, mis on
aluseks olnud viimaste aastate
haridusalastele muutustele. Tulenevalt Mustvee valla arengukavast ja valla haridusvaldkonna 2019. aasta tegevuskavast,
oli 21. märtsil toimunud seminari eesmärgiks saada selgust,
milliseks kujuneb valla haridusvõrk järgnevatel aastatel.
Seminari modereeris rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Jõgeva talituse
juht Taivo Tali. Päeva esimene
pool sisustati ettekannetega.
Arendusnõunik Aive Tamm
tutvustas Mustvee valla haridusvaldkonna arenguid puudutavaid dokumente. Haridus- ja
teadusministeeruimi koolivõrgu

osakonna nõunik Piret Sapp
rääkis teemal „Mustvee valla koolivõrk – paigalseis või
areng?“ Kaks aastat tagasi valminud Geomedia OÜ analüüsile
tuginedes andis haridus- ja
noorsootöö nõunik Raivo Vadi
ettekandes „Kuidas kaevata
kraavi?“ mõtteid töörühmade
arutelule.
Kuues töörühmas, kuhu kuulusid valla koolide ja lasteaedade juhid, õpetajad, haridusasutuste hoolekogude liikmed,
haridusteemadega tegelevad
ametnikud, vallavolikogu ning
-valitsuse liikmed, arutlesid
rohkem kui 60 inimest päeva
teises pooles kahel teemal.
Milline on hea kodulähedane
põhikool ja millise kvaliteedi
ning valikutega üldkeskharidus

peab olema kättesaadav Mustvee valla lastele. Rühmatöö
lõppes ettekannetega.
Rühmatöö materjalid on aluseks Mustvee valla haridusvõrgu mudelite väljatöötamisel.

Seminari materjalidega saab
tutvuda valla kodulehel https://
mustveevald.kovtp.ee/info
RAIVO VADI,
haridus- ja
noorsootöönõunik

on sellel aastal vallas planeeritud
üle 2 miljoni.
Volikogu kiitis heaks Jõgevamaa
arengustrateegia 2035+ ja Jõgevamaa tegevuskava 2019 – 2022.
Kindlasti üheks oluliseks ja
paljusid vallakodanikke otseselt
puudutavaks otsuseks oli nn soojahanke tulemuse mittekinnitamine.
Siinkohal väike selgitus. Nagu
varem juba jutuks olnud, vajavad
meie kaugküttesüsteemid (katlamajad ja soojatrassid) lähemal ajal
päris suuri investeeringuid, kus
omaosaluse suuruseks kujuneks
üle miljoni euro. Seda investeeringusummat valla eelarvestrateegias
pole. Sellepärast kuulutas vald
välja hanke „Soojusenergia müük
Mustvee vallas Mustvee linna,
Avinurme aleviku ja Kääpa küla
kaugküttepiirkonna tarbijatele“.
Kuna aga hanke tulemusel oleks
soojaenergia piirhinnad Kääpa
piirkonnas tõusnud peaaegu kolmandiku ja Avinurme piirkonnas
ca 13 protsenti ning hankel osales
ainult üks pakkuja, siis pidas
volikogu õigemaks mitte hanke
tulemust heaks kiita. Vallavalitsusel tuleb hanke tingimused
üle vaadata ja lähemal ajal välja
kuulutada uus hange. Seekordses
valdkonna informatiivses punktis
andis ülevaate valla spordielust
valla spordijuht Tiit Tammaru.
Märtsis toimus veel ka teine
volikogu istung. Nimelt oli märtsikuu lõpuks kogunenud veel palju
otsustamist vajavaid teemasid.
Istungi ajaks oli vallavanemal juba
teine ametlik tööpäev. Seaduse
järgi saab vallavanem täielikud
õigused/volitused tegutsemiseks
vallajuhina, kui volikogu on kinnitanud vallavanema nimetatud
vallavalitsuse. Volikogu kinnitas
vallavalitsuse koosseisu, mis erines
varasemast ainult vallavanema
poolest. Esitatud vallavalitsuse
liikmete koosseisu selgitas vallavanem sellega, et vajab natuke kohanemiseks ja sisse elamiseks aega ja
jätkaks hetkel meeleldi sisse töötanud koosseisuga. Väga mõistlik
otsus, sest ees on ju veel küll pikalt
kavandatud majandusmudeli ja
struktuuri korrastamised.
Volikogu muutis (võiks öelda, et
kaasajastas) määrust, mille järgi
makstakse hüvitist volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele
ja liikmetele.
Leian, et olulise tähtsusega oli
komisjonide koosseisu noortevolikogu liikmete kinnitamine. Nüüd
jõuavad läbi komisjoni töö ka
noorte mõtted otsesemalt volikogu
otsustamistele lähemale.
Seekordsed informatiivsed

punktid olid sedavõrd olulise
kaaluga, et ka neist ei saa mööda
minna. Teame, et Mustveesse
ehitatakse sotsiaalministeeriumi
projekti toel tervisekeskust. Selle
projekti eest vastutaja ja projekti
elluviija on SA Mustvee Tervis,
kelle hallata on hooldushaigla.
Sihtasutuse probleemidest, vajadustest ja plaanidest nii tervisekeskusega kui ka hooldushaiglaga
seonduvast olid volinikele rääkimas SA Mustvee Tervisest Petro
Babjak ja Ene Tooming.
Veel on oluliseks teemaks osalemine EST-RUS projektides. Osad
nimetatud meetmest plaanitud
projektide ajalugu ulatub veel ühinemise eelsesse aega. Viimasel ajal
on pinnale kerkinud probleemid
nimetatud meetmest planeeritava
projektiga COMMON PEIPSI II.
Mustvee vald osaleb selles projektis partnerina. Projekti õnnestumise korral saaks nn lõunamuuli
ala investeeringu peaaegu pool
miljonit. Omaosaluse suuruseks
on 20 protsenti projekti kogumahust ehk 84 364 eurot. Nimetatud
summaga on valla eelarves ja
eelarvestrateegias ka arvestatud.
Kuna kaks eelmist projekti eelmisel aastal ei olnud edukad, siis
on Venemaa partnerid Mustvee
vallale esitanud täiendavad nõudmised. Ülal nimetatud summa ka
volikogu sellel istungil garanteeris.
Antud projektiga on veel lahendamist vajavaid probleeme, aga
vallavalitsus tegeleb nendega.
Volikogu püüab seekord projekti
arengutel silma peal hoida. Kahju
oleks, kui vald jääks poole miljonilisest investeeringust ilma.
Tulevikku vaadates seisab volikogu ja meie kõigi ees küsimus,
kuidas edasi minna, kuidas majandada valda võimalikult optimaalselt, et me ise ei „sööks“ valla
eelarvest arvestatavat osa ära. Missugused peaks olema piirkondade
majandamise mudel(id) jne. Nendele küsimustele vastuste otsimise
ja nende teemadega kaasnevatele
küsimustele tuleb leida võimalikult
optimaalsed lahendused ning võtta
vastu sellekohane otsus.
Nüüd, kus vald on ca poolteist
aastat eksisteerinud ühinenult,
pole me suutnud veel rakendada
kõiki ühinemise protsessis kokkulepitut. Mine tea, milleks venimine
hea oli. Loodame, et nüüd tehtud
otsused on sedajagu paremad ja
kompenseerivad kaotatu või vähemalt osa sellest.
Kõikidele kevadmeeleolu ja
kevadet südamesse!
AIVAR SAARELA,
vallavolikogu esimees

Volikogu teemadel
Aeg lendab nii kiiresti, et ütlemine „jõulust-jaanini, siis jälle
jõuluni – ja ongi aasta jälle möödas“, peab täiesti paika. Alles oli
jõuluaeg, tänaseks rohkem kui
veerand aastast möödas ja jaanid
varsti ukse ees.
Kvartali möödudes on vallalehes ikka volikogus tehtust ja ka
plaanitavast väike ülevaade olnud.
Nii ka seekord. Peatun istungite
päevakorras olnud olulisematel
teemadel, detailsemat infot on võimalik saada www.volis.ee. Seal on
võimalik ka istungit järele vaadata.
Juba eelmise aasta II poolel puhusid volikogus natuke närvilised
tuuled. Augusti istungil algul anti
üle umbusaldusavaldus vallavanemale. Avaldus võeti tagasi ja hääletust ei toimunud. Rahulolematus
aga aina süvenes, sest ühinemise
ettevalmistuse käigus planeeritud
muudatused valla majanduses
ja kokkulepitud tegevused olid
visad. Erimeelsusi tekitasid välja
kuulutatud soojahanke tingimused
ja „toorena“ tundusid volikogule
planeeritavad muudatused piirkondades. Kõik see päädis aasta
lõpus uue umbusaldusavaldusega
vallavanemale.
Seda aastat on möödas küll
kolm kuud, aga volikogu on kogunenud juba neljal korral.
30. jaanuaril oli istungile kogunenud lisaks volikogu liikmetele
ka üsna palju külalisi. Tavaliselt,
kui istungile palju külalisi (sh
palju ajakirjanikke) tähendab, et
otsustamisele tuleb midagi huvipakkuvat. Sellel istungil oli selleks
umbusalduse avaldamine. Peale
traditsioonilisi sõnavõtte jõudis
kätte hääletamine. Paljudele volikogu liikmetele oli umbusalduse
protseduuril hääletamine elus esimest korda. Ka minu jaoks oli see
mitte väga lühikese volikogu töös
olemise ajaloo jooksul esimene
kord osaleda umbusalduse avaldamise hääletusel. Pole midagi teha,
volikogu liikmel peab olema ka julgust, ta peab olema valmis tegema
ebapopulaarseid ja ebameeldivaid
otsuseid kui ta tunnetab, et see on
valla tulevase käekäigu jaoks õige.
Hääletuse tulemus oli selline, et
vallavanema tegevusega polnud
rahul 13 volinikku 21st.
Nüüd oli volikogu järgmise küsimuse ees, kuidas edasi minna.
Vaatamata olukorda rohkem destabiliseerida soovijate pingutustele,
võitis siiski mõistlikkus ja terve
mõistus. Abivallavanem Enn Kurg
oli nõus, kuni uue vallavanema
leidmiseni, võtma valla vankri
vedamise. Tänud veelkord talle
selle julge otsuse eest!

Samas tegi volikogu otsuse
koguneda juba nädala pärast,
et välja kuulutada konkurss uue
vallavanema leidmiseks. Sellega
loomulikult istung ei lõppenud
ja volikogu asus päevakorra järgi
oma järgmisi otsuseid tegema.
Meie vallas toimib ka noortevolikogu. Selle tööst andis ülevaate
noortevolikogu esimees Henn
Uuetoa. Selle volikogu istungile
oli kutsutud valla haridusnõunik
Raivo Vadi, kes jagas infot valla
hariduselu kohta. Teatavasti olid
juba aasta lõpust üles kerkinud
probleemid Mustvee koolide juhtimise teemadel. Haridusnõunik vastas ka volikogu liikmete
arupärimistele nii antud kui ka
muudel hariduselu puudutavatel
teemadel.
Juba nädal hiljem, 6. veebruaril
kogunes volikogu, et paika panna
tingimused uue vallavanema kandidaadi konkursi välja kuulutamisel. Samuti moodustas volikogu
liimetest viieliikmelise komisjoni
vallavanema konkursil osalejate
vahel eeltöö tegemiseks. Komisjoni
kuulusid volikogu nn nelja „tiiva“
esindajad: Ülle Rosin, Marianne
Kivimurd-Tarelkina, Hannes Soosaar, Aivar Saarela ja vallasekretär
Daisy Utsar.
Kandideerimisavalduse esitasid üheksa kandideerijat, kellest
komisjon valis vestlusvooru välja
kuus kandidaati. Vestlusel käinud
kandidaatide kohta saab öelda, et
kõik olid väga tugevad. Lihtsalt
„kaabuga vehkima“ polnud keegi tulnud. Valik tuli aga teha ja
komisjon valis välja kaks kõige
tugevamat kandidaati. Kuigi seekordne istung toimus märtsikuu
alguses, oli eelmisest kuust, peale
vallavanema valimise, korjunud
otsustamist vajavaid teemasid
päris palju.
Ka seekord oli istungit uudistama tulnud päris palju rahvast.
Loomulikult oli selle põhjuseks
vallavanema valimine. Komisjon
oli välja valinud kaks kandidaati:
Aivar Lainjärve ja Märt Krafti. Kuigi
kummagi kandidaadi alaline elukoht pole Mustvee vald, siis juured
on mõlemail meie vallas. Nende
kandidaatide vahel tuli volinikel
nüüd valida. Enim volinike hääli
sai ja valituks osutus Märt Kraft.
Valla elu jaoks aasta üks olulisemaid otsuseid on eelarve vastu
võtmine. Eelnevalt oli eelarvet
risti-põiki käsitletud lisaks II lugemisele volikogus, vallavalitsuses ja
arengu-eelarve komisjoni koosolekutel. 2019. aasta Mustvee valla
eelarve mahuks on natuke alla 8
miljoni, kusjuures investeeringuid
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Ulvi Naiste Ühendus on saanud hakkama
kolhoosiesimehe tütre pulmade korraldamisega
Ulvi on kaunis naisenimi ja küla
Mustvee vallas Avinurme kandis.
Selle paiga kogukonnaelus annab
mitmekülgselt elujõulist ja säravat
tooni Naiste Ühendus, mis tähistab
kahekümnendat aastapäeva.
Ulvi Naiste Ühenduse üks eestvedajaid Klaarika Klemmi sõnul
tekkis 1999. aastal mõte ühendus
asutada naistel, kes ühel aprilliõhtul peale meie külas toimunud
teatrietendust jäid veel klubisse
istuma ja mõtteid vahetama.
„Ühendus otsustati algselt luua
piirkonna naiste igapäevaelu toetamiseks muutuste tõttu riigis.
Eelkõige mõeldi, kuidas pakkuda
tööd kohalikele naistele, sest mehed leiavad töökohad kiiremini.
Mõistagi peab seltsi juurde kuuluma ka meelelahutus.
Meie selts hakkas korraldama
erinevaid koolitusi ja õppepäevi,
ning pakkuma sportimisvõimalusi.
Soetasime lauatennise- kui koroonalauad, sai mängida indiacat
ja sulgpalli. Samuti muretsesime
printeri ja skanneri, rajasime
avatud internetipunkti. Toimusid
jüripäeva matkad, naiste spordipäevad, korraldati lastele spordivõistlusi. Kahel aastal korraldasime sügislaata, kus sai müüa või ära
anda ülejäänud aiasaadusi, riideid,
raamatuid jne. Ühenduse naised
küpsetasid välipannil pannkooke,
mis läksid kohe kaubaks, nagu ka
ühe hakkaja külaproua küpsetatud
lihapirukad.”
Ulvi Naiste Ühendus on aastate
vältel mitmeid projekte ellu viinud.
„Kõige meeldejäävaim on kindlasti
koolitus koostöös nelja naaberkülaga: selgeks sai lambaniitmine,
viljapuude lõikamine, koduaia
kujundamine, õuekamina ladumine. Kui kaotati Ulvi Rahva Maja
juhataja töökoht, võttis ühendus

enda kanda ka küla kultuurielu
vedamise ja teeb seda tänaseni.
Kaks rahvamaja saali on tehtud
korda projektide toel. Ühendus on
ostnud lauanõud ja köögisisustuse,
mida nii Ulvi küla kui ka naaberkülade elanikud saavad kasutada
suuremate pere- või külaürituste
korraldamiseks.
2017. aastal kinkisime Ev100
kingitusena lastele uue mänguväljaku ning 2018. aastal koostöös
Avinurme Külavanemate Kojaga
korraldasime kümnest üritusest
koosnevat projekti Eesti 100-aastasest ajaloost.
Meile jäid aastad 1978–1988
ning mängisime maha kolhoosi esimehe tütre pulmad aastast 1985.
Hakkavad ju paljud tolleaegsed
pulmakombed kaduma, seetõttu
otsustasime seda kõike meenutada.
vürtsi lisas tol ajal kehtinud nn
Gorbatšovi Kuiv seadus. Noortele
oli see väga huvipakkuv ja vanematele nostalgiline üritus,” rääkis
Klaarika Klemm. „Külarahvas ja
kohalikud ettevõtjad on alati nõu
ja jõuga abiks olnud ning motoks
on saanud, et tuleb ise oma elu
huvitavaks teha. Sooviks on, et
suudaksime jätkuvalt oma küla
ärksana hoida ja uusi elanikke
piirkonda meelitada,” rääkis ta.
Praegu on Naiste Ühenduses

kümme pidevalt tegutsevat liiget.
„Üks neist asutaja Krista Pedak,
kes on seltsi liige olnud 20 aastat. Kaks aastat tagasi lisandus
meile kolm noort liiget. Kelin
Talirand kuulub sügisest ka seltsi
juhatusse ja koolitab ennast praegu Jõgevamaa Arenduskeskuse
korraldatavas Jõgevamaa MTÜde
arenduprogrammis. võib öelda,
et seltsis löövad kaasa vanaemad,
emad ja tütred. Seltsi auliikmeks
on pikaaegne juhatuse liige Anne
Rosin. Uusi liikmeid ootame ja
võtame vastu kahe käega,” märkis
Klaarika Klemm.
Ulvi Naiste Ühendus on enda südameasjaks võtnud küla heakorra,
igal aastal koristame „Teeme ära”
talgutel küla keskust. „Samuti
haldame külaplatsi ja laululava.
2016. aastal soetasime kohalike
ettevõtjate ja külarahva toetusel
lavale uue põranda, valmis ehitasid
head sõbrad Avinurme pritsimehed. 2018. aastal värvisime lava
kihelkonnavärvidesse ja sel aastal
loodame Kohaliku Omaalgatuse
Programmi heldusele, äkki saame
ka uue katuse. Muretseme ka oma
rahvamaja pärast, milles ei ole juba
aastaid korralikku kütet ning mille
remontimiseks meie jõud üle ei käi.
Alati on meile abiks ka sõbrad
Avinurme naiskoorist, puhkpilli-

orkestrist ja suveteatrist.
Kuna tegeleme ka külaelu edendamisega, siis oleme MTÜ Avinurme Külavanemate Koja liige
ja selle kaudu kuulume MTÜ-sse
Eesti Külaliikumine Kodukant.
Oleme osalenud Maapäevadel ja
Külavanemate foorumil, väga tore
ja hariv oli osalemine Kogukonna
Kärajatel vastseliinas.
Eelmise kümnendi keskpaiku
olid head suhted ka Soome Martadega,” märkis Klaarika Klemm.
„Tänavune suurim plaan on renoveerida laululava katus. Üritustest suurim on 31. augustil toimuv
traditsiooniline suvelõpupidu, mis
seekord saab pisut pidulikuma
mõõtme, kuna Ulvi küla esmamainimisest möödub 335 aastat. Lisaks
ootame juba 24. mail külla kõiki
teatrisõpru, sest klubis annab etenduse Pajusi rahvamaja näitetrupp.
Seltsi juubelisünnipäeva tähistame kevadise tantsuõhtuga 18.
mail, ikka Ulvi Rahva Majas, kuhu
ootame meiega koos pidutsema
kõiki oma sõpru ning külarahvast
nii meilt kui mujalt. Kui keegi soovib vihjet nn kingiideeks, siis parim
kink on „vaba lava etteaste“. Jälgige reklaami meie Facebooki lehel,
valla lehes ja kuulutuste tahvlil,”
teatas Klaarika Klemm.
JAAN LUKAS

Avinurme raamatukogu argipäevadest
Astun raamatukogu uksest sisse
ja näen… jälle on mingi uus väljapanek või lausa näitus. Mitu kuud
tagasi oli väga huvitav kottide ja
ridikülide ekspositsioon. Kotte ja
kotikesi oli kümnete kaupa, küll
üsna vanaaegseid, elegantseid, nahast, tekstiilist, koguni nööridest,
küll erksavärvilisest kunstnahast
või heegeldatud siidipaeltest. Igal
kotil oma lugu. Mõningate käekottide puhul võis mitu naist kinnitada, et temalgi olnud just selline.
Ega siis alati pole nii rikkalikke
kaubalette olnud kui nüüd. Osta
mida ja millist tahad. Suuremahuliste turukorvide asendajateks
on tulnud nüüd kaunid kilekotid
ja ka lihtsad, tugevast riidest
pestavad poekotid. Sageli firmade
logod peal. Aastakümnete pärast
on neidki, tänapäevaseid kotte ja
lugusid huvitav näha ja kuulda.
Avinurme raamatukogu boss
Heli Nigul oli hiljuti Ida-virumaa
parim maaraamatukogu juhataja.
Ta kiidab oma kaastöötajaid Margitit ja Anut, kes igas ettevõtmises
oma käed ja pead tööle panevad.
Heameel on igast inimesest, kes
raamatuid laenutamas käivad ja
muudestki üritustest osa võtavad.
Eelmine väljapanek, mis raamatukogu korraldas, oli LILLEvAASID.
Traditsiooniks on saanud, et kui
aeg on küps kokku toodud asjad
kodudesse tagasi saata, siis Heli
saadab asjaosalistele kutsed ja
toimub näituse pidulik lõpetamine.
Hea on raamatukogu sõpradega
kokku saada ja LUGUSID kuulata.
vaasinäituse mõtte, nagu kottidegi
puhul, oli proua Lea Pugri idanema
pannud. Nimelt oli tema juurde
koju toodud paarkümmend eriti
ilusat ja hinnalist vaasi, kuna nende omanikud lahkusid siitilmast.
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Mustvee Valla TEATAJA

Kahju oleks neid taieseid kuhugi
kapiriiulile seada või koguni prügimäele viia. Parem näidata ka
teistele.
Kuna lähenemas oli Eesti vabariik 100, mõtlesid näituse ettevõtjad, et ehk tuuakse kokku
justnimelt 100 vaasi. See arv
ületati. Avinurme raamatukogu
vaaside näitusel oli 134 portselan-,
klaas- ja kristallvaasi. Eriti uhkelt
särasid päikesepaistelistel päevadel akendele pandud värvilised
vaasid. Meenutasime meie hulgast
lahkunud omaaegset kooliõpetajat
PILLE LÄÄNEMETSA, kes sügiseti
lillenäitusi korraldas. Ekspositsioonipinnaks olid enamasti koridoride aknad. Ja imetlusobjektideks
mitmesugused lilled ja vahel ka
õunad. Need värviküllased päevad
meelitasid kokku külarahvast.
ILU päästab maailma – niisugune tunnetus valdab inimesi, kes
peavad lugu kunstist, muusikast
ja üldse kultuurist.
Praegune väljapanek ehk näitus
on LAUAMÄNGUDEST ja TÄRINGUTEST ehk vürflitest. Kuna
raamatukogu asub koolimajas, siis
lubati õpilastel vabal ajal neid näitusele toodud lauamänge mängida.
Kahjuks erilist huvi noored pole
üles näidanud, sest enamasti kulub
nende vaba aeg nutitelefonis surfates. On ka erandeid ja huvilisi loomulikult jätkub. Tagatipuks kella
neljaks tuleb koolilastel koduteele
asuda – paljud käivad bussidega.

Raamatukogu mõnest
viimasest ettevõtmisest
vabariigi aastapäeva tähistati
Avinurme raamatukogus koos
muusikakooli õpilastega. Kõlasid
kitarri-, saksofoni-, klarneti- ja

klaveripalad. Minule meeldis kõige
rohkem Katrin Kaarama mängitud
„Intermezzo“ (helilooja Bizet).
Kohal oli suurte kogemustega
kontsermeister Mare Ots, kes käib
meile pealinnast. Ju siis Avinurme
noored muusikud on selle eaka
daami südame võitnud, et ta
NÕNDA pika teekonna ette võtab.
Toimus eksprompt ühislaulmine.
Muusikakooli õpetaja Mare Russak
oli laululehed ette valmistanud ja
organiseeris saatepillid. Esialgu
mängiti meloodia instrumendil
ette ja siis ühines ka vOKAAL.
Meeleolukalt kõlas meie kultusfilmist „KEvADE“ pärit „Kui mina
alles noor veel olin, lapsepõlves
mängisin. Ei mina teadnud muud
kui seda, mis mina nägin silmaga“.
Kontserdi kulminatsiooniks, nii
tundsin mina, oli kontsertmeistri
proua Otsa sooloettekanne Johannes Brahmsi loomingust.
Saime teada, et koolivaheajal
sõidavad muusikakooli kolm edukamat poissi Tartus korraldatavasse kolmepäevasesse laagrisse. See
mitmete kontsertidega kokkutulek
oli mõeldud noorematele puhkpilliorkestri LIvOONIA liikmetele.
Noorte muusikalaagri lõpukontsert anti ERM-is.
Mida rohkem pilliproove ja
kontserte, seda suurem lootus on,
et tulevikus osalevad mõnedki
Avinurmest pärit muusikud tunnustatud orkestrites. võimalik, et
nad on verner Möldri, Silver Mesi
või Imbi Kaarama lapsed. Tuleb
unistada ja ikka suurelt. verneri
noorem vend Alvar Mölder on
kutseline pillimees Eesti vabariigi
sõjaväeorkestris. Edu teile!
Loomulikult on raamatukogus
toimunud palju kohtumisi kirjanike ja muude kultuuriinimestega.

Meil on käinud Erik Tohvri, Elme
väljaste, Lehte Hainsalu, Malle
Pärn, Maarja Kangro, Peeter Sauter, Anneli Lamp, Urve Tinnuri,
virve Osila ja kes iganes veel.
vastlapäeva tähistamiseks korraldas proua raamatukoguhoidja
noortele kirjandussõpradele saanisõidu oma hobusega, kelle nimi
on vERK.
Aiasõprade selts koguneb enamasti kord kuus raamatukogu
ruumidesse oma loengute ja õpitubadega. Alati lahke ja ettevõtlik
Heli osaleb ise ja katab kohvilauad.
Kõike ta jõuab. Hiljuti avasime
mälestuspingi Avinurme oma
rahva kirjanikule HEINO KIIGELE. Raamatukogu plaanis on uus
näitus, seekord naiste pärandkultuurilistest käterättidest. Kirjanduse teemaks tuleb vaatluse alla
kaasaegse eesti nõutuma prosaisti
Erik Tohvri looming.
Emakeelepäeva tähistasime
Avinurme raamatukogus KIRJANDUSKOHvIKUGA. Päevakohase
sissejuhatuse tegi juhataja Heli Nigul. Teise klassi õpilane ROSALIE
KARRO esitas G.F Händeli viiulipala „Menuett“ ja Helle Kirsi humoorika luuletuse „Juku on tubli“.
vestlusringi eesti keele seisundist
ja emakeelepäeva tähendusest viis
läbi allakirjutanu. Kavas olid ka
mõned sõnamängud ja luuletuste
lugemine. Kõlasid virve SoovikUuetoa patriotismi sisendavad
luuletused raamatust „Üksainus
elu – üksainus Maarjamaa“.
Sedamoodi ongi Avinurme
raamatukogu argipäevad sageli
erilised, emotsioone täis. Aitäh
kultuurihoidjad ja -jagajad Heli,
Margit ja Anu.
ELLE-vAIKE KIIK

Kolme silla matk
21. aprillil kutsume kõiki Mustvee valla elanikke ühisele rahvamatkale. Südamekuul naudime
looduses liikumist, kontrollime
veresuhkrut, kolesterooli ning
mõõdame vererõhku; saame uusi
teadmisi ning tunneme heast tervisest mõnu.
Matk algab ja lõpeb Piilsi koolimaja platsil, kus saab enda tervise
kohta infot pärida, kus jagatakse
matkapassid ja -kaardid ning kus
matka lõpetamise järel saab sooja
suppi süüa. Matka toimumise
piirkond on Piilsi, Jõemetsa, Kõrve
külad. Umbes 2,5 km matkateest
kulgeb piki Piilsi jõe kallast ning
4 km piki Mustvee–Avinurme
raudteetammi.
Matka läbinutele antakse matkapass, kuhu tehakse sissekanne.
Need, kes sügisesel Mustvee valla
aastapäeva matkal juba passid
said – võtke oma matkapass kindlasti kaasa, sest kolm matka läbi
teinud inimene saab auhinna.
Kolmas matk tuleb aga juba juuli
alguses.
Matka on võimalik läbida kolme
pikkusega rajal:
•5 km – väike ring – on

läbimiseks ainult jalgsi, sest pool
sellest rajast kulgeb Piilsi jõe kaldal; kolm silda, kolm infotahvlit
•11 km – keskmine ring –
on võimalik läbida nii jalgsi kui
ka rattaga, piki hooldatud külavaheteid; neli silda, neli infotahvlit
•18 km – suur ring – kui
läbida mõlemad rajad, väike jalgsi
ja suur rattaga või mõlemad jalgsi;
viis silda, viis infotahvlit
Kõikidel radadel Piilsi jõe peale
ehitatud vähemalt KOLME SILLA
juures olevate infotahvlite teave
oleks hea meelde jätta, sest see
on teie matkapassi sissekande
saamiseks oluline.
Matka kava:
10.00–11.00 START avatud
registreerumine, juhtnöörid
matkaks
15.00 LÕPP, soe supp, tervise
kontroll, matkapasside täitmine
Ootame rohket osavõttu kõikidest valla piirkondadest! Olge
terved!
PIRET HAAv,
Piilsi Küla Selts

Märts Kalevipoja Kojas
Sel kuul oli meil teatrikuule
kohaselt päris palju teatrit. 15.
märtsil saime Assikvere külateatrilt kuulda Kodavere murdes
jutukesi, 24. märtsil käisime 16
inimesega vanemuises tragikomöödiat vaatamas ja 30. märtsil
tõi Elva Lendteater meieni väga
humoorika loo poliitikast.
Lisaks oli sel kuul kolm kinoklubi üritust. Oli midagi nii lastele kui
ka suurtele.
Oleme oodanud seda hetke
pea aasta ja nüüd võib öelda, et
muuseumimajas käib vilgas töö.
Hetkel võetakse lahti seinu, lagesid ja põrandaid, et hinnata maja
üldist olukorda.
Kevadise pööripäeva rahvakoosolekul tegi muuseumi projektijuht
Külli Must põhjaliku ülevaate
muuseumi renoveerimisest. Kõik
huvilised said täpsemalt uudistada maja välis- ja sisekujundust
ja kuulasid juurde Külli selgitusi.
Lisaks oli veel koosolekul volikogu esimees Aivar Saarela, kes
puudutas valla uudiseid ja vastas

kohalolijate küsimustele.
25. märtsil möödus 70 aastat
märtsiküüditamisest. Kääpal on
mälestuspäeva peetud juba 20
aastat ja nii ka nüüd. Süütasime
küünlad ja asetasime lilled mälestuskivi juurde. Rahvamajas ootas
meid kohvilaud. Saime kuulata
Allikate esinemist, Andri Plato
sõnavõttu, Linda Olmaru loetud
luuletust ja Jõgevamaa Represseeritute Ühingu ettekannet. Selleks
päevaks oli viivi Lani lausa uue
trükise koostanud ja selle said kõik
küüditatud endale kingituseks.
Kui keegi soovib, siis seda on võimalik veel ka rahvamajast endale
soetada. Kõige lõpuks tegime suud
magusaks imelise tordiga. Mäletagem ja mälestagem jätkuvalt.
Sel kuul sai muuseumist toodud
ajalooline klaver endale ka uued
õiged hääled sisse. Nimelt käis
meil häälestaja ja nüüd on meil
olemas üks korralik klaver, millel
mängida.
Kohtumiseni aprillis!
ANNIKA ORAS
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Mustvee Valla TEATAJA

Munapühad Kääpal
Kääpa lasteaiarühma laste
vanemad on ikka seda meelt olnud, et oma lastele tuleb elu ise
toredaks ja lõbusaks teha. Meile
on tähtis ka see, et lapsed õpiksid
olema aktiivsed, julged ja ettevõtlikud. Muidugi on sealjuures
tore, kui saab lõbutseda koos
sõpradega. Seetõttu kutsumegi
kõiki meile külla, et oma ja meie
lasteaiaperega ühiselt lustida.
Ilus kevad on täies hoos, saab

õues mängida, mune otsida ja
seigelda, kohtuda loomadega.
Avatud on kohvik, loomulikult
saab ka mune kaunistada ja õnneloosis kätt proovida.
20. aprill kella 12–16 on see
päev, kui oma uksed avame ja
teid ootame! Tulge Kääpale,
suured ja väiksed!
Kääpa rühma õpetaja
EvElIn

Kohtumine kirjanikuga
2. aprillil oli rahvusvaheline
lasteraamatupäev. Avinurme raamatukogul õnnestus selleks päevaks kutsuda külla lastekirjanik
Mika Keränen. Kohtumine toimus
Avinurme Gümnaasiumi 2.–6.
klasside õpilastega, ka õpetajad ja
raamatukoguhoidjad said sellest
osa. Härra Keräneni kirjutatud
raamatud Supilinna Salaseltsi
„Rampsu” juhtumistest on lastele
väga meeldinud, samuti kirjaniku
teised lood: „Armando”, „värava-

joonel” Khaba ja nebra”. Kirjutanud on Keränen 14 raamatut,
mais ilmub viieteistkümnes. Mika
Keränen rääkis oma raamatute kirjutamisest. Kirjanik ütles, et kõige
rohkem heameelt teebki kui tema
raamatuid loetakse.
Tund möödus kiiresti ja huvitavalt. Pärast said lapsed endale osta
kirjaniku pühenduse ja autogrammiga raamatuid.
Anu KAlAuS,
raamatukoguhoidja

Mustvee valla spordikeskuse
uudised!
nii nagu meie lehe eelmises
numbris sai lubatud, püüame
hoida lugejaid kursis meie tegevustega.
Ilus kevadilm meelitab paljusid
õue. loodetavasti leiate tee ka
matkaradadele või lihtsalt loodusesse. Samas ärge unustage ka
võimalusi, mida pakuvad meie
spordibaasid Mustvees, Avinurmes
ja voorel. Kogu info ja saalide
graafikud on meie kodulehel www.
spordikeskus.mustvee.eu.
Alates märtsi keskpaigast on
Mustvees tööl uus võrkpallitreener
Aarne neimann. Rõõm on tõdeda,
et Mustvee koolide noored on juba
leidnud tee tema treeningutele.
Aarne ootab treeningutele sellel
kevadel kolmapäeviti 17.00 ja
reedeti kell 15.30. Sügisel lisandub
üks treeningaeg veel.
lisaks võrkpallile saavad meie
koolide noored harrastada jalgpalli esmaspäeviti ja kolmapäeviti
algusega 15.00, kuhu oodatakse
pigem I ja II ja III kooliastme noori
huvilisi. Kolmapäeviti kella 18.30st aga vanemaid jalgpallihuvilisi.
Üks meie valla paraadalasid on
kahtlemata saalihoki. Mustvees
saavad noored saalihoki treeningutele tulla esmaspäeviti 18.30
ja neljapäeviti 16.00 ja 18.30.
Janek Romanovitš ootab kõiki
huvilisi. lisaks on esmaspäeviti
võimalus kõikidel huvilistel tulla
ja mängida saalihokit n-ö avatud
ajal. Aeg algab 18.30 ja kestab
kuni 20.00. Saalihokit saavad
noored harrastada ka voorel, kus
treeningud algavad teisipäeviti ja

neljapäeviti 17.30.
Indiaca treeningud teisipäeviti
algusega 19.00 ja reedeti algusega
18.00 pole enam suur uudis. Küll
aga ootavad indiaca huvilised oma
treeningutele lisajõudusid.
Oleme Mustvee spordihoonesse
loonud uusi võimalusi just vallarahvale, et inimesed leiaksid peale
töö- või koolipäeva lõppu tee spordi juurde. Teisipäeviti 17.30–19.00
saab mängida korvpalli, juba
mainitud teisipäeviti 19.00 ja reedeti 18.00 saab indiacat mängida,
kolmapäeviti 18.30 jalgpalli, neljapäeviti 17.00–18.30 võrkpalli.
uue alana oleme saali toonud
sulgpalli. Reedeti kella 17.00–
19.30 on võimalik võtta sõber
või sõbrad kaasa ja tulla sulgpalli
mängima. Kohapeal on olemas ka
reketid ja pallid harrastussportlastele. Kui oskused ja nõudmised
suuremad, siis tuleb oma treeningvahendid kaasa võtta.
vajadusel, vastavalt huviliste
arvule, teeme aegades muudatusi.
Osalejatel tuleks ise võrgud üles
panna ja pärast ka maha võtta
ning ka muidu heaperemehelikult
käituda. Tuletan siinkohal veel
ka meelde, et iseseisvalt saavad
meie spordirajatistes harjutada
inimesed alates 15-eluaastast.
nooremad spordihuvilised saavad
teha seda koos täiskasvanuga.
Kõige operatiivsema info leiate
meie Facebooki lehelt või spordikeskuse kodulehelt: www. Spordikeskus.mustvee.eu.
Mõnusat sportimist!
Mustvee valla spordikeskus
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Meeleolukas rahvatantsupäev
Kuidagi kurvaks läks Avinurmes, kui pikaaegne professionaalne kultuurijuht töökohta vahetas.
Peod, teatrite külalisetendused,
kontserdid – kõik jäid ära. Ainult
üks kunstinäitus seisis üleval. Isegi
kino ei näidatud. vallavalitsus
kuulutas välja uue kultuurijuhi konkursi. Kandideerijaid ei
tulnud kui murdu. Ootused uue
kultuuriveduri suhtes on suured.
Avinurmet tuntakse heatasemelise
isetegevuse järgi. Suurte traditsioonidega meeskoor, naiskoor,
puhkpilliorkester ja suveteater
kujundavad meie mainet nagu
muistegi. Tünnilaat toimub igal
aastal ja iga ilmaga. Ta on Eestimaa üks tähtsamatest eheda käsitöö tutvustamise ja müügi koht.
Traditsiooniks on saanud laadapäeva meelelahutuslik kontsert, sportlikud tegevused, kirikukontsert ja suveteatri etendus.
Pikk jaanilaupäev – laadapäev
lõpeb simmaniga. Kõigi nende
ürituste läbiviimiseks ühendavad
kohalikud seltsid, asutused ja ettevõtted oma võimalused. Edasiarengut oodatakse MuuSEuMI
teemal. Suvehooajal sõidetakse
usinasti mööda Eestimaa vaatamisväärsusi. Küll oleks kena, kui
meilgi oleks mõni uus väljanäitus
kultuurikeskuses. Siin ootavad
paljud museaalid kordategemist

ja ekspositsioneerimist. Asjast
huvitatute kokku kutsumise ja
kogukonna liikmete abikäe palumise ja vastuvõtmisega tuleb
hakata tegelema. loodetavasti
on nii noori kui vanu, kes appi
tuleksid.
nüüd siis asja juurde, mis
pealkirjas seisab: mõned päevad
enne kalendrikevade algust toimus Avinurme kultuurikeskuses
üle hulga aja ÜKS TORE PIDu.
Tähistati memmede rühma Tantsurõõm 25. ja Avitaguse segarühma 10. sünnipäeva. Olgu lisatud,
et viimati nimetatud rühmas
tantsivad Avinurme ja Mäetaguse naised-mehed. Õpetajad
on Kaja Peet ja Alli Kaarama.
Proovid on kordamööda siin kui
seal. Just-just käivad ettevalmistused 150. laulupeo sünnipäeva
tähistamise tantsupeoks. Konkurents on tihe. Kaks kolmandikku
segarühmadest saavad edasi, 32
tantsukollektiivi jäävad mängust
välja. Kõigele vaatamata tantsitakse ju edasi. nii peabki!
nendest memmede rühma
tantsijatest, kes 25 aastat tagasi
alustasid, jätkab ainukesena
vapralt Aili Koppel (82a). Teda
autasustati uue kultuurijuhi
Marika Schasmini tänukirjaga.
Proua Koppel tuletas meelde, kuidas kõik alguse sai ja

kuivõrd palju on esinetud. Ja
mitte ainult Avinurmes, vaid
koguni Taani riigis, rääkimata
järgmistest kohtadest: lohusuu,
Mustvee, Iisaku, Jõhvi, KohtlaJärve, Kohtla- nõmme, laekvere,
Toila, Kaarepere, Kuremaa jne.
Järgmise kuu alguses esinetakse
laekvere kultuurimajas. Pikka
aega oli memmede tantsujuht
virve Tooming, kes on praeguseks maamulda sängitatud.
nüüd õpetab seeniore Alli Kaarama. Enamasti esinetakse koos
lohusuu memmede rühmaga
Elame veel. lisaks Avinurme,
Mäetaguse ja lohusuu tantsijate,
olid kontserdil esinemas laekvere memmed Õilme lainessaare
juhendamisel. Õilme ise on
pärit Avinurmest. Meeldivalt
heal tasemel tantsisid külalised
laiuse-Sadala rühmadest. Kui
need segarühma mehed omaette, ilma naisteta, pikkades kuubedes tantsupõrandal karglesid,
aeg- ajalt õhku hüpates, oli ikka
võimas küll. Ja naisrühmal Meie
Mari jätkus graatsiat iga kandi
pealt.
Aitäh tantsujuht virve Masur
tubli töö eest! Sain teada, et
laiuse-Sadala rühmad teevad
tantsutrenni kaks korda nädalas
kaks tundi jutti. Kahjuks hakkas
ilus kontsertpidu otsa saama.

Päevajuht Katre Mölder, kes
teadustas ja esitas vahetekste,
kuulutas, et on alanud õnnitlusvoor. Juubilare tervitasid ja lilletasid Avinurme teenuskeskuse
juht Aivar Parfojev, pensionäride
klubi Hõbehall asejuht Toomas
Tikerperi, naiskoori esindaja
Ruth Tooming, puhkpilliorkestri
kapellmeistri verner Möldri isa
Olavi, kellel oli pikem naljalugu
omast rahvatantsija ajast meenutada. Elevus saalis! Küllap oli
õnnitlejaid veelgi. loomulikult
– külaliskollektiivide juhid ju
ka. Eraldi tahaks nimetada noormeest koolipoissi Kenrih Korolit,
kes oli helipuldi taga. Mõni aeg
tagasi olin harjunud selles ametis
mõnda Arvo Pärna poega nägema, aga need on juba Avinurme
kooli lõpetanud ja uusi ameteid
õppinud. Elu läheb ju edasi. Pidulised kutsuti teatrikohvikusse
kringlit sööma ja kohvi jooma.
Aitäh suure vaeva nägijatele
ilusa päeva eest! Rahvatantsupäev andis uue hoo sisse Avinurme kultuurikeskuse tegevusele.
Juba mõne päeva pärast näidati
kaks seanssi eesti kultusfilmi
„Tõde ja õigus“. Kohe-kohe tulevad mitmed kontserdid ja
lasteetendus. Elame veel!
EllE-vAIKE KIIK

SK Mustveele naiste esiliiga hõbe
Saalihoki naiste esiliiga hooaeg sai punkti möödunud nädalavahetusel, kui 6. aprillil
toimusid Paikusel otsustavad
kohamängud. Tugevat hooaega
näidanud Arenculle võitis tasavägises finaallahingus Mustvee
naiskonna seisuga 3:1. Pronksi
sai kaela Finnish Flash naiskond.
Finaal oli sündmusterohke ja tasavägine
Finaalkohtumine SK Mustvee
ja Arenculle vahel algas ärevalt,
kus väravaarve avasid mõlemad
koosseisud juba kolmandal
minutil, kui esmalt lõi Triinu
Saluste seisuks 0:1 ning vaid 15
sekundit hiljem viigistas Hanna
Alberi. nii esimese kui ka teise
kolmandiku lõpuminutite tabamustega vormistati lõppseisuks
1:3. vastupanu oli seevastu järjepidev ja häid momente sündis
palju. Kokku tehti Arenculle
väravale lausa 29 pealelööki,
nende 18 vastu. Mustvee poolt
sooritatud pealelöökidest kaks
tabas latti, samuti käis pall ka
väravajoonel, kust see seejärel
siiski välja põrkas.
Hooajale pandi
ilus punkt
Olgugi et kahel eelneval
hooajal lõpetati kullaga, jäädi tulemusega siiski rahule.

naiskonna treener Janek Romanovitši sõnul on hõbe igati
hea tulemus just seetõttu, et
sel hooajal on koosseisu lisandunud mitmeid aktiivseid
noormängijaid ja kui vahepeal
jäi puudu kokkumängust, siis
praeguseks on juurdekasv vilja
kandnud. Samuti ei saa salata,
et vahepeal oli oht finaalist
sootuks kõrvale jääda. Ka mainis ta, et Arenculle isegi vääris
võitu, sest olla terve hooaeg
tabeliliider näitab tugevat taset.
lõpetuseks lausus naiskonna
treener, et nüüd ongi taaskord
mille nimel tuleval hooajal vaeva näha ja kuhu püüelda.
Autasustamisel jagati peale
poodiumikohtade ka mitmeid
eriauhindu ning ühe neist pälvis ka SK Mustvee, kes osutus
hooaja vältel vähim karistusi
teeninud naiskonnaks. nii ei
saanud Mustvee trahviminuteid
ka finaalkohtumises.
Hooaja kokkuvõte
Olgugi et hooaeg kulmineerus Paikusel, kus otsustati medalistid, sai hooaeg alguse juba
27. oktoobril Raasikul, kust
alates peeti maha 15 kohtumist
11 etapi jooksul.
SK Mustvee nimistusse kuulusid hooaja vältel järgmised
mängijad: Reili Tooming (kapten), Katrin Kaarama (värava-
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vaht), Eneli vadi, Sandra Sagar,
Mari-Ann Katariina Sklave,
laura Altmäe, Hanna Alberi,
Kätlin Kaarama, Sigrit Jermoškin, Merili Pärn, Kristina Pint,
Brigita Sibrik, veronika Kaldma, Darja Bahtina.
15 mänguga suudeti vastaste
puurilukkude võrku sahistada
kokku 44 väravat ning Mustvee
väravavaht Katrin Kaarama
seljataha maandus pall kolmekümnel korral, mis on liiga madalaim sisselastud tabamuste
arv ühele tiimile. Sealjuures
kujunes tema tõrjeprotsendiks
90,1%, mis parimale vaid 0,1%
alla jäi.
HEnn uuETOA

SK Mustvee eest olid
resultatiivsemad:
1. Kristina Pint – 16 väravat ja 6 söötu
2. Reili Tooming – 11
väravat ja 4 söötu
3. Sigrit Jermoškin – 2
väravat ja 8 söötu
4. Kätlin Kaarama – 6
väravat ja 2 söötu
5. Eneli Vadi – 4 väravat
ja 2 söötu
Oma esimese värava SK
Mustvee eest lõi ka esmahooaega kaasa teinud Brigita
Sibrik.

Avinurme noored päästjad esindasid
Eestit Soomes
Päästeameti ennetustöö
osakonna peaspetsialist
Galina Ozdoba vahendusel
oli Avinurme Pritsimeeste
Seltsi päästeringi lastel võimalus 9. märtsil esindada
Eesti noorpäästjaid Soomes
Rescue Race võistlusel. Eesti noorteringidel oli juba
kolmandat korda võimalus
taolisel võistlusel osaleda.
Päästeteemaline „ralli“ on
mõeldud just vabatahtlike
päästekomandode juures
tegutsevatele noortele ja
nende juhendajatele, kus
hinnatakse peale teadmiste
veel meeskondlikku koostööd ja distsipliini.
Reis Soome sai planeeritud
kahele päevale. Esimesel päeval
külastasime järgmisi tuletõrje
komandosid: Kirkkonummen
paloasema (kutselised), Evitskog
FBK (vabatahtlikud), Kaarelan
VPK (vabatahtlikud) ning Leppävaaran VPK (vabatahtlikud),
mis, muide, asub otse kutseliste
depooga kõrvuti.
Komandod, mida meie nägime,
on küll suuruselt erinevad, kuid
igas asutuses (ka vabatahtlikes
komandodes) on kasutusel omavalitsuse omanduses tehnika.
Oleme nüüd kogemuse võrra
rikkamad, nägime, kuhu poole
peaks liikuma meie kogukonna
päästesüsteem, kuidas motiveerida lapsi, väärtustada maast
madalast päästeala elukutset.
Igal pool võeti meid soojalt
vastu ja tutvustati varustust ning
igapäevast päästetööd. Leppävaaran VPK pakkus meile majutust
ja transportis uhke ametibussiga
Avinurme võistkonda kogu võistluse aja.
Võistlus ise oli organiseeritud
selliselt, et meeskondadele anti
üldkogunemisel kätte Helsinki
linna kaardid, millele oli peale
märgitud marsruut. Üles tuli
otsida märgitud punktid Helsinki
vabatahtlike komandode juures
ning lahendada seal antud ülesandeid. Võistkonna juures võis
olla ainult üks juhendaja ning
kuna päästealane soome sõnavara
oli meie jaoks pisut keeruline,
palusime appi Jaanus Jervi, kes
on Eestist pärit mees, aga töötab
Soomes ja on seal ka vabatahtlik
tuletõrjuja.
Tema vahendusel said lapsed
aimu, mida peab tegema, kuid
sisuliselt aidata ta ei tohtinud

– seda jälgiti rangelt. Kõige tähtsam ei olnud ainult ülesannete
lahendamine, päris palju jälgiti
võistluse jooksul meeskonna vormi, koostöö oskust, distsipliini,
suhtumist päästeala võistlusesse,
söögipausil vaikuse pidamist
ja enda järelt koristamist, koos
liikumist jm. Siit sai võistkond
palju punkte või siis ka mitte. Eriti
muljetavaldav oli, et kõik meeskonnad olid riietatud tuletõrje
vormi, mis tähendab, et päästeringi lapsed tegid terve võistluse
läbi tulekindlas vormiriietuses,
saabastes ja kiivrites.
Osalejaid oli kokku 30 võistkonda üle Soome Vabariigi. Avinurme
VPK saavutas 25. koha 38 punktiga. Võitjameeskond sai 59 punkti.
Alates seitsmendast kohast olid
meeskondade punktivahed üsna
väikesed. Kõige rohkem punkte
kaotasime puhtalt Soome keele
tõttu ühes kontrollpunktis, kus
lapsed pidid lugema teksti ja
selle alusel ära arvama koodi,
millega sai lahti muukida luku.
Olgu öeldud, et meie abijuhendaja Jaanus võis lastele tõlkida
ainult ülesande, millist tegevust
peab tegema. Konkreetselt selle
testi juures proovisid lapsed oma
inglise keele oskusi – kuid korraldajad ei osanud neid inglise
keeles aidata. Ühes teises kontrollpunktis olid ülesanded elanikkonna tsiviilkaitse kohta, mis on
meie lastele täiesti võõras teema.
Soome Vabariigis valmistatakse
endiselt inimesi ette tsiviilkaitse
alaselt: neil on hoitud väga heas
korras maa-alused varjendid ja
nad on hästi tsiviilkaitse alaselt
informeeritud. Eesti 50aastased
ja vanemad inimesed mäletavad

siiani hästi, kuidas koolis pommirünnaku korral tegutsemist õpetati. Kuid võistlusel jäid keeleliselt
hätta ka osad Rootsi kogukonna
võistkonnad (kes kõnelesid rohkem rootsi keelt), siis polnud ka
neil kerge soomekeelsel võistlusel
osaleda. Aga tähtis ei olnud mitte
võit vaid osavõtt ning uute kogemuste saamine.
Võistluse käigus oli meil võimalik külastada kahte maa-alust
varjendit, kus tegutsevad asutused, mis omakorda hoiab neid
varjendeid järjepidevalt käigus.
Ühes neist asus päästeala kool.
Sealt algas ja lõppes Soome
Rescue ning sealt toimus võistluse juhtimine. Teises varjendis
asus tsiviilkaitse muuseum. Meile
öeldi, et selliseid varjendeid on
Helsinki linna all mitmeid.
Võistluse korralduse poolt oli
kõik hästi organiseeritud, kui tahta viriseda, siis võistluse ajakava
jättis soovida: hommikul ootasime enne starti tund aega, pärast
võistlust kokkuvõtete ootamisele
kulus kolm tundi, mis oli kõikidele meeskondadele koormav. Meie
võistkonna tõlk Jaanus tegi sealsele korraldajale ettepaneku teha
tulevikus eesti lastele võistluste
ülesanded arusaadavaks nende
koduses keeles.
Avinurme päästeringi lastest
osalesid Mortimer Tooming,
Triinu Strauss, Hendrik Tarum,
Brandon Tamm, Otto Friedrich
Matso, juhendajatest Piret Haav
ja Ivar Ilves.
Vaatamata tulemusele meeldis
Avinurme lastele temaatiline reis
ja osalemine võistlustel väga.
Külastades Soome depoosid,
kus tegeletakse noortega, tuleb

lausa kadedus peale, sest igal
lapsel on kogu varustus nagu
ühel päästjal peab olema, on oma
riietusruumid, õppeklassid jne.
Sellised kohtumised motiveerivad päästeala noori ja meid,
vabatahtlikke juhendajaid ning
loovad uusi väljundeid. Külaskäigud komandodesse sujusid
väga hästi ja julgen arvata, et
Avinurme on lähitulevikus oodata
külalisi-vabatahtlikke Soomest.
Suured tänud sooja vastuvõtu eest
Otto Kankasniemile, kes juhendas
meid Kirkkonummi piirkonnas ja
Jorma Lyyjynenile Leppävaaran
VPKst meie majutuse ja transportimise eest Helsinki linnas. Oleme
väga tänulikud Jaanus Jervile, kes
oli nõus meie noortele võistluste
jooksul keelelist abi andma. Eriti
suured tänud oleme võlgu vabatahtlik Eero Straussile, kes võttis
aega ja transportis meid turvaliselt ühes tükis Avinurme – Helsinki - Avinurme ning oli ka kogu
hingest võistlustele kaasa elamas.
Täname ka Päästeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist
Galina Ozdobat, kes oli antud
võistluse raames kahe riigi vahelise koostöö vahendaja.
Eesti Päästeamet toetas Avinurme päästeringi osalemist
vormiriietusega – vestid ja mütsid, samuti reisidokumentidega
ja toitlustamisega. Avinurme
Vabatahtliku Pritsimeeste Seltsi
poolt soovin tänada kõiki lapsevanemaid meeldiva koostöö eest.
IVAR ILVES,
Avinurme Pritsimeeste Selts
vabatahtlik pritsimees ja noorteringi juhendaja

Õppus Kevadtorm tuleb taas
Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini õppuse Kevadtorm,
millel osaleb rohkem kui 9 000
võitlejat Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval õppusel
kontrollib kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd
ja üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks. Õppusel
on peamine treenitav üksus 1.
jalaväebrigaad.
Tänavu langeb Kevadtormi
põhiraskus suuresti just LääneViru ja Ida-Viru maakonnale,
kuid puudutab ka Harju ja Jõgeva
maakondi. Õppuse põhitegevus
toimub Alutaguse, Lüganuse,
Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula
valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe
ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel. Kevadtormi intensiivseim
osa kestab 2.-10. maini.
Õppuse ajal liigub üle kogu Ees-
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ti tavapärasest rohkem kaitseväeja liitlaste tehnikat, mis võib kaasa
tuua ajutisi liikluspiiranguid.
Seetõttu tuleks õppuse toimumise
vältel olla liikluses tavapärasest
tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas
paukpadruneid, õppegranaate ja
valgusrakette. Olgugi et Kevadtormil ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha
valedes kätes palju kahju. Leides
õppuse alalt eseme, mille puhul
tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda
mitte mingil juhul ise puutuda!
Sellises olukorras jätke meelde
leitud eseme asukoht ja teavitage
sellest koheselt õppusel osalejaid
või häirekeskust telefonil 112.
Rasketehnika, lennuvahendite

ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem
müra. Kuna valjud helid võivad
häirida nii lapsi kui ka koduloomi,
palub kaitsevägi hoida võimalusel
õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning
selgitada lastele toimuva põhjust.
Õppusel osalejad teevad omalt
poolt kõik võimaliku, et vältida
kahjusid taristule. Paraku pole
alati võimalik kahjustusi täielikult
ennetada või välistada. Kui kellegi
omand on õnnetu juhuse tõttu
saanud kannatada, siis palub kaitsevägi fikseerida nii vahejuhtumi
kui ka võimalusel kahju tekitaja
(masina number, üksuse- või
kaitseväelase nimi) ning võtta
ühendust õppuse tsiviilsõjalise
koostöö meeskonnaga, kellega
koostöös juhtum lahendatakse.
Informatsioon tuleb edastada
telefonil 5696 1267 või e-posti

teel kevadtorm@mil.ee.
Kaitsevägi kaardistab tekkinud
kahjusid ka ise, märgistades kahjustada saanud ala spetsiaalse
kollase lindiga. Lindil on välja
toodud kahjustuse identifitseerimiseks vajalik teave, mistõttu
palume selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte eemaldada.
Kaitsevägi annab endast parima, et mitte liigselt häirida õppuse ala elanike argielu ja vajadusel
olla olemas olukordade selgitamiseks. Küsimuste ja tagasiside
korral pöörduge julgelt õppuse
alal ringi liikuvate „CIMIC“ märgistust kandvate osalejate poole.
Võimaldades kaitseväe harjutada oma kodukandis, annate
sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname Teid toetuse
eest ja jääme lootma meeldivale
koostööle!
Kaitsevägi

Lohusuu noorte seiklused
Narvas
Lohusuu kooli õpilased said
hea võimaluse külastada Narva
linna. Kohalikud noored kirjutasid projekti ja kutsusid eesti keelt
kõnelevaid noori endale külla.
Vastuvõtt oli soe ja programm oli
väga huvitav ning tihe.
Esimesel päeval tutvusime
omavahel. Narva noortel oli
ettevalmistatud orienteerumismäng mille käigus külastasime
meeldejäävaid asukohti vanalinnas. 24. veebruari hommik algas
ärevalt. Juba varajastel hommikutundidel askeldasime Narva
Noorte Meremeeste klubis ning
sättisime ennast jalutuskäigule
linnusesse. Eesti 101. sünnipäevaks oli ette valmistatud väike
kontsert ning päikesetõusul
heisati lipp. Külastasime ka
Narva Garnisoni kalmistut, kus
toimus mälestussamba juures
tseremoonia. Kohal oli ka Eesti
siseminister Katri Raik. Mõeldes
sellistele ettevõtmistele läheb
süda soojaks. Sajad inimesed
olid võtnud aega, et tähistada
üheskoos meie pisikese Eesti
iseseisvumispäeva.

Narva noored tegi meile väga
huvitavaid külastusi. Näiteks
käisime Narva Kutsehariduskeskuses. Seal saime näha erinevaid
klasse, sõime ka restoranis, kus
kokaõpilased praktikal on. Käisime ka Narva Bastionis ja jalutasime vastvalminud promenaadil.
Ka sportlikud tegevused ei puudunud meie noorte kohtumisest.
Käisime vibu laskmas ning oda
viskamas. Õppisime meremehe
sõlmi tegema ning külastasime
Narva noortekeskust. Ühe päeva
sisustasime meie. Ettevalmistatud olid seltskonnamängus, interaktiive viktoriinmäng Kahoot
ning esmaabi koolitus. Muidugi
ei olnud meie pakutav kava nii
värvikirev kuid eluks vajalik ning
silmaringi laiendav.
Viimane päev lõppes lõõgastavalt. Külastasime spaad ning
nautisime seltskonda. Tulevikus
soovime kindlasti ka Narva noortele tutvustada meie kodukanti.
Mustvee Valla Noortekeskuse Lohusuu Noortetoa noored
NELE, GITTA, AuNE ja LAuRA

Säde ees, häving taga
Suur osa maastikupõlengutest,
mille kustutamiseks päästjatel
palju aega ja jõudu kulub, saavad
alguse hooletust ümberkäimisest
lahtise tulega või lõkke tegemisest. Et selliseid tulekahjusid ära
hoida, pea meeles:
• Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilma või nõrga tuulega
(kuni 5,4 meetrit sekundis, mil
liiguvad ainult puude peenikesed
oksad).
• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada põlevmaterjalist ja kulust,
et tuli ei leviks taimestikule või turbapinnasesse. Hea mõte on lõkke
jaoks kaevata auk, et lõkkeaseme
põhjaks jääks tulekindel muld, savi
või liiv. Lisaks on kasulik lõkkease
ümbritseda mittepõleva pinnase,
näiteks liiva või kividega.
• Lõkkel tuleb olla juures ja valvata, et tuli ümbrusele ei leviks.
• Lõkke vahetus läheduses
peab hoidma käepärast esmaseid
kustutusvahendeid. Selleks sobib
veega täidetud ämber, kustutusluud, tulekustuti või veega

survestatud voolik.
• Lõkkes tohib põletada ainult
puhast puitu ja haljastusjäätmeid.
• Mitte mingil juhul ei tohi põletada lõkkes prügi või kemikaalidega töödeldud puitu, milleks
on näiteks mööbli osad. See on
tekkiva keskkonnakahju pärast
seadusega keelatud.
• Enne kui lõkkeaseme juurest
lahkud, veendu, et lõke on kustunud või kustuta see ise. uuesti süttimise vältimiseks kalla lõkkease
veega üle või kata see pinnasega.
• Omavalitsused on kehtestanud lõkete tegemiseks täiendavaid piiranguid. Nende kohta otsige infot omavalitsuste heakorra
või jäätmekäitluse eeskirjadest.
• Tuleohutusalast infot küsi lisaks päästeala infotelefonilt 1524
või uuri, mida ja kuidas tohib
lõkkes põletada, internetist keskkonnaministeeriumi teemalehelt
www.loke.ee.
RIIVO MöLTER,
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Сначала искра, за ней разруха
При разведении костра помните:
• Разводить костер можно
только в безветренную погоду
или при слабом ветре (до 5,4
метра в секунду, при котором
на деревьях движутся только
тонкие ветки).
• Окрестности места для разведения костра нужно очистить
от горючих материалов, чтобы
огонь не распространялся на
растительность или в торфяной
грунт. Для костра хорошо вырыть яму, чтобы днищем кострища стали огнеупорные земля,
глина или песок. Полезно также
окружить кострище негорючими
грунтом, песком или камнями.
• Надо находиться у огня и
следить, чтобы огонь не перекидывался на окрестности.
• В непосредственной близости от костра следует держать
наготове первичные средства
пожаротушения.
Для этого годятся наполненное
водой ведро, метла для тушения,
огнетушитель или напорный
рукав с водой.
• В костре можно сжигать только чистую древесину и отходы
озеленения.

• Ни в коем случае в костре
нельзя сжигать мусор, обработанную химикатами древесину,
каковыми являются, например,
элементы мебели. Это запрещено
законом вследствие возникающего экологического ущерба.
• Перед уходом с места разведения костра убедитесь, что костер
потух, или затушите его сами.
Для предупреждения нового возгорания залейте кострище водой
или закройте грунтом.
• Самоуправления ввели дополнительные ограничения по
разведению костров. Информацию о них ищите в порядках
местных самоуправлений по
благоустройству или обращению
с отходами.
• Информацию о пожарной
безопасности спрашивайте по
инфотелефону сферы безопасности 1524, или разузнайте, на
тематическом сайте Министерства окружающей среды: www.
loke.ee, что и как можно сжигать
в костре.
РИйВО МёльтеР,
советник бюро превентивной
работы Лыунаского
спасательного центра
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Heakorrast ja korraldatud
jäätmeveost Mustvee vallas
Kätte on jõudnud kevad ja
koos looduse tärkamisega hakkavad elavnema ka inimesed.
Liigutakse rohkem värskes
õhus, tehakse koduaedades kevadtöid, grillitakse ja suitsutatakse kala. Siinkohal on paslik
meelde tuletada, et Mustvee
vallal on kehtiv heakorra- ja
jäätmehoolduseeskiri, mis on
heaks suunaandjaks kõikidele
vallakodanikele ja loodud ikka
selleks, et teil kõikidel oleks
koduvallas hea ja ilus olla.
Lume sulamisega tuleb aedades nähtavale kõik, mis talve
saabudes lume alla peitu jäi:
lehed, oksarisu, prügi, mis on
konteinerist mööda pudenenud
või taskust kogemata välja
kukkunud. Sellest kõigest tahab
korralik vallakodanik kiiresti
lahti saada ja üldjuhul peetakse lihtsaimaks viisiks see ära
põletada. Tule tegemisel vabas
õhus tuleb kindlasti arvestada päästeameti kehtestatud
reeglitega, aga ka naabrite
heaoluga. Aia- ja pargijäätmeid
võib põletada jäätmevaldaja
kinnistu piires tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil.
Muudest jäätmetest võib omal
kinnistul põletada vaid puhast
paberit, pappi ja puitu. Kõiki
teisi jäätmeliike on KEELATUD
põletada! Kevadised tuuled on
väga muutlikud ja kui lõket või
grilli süüdates on ilm tuulevaikne siis järgmisel hetkel võib
see juba suuna võtta näiteks
naabri värskelt pestud pesule,
mis on päikese kätte kuivama
toodud. Aga enne, kui naaber
naabri peale kaebama läheb,
siis mine ja räägi temaga ise.
Suure tõenäosusega leitakse
koos ühine lahendus ja kõik
saavad sõbralikult edasi elada.
Ilmade soojenemisega haka-

takse rohkem kasutama enda
kinnistuid ka suvilapiirkondades. Meeldetuletuseks tasub
märkida, et kõikidele kinnistute
omanikele kes omavad kinnistuid korraldatud jäätmeveo
piirkondades on jäätmeveoga
liitumine kohustuslik. Jäätmevaldajad loetakse jäätmeveoga
liitunuks sõltumata sellest, kas
ta on sõlminud jäätmekäitluslepingu või mitte. Enda kohustust
jäätmeveoga liitumise kohta on
võimalik kontrollida Mustvee
valla kodulehelt keskkonna
teemast jäätmemajanduse alateema alt. Isikud, kes kasutavad
kinnistut vaid suveperioodil,
saavad taotleda jäätmeveost
vabastust 1. oktoobrist kuni 30.
aprillini ning kui kinnistul ei
elata või seda ei kasutata, võib
taotleda aastaringset vabastust.
Tähele tasub aga panna, et taotlust tuleb uuendada igal aastal!
Aeg-ajalt tuleb ette ka olukordi, kus jäätmevedaja edastab arve tühisõidu eest kui
teeolud on läbimatud, konteinerile puudub ligipääs või
muud sellist. See on olukord,
mida saab iga jäätmevaldaja
ise ennetada.
Kui te teate, et mingisugusel
kindlal ajaperioodil on teie sissesõidutee suurtele masinatele
läbimatu, siis teavitage sellest
ise jäätmevedajat. Kui te teate, et tulemas on järjekordne
jäätmeveo päev, siis hoolitsege
selle eest, et mahuti ümbruses
ei oleks liikumist takistavaid
mehhanisme, lumehunnikuid
jne. Nii jääb tühisõit tegemata
ja teie ei pea maksma saamata
jäänud teenuse eest.
Mustvee valla
keskkonnaspetsialist
JAANA SEPPER

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISAKTSIOON
MUSTVEE VALLAS
4. mail ja 5. mail 2019
Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt TASUTA järgmist
liiki ohtlike jäätmeid: vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat
sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid,
vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja
lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud
taara jne.

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:
4. mail 2019
09.00–09.15
09.20–09.30
09.55–10.10
10.35–10.50
10.40–10.55
11.10–11.25
11.35–11.50
11.55–12.10
12.15–12.30
12.45–13.00
5. mail 2019
09.00–09.05
09.15–09.25
09.40–09.50
10.00–10.10
10.15–10.25
10.30–11.00
11.05–11.15
11.35–11.45
11.50–11.55
12.10–12.20
12.30–12.35
12.45–12.55
13.05–13.10

Torma-Avinurme-Lohusuu piirkond
Võtikvere bussipeatuse juures
Ulvi küla rahvamaja juures
Pärniku parkla
Maetsma küla külakeskus
Vadi küla koolihoone juures
Lohusuu alevikus Aldari kaupluse parkla
Lohusuu Venekülas kiriku parkla
Tammispää parkla
Kalmakülas Kaluri poe parkla
Piilsi koolimaja ees
Saare-Kasepää piirkond
Halliku-Kubja teerist
Koseveski, bussipeatuse juures
Jõhvi-Tartu tee (Kuldkala vastas)
Omedu keskus
Sõpruse tn 105 (Kasepää rahvamaja tagune parkla)
Kasepää jäätmekogusmiskoht
Tartu mnt 2a, Raja küla (Bueno kohviku plats)
Jaama, postimaja ees
Tuulavere-Olukvere-Martini teerist
Saaremõisa, Pargi ringtee ääres
Torma teel, Sirguvere-Veia teerist
Levala. Torma-Levala teerist
Vanassaare Saare kõrtsi parkla

Rahaliselt toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Mustvee vallavalitsus.
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Ragn-Sells AS
Info: Jaana Sepper, tel 5326 4105
e-mail: jaana.sepper@mustvee.ee
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 27. märtsil
Kohal 18 liiget, neist virtuaalselt 2
• Päevakorrast jäeti välja SA
Mustvee Tervis nõukogu liikme
määramine
• Kinnitati vallavalitsuse liikmed
koosseisus:
Avinurme piirkond – Aivar Parfojev
Lohusuu piirkond – Einar Hinno
Kasepää piirkond – Julia Guž
Saare piirkond – Aare Uleksin
Mustvee piirkond – Kristi Väits
Enn Kurg – abivallavanem
Märt Kraft – vallavanem
• Otsustati määrata Mustvee
valla 2018. ja 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta
aastaaruande auditeerijaks Audiitorbüroo ELSS OÜ
• Määrati Sihtasutuse Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus
nõukogu liikmeks vallavanem
Märt Kraft alates 1. aprillist
• Kinnitati volikogu esimehele,
volikogu liikmetele, volikogu
komisjonide esimeestele ning
liikmetele tasu määramise ja
hüvitiste maksmise kord
• Kinnitati volikogu alatiste komisjonide liikmeteks noortevolikogu liikmed järgnevalt:
arengu- ja eelarvekomisjon Seliin Lisett Tomson
majanduskomisjon Henn Uuetoa
hariduskomisjon Hanna Alberi
kultuurikomisjon Sigrid Laurikainen
sotsiaalkomisjon Raili Randmäe
• Kinnitati omaosaluse garanteerimine projektis Economically and
Environmentally Sustainable
Lake Peipsi area 2 (Common
Peipsi 2). Projekti juhtpartner
on Setomaa vallavalitsus. Mustvee valla planeeritud tegevus
projektis on Mustvee sadama
lõunamuuli ehitus. Aastatel
2019–2020 on Mustvee valla
omaosalus projektis 84 364
eurot.
• Vallavalitsuse infos andsid ülevaate Enn Kurg, Aive Tamm ja
Petro Babjak investeeringud,
vallavalitsuses päevakorral,
Ameerika saatkonna visiit, haridusseminar; võimalike majandusmudelite tutvustus, majandusreform; uue soojusenergia
ostmise riigihanke korraldamisest;
Mustvee Tervisekeskus hetkeseis
(teenuslepingud Terviseametiga, perearstide olemasolu,
vajalikud investeeringud);
COMMON PEIPSI 2 projektis

osalemise seis – nõutavate dokumentide, otsuste jmt olemasolu,
päevakorda kerkinud ja/või
kerkida võivad probleemid
• Kultuurivaldkonna infos andis
ülevaate Krista Pint
• Järgmine vallavolikogu istung
30. aprill
Vallavalitsuses 6. märtsil
• Otsustati koduhooldusteenuse
lõpetamine
• Otsustati hooldajate ja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine
• Otsustati metsateedele kohanimede ja teeregistri numbrite
määramine
• Otsustati ehitiste teenindamiseks vajalike maade määramine
• Vabastati erandkorras korraldatud jäätmeveost
• Väljastati ehitusload Nõmme
kinnistule Kärasi külas puurkaevu rajamiseks ja Avinurme
alevikus soojavõrgu maapealsete lõikude renoveerimiseks
• Väljastati kasutusluba Mustvee
linna idaosas rajatud veevarustuse ja kanalisatsioonitrassidele
• Kinnitati riigihanke tulemused
Mustvee-Kasepää kergliiklustee
projekteerimis-ehitustööde teostamiseks
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Raudtee
tn 1b kinnistule üksikelamu
koos garaažiga ehitusprojekti
koostamiseks
Vallavalitsuses 14. märtsil
• Kinnitati Mustvee valla eelarvest
makstavate huvihariduse ja -tegevuse toetuste ja kuluhüvitiste
piirmäärad 2019. aastal
• Algatati Mustvee lasteaia arengukava koostamine
• Vabastati erandkorras korraldatud jäätmeveost
• Otsustati korraldatud jäätmeveo
graafiku muutmine
• Anti nõusolek puu mahavõtmiseks
• Otsustati katastriüksuse jagamine
• Otsustati katastriüksuse liitmine
• Anti nõusolek munitsipaalmaa
koormamiseks isikliku kasutusõigusega
• Määrati maaüksustele kohaaadress ja sihtotstarve
• Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine
• Väljastati ehitusload Raidi kinnistule Nõmme külas puurkaevu
rajamiseks ja Sõpruse 96 Kase-

•

•

•
•

•
•
•
•
•

pää külas üksikelamu püstitamiseks
Kinnitati hinnapakkumine Mustvee linnas Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamise omaniku
järelevalve teostamiseks
Väljastati projekteerimistingimused Maetsma külas Ailari
maaüksusele olemasoleva tootmishoone rekonstrueerimiseks
ehitusprojekti koostamiseks ja
Kasepää külas Sõpruse tn 104
maaüksusele kahekorruselise
ühepereelamu ehitusprojekti
koostamiseks
Määrati hooldaja ja hooldajatoetus
Mustvee vallavalitsuse
30.01.2019 korralduse nr 63
„Voore Põhikooli direktori ametisse kinnitamine“ muutmine
Taotluse rahuldamata jätmine
Otsustati raha eraldamine reservfondist
Otsustati Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste
eraldamine
Info spordihoone jõusaali projekti kohta
Info innovaatilise pingi paigaldamise kohta

Vallavalitsuses 20. märtsil
• Otsustati hooldajatoetuse määramine
• Kehtestati Mustvee valla teedel
koormuspiirang
• Otsustati sõiduki soetamine
kasutusrendiga alla lihthanke
piirmäära jääv hange Mustvee
vallale vähemalt seitsmekohalise mahtuniversaalkerega
sõiduauto soetamiseks kasutusrendiga, maksumusega kuni 17
000 eurot.
• Otsustati erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastus
jäätmeveost
• Anti nõusolek puu mahavõtmiseks
• Anti nõusolek rannaala puhastamiseks Ninasi puhkealal
• Hoonestusõiguse seadmise
võimalikkus ning lähiaadressi,
sihtotstarbe ja teenindusmaa
määramine
• Hinnapakkumuse kinnitamine
katastri mõõdistustöödeks
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Audiitori määramine – volikogu
eelnõu
• Vara võõrandamine AS Emajõe
Veevärk – volikogu eelnõu
Vallavalitsuses 29. märtsil
• Anti nõusolek munitsipaalmaa
koormamiseks isikliku kasutus-

õigusega
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Kinnitati Jaama katastriüksuse
pindala ja maksustamishind
• Otsustati hoonestusõiguse seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Otsustati ehitiste teenindamiseks vajalike maade pindalade,
maaüksustele koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
• Otsustati isikliku kasutusõiguse
seadmine – volikogu otsuse
eelnõu
• Väljastati ehitusload ehitiste
lammutamiseks Tammispää
külas Uuetoomara kinnistul
asuva laudahoone ja Narva tn
14 asuva elamu täielikuks lammutamiseks.
• Väljastati ehitusluba Odivere külas Kirno kinnistule puurkaevu
• Otsustati erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine
korraldatud jäätmeveost
• Anti nõusolek puu mahavõtmiseks
• Raha eraldamine reservfondist
• Otsustati Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste
eraldamine
• Komisjoni moodustamine haruraamatukogudes inventuuri
läbiviimiseks
Vallavalitsuses 4. aprillil
• Anti nõusolek puude mahavõtmiseks
• Otsustati erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine
jäätmeveost
• Mustvee vallavalitsuse
05.11.2018 korralduse nr
2-3/503 muutmine
• Otsustati hoonestusõiguse seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Väljastati kasutusluba Kääpa
külas Sooja kinnistule rajatud
puurkaevule
• Väljastati projekteerimistingimused Pällu külas Kohevpesea
maaüksusele ühepereelamu
ehitusprojekti koostamiseks
• Otsustati raha eraldamine reservfondist
• Otsustati koduhooldusteenuse
määramine
• Mustvee vallavalitsuse
28.12.2018 määruse nr 22
„Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine
• Otsustati sõiduauto Peugeot
3008 vastutav kasutaja ja garažeerimiskoha kinnitamine

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ОРГАНИЗОВАННОМ
ВЫВОЗЕ ОТХОДОВ В ВОЛОСТИ МУСТВЕЭ

Наступила весна, и с пробуждением природы начинается
оживление также и среди людей.
Они больше движутся на свежем
воздухе, выполняют весенние
работы в своих садах, жарят гриль
и коптят рыбу. Сейчас уместно
напомнить, что у волости Муствеэ
имеются действующие порядки по
благоустройству и обращению с отходами, которые служат хорошим
ориентиром для всех жителей волости, да и составлены они для того,
чтобы жизнь в родной волости
была для всех удобной и приятной.
С таянием снега в садах на поверхность вылезает все, что с
наступлением зимы оказалось под
снегом – листья, хворост, мусор,
выпавший из контейнеров или нечаянно из кармана. От всего этого
добропорядочный житель волости
хочет как можно быстрее освободиться, и самым простым способом этого, как правило, считают
сжигание. Но при разведении огня

на открытом воздухе обязательно
следует учесть правила, введенные
Спасательным департаментом, и
благосостояние соседей. Садовые
и парковые отходы их владелец
может сжигать в границах своего
недвижимого участка в безветренную погоду и способом, не беспокоящим соседей. Из других видов
отходов на своем участке можно
сжигать только чистую бумагу,
картон и древесину. Все остальные
виды отходов сжигать ЗАПРЕЩЕНО! Весенние ветры очень изменчивы, и если при зажигании костра
или гриля погода безветренна, то
в следующий момент ветер может
задуть в направлении, например,
свежевыстиранного соседского
белья, вывешенного на солнце. И до
того, как сосед пойдет жаловаться
на соседа, подойдите к нему сами и
поговорите. Вполне вероятно, что
вместе вы найдете решение, и все
смогут дружелюбно жить дальше.
С потеплением погоды повысит-

ся также активность использования своих недвижимых участков в
дачных районах. Стоит напомнить,
что для всех собственников недвижимости, чья недвижимость находится в районах с организованным
вывозом отходов, присоединение
к вывозу отходов является обязательным. Владельцы отходов
считаются присоединившимися к
вывозу вне зависимости от того,
подписал он договор об обращении с отходами или нет. Свое
обязательство присоединения к
вывозу отходов можно проверить
на веб-сайте волости Муствеэ, см.
подтему “Отходное хозяйство”,
тема “Экология”. Лица, использующие недвижимость только в летний
период могут ходатайствовать об
освобождении от вывоза отходов
в период с 1 октября по 30 апреля,
если же на недвижимом участке
не живут или им не пользуются,
можно ходатайствовать о круглогодичном освобождении. При этом

следует помнить, что ходатайство
нужно обновлять каждый год!
Бывают иногда ситуации, когда
перевозчик отходов выставляет
счет за порожний рейс вследствие
непроходимости дорог, отсутствия
доступа к контейнеру или по иным
причинам. Но такую ситуацию
каждый владелец отходов может
предупредить сам. Если вы знаете,
что в какое-то определенное время
крупногабаритный транспорт в
ваш въезд проехать не может, то
сами известите об этом перевозчика отходов. Если вы знаете о наступлении очередного дня вывоза
отходов, то позаботьтесь от том,
чтобы вокруг контейнера не было
мешающих проезду механизмов,
сугробов снега и т.д. Так порожнего
рейса удастся избежать, и вам не
придется оплачивать не полученную услугу.
ЯАНА СЕППЕР,
специалист по окружающей
среде волости Муствеэ
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Mustvee vallavolikogu 06.03.2019 otsusega nr 12 algatati
Mustvee vallas Omedu külas Robi katastriüksuse detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse
andmine hooajalise elamu ja seda teenindava hoone rajamiseks.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 6132 m2.

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi
Peipsiveere arenguprogrammi 2019. aasta
tegevuskava koostamiseks
Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa
Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse
jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlust,
inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve
atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna
kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiiﬁlist arengupotentsiaali.
Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja,
Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses.
Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna
omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud
ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema
põhikirjalistele eesmärkidele.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 8. aprillist kuni 7.
maini 2019. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa
Omavalitsuste Liidu kodulehel www.tartumaa.ee.
Lisainfo:
Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk,
730 5216, 5886 2500, e-aadress heili.uuk@tartumaa.ee.

Mustvee vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega
inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks
Kuni 31. maini saab toetust taotleda puudega inimese erivajadusest
tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas:
– liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine,
treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja
liikumine) parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse
ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile
sissepääsu või piirde kohandamist;
– hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
– köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine)
parandamiseks, sh kütte, ventilatsiooni, valgustuse jms
juhtimisautomaatika ning suitsu-ja vinguandurite paigaldamist.
Kui Sina, Su naaber või lähedane vajab abi siis võta kindlasti
ühendust. Rohkem infot valla kodulehel: www.mustvee.ee
Kontaktisikud:
sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur,
telefon 5837 8601,
e-post tiina.tuur@mustvee.ee
Käty Kakko (Mustvee),
tel 772 6488, 5196 7640,
e-mail: katy.kakko@mustvee.ee
Katrin Rosar (Avinurme),
tel 339 7431, 5346 9644,
e-mail: katrin.rosar@mustvee.ee
Gerly Laanemets (Kasepää), tel 772 7283, 5866 8004,
e-mail: gerly.laanemets@mustvee.ee
Piret Tomson (Lohusuu),
tel. 5302 3870,
e-mail: piret.tomson@mustvee.ee
Anneli Kaasik (Saare),
tel 5886 7679,
e-mail: anneli.kaasik@mustvee.ee
Kalli Madisson (Lastekaitse), tel 5345 1550,
e-mail: kalli.madisson@mustvee.ee
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Mustvee vallavolikogu 06.03.2019 otsusega nr 3 tunnistati
peremehetuks ehitiseks Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva
tn 65 asuv 2/5 mõttelist osa elamust.

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks:
Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja kinnisasi
(16402:003:0371; 2,98 ha; kasutusala pindala 1,94 ha; (M)) alghind
121.-, tagatisraha 30.Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.04.2019.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt
aadressil www.maaamet.ee

2.–21. maini pakub konsulent Liia Lust
(kutsetunnistus 117374) tasuta
ÜPT toetuse taotlemise nõustamist e-pria keskkonnas.

ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
11. aprill – 10. mai
11. aprill kell 19.00
12. aprill kell 11.00
12. aprill kell 19.00
14. aprill kell 9.00
14. aprill kell 18.00
15.-18. aprill

Nõustamise koht: Aia tn 2 tuba 125 Mustvee kultuurikeskuses
7. mai, 14. mai, 17. mai
Juhin tähelepanu – 2. maist kuni 15. maini saavad mesinikud
taotleda mesilaspere toetust.

16. aprill kell 9.20

Palun nõustamise aeg kokku leppida telefonil 523 5115 või meili
teel liia@kamari.ee
Juhin tähelepanu, et kontrollige üle sertiﬁkaatide ja ID kaardi
kehtivuse ajad!

18. aprill kell 16.00

NÕUANDEID KORTERIÜHISTUTELE!

18. aprill kell 19.00

2. mail algusega kell 16.00
olete oodatud Mustvee Kultuurikeskusesse kuulama
EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIDU
poolt läbiviidavat loengut
„Nõuandeid korteriühistutele“.
Loeng käsitleb erinevaid korteriühistutes tõusetuvaid
probleemküsimusi, sealhulgas 01.01.2018 jõustunud uut
korteriomandi- ja korteriühistuseadust,
KÜ põhikirja koostamist, KÜ juhatuse liikmete valimist,
KredEx kortermajade rekonstrueerimistoetusi ja palju muud.
Koolituse lektoriks on pikaaegse töökogemusega Eesti
Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.
Huvi korral soovitame ennast registreerida ja oma küsimused
eelnevalt vallasekretärile saata.
daisy.utsar@mustvee.ee
Tel 5568 3418

16. aprill kell 19.00

18. aprill kell 19.00

20. aprill kell 11.00
21. aprill kell 10.00
24. aprill kell 19.00
26. aprill kell 18.00
26. aprill kell 19.00
28. aprill kell 11.00
9. mai kell 18.00
10. mai kell 18.00

ﬁlm „Ott Tänak“ Mustvee
kultuurikeskuses
Mustvee valla laste
lauluvõistlus „Peipsi ööbik“
Mustvee kultuurikeskuses
ﬁlm „Ootamatu armastus“
Saare rahvamajas
Kääpa OTT-i sünnipäev
Kaurna Cronin kontsert
Saare rahvamajas
kevadpühade näitus-müük
Mustvee kultuurikeskuses
ﬁlm „ Väikese põhjapõdra Ailo
suur seiklus“ Avinurme
kultuurikeskuses
ﬁlm „Kärva maha paps“
Mustvee kultuurikeskuses
kogukonnapäev Avinurme
Gümnaasiumis
plaadiesitluskontsert Nedsaja
Küla Bändilt Mustvee
kultuurikeskuses
ﬁlm „Tõde ja õigus“ Saare
rahvamajas
Naistekas 2019 Avinurme
Puiduaidas
kolme silla matk Piilsi
koolimaja platsil
ﬁlm „Mehed“ Avinurme
kultuurikeskuses
Mustvee Puhkpilliorkestri
juubelikontsert Mustvee
kultuurikeskuses
ﬁlm „Ott Tänak“ Saare
rahvamajas
Peipsi Toidu Pidu Mustvee
rannapromenaadil
emadepäevakontsert Mustvee
kultuurikeskuses
emadepäevakontsert Kasepää
rahvamajas

Teletark Jõgeva kodumasinad

Teletark Jõ
Jõ
õgeva
geva бытовая техника

KODUS maksmise võimalus

ПЛАТИТЕ ДОМА - КАРТОЧКОЙ

KAARDIGA või SULARAHAS

или НАЛИЧНЫМИ, выберите

VALI KAUP www.teletark.ee

товары на сайте ww.teletark.ee

TARNE SAMAL PÄEVAL

ДОСТАВКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

HELISTA 5579500

ПОЗВОНИТЕ 5579500
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Jõgevamaa Aasta ema konkurss 2019
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on välja kuulutanud
Jõgevamaa Aasta Ema 2019 konkursi.
Aasta Ema aunimetuse konkursile esitatakse ema, kelle tegevus
kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres
kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Kandidaat peab
olema Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri
järgi on Jõgeva maakond.
Ettepanekuid sobivate kandidaatide kohta meie vallas ootame
Mustvee Vallavalitsuse e-posti aadressile: info@mustvee.ee
hiljemalt 22. aprilliks.

19. mail toimub Vaiatu pargis Jõgeva vallas

KEVADLAAT

Jakobsoni Talupäev
Kauplejate kohtade registreerimine
tel 53434742 või vaiatukyla@gmail.com.

Volikogu liige Anatoli Bõstrov
võtab kodanikke vastu
25. aprillil, 13. ja 27. mail kell 8.00–10.00
Kasepää teenuskeskuses,
aadressil Sõpruse 90.

Ootame kõiki Mustvee valla eakaid tutvuma
valla erinevate piirkondade tegemiste ja
vaatamisväärsustega:
22. mai Lohusuu-Avinurme-Võtikvere piirkond.
29. mai Kasepää-Kääpa-Voore piirkond.
Bussid väljuvad kell 9.00
22. mail Voore-Kääpa-Metsaküla-Omedu-Mustvee ja
29. mail Avinurme-Lohusuu-Mustvee
Registreeritud osalejatele on õppereis (ja lõunasupp) tasuta.
Registreerida saab kuni vabu kohti jätkub.
Registreerige helistades või kirjutades Krista Pedakule
telefonil 508 7472 või avinurmekoda@hot.ee
Ekskursioone toetab Kohaliku omaalgatuse programm.
Korraldaja on Avinurme Külavanemate Koda

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
LEV STELMAKH
KARL MADISSON
ARVI KARU
TIMON ELDAŠEV
AIVO MÄGI
AAVU SALU
MAIE ROSIN
ANTONINA PETERSON

23.04.1925 – 01.03.2019
25.11.1930 – 02.03.2019
27.07.1944 – 02.03.2019
04.08.1945 – 13.03.2019
22.09.1947 – 04.03.2019
11.02.1949 – 26.03.2019
12.12.1939 – 14.03.2019
26.06.1951 – 16.03.2019

OSTAN

MÜÜA

igasugust
VANAVARA.

liiva, kruusa,
killustikku koos kohale
toomisega.

Pakkuda võib kõike.
Kojukutsed,
raha kohe kätte.
Tel 5198 0371

KAEVETÖÖD
EKSKAVAATORIGA.
Tellimused
telefonil 521 9943.

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

