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Hingedekuust advendiaega
November on santide ja hingede kuu. Siis mõeldakse esivanemate ja nende kommete peale.
Tähistatakse mardi- ja kadripäeva. Selle üle on meil, vanemal
põlvkonnal, aina hea meel. Eelkõige sellepärast, et nõukaaegses
koolis ei tähistatud eesti rahva
vanu kalendrilisi tähtpäevi. Oli
üks ja ainus nõukogude rahvas
ja tollased riigipühad.
Selle aasta hingedepäeval
olid Avinurme kultuurikeskuses
jutuvestja Piret Päär ja pillimees
Kulno Malva. Teelaud küünalde
tuledes oli ka. Piret Päär on
rahvusvaheliselt tuntud lugude
vestja, väga emotsionaalne,
ilmekas, inspireeriv. Ta haarab
kuulajad oma salapärastesse
ja inimlikesse juttudesse kaasa elama. Igas loos on mingi
meeldejääv, kummitav point.
Tean kindlasti, et kui oleks veel
võimalust, läheks jälle Pireti
jututundi kuulama, juba mitmendat – setmendat korda. Hea
oli ka pillilugusid kuulata. Kulno
mängis akordioni, karmoskat ja
torupilli. Esitused olid hingestatud, lummavad. Eriti „Ukuaru
valss“. Seda kuulaks veel ja
veel. Pärast teelauas kuulasid
külalised, kuidas meil läheb uues
suures Mustvee vallas. Mis seal
ikka, tuleb harjuda.
Teine särav kultuuriüritus, mis
viis meid advendiajale lähemale,
oli Avinurme Suveteatri 15.
sünnipäevapidu. Ma olin mõne
minuti hiljaks jäänud. See juhtus
meie Honda pärast. Nii kui tahtsin uksest välja minna, hakkas ta
sireenitama. Läks mitu minutit,
kuni taipasin täistuled algasendisse keerata. See aitas.Sisenesin
hiirvaikselt. Etendus „MITTE
MILLESTKI MIDAGI EHK NAISED ON ALATI SÜÜDI, VIST?!“
Oli just alanud. Lavatükk keerles
kolme põlvkonna lähisuhete pinnal. Kõigepealt saabus peretütar
teatega, et läheb mehest lahku.
Järgmine lahutaja oli vanaisa,
kes tahtis minna advokaati otsima. Just-just sisenes perepoeg
oma tüdruksõbraga. “Meie abiellume,“ hõiskas tibi, keda lapsevanemad nägid esimest korda.
Iga uue stseeni juures kappas
naabrinaine kohale, et kes tuli
ja mispärast. Komöödia missu-

Head Mustvee valla inimesed!
Jõuluajal tuleb meile kõigile meelde, kui oluline on üksteist toetada
ja ühte hoida, üksteise kuulamine ja teisest inimesest aru saamine.
Jõulud on õnnerikas aeg olla lähedastega, kas otsesõnu või mõtteliselt. Ja mõelda tuleb neilegi, kes on kaugel, aga ka neile, keda meie
seas enam ei ole.
Ühtehoidmine ja hoolivus muudavad aga tugevaks meie perekonnad,
meie suhted lähedastega, meie valla ja meie riigi.
Võiksime mõelda lihtsalt heale sõnale ja sellele, kuidas igal meie sõnal
on jõud. Ka siis, kui seda ei osata või ei taheta märgata. Ometi just
hea sõnaga saavutame palju enamat kui kurja keelega, mis on pahatihti
täidetud vihaga. Kurjadele sõnadele võivad järgneda vääritud teod ning
siis juba hoolimatu, kuri ja sissepoole vaatav ühiskond. Seda me ei soovi.
Aasta lõppedes tahame tänada kõiki valla- ja allasutuste töötajaid
tehtud töö ja panuse eest valla arendamisel ning inimeste teenindamisel.
Soovime kõikidele meie valla elanikele rahulikke jõule ning palju
rõõmurohkeid hetki uuel aastal!
AIVAR SAARELA, volikogu esimees
MÄRT KRAFT, vallavanem

Уважаемые жители волости
Муствеэ!
gune! Kui etendus läbi sai, andis
suveteatri juht Mari Oolberg
rahvale korralduse jalutusruumi
minna, et dekoratsioonid maha
võtta. Seejärel algas meenutuste
sari „Kuidas kõik algas“ ja kuhu
oleme jõudnud. Samas rullus
suurel ekraanil lahti pildigalerii.
Kõik algas sellest, kui Avinurmes
hakati pütilaatasid korraldama
ja ettevõtlikult Eve Strausilt
Avijõe seltsist tuli ettepanek
igaks laadaks rahva lõbustamiseks üks näitemäng ära õppida.
Mari ettekanne 15-st suveteatri
aastast läks üle tänamistseremooniaks. Kõigepealt austati
Malle Pärna, kes oli näitejuhina
siin rakenduses 10 aastat. Sageli
käis temale abiks ka tütar Katrin
Pärn. Tänupakid said kõik varasemad ja nüüdsed näitlejad ja
mitmesugused abilised. Mingil
hetkel läks tänutseremoonia üle
õnnitlemiseks. Tervitama olid
tulnud kultuurikeskuse isetegevuskollektiivid ja sõbrad mujaltki. Ja siis palus staažikas tegija
Kaja Karo teatrijuhil Maril istet
võtta ning õnnitluslaulu käivitas
nooruke helipuldist. Kõlas hästi
asjakohane „ballaad“ ansamblilt
NAISED KÖÖGIS Tänulaulu sõ-

num oli sellest, mida kõike tuleb
naistel ise teha, et pereelu ja
suhted head oleksid. Just nagu
meie Marigi: ta kombineerib
lavastuse tekste, õpetab näitlemist, organiseerib kostüüme,
tellib dekoratsioone, saadab
igale poole reklaami, korraldab
ringsõite jne. Aga tema põhitöö
on antud eluetapil Iisaku kihelkonnamuuseumi juhatamine.
Hingedekuu lõppes surnute
mälestamisega Avinurme talvekirikus. Palju oli neid, keda õpetaja
Rene Alberil oli sel aastal tulnud
igavikuteele saata. Südamlik
jumalasõnamatus on uues Eestis
valdavaks kujunenud. Selline tseremoonia on leinajatele hingekosutuseks. Soovitav oleks, et lahkunu lähedased leiaksid kirikutee
üles varemgi. Et kirikuõpetaja
palvele tulemine poleks esimene
ja viimane kord kodukirikusse
sisenemiseks. Matusejutluse osas
saab kokku leppida, kuivõrd tahetakse või ei taheta jumalasõna
kuulata. Kõik kiidavad, et Alberi
matab väga ilusasti.
Mul on hea meel selle üle, et
meie kultuurimajas oli kohtumine selgeltnägijatega. Kui Gruusia
maag ANZORI rahvaga suhtles,

pani ta kohaletulnud südamest
naerma. Sellist naeruteraapiat
ongi kurjaks muutunud inimestele vaja. Olgem sõbralikumad ja
üksteisest hoolivamad!
Lõpetuseks rõõmsamalt advendiaega. Avinurme kultuurikeskuses oli suurepärane Eesti
Kaitseväe orkestri kontsert. Algul
laulis ajateenijate ansambel
kolm eestikeelset laulu oma pillide saatel. Kõlama jäi sõnum, et
ka ohvitserid on lihtsad sõdurid,
kui selleks on vajadust. Aplaus
ei tahtnud kuidagi lõppeda. Siis
marssisid orkestrimehed oma
kohtadele. Igatahes üle 30 oli
neid küll. Nad kandsid ette Margo Kõlari süidi filmist „Nimed
marmortahvlil”.
Oli tehnilist tulevärki ja kauneid meloodiaid. Mulle meeldis
eriti Gershwini rapsoodia. Mitu
orkestripala oli esmaettekandel. Võrratult hea oli kuulata
solistide esinemisi, eriti meie
oma klarnetisti Alvar Mõlderit.
See kontsert toimus täissaalile
ja lõpetuseks ütles tänusõnad
Avinurme orkestrijuht Verner
Mölder. Ilus oli.
ELLE-VAIKE KIIK

В Рождество мы все вспоминаем, как важно поддерживать друга,
держаться вместе, слушать и понимать другого человека.
Рождество – преисполненное счастьем время с близкими, непосредственно или в переносном смысле. Думать нужно и о тех, кто далеко, но
и об ушедших.
Cплоченность и забота укрепляют также наши семьи, наши отнрошения с близкими, нашу волость и наше государство.
Мы могли бы просто подумать о добром слове и о том, какой силой обладает каждое наше слово, даже тогда, когда этого не умеют или не хотят
замечать. Ведь именно добрым словом мы можем добиться большего,
чем злым языком, очень часто наполненным злобой. За злыми словами
могут последовать недостойные дела, а дальше – равнодушное, злобное
общество, обращенное вовнутрь себя. Такого мы не хотим.
В свете окончания года мы хотим поблагодарить всех работников
волостных и подведомственных учреждений за проделанную работу и
вклад в развитие волости и обслуживание людей.
Всем жителям нашей волости мы желаем спокойного Рождества и
радостных мгновений в новом году!

АЙВАР СААРЕЛА,
председатель волостного
совета

Eriline esmaspäev Avinurmes
Selliseid suuri ettevõtmisi nagu
Eesti Kaitseväe orkestri kontserdi
korraldamine väikeses alevikus ei
teeks me ilma usuta meie inimestesse. Ja seda just selle poole pealt,
kes te juba mitmeid kordi olete
oma suurearvulise kohalolekuga
tõestanud ka usku meisse ja meie
ettevõtmistesse. Nagu elus ikka,
on see vastastikune. Ja mina ning
Avinurme pillimehed oleme teile,
oma publikule väga tänulikud! See
esmaspäev, 25. november oli tõesti
väga eriline.
Avinurme kultuurikeskuse saal
pole pikka aega olnud inimestest
nii tulvil, kui kontserdi toimumise õhtul. Avinurme orkestri suur
unistus oli täitunud ja meil oli au
võõrustada väga väärikat orkestrit. Selle kontserdi toimumine oli

kokku lepitud juba kevadel, mil
vahetus Eesti Kaitseväe orkestri
peadirigent, kelleks täna on Teet
Raik. Kaitseväe orkestri funktsioon
on esindada meie riiki kõikidel
tseremoniaalsetel sündmustel ja
loomulikult Eesti Kaitseväe üritustel. Orkestris saavad aega teenida
ka muusikat õppivad noored, kes
hetkel tudengid EMTA-s või mõnes
muus muusika eriõppega koolis.
Loomulikult oli ajateenijate ansambel kontserdil kaastegev ja
publik võttis neid väga soojalt vastu. Avinurme orkestrit seob Kaitseväe orkestriga aastatepikkune
side, kuna seal mängib Avinurme
pillimees, veebel Alvar Mölder, kes
on klarnetirühma kontsertmeister.
Elu on meid viinud kokku paljude
selle orkestri muusikutega, kellega

on olnud au ka ühel laval musitseerida. Sellel puhkpillimuusika
põllul, mida me koos künname,
nii asjaarmastajad kui ka professionaalid, on oluline austus ja
sõprus. Kuigi meie künni sügavus
ja pikkus on erinev, väärib just
publik alati parimat, mida me selle
kontserdiga ka pakkuda soovisime.
Ennekõike soov uhkust tunda inimeste üle, kes igapäevaselt meie
riiki just sellisel moel teenivad ja
teevad seda läbi kauni muusika.
Soovin mõlema orkestri nimel
tänada kõiki, kes andsid oma
panuse annetades Eesti Kaitseväe
Veteranide MTÜ-le 450 eurot.
Külaliste üllatus annetuskasti
avades oli suur ja nad olid publiku
heldusest ning suurtest südametest väga liigutatud!

МЯРТ КРАФТ,
волостной старейшина

Suur tänu ka Avinurme Vabatahtlikele Pritsimeestele, kes
andsid omapoolse suure panuse
ürituse korraldamisesse ning
tänusõnad ka kultuurikeskuse
töötajatele, kes olid meile suureks abiks! Muusikal on suur
võim inimesi kokku liita ja meie
suureks rõõmuks on puhkpillimuusika siinkandis endiselt au
sees. Aga kes muu kui meie ise
peame oma traditsioone väärtustama ja tegema omapoolselt
kõik, et need ei hääbuks!
18. aprillil 2020. aastal
ootame teid Avinurme puhkpilliorkestri 20. juubelikontserdile!
Kõigile kaunist jõulukuud
soovides VERNER MÖLDER
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Mustvee Valla TEATAJA

Осень в Причудской Гимназии
Осень в Причудской Гимназии
прошла насыщенно. За первые
три месяца школа провела много
различных мероприятий. Уже
в сентябре прошел совмесно со
Школой Муствеэ День движения.
Благодарим учителей физкультуры Романа Митта и Аннели
Соосаар за организацию этого
мероприятия. Так же в сентябре прошла выставка осенних
работ младших классов. Спасибо учителям младших классов
Анне Блинниковой, Лиие Каськ,
Оксане Кютсон, Римме Викторенко и Валентине Жуковской
за прекрасную выставку! В это
же время проходила выставка
осенних работ и в Школе Муствеэ: ребята обеих школ смогли не
только выставить свои работы,
но и посмотреть работы ребят
из соседней школы.
Октябрь начался со Дня учителя. Уроки в нашей школе в
этот день вели 12-классники,
а учителя смогли поближе познакомиться с коллегами из
Школы Муствеэ. В конце октября
прошло празднование Хэллоуин, в котором поучаствовали
и учителя английского языка,
Анна Блинникова и Светлана
Кривоглазова, и ученицы 8-го
и 11-го классов, которые смогли попробовать организовать
данное мероприятие в рамках
своих творческих и исследовательских работ. В рамках исследовательской работы, ученица
11-го класса, Александра Ээро
при поддержке одноклассников
организовала также школьный
вечер на тему «Мое поколение» и
посвящение в гимназисты.
В преддверии Дня отца, в
детском саду Муствеэ прошел
День мальчиков, в котором поучаствовали наши ученицы. Гимназистки провели с мальчиками
различные игры и развивающие
занятия. В марте ожидается

День девочек, в котором примут
участие наши мальчики. Спасибо
за организацию и идею такого
интересного мероприятия заведующей детским садом Муствеэ,
Марис Рохтла.
22-го ноября наша школа отметила 171-летие. В этот день
все ученики и учителя собрались
в зале, вспомнили моменты из
школьной жизни, пожелали школе процветания, а так же угостились вкуснейшим тортом. Благодарим учителей музыки Елену
Пучкову и Светлану Жулину, а
так же Наталью Ракшу-Круус за
помощь в организации данного
и многих других мероприятий.
Совместно со Школой Муствеэ
мы отметили и День Кадри 25-го
ноября. Наши ребята из 1–4 классов сходили в гости к ребятам из
Школы Муствеэ, где все вместе
пели, танцевали, играли в игры,
показали друг другу свои невероятные костюмы, а главное, нашли
новых знакомых. Большое спасибо классным руководителям
за помощь в организации этого
праздника, а так же родителям
за прекрасные костюмы, которые помогли создать отличное
настроение в зале!
Конечно, это не все мероприятия, в которых поучаствовали
наши ученики за осенние месяцы! За это время ученики Причудской Гимназии побывали на
различных экскурсиях, концертах (в том числе и на концерте
Элины Нечаевой и Михкеля Маттисена), на встрече с писателем.
А в данный момент все уже
активно готовятся к Новогоднему вечеру – ёлка уже украшена,
из классов на переменах звучит
новогодняя музыка.
Организатор деятельности
по интересам Причудской Гимназии,
ЕКАТЕРиНА ПЕТУХoВА

Jõgeva maakond tunnustas
Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise tulemused kuulutati välja
10. oktoobril Pajusi mõisas toimunud pidulikul tänuõhtul.
Jõgevamaa parimad ettevõtted aastal 2019 meie vallast on:
Mustvee piirkonna ettevõte 2019 Paadenurme Puit OÜ
Noorte ettevõtlikkuse toetaja 2019 Kebeli Talu OÜ
Kohaliku toidu väärindaja 2019 Uugi Talu OÜ
26. novembril KODANIKUPÄEVAL, tunnustati Kuremaa lossis
Jõgevamaa 2019. a parimaid mittetulundusühendusi ja sädeinimesi.
Seekordsel konkursil oli esitatud rohkelt ka Mustvee valla kandidaate ning saadi mitu väärt tunnustust:
Jõgevamaa parima kodanikuühenduse tiitli pälvis MTÜ
Avinurme Suveteater.
Jõgevamaa ettevõtlikuks vabaühenduseks sai mittetulundusühing Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus.
Jõgevamaa Sädeinimene 2019 on aga Hannes Soosaar.
Lisaks võitjatele oli meie vallast esitatud kandidaate igasse kategooriasse:
Parim kodanikuühendus:
Piilsi Küla Selts

Mittetulundusühing Muusika-Lauluselts „Metsakaja”
MTÜ Kääpa OTT
Seltsing „Elame veel” Lohusuust
Parim kodanikuühenduse projekt või tegu 2019:
Piilsi Küla Seltsi projekt „Mustvee valla elanikele südamekuu
rahvamatk „Kolme silla matk””
MTÜ Avinurme Külavanemate Koja projekt „Avinurme piirkonna
külade pidu- ja argipäevad 2019”
Ettevõtlik vabaühendus 2019:
MTÜ Avinurme Tünnilaat
Väärt algatus 2019:
Peipsimaa muuseumi loomine
Sädeinimene 2019:
Laidi Zalekešina
Krista Pedak
Sirle Tomson
Õnnitleme kõiki võitjaid ja nominente ning soovime jätkuvat edu
ja teha tahtmist!

Mustvee valla osalejad ja tunnustuse saanud kodanikupäeval.

FOTO: LIINA LAUrIKAINEN

Sügisene aeg Mustvee koolis

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2020. aastal üks kord
kuus (välja arvatud juuli) kahes keeles koos ajalehega
Vooremaa. Info Krista Pint, aadressil: krista.pint@
mustvee.ee

Sügisene aeg Mustvee koolis
on olnud tegus. Lisaks õppetööle
toimus palju erinevaid üritusi ja
põnevaid tegevusi.
2. oktoobril tähistasime kooli
191. sünnipäeva ühise tordi
söömisega ja iga klass edastas
kooliperele oma head soovid.
4. oktoobril toimus traditsiooniline õpetajatepäev, kus 9. klassi
õpilased said ennast õpetaja
ametis proovile panna.
31. oktoobril tähistasime
halloweeni, mille korraldamisel olid suureks abiks 6. klassi
õpilased ja nende klassijuhataja
Ade-Liis Soosaar. Üritus oli 1.–5.
klassi õpilastele. Vahetundides
toimusid põnevad mängud,
avatud oli ennustustelk, pakuti
võlujooke ja päeva lõpus toimus
disko. Parimad kostüümid said
pärjatud auhindadega.
Sellel aastal otsustasime esimest korda korraldada perepäeva, mis toimus 7. novembril,
mõeldes lähenevale isadepäevale.
Oodatud olid kõik 1.–4. klassi
õpilased oma peredega. Õhtul
kogunes koolimajja üllatavalt
palju emasid, isasid, vanaemasid, vanaisasid ja vanemaid-nooremaid õdesid-vendi.
Alustasime väikese kontserdiga, edasi jätkus õhtu erinevate
töötubadega.
Tutvuda sai kooli uue loodusklassiga, kus lapsed külvasid
erinevaid maitsetaimi. Tegeleda

sai robootikaga, joonistada ja
nuputada.
Avatud oli kohvik, kus pakkusime koolikokkade õunakooki
ja õpilaste ning õpetajate küpsetatud hõrgutisi. Kuna üritus
meeldis vanematele väga, siis on
plaanis see traditsiooniks muuta
ja kindlasti veel huvitavaid tegevusi välja mõelda.
Suur aitäh õpetaja Aalele,
Lyle, Sirjele, Ade-Liisile ja robootikaringi juhendaja Janekile.
11.–15. novembril toimus
juba traditsiooniline reaalainetenädal, mille raames toimusid
„Viis ritta” võistlused, põnevad
rahamängud, erinevad katsed

loodusklassis ja lihavaba pihvi
valmistamine keemia tunnis.
Aitäh õpetajad Ly, rita, Ene ja
meie kooli laborant Egne.
25. novembril tähistasime
kadripäeva ühe korraliku kadritralliga. Meil käisid külas Peipsi
gümnaasiumi 1.–4. klassi õpilased ja nende õpetajad. Laulsime,
mängisime, tantsisime, rääkisime kadripäeva kommetest ja
sõime kommi.
Sügisesse mahtus ka mitu
kohtumist kirjanikega ja koolikontsert, kus esinesid Elina
Nechayeva ja Mihkel Mattisen.
Samuti toimusid erinevad õppereisid, spordivõistlused ja

konkursid.
Varsti on jõulud. Ka meie
valmistume varakult. Jõuluaeg
Mustvee koolis algas juba 2.
detsembri hommikul veidi pidulikumalt, kus ehtisime koos
kooliperega kuuse, kuulasime
teineteise häid soove ja süütasime advendiküünla. Käivad
ettevalmistused jõululaadaks,
jõulukohvikuks ja loomulikult
jõulupeoks.
Imelist pühadeaega ja hoidke
üksteist!
Mustvee kooli huvijuht
JANIKA rOMANOVITš
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Saage tuttavaks – Hea Eeskuju 2019
õpib Avinurme gümnaasiumis!
2019. aasta üleriigilise hea
eeskuju tiitli pälvis Avinurme
gümnaasiumi 11. klassi õpilane
Katrin Kaarama.
Katrin on mitmekülgsete huvidega tegus koolinoor, kes ei
mõtle isiklikule heaolule, vaid
väärtustab teda ümbritsevate
inimeste ja erinevate organisatsioonide arengut.
Katrin on aastaid olnud Avinurme gümnaasiumi õpilasesinduse president ning võrdväärne
partner kooli juhtkonnale. Ta on
silma paistnud väga hea algatus- ja organiseerimisvõimega
ja koolikaaslaste innustajana.
Projektijuhina on ta ellu viinud
erinevaid algatusi. Ühe näitena
võib esile tõsta 2017. aastal
Katrini eestvõttel korraldatud
HTM-i ja Salliva Kooli projekti
„Sallivusele ja sõbralikkusele
suunav koolikeskkond“, mille
raames paigaldati koolimaja
erinevatesse paikadesse sallivusele ja sõbralikule koosolemisele
suunavad põrandakleebised ning
kaks keksukasti noorematele õpilastele ühiste mängukohtadena.
Projektijuhina edastas Katrin
sõnumi sallivusest ja sõbralikust
koosolemisest igale inimesele
koolis, viis läbi sallivuspäeva,
juhtis õpilaste arutelusid ning
tegi koostööd kooli juhtkonnaga.
Projekti tulem on igapäevaselt
Avinurme gümnaasiumis nähtav
ning kõikide kooli külastajate ja
lapsevanemate positiivse tagasiside pälvinud. Turvalise koolikeskkonna teemat võib nimetada
Katrini südameasjaks – ta on
olnud kaasõpilaste probleemide
märkaja ja lahenduste otsija ning
selle õppeaasta alguses allkirjastas Katrin õpilaste esindajana

meie koolis koolirahu lepingu.
Katrini huvialadeks on pillimäng, saalihoki ja riigikaitse. Ta
on aastaid õppinud ja mänginud
saksofoni, osalenud saksofonistide laagrites ja mänginud nii
valla- kui ka kooliorkestris.
Hetkel mängib Katrin ak-

Novembri Lohusuu
noortetoa tegemised
Noored esitasid projekti vaimse tervise teemal ja said ka
rahastuse. Olnud on ka esimene
koolitus noorematele kiusamise
teemal ja vanematele noorematele sai teemaks „tunnetega
toime tulemine” Pille Kriisaga.
Teeviit.ee noorte heaolu ideetubade läbiviimist rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Noored võtsid ka osa Tartus
Anne noortekas ideetoast, kus
nad said mõtteid mõlgutada, millest vaimse tervise probleemid
alguse saavad, kuidas nendega
toime tulla ja kuidas teisi toetada
ning märgata.
Meie projekt ja Tartu ideetuba
olid noorsootöö nädala raames
18. november – 30. november.
Koostöös kooliga sai läbi viidud „Sügise maitsed” laada ja
hoidiste konkursiga, kus esimesele kolmele kohale tulid Liselle,
Sofia ja Milana. Veel viisime
läbi salatimaitsmise konkursi,
kus noored pidid ära arvama
võimalikult palju koostisaineid
salatis. Oli väga aktiivne osavõtt
ja maitsete tundmises oli kõige
parem Karolina.
Kuna november on mardi- ja
kadrikuu, siis käisime ka meie
kadrisanti jooksmas, laulude,
mõistatuste ning mõnel pool ka
tantsuga. Saak oli ikka väga hea,
vahva oli vaadata, kuidas noored

noortetoas saaki jagasid.
Koostöös politseiga käisime
helkurikõnnil, jagasime külavahel helkureid. Väga polnud
küll kellelegi jagada, aga saime
vahvasti poega kokkuleppele,
et iga ostuga saab kaasa tasuta
helkuri ning minu meelest sai
eesmärk täidetud.
Esimesel advendil küpsetasid
noored piparkooke ja pärast oli
esinemine kirikuaias ning kuusel
küünalde süütamine, koostöös
kiriku, vabaajakeskuse ja noortetoaga.
Tulemas on jõululaat 13.
detsembril kell 13 kooli
saalis, kõik on oodatud ostma/
müüma/vahetama.
Infot noortetoa tegemiste
kohta saab
lohusuunoortekas@gmail.com
või tel 5691 0008 Kaidi
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tiivse muusikuna Avinurme
puhkpilliorkestris, Eesti Noorte Puhkpilliorkestris, Juminda
poolsaare bändis ja Avinurme
gümnaasiumi bändis. Saalihoki
väravavahina mängib Katrin
juba mitmendat aastat spordiklubi (SK) Mustvee meeskonnas.

Katrin on suutnud propageerida
spordiala kaasõpilaste seas ning
omades suurepärast algatus- ja
koostöövõimet on ta spordiklubis hinnatud liige. Sihikindel
pühendumine saalihokile on
Katrinil võimaldanud jõuda Eesti
naiste saalihokikoondisesse.
Alates algklassidest on Katrin
olnud tegus kodutütar, osalenud aastate jooksul aktiivselt
rännakutel ja võistlustel, kus on
saavutanud väga häid tulemusi.
Gümnaasiumiastmes on Katrin
kaasõpilastele propageerinud
riigikaitseõpetust ning motiveerinud ja julgustanud neid raskusi
ületama ja eesmärke saavutama.
2019. aasta augustis toimus
Katrini eestvedamisel Eestis
ainulaadne ettevõtmine – Eesti
esimene seebihokiturniir, mida
on meedias nimetatud ka Avinurme uueks Nokiaks. Avinurmes
toimunud võistlusel oli osalejaid
üle Eesti, meediakajastused
üleriigilised ning tagasiside
kõikidelt võistkondadelt positiivne. Turniiri idee algatajaks
oli Katrin, kes viis selle ellu oma
gümnaasiumiastme uurimistööna koos klassiõega. Katrini sõnul
toimub teine turniir aastal 2020
ning hea eeskuju tiitliga kaasnenud auhinnaraha kavatseb
Katrin panustada ka uue turniiri
korraldusse.
Katrin on eeskujuks oma positiivsuse ja ettevõtlikkusega. Ta
on oma suure südame, aktiivsuse
ja hea eeskujuga suutnud väga
palju ära teha ning paljusid inimesi mõjutada. Tunneme rõõmu
ja tänulikkust, et Katrin on meie
kooli õpilane.
Avinurme gümnaasium

Aita ennast ja teisi
Konkursiga Ideeviit said Avinurme gümnaasiumi noored
rahastuse oma projektile „Aita
ennast ja teisi“.
Projekt seisnes peamiselt
kanuumatkas ja ellujäämiskoolituses, kus oli võimalik
osaleda 20 noorel täiesti tasuta. Eesmärk oli viia noored
loodusesse, pakkuda neile uusi
kogemusi, teadmisi ning korraldada neile meeleolukas nädalavahetus. Toimumise ajaks
23.–24. november.
23. novembri hommikul alustas seltskond oma teed Ahja
jõele. Alguspunkt oli Kooreveres, kust instruktori õpetuste
järel lasti kanuud vette ja ees
ootas 11-kilomeetrine sõit.
Kanuusõit oli paljudele täiesti
uus kogemus ja kõik nautisid
seda väga. Põnevaks muutsid
sõidu väikesed veelangused ja
kärestikud, aga sai ka nautida
ilusat loodust ja liivakivipaljandeid, mida oli võimalik väga
lähedalt vaadelda. Muidugi
tekkis ka aktiivsemate vahel
mõõduvõtt, kes kõige kiirem
on. Matk lõppes Kiidjärve vesiveski juures ja kõik lõpetasid
kuivalt.
Edasi suunduti Sõnajala lõkkeplatsile, kus ootasid Luureretkede instruktorid, kes võtsid
edasise korralduse üle. Esmalt
seati üles küttega telgid, kuhu
oli ise vaja leida metsa alt puid.
Seejärel söödi õhtust katelokkidest ja tutvuti seltskonnaga.
Õhtu lõpetas lõkkeõhtu vorstide grillimise ja telksaunaga
ning ei puudunud ka väike

ühislaulmine. Kuigi kõik olid
väsinud, siis üksteise seltskonda nauditi väga ja juttu jätkus
pikemaks. Ööseks oli paika
pandud ka kütmisgraafik, et
telkides soojust hoida.
Järgmist hommikut alustas
virgutav hommikuvõimlemine
ja hommikusöök. Seejärel viis
üks kaitseliitlane läbi koolituse,
kuidas aidata hädasolijat käepäraste vahenditega ja ehitada
varjualust. Õpiti tegema kanderaami ja lahast ning käsitsema
telkmantlit. Viimaks korraldati
ka võistlus kahe tiimi vahel.
Võistluse osadeks oli orienteerumine kaardiga, airsofti
relvast märgi laskmine ja üks
nuputamisülesanne. Lõunaks
said kõik ise katelokkides endale sõduritoitu teha. Viimaseks
näitasid instruktorid, kuidas
teha tuld metsas, filtreerida
vett ja räägiti, kuidas riietuda
külma ilmaga ja pakkida kotti
kompaktselt. Lõpetuseks tehti
kokkuvõte, kuidas metsas hakkama saadi.
Kuigi ilm oli karge, siis jäädi
projektiga väga rahule. Saadi
väga palju uusi kogemusi ja
teadmisi, mida kindlasti ka
koolikaaslastele edasi anda.
Ainukeseks puuduseks toodi, et
üritus liiga vähe kestis. Külm ei
heidutanud kedagi ja kõigil oli
tore nädalavahetus. Suur tänu
kõigile, kes osalesid ja kaasa
aitasid!
KErSTI KASK,
projektijuht,
Avinurme gümnaasiumi
11. klassi õpilane

Mustvee Kool ootab oma meeskonda
alates 20. jaanuarist 2020

bioLoogiaõpeTajaT
(6 tundi)

Kandideerimise taotlus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja CV palume saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil sekretar@mustvee.edu.ee hiljemalt
5. jaanuariks 2020. a
Lisainfo tel 5566 6247 või marianne@mustvee.edu.ee
direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina

15 aastat – palju või vähe?
Viisteist aastat on teatri jaoks
vähe, kuna esimesed teated, mida
mina arhiivist olen leidnud Avinurmes tehtud teatritest, on aastast
1888, ja põhimõtteliselt oleks
võinud ju vaikselt sealtmaalt see
ajalugu ju siiani kesta.
Kooskäivate inimeste koormust,
tööd ja maha sõidetud kilomeetreid vaadates on need viisteist aastat väga pikad, rasked, koormavad,
lõbusad, toredad olnud.
Me oleme suureks kasvatanud
ühe lapse, üks on kasvatamisel,
oleme saanud vahepeal nii vanaemaks kui ka vanaisaks, oleme
mehele läinud vähemalt kolm
korda ja lahutanud oma kaks korda – õnneks mitte omavahel.
Oleme arutlenud, vaielnud, aga
ikka omavahel hakkama saanud.
Oleme käinud suvepäevadel ja
teatrifestivalil Kuhjaveres kõik
tegutsetud 15 aastat ja kutsunud
Kuhjavere aktiivseid külaeestvedajaid Peipsi äärt avastama juba
viimased viis talve. Talvepäevad
motiveerivad meid ja meie peresid
ikka koos tegutsema ja panustama,
sest olgem ausad, paljud sellised
tegutsemised, on siiski oma vaba
aja ja pere arvelt.
Oleme sõitnud Eesti läbi Perakülast Hallisteni. Käinud koos teatris,
matkamas Alutagusel, Naissaarel, vaadanud Jõmmi pardal oktoobrikuus lambanahkade vahelt
taevatähti ja kuulanud nendest
loenguid. Pärast seda pole olnud ei
sõel ega karukäpad enam kunagi
lihtsalt nimetused. Igal aastal on
peale laada etenduse veel 8–14
etendust, mis polegi nii vähe, kui
mõelda, kui palju meil üldse vabu
nädalavahetusi on olnud.
Muide meie hulgas EI OLE neid
kes suitsetavad, meie hulgas ON
NEID, kes laulavad meeskooris,
kirikukooris, kes juhivad Avinurme tähtsündmust laata ja lisaks
muule on enamus meist pedagoogid, koolijuhid, muuseumijuhid,
kommunikatsioonijuhid. Meil on
abiks lavamehed, dekoraatorid,
kostümeerijad ja õmblejad. Kuidas, küsite?
Need andekad on meie enda kodukandist Jõgevamaalt ja teevad
seda tööd vabatahtlikult. Mõned
meie näitlejad on olnud teatris üle
10 aasta ja mõni kõik 15 aastat.
Kaja Karo, Daisi Mäeots, Klaarika
Klemm, Kaiel Altpere, Jaanus
Kõrre, Arne Labe, Priit Pärn, raido
Paju ja Mari Oolberg (Elmend) Nii
tundub see 15 aastat pikk aeg…
Mis peab olema?
Igas lavastuses peab olema oma
tõsisem iva ja nalja peab saama,
muidu me mängida ei taha – see
on meie moto. Omasid ei jäeta
– see tähendab, et igal näitlejal
peab olema igas näidendis osa.
Kas kirjutame juurde või võtame
vähemaks, aga osa peab lavastuses
olema.
See nõuab lavastajalt mõnevõrra
ajutööd ja osavust, aga sellega oleme siiani hakkama saanud.
Juhul kui keegi lõpetab ülikool,
kolib või sünnib laps, siis on tal
võimalik saada kas väiksem osa

või võtta väike puhkus.
Kuidas mina selle lavastamisega alustasin?
Minu esimesed lavastused, kus
ma kostümeerijana ja näitlejana
alustasin, toimusid Jõgevamaal
Pakaste külas. Olin siis koolieelik
ja mängimas olid oma küla lapsed.
Ilmselt tuldi meid vaatama pigem
vanaema õunakoogi, kui meie
vaimuannete pärast, aga meie
olime õnnelikud ja siiani tänan
oma koduküla rahvast selle eest,
et lapsepõlv seal nii ilus oli.
Eks see pettekujutelm, et ma
selliste asjadega hakkama saaks
juurdus sisse ja sundiski Viljandisse Kultuurikooli õppima minema.
Ja nüüd see nakkus ei lase mind
lahti ja ma muudkui lavastan.
Alguses mängisin küll Suveteatris ja lavastas Malle Pärn, aga kui
ta peale 10 aastat tegutsemist ja
meiega vaeva nägemist ära läks,
võtsin olude sunnil töö üle. Kingad, mis Mallest maha jäid, olid
suured ja loksusid, aga ma töötasin
ja õppisin, nägin vaeva ja meie
trupi ühisel toel valmis meie esimene lavastus, see tuli hästi välja
ja innustas edasi tegema.
Mis edasi?
Me ei taha veel lõpetada, kuni
ikka jaksu ja tahtmist on, siis proovime seda maailma sel moel ikka
paremaks ja lõbusamaks muuta
oma etendustega.
Igapäeva rutiinist saab ainult nii
välja, kui raputad eluraskused ukse
taga seljast maha ja astud proovisaali ja läheb jälle harjutamine
lahti. Jälle uus etendus, päevajuhtimine või lõbusad lood mõnel
eakatepäeval või külaüritusel.
Kas näitlemine on tõsine
asi või komejant?
Kohati tundub, et võrreldes kooride esinemisega või orkestritega
on nagu selline mitte tõsine asi
küll, isegi nagu natuke kõrvale
jääb. Pole see akadeemiline ega
midagi, aga…. Katsu sa ilma sedasorti meelelahutuseta hakkama
saada.
Isegi õhtujuhtimine on tegelikult keeruline esinemine, kui
tahad seda kenasti ja hästi teha
ning seda ei saagi näiteks pasuna
mängimisega samal ajal teha. Siis
kulub mõni julge häälega esineja
ära küll. Seega isegi komejanti ei
saa kergelt teha vaid tõsiselt, alles
siis saab asjast asi. Oleme üksteisele kena täiendus ja nii see maailm
pöörleb… ja meie selle sees.
Lõpuks täname oma toetajaid,
armast Jõgevamaa rahvast, vallavalitsust ja kõiki, kes meid ikka ja
jälle vaatama on tulnud ja külla
kutsunud.
Hea rahvas on siin. Ainult maini,
et sul pole vana reha, hangu või
leivaastjat, kui on häid, lahkeid inimesi, kes annetavad kohe sobiliku
eseme ja suuremeelselt tagasigi ei
taha. Et las see asi olla kasutuses,
mis ta seisab... ja nii ka meiega, kui
me ei liiguta, ei tee, siis... meid ei
näe ka keegi.
MArI OOLbErG
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AVINURMES moodustati Jõgevamaa esimene KOGUKONNAKOGU
30. novembril toimus Avinurme kultuurikeskuse saalis
endise Avinurme piirkonna
RAHVAKOOSOLEK, mille tulemus oli KOGUKONNAKOGU
moodustamine.
Mustvee valla määrus nr. 19
20. mai 2018 kehtestas kogukonnakogude moodustamise
ja tegevuse alused. Kogukonnakogu valitakse rahvakoosolekul.
Määruse järgi on kogukonnakogu valla ühe piirkonna
esindajate esinduskogu. Kogukonnakogud moodustatakse
valla erinevate piirkondade
huvide paremaks arvestamiseks omavalitsuse ülesannete
täitmisel.
Idee ja mõtte algatajaks oli
Avinurme Külavanemate Koda
ning selle ühenduse eestvedaja
Krista Pedak. Eelkõige oli põhjus kogu moodustamiseks see,
et läbi kogukonnakogu jõuaks
piirkonna inimeste arvamused
ja ettepanekud paremini valla
juhtide ja ametkondadeni. Statuudi järgi on kogukonnakogul
õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogule või –valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks
tunnistamiseks algatusi, mis

üürile andmine;
7) kogukonnakogu piirkonnas asuvate hallatavate asutuste tegevuse lõpetamine.
Kogukonnakogu päevakorra
punktide arutelul on kogukonnakogul õigus kaasata vallavalitsuse esindajaid.
Kuna piirkonna inimestelt on
tulnud nurinaid ühinemislepingus lubatust ja tegelikkusest,
vallavolikogus toimuvast ja
paljust muust, siis rahulolematus saigi tõukejõuks kogu
moodustamisel. Loodame sõna
sekka öelda ja olla siinse kandi
häälekandjateks.
Meie piirkonnaga avaldas
soovi ühineda ka Piilsi Küla
Selts ja kõik kohalolnud olid ka
selle poolt.

FOTO: AIVE TAMM

võetakse arutusele volikogus
või valitsuses hiljemalt kolme
kuu jooksul. Kogukonnakogu
informeerib vallavalitsust/
teenuskeskust piirkondlikest
probleemidest ja vajadusel teeb
ettepanekuid kvaliteetsemate
avalike teenuste osutamiseks

piirkonnas.
Kogukonnakogule esitatakse
seisukoha andmiseks:
1) valla arengukava ning
valdkondlikud ja piirkondlikud
arengukavad;
2) valla üldplaneering;

3) valla eelarvestrateegia;
4) ühinemislepingu muutmine;
5) kogukonnakogu piirkonda
puudutavad detailplaneeringud;
6) kogukonnakogu piirkonnas asuva vallavara müük/

Mis see SA Kalevipoja Koda on?
Olles siin ise sees juba kaks
aastat, hakkan mina aru saama,
mis asi see sihtasutus Kalevipoja
Koda siis on. Aga ilmselt need,
kes igapäevaselt siin ei toimeta,
vajaksid natuke selgitust. Ja ma
arvan, et jõuluaeg on kõige parem aeg, et sellest rääkida.
Kõige lihtsam on vist seletada
nii, et see on üks katusorganisatsioon, mis koondab enda alla
päris palju kogukonnale olulisi
teenuseid. Ehk siis meil on rahvamaja, muuseum, seiklus- ja
teemapark. Vanasti oli ka raamatukogu, aga nüüd enam mitte.
Rahvamaja on see paik, kus
toimuvad Kääpa ja selle ümbruse
inimeste kultuurisündmused.
Näiteks on meil kaks aastat regulaarselt toimunud kinoõhtud. Nii
suurtele kui ka väikestele. Mõnel
kuul lausa mitu filmi, sõltuvalt
filmitootjate produktiivsusest.
Lisaks on rahvamajas toimumas erinevad ringid. Käsitööring
on siin majas toiminud juba 20
aastat ja tegutseb jätkuvalt edasi.
Selleks on nende kasutada rahvamaja II korruse ruumid, kus
on isegi kangasteljed olemas,
rääkimata väiksematest vahenditest. Ja meie tubli Aili on neid
naisi siin juba juhendanud pikki
aastaid. Aili teeb pühapäeviti ka
lastele käsitööringi.
Meie majas toimusid eelmisel
aastal ka peotantsukursused.
Taas meie oma kogukonna liikme
Eleanora ja tema kaaslase eestvedamisel. Saime selgeks nii rumba,
samba kui ka fokstroti ja korraldasime ühe korraliku tantsupeo
kohe otsa. Tantsupidusid toimub
muul ajal ka ja tore on vaadata,
kui inimesed võtavad istet ainult
siis, kui bänd pausi peab.
Ringidest veel – oleme siin
teinud seepi, suppi, kaunistanud
piparkooke, meisterdanud jne. Ja
meil on oma näitering – Mati Tikk
on noortega juba teist aastat toimetamas ja kevadel saime näha
ka juba esimest lühinäidendit.
Lisaks on rahvamaja see koht,
kus saab käia juuksuris või massaažis. Või hoopis joogas. Siin
majas laulab ka naisansambel
Allikad Heino Sulgeri eestveda-

misel.
Ka näidendid on meil tihti laval – peamiselt külateatrid siit ja
sealt. Ka kaugemalt. Lava on meil
suur, aga natuke oleks vaja veel
valgustusse investeerida, et näitlejad ja teised esinejad paremini
välja paistaks.
Ahjaa, meil on selle viimase
kahe aasta jooksul esinenud
rahvamajas bänd Austraaliast ja
laulja USA-st. Ja suvel on taas
tulemas Kaurna Cronin meie
juurde.
Rahvamaja suur saal on
200-aastane magasiait, kuhu
on 1930-ndatel ümber ehitatud
rahvamaja. Ja see saal on ka
kuulus – varsti kinodesse tuleva
„Talve” mõned stseenid on just
siin filmitud. See saal on ka väga
mõnus koht, kus tähistada oma
sünnipäeva, pulma või mõnda
muud sündmust.
Niipalju siis rahvamajast.
Teine suur ja oluline objekt
Kalevipoja Kojas on muuseum,
mis on aastast 2002 vanasse
koolimajja loodud. Koolimaja
ise sai sel aastal 90-aastaseks.
Ja just praegu on käimas selle
vana maja renoveerimine. Oleme
saanud selleks toetust EAS-ilt ja
omaosaluse vallalt. Tänu sellele
rahale on meil võimalus anda
vanale ja väga olulisele majale
uus elu. Ja me oleme väga uhked
ja tänulikud, et just siin saab
olema maailma parim Kalevipoja
muuseum. Seda tähtsust ei suuda
kõik praegu veel ilmselt hoomata,
aga tegemist on ju Eestimaa ja
eestlaste jaoks kõige olulisema
teosega, meie rahva identiteediga. Kääpa ja ka Jõgevamaa tervikuna on väga õige koht, kus see
muuseum võiks olla. On ju Kääpa
jõgi eeposes olulise kohana sees
ja see jõgi on siinsamas, voolab
meist vaikselt mööda. Sellest
muuseumist saab koht, kuhu on
oodatud nii noor kui ka vana,
eestlane ja välismaalane, pere ja
kooligrupp. Kõigile saab olema
siin midagi põnevat avastada.
Tahame, et sellest saaks tõsiseltvõetav paik ka neile, kes tulevad
uurimistööd tegema või vajavad
sügavamat vaadet meie rahva

loosse. Ja samas soovime teha
meie muuseumi sisu selliseks, et
ka noortel tekiks soov uurida rohkem, lugeda ühel hetkel see paks
värssides kirjutatud raamat läbi
või tulla meie juurde ja kuulata
kogu eepos kõrvaklappidest ära.
Ja me tahame, et see oleks meie
kõigiga seotud. Seepärast plaanime kaasata eepose sisselugemisse
kogukonnaliikmeid, vallavalitsuse ja volikogu liikmeid, kultuuritegelasi jne. Muuseumi hoonesse
on tulemas ka konverentsikeskus,
mis ei ole see tavaline valgete
seintega koht, mida linnast leiab,
vaid hoopis midagi muud. Meil
on palkseinad, vana maja hing,
meil on imekaunis vaade aknast.
Ja lisaks muuseumile saame
selle projekti rahadega endale
ka uue puitkujude pargi. Siin on
juba praegu valmis saanud vokk,
saag, kangasteljed, regi, laud ja
toolid, ämber ning tulemas on
lisa. Ja need asjad ei ole väiksed,
need on ikka Kalevipoja mõõtu –
see on justkui väikse Kalevipoja
mänguhoov. Seal mänguhoovis
on veel üks ajalooline väärtus
– üle 200-aastane Kasakamaja.
Seal ei ole elektrit ega vett, aga
seal on vana maja hõng ja meie
muuseumi koduloo eksponaadid.
Sest need sobivad sinna imehästi.
Seal teeme küünlavalgel mõnusaid väikseid kokkusaamisi ja
seal on meil sel aastal ka üks osa
Jõulumaast. Kraasime seal villa ja
teeme siilile kasuka. Ja paneme
pliidi alla tule, et oleks soojem ja
saaks elavat tuld näha.
Kalevipoja Koja hõlma all on
ka Mustvee valla ainus segakoor
– Serviti. Kohe nii Kalevipoja
teemas, kas pole. Ja tahtmist ja
jaksu on ka sellel kooril kohe
kangelase jagu.
Lisaks on kojal ka seikluspark.
Minu teada ainus Jõgevamaal.
Meil on nii kõrgrada kui ka
madalrada. Ja needki on seotud
Kalevipojaga. Kõrgrajal saab sõita
trossiga maailma otsa ja tagasi.
Nii umbes 14 meetri kõrgusel
maast ja üks ots on 70 meetrit.
Ja madalrajal saab kõikuda Kalevipoja moodi vees ulpivatel
palkidel, läbida sik-sakiliselt

sood, minna tarkusega läbi ämblikuvõrgu, põgeneda sarviktaadi
käest, punuda Saarepiigale patsi
jne jne. Siin on elamust kõigile
– oled sa lasteaialaps või juba
vanavanem.
Ja lisaks sellele on meil siin
korvpalliplats – kohe õige suurusega ja asfaltkattega. Siin
toimusid suvel ka Mustvee valla esimesed suvemängud, kus
katsuti jõudu nii korvpallis kui
ka muudes mängudes. Ja talvel
muutub see plats tänu Voore
pritsumeestele uisuväljakuks.
Juba kaks talve on see nii olnud
ja loodetavasti saame ka sel talvel
seda teha. Ja lisaks on meil siin
hästi suur mägi, kus saab talvel
kelgutada ja suvel mäe veerel
kontserte või etendusi nautida.
Ja see pole ka veel kõik. SA
Kalevipoja Kojal on veel üks aare.
See on vana vallamaja. Taas ajalooline hoone, mis tahaks väga
saada elu sisse. Ja meil on selle
majaga üks plaan. Nimelt saame
varsti pakkuda siin peaaegu kõike – muuseumielamust, seiklusi
nii maal kui ka taevas, kultuurielamust, seminari võimalust,
looduskoolitusi ja metsamatku
Vahur Sepaga, kanuumatku koos
Kebeli taluga ja ligipääsu meie
lähedalt algavatele RMK ratta- ja
matkaradadele. Aga on üks AGA.
Meil ei ole toidukohta. Ja selle
vallamaja saaks teha üheks vahvaks toidutareks. Siis saaks meie
juures olla kohe kauem – näiteks
hommikust õhtuni. Ööbimist me
küll ei paku, aga meil on siin
toredad naabrid, kes Koseveskis
ja Voorel, sellega meid aitavad.
Aga iga asi omal ajal. Unistame
suurelt ja küll kõik õiged asjad
ühel hetkel teoks saavad.
Aga oma silm on kuningas!
Tule meile külla!
27. detsembril ootame
sind aastavahetuse peole,
kus tantsuks mängib Rehi ja
Kalm, silmailuks tuleb kohale
Zerkala tuleetendus, Uugi talu
avab oma kokteilibaari ja lisaks
on avatud ka kohvik.
Kohtumiseni Kalevipoja Kojas!
Ilusat jõuluaega soovides
ANNIKA

Kogukonnakogusse kuulub
statuudi järgi üheksa liiget ning
ühehäälselt valiti kogusse:
1. Anu Tooming – Adraku
Külaselts, Ulvi Naiste Ühendus
2. Piret Haav – Piilsi Külaselts, aktiivne kogukonnaliige
3. Kaja Leeben – Paadenurme
külavanem, ettevõtja
4. Aire Jago – Vadi küla elanik, aktiivne kogukonnaliige
5. Katre Mölder – Avinurme
kultuurikeskuse kunstiline juht,

Maetsma küla elanik, erinevate
MTÜ-de liige
6. Alli Kaaramaa – Avinurme
gümnaasiumi õpetaja, Vadi küla
Mängu Laulu Selts Metsakaja,
rahvatantsuõpetaja
7. Krista Pedak – pensionär,
Adraku külavanem, Avinurme
Külavanemate Koja eestvedaja,
aktiivne kogukonnaliige
8. Toomas Tikerperi – Avinurme gümnaasiumi huvijuht
9. Ivar Ilves – Avinurme
vabatahtlik päästekomando,
ettevõtja
Rahvakoosolek kinnitas
tehtud valiku (kohal oli 21
inimest), protokolli kinnitab
või vaidlustab Mustvee valla
volikogu. Esimese kogukonnakogu koosoleku kutsub kokku
Mustvee vald.
Oma esimesel koosolekul
valib kogukonnakogu endale
vanema.
Külalisena olid kohal Mustvee valla arendusnõunik Aive
Tamm, kes tutvustas kogukonnakogu statuuti ning ajakirjanik
Jaan-Ivo Lukas.
KATRE MÖLdER,
Vastloodud
kogukonnakogu liige

November Lohusuu koolis
November oli Lohusuu koolis
väga muusikaline. Kuu alguses
toimus meil pidulik isadepäeva
kontsert, kus esinesid lapsed nii
eesti- kui ka venekeelsete laulude
ja luuletustega. Pärast sõid lasteaia
ja kooli lapsevanemad ühiselt torti.
Lapsed said kontserti nautida ka
järgmisel nädalal, kui meil toimus pärimusmuusika kontsert ja
tutvustati rahvapille. Kontsert oli
esmaspäeval esimese tunni ajal ja
andis kogu nädalaks hea energia.
Kuu teises pooles toimus Mustvees
veel ka imeilus Elina Nechayeva
kontsert, millest said osa lisaks
Mustvee koolidele ka meie kooli
kõik õpilased. Kontsert oli tõeliselt
ilus ja lapsed nautisid seda väga.
20. novembril käisid meil koolis
külalised Ungari Instituudist, kes
viisid läbi Ungari-teemalise esitluse. Lapsed said uusi teadmisi
Ungari kohta ning pärast õppisid
väiksemad ungarikeelset laulu
ja suuremad vaatasid auhinnatud ungari 2016. aasta lühifilmi
„Igaüks” („Mindenki”). Eelmisel
päeval olime pannud Lohusuu
vabaajakeskusesse üles ka näituse „Ungari jõulutraditsioonid 20.
sajandi alguses”, mida õpilased ja
õpetajad peale haridusprogrammi

lõppu uudistamas käisid. Näitusele
on kõik oodatud ja see on avatud
kolmekuningapäevani.
Trimestri viimasel päeval peale
tunde toimus koolis laat „Sügise
maitsed”, kus lapsed müüsid omavalmistatud toite ja ka käsitööd.
24. novembri õhtul liikusid aleviku
vahel kadrisandid, kes külastasid
kodusid, esitasid mõistatusi ja
soovisid karjaõnne. Käidi läbi pea
kõikide Lohusuus elavate õpetajate kodud ja veel paljud teisedki
ning elevust oli nii lastel kui ka
täiskasvanutel.
Nüüd on ees ootamas jõulueelne
aeg. 1. detsembril süüdati küünlad kiriku juures ja esmaspäeval
tähistati advendiaja algust koolis
luuletuste ja küünla süütamisega. Kooliperel on käinud ka juba
kaks kuud üks usin päkapikk,
lapsevanem Sirle Tomson, kes on
varustanud kooli porganditega.
Suur aitäh talle!
Lohusuu koolis toimuvad
jõulupeod 20. detsembril:
kell 10 on lasteaia jõulupidu
ja kell 12 on kooli jõulupidu.
Kõik on oodatud meie esinemistele kaasa elama.
KAdRI JASKA

Kriisiolukordadeks valmistume
koos pere ja kogukonnaga
Jõulud on rahu aeg. Valgus
saab pimedusest võitu, loodus on
puhas ja loodetavasti valge, jõulutuled rõõmustavad hinge. Aga
siiski ka õnnetus ei hüüa tulles…
28. novembril oli Mustvee
valla aktiivsetel kogukonnaliidritel ja kõigil huvilistel võimalus
mõelda sellele, mis on meie roll
olukorras, kus lund tuiskab nii,
et toast välja ei saa, kus elekter
on ära, tanklatest kütust ei saa ja
ka internet ei levi. Kuigi vaid üks
inimpõlv tagasi oli selline olukord
igapäevane, võib tänapäeval
ainuüksi interneti ja mobiiliaku
puudumine viia mõne vanusegrupi totaalse hääbumiseni. Aga neid
kogukondi mitte, kus osatakse
asju koos ajada. Niisiis soovitas
koolitaja pöörata tähelepanu
kolmele asjale – soe, toit ja vesi.
Sellest, millele kriisiolukorras
tähelepanu pöörata, kirjutas

Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse välja antud Elanikkonnakaitse infoleht. Kui te lehte
oma postkastist ei leidnud, siis
vallavalitsuses ja teenuskeskustes on mõned eksemplarid veel
varuks. Küll aga tasub kõigil läbi
mõelda, mis on see miski, mida
teil on tagavaraks, aga mida ka
naaber, või sugulased linnast
võiksid vajada. Kui kogukonna
peale leitakse üks puiduküttega
majapidamine, generaator, salvkaev ja piisav kogus moosi, saame
koos igal juhul hakkama. Ja kui
veel kogukondade liidrid eelnevalt oma peades ja kogukonnaga
koostöös väikse kriisiplaani läbi
mõtlevad, siis saame hakkama.
Ilusat jõuluaega koos lähedaste
ja sõpradega!
AIVE TAMM,
arendusnõunik
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Iga meie ost on valik, millel on tagajärg
Kogu jõulusagina keskel, mis
meid kõiki taas vallanud on,
võiks meil kusagil kuklas olla
teadmine, et jõulude näol on
tegemist aasta ühe suurima keskkonda koormava pühaga kogu
maailmas. Selle pühadeperioodi
keskkonnasõbralikumaks muutmine on meist igaühe võimuses.
Igal meie ostul on mõju majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale.
Näiteks kui eelistame osta
kohalikke tooteid ja toitu, siis
toetame sellega kohalikku majandust ja kogukonda ning tagame, et meile vajalike toodete
transpordiks kulub kõige vähem
energiat.
Kui püüame osta vähem ja
väldime tarbetute asjade ostmist,
siis ei jõua pikad tootmistsüklid
läbinud, palju loodusvarasid

kulutanud ja kaugelt kohale
toimetatud tooted meie prügikastidesse.
Kui me väldime patareidega
toodete ostmist, siis vähendame sellega võimalust, et need
ohtlikke kemikaale sisaldavad
energiaallikad võiksid sattuda
meie olmeprügi hulka ja ohustada edaspidi meie tervist ja
keskkonda.
Kui ostame metallümbrisega
teeküünalde asemel tavalisi,
ilma ümbriseta küünlaid, siis
ei anna me hoogu alumiiniumi
jätkuvale ühekordsele kasutusele ega täida väärtusliku materjaliga oma prügikaste. Sest
vaatamata oma väiksusele ja
kergusele ei ole alumiiniumist
teeküünlaümbris prügi – see on
taaskasutatav materjal, mille
koht ei peaks olema prügikastis.

Kuna iga oma ostuga teeme paratamatult valiku mingis
suunas, siis kas ei võiks meie
valikud olla meie elukeskkonda
säästvad?
Keskkonnasõbralikke jõule
soovides
PIlle laPIN,
Mustvee vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist

Каждая наша покупка – выбор,
имеющий последствие

Посреди охватившей всех нас
рождественской суеты было бы
хорошо не забывать о том, что
во всем мире Рождество является
праздником с одной из самых
больших нагрузок на окружающую среду, и каждый из нас в состоянии повысить экологичность
этого праздничного периода.
Каждой нашей покупке сопутствует воздействие на экономику,
окружающую среду и общество.
Например, если мы предпочитаем
покупать местные изделия и продукты питания, то этим мы поддерживаем местную экономику

и местное сообщество, а также
обеспечиваем минимум энергии
на транспорт необходимой нам
продукции.
Если мы постараемся покупать меньше, избегать покупки
ненужных вещей, то в наши
мусорные баки не попадут изделия, прошедшие длинный производственный цикл с большой
тратой природных ресурсов и
привезенные издалека.
Если мы будем избегать покупки изделий на батарейках,
то этим снизим опасность того,
что эти источники энергии, со-

держащие опасные химикаты,
окажутся среди наших бытовых
отходов и подвергнут в дальнейшем опасности наше здоровье и
окружающую среду.
Если вместо чайных свечек в
металлической гильзе мы купим
обычные свечки, без гильзы, то
не будем нагнетать дальнейшее
одноразовое использование алюминия и наполнять ценным материалом мусорные баки, потому
что, несмотря на свои маленькие
размеры и легкий вес, алюминиевая гильза чайных свечек – не
мусор, а вторично используемый

материал, место которого не
должно быть среди мусора.
Поскольку каждой своей покупкой мы неизбежно делаем выбор в том или ином направлении,
то давайте сделаем так, чтобы
наши выборы охраняли нашу
жизненную среду!
С пожеланием экологичного
Рождества,
ПиллЕ лаПиН,
специалист по окружающей
среде Муствеэской волостной
управы

Не травите себя и других!
Среди людей распространено
устаревшее и ложное убеждение, что отходы можно сжигать.
Много лет назад, вероятно,
действительно было можно,
потому что отходы тогда были
совершенно другими. Если еще
несколько десятков лет назад,
например, колбасу заворачивали в бумагу, то сейчас, в основном, используются пластиковые
упаковки. и их среди нашего
повседневного бытового мусора
очень много. Что бы вы ни покупали, почти всегда что-то да
остается.
Сейчас, когда погода холодает,
а дом нужно топить, то может
показаться, что в печку годится
бросить все, ведь в печке идет
сгорание, и в результате все
ненужное исчезнет. иногда
отходы сжигают и в целях экономии расходов. На хозяйство
заказывается самый маленький
мусорный контейнер или утверждается, что отходов в хозяйстве вообще не возникает. В
то же время все отходы, которые
не помещаются в мусорный бак
или которые некуда деть, сжигаются. Такое поведение крайне
неправильно.
испорченные печка и труба
– только одно из последствий
сжигания бытового мусора. В
случае сжигания пластиковых
материалов дома (в печке, камине, на костре, в бочке и т.д.)
речь идет о прямом отравлении
природы и людей.
Если на мусоросжигающих заводах сжигание отходов проис-

ходит на высоких температурах
в стабильно контролируемой
среде, так, чтобы загрязняющие
воздух токсичные вещества
сгорали в менее токсичные
продукты сгорания, то бытовое
сжигание отходов происходит
на более низких температурах
и нестабильно, вследствие чего
токсичные соединения, в т.ч.
вызывающие рак тяжелые металлы и диоксины, полностью
не сгорают. Возникающие при
неполном сгорании пластика
ядовитые вещества поднимаются в воздух, а через некоторое
время вновь опускаются на поверхность земли. Трубы домов
поднимаются не очень высоко,
поэтому эти вредные вещества
опадают, в первую очередь, в
саду дома, где сжигали отходы,
и по окрестностям. Невидимые
глазу загрязняющие вещества
вдыхают и взрослые, и дети, и
животные. Ядом покрываются
деревья, кусты и другие растения, в том числе клубника и
яблоки, которые мы все любим
собирать в саду и есть.
Многие загрязняющие вещества, возникающие при сжигании отходов, очень устойчивы
и накапливаются в организме.
Поэтому с ними связано, преимущественно, хроническое,
т.е. продолжительное воздействие. С возникающими при
сжигании соединениями у людей связывают, главным образом, возникновение рака и
диабета, нарушения нервной
системы, репродуктивности, по-
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веденческие нарушения, а также
биохимические изменения в
иммунной системе. Дополнительную информацию об опасности сжигания отходов можно
получить на сайте информационной кампании Министерства
окружающей среды „Säästad või
saastad?“ («Экономишь или сжигаешь?») по адресу www.lõke.ee
Поскольку сжигание отходов
в бытовых условиях представляет опасность и для человека,

и окружающей среды, то такое
действие наказуемо – по Закону
об отходах за сжигание отходов
частному лицу можно назначить
денежный штраф до 1200 евро.
В бытовых топках разрешается сжигать только непропитанную и неокрашенную древесину
и непокрытые пленкой картон
и бумагу. Другие отходы в бытовых условиях сжигать нельзя.
(источник: Министерство
окружающей среды)

Если вы увидите, что кто-то сжигает мусор, то
сообщите об этом на дежурный телефон Инспекции окружающей среды 1313. Дежурный телефон
1313 работает по всей стране круглосуточно, номер можно набрать и с мобильного, и настольного
телефона.

Pühade ajal ollakse rohkem
kodus ja juhtub rohkem tõsiseid
tulekahjusid
Kodu peab igale inimesele olema
koht, kus end turvaliselt tunda.
Paraku juhtub enamus surmaga
lõppevatest tulekahjudest just
eluruumides. Kodune tuleohutus
on talvel ja pühadeperioodil eriliselt tähtis, sest kodus viibitakse
palju, kasutatakse lahtist tuld ja
elektriseadmeid, millest tulekahjud
sagedasti alguse saavad. Ohte, mis
meid kodus varitsevad, saame me
ainult ise kontrolli all hoida. Päästeamet aitab kodused ohukohad
meelde tuletada ning annab nõu,
kuidas õnnetusi ära hoida.
• Küünlaid ei tohi jätta järelevalveta põlema ning need peavad olema pandud kindlale mittesüttivast
materjalist alusele, eemale süttida
võivatest asjadest, näiteks kardinatest või ajalehtedest. Samuti ei tohi
järelevalveta jätta küdevat ahju või
pliidil valmivat toitu.
• Pliidile valmima unustatud
süttiv toit süütab ümbruse ning
sellest võib areneda äärmiselt
tõsine tulekahju. Kõige rohkem
toidukõrbemisi juhtub sellest,
et minnakse toidu valmistamise
ajal magama või korraks kodust
minema. eelmisel aastal oli üle
500 päästjate väljakutse seotud
toidukõrbemistega.
• Väldi elektrivõrgu ülekoormamist, samuti kontrolli elektrijuhtmete korrasolekut. Vanad vigased
juhtmed ning elektriseadmed
tuleks kasutuselt kõrvaldada.
• Igaühe kodus, kes enda ja
oma lähedaste elu tähtsaks peab,
on suitsuandur. Seaduse nõudel
peab igas kodus oleks vähemalt üks
nõuetekohaselt lakke paigaldatud
suitsuandur. Mida varem tulekahju

avastatakse, seda suuremad on ka
päästjate võimalused tulemuslikku
abi osutada. Tulekahjude ränkade
tagajärgede põhjuseks ei ole enamasti mitte päästjate hiline kohale
jõudmine, vaid just tulekahjude
hiline avastamine.
• Kõigil inimestel on võimalik
saada kodu ohutusele päästjate
hinnang. Päästjate kodukülastuse tellimiseks saate ennast, oma
abivajavat naabrit või tuttavat
registreerida päästeala infotelefonil 1524. Päästjad tulevad Teie
koju ja annavad nõu, kuidas seda
ohutumaks muuta. Samuti aitavad
päästjad vajadusel uue suitsu- või
vingugaasianduri paigaldada või
seadme patarei vahetada.
• Sageli on tulekahjude ohvrid
vanemaealised üksikud inimesed.
Hoidke oma eakate lähedaste või
tuttavate kodude tuleohutusel
silm peal. aidake neid kütmisel,
suitsuanduri kontrollil või seadme
patarei vahetamisel. Hea jõulukink
on vingugaasiandur, mida paljudel
kütteseadme omanikel veel pole.
Suitsuandur kütmisel tekkivat nähtamatut ja lõhnatut, kuid ülimürgist vingugaasi avastada ei suuda.
• Kui tunned suitsulõhna või
kuuled anduri helisignaali, siis
uuri, kas lahti on tulekahju või
helista kohe häirekeskusesse hädaabinumbril 112 ning kohale
tulevad päästjad.
MareK KIIK
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
e-post: marek.kiik@rescue.ee
tel 7337315, mob 5114297
www.paasteamet.ee
www.facebook.com/paasteamet

В праздники люди больше дома и
случается больше серьезных пожаров
Для каждого человека дом должен быть местом, где чувствовать
себя в безопасности. К сожалению,
большинство пожаров со смертельным исходом происходит именно
в жилых помещениях. Бытовая
противопожарная безопасность
зимой и в праздники особенно важна, потому что люди много времени
проводят дома, используют открытый огонь и электроустройства,
от которых зачастую возникают
пожары. Контроль за подстерегающими нас дома опасностями можем
осуществлять только мы сами.
Спасательный департамент помогает напомнить места бытовой
опасности и рекомендует способы
по предупреждению несчастных
случаев.
• Горящие свечи нельзя оставлять без присмотра, они должны
стоять на прочной подставке из
негорючего материала, вдали от
вещей, которые могут возгореться,
например, шторы и газеты. Без
надзора нельзя также оставлять
топящуюся печку или готовящуюся на плите еду.
• Готовящаяся еда, которую забыли на плите, при возгорании
зажигает окрестности, что может
привести к крайне серьезному пожару. Больше всего пригорания еды
происходит потому, что во время
приготовления еды люди ложатся
спать или «на минутку» уходят из
дома. В прошлом году более 500
вызовов спасателей были связаны
с пригоранием еды.
• Избегайте перегрузки электросети, проверяйте также исправность электропроводки. Старые
неисправные провода и электроустройства следует устранить из
использования.
• В доме каждого человека, считающего важными жизни свою и
своих близких, имеется дымовой
счетчик. По требованию закона
в каждом доме должен иметься
хотя бы один датчик, установлен-

ный соответственно требованиям
на потолке. Чем раньше пожар
будет обнаружен, тем больше у
спасателей возможностей оказать
результативную помощь. Причина
тяжелых последствий пожаров,
как правило, состоит не в позднем
прибытии спасателей, а именно в
позднем обнаружении пожаров.
• Все люди могут получить оценку спасателей безопасности своего
дома. Для заказа визита спасателей
на дом вы можете себя, нуждающегося в помощи соседа или знакомого зарегистрировать по инфотелефону сферы спасения 1524. При
необходимости спасатели помогут
также установить новый датчик
дыма или угарного газа, а также
заменить в устройстве батарейку.
• Жертвами пожара часто становятся пожилые люди, живущие
одни. Следите за противопожарной безопасностью дома своих
пожилых близких или знакомых.
Помогите им истопить печку,
проверить дымовой датчик или
заменить батарейку в устройстве.
Хорошим рождественским подарком является датчик угарного
газа, которого у многих владельцев
отопительных устройств еще нет.
Дымовой датчик не может обнаружить возникающий при топке
угарный газ, невидимый газ, без
запаха, но крайне ядовитый.
• Если чувствуете запах дыма
или услышали звуковой сигнал
датчика, то изучите, не начался ли
пожар, или сразу же позвоните в
Центр тревоги на номер экстренного вызова 112, и приедут спасатели
на место.
МаРЕК КийК,
руководитель коммуникации
Лыунаского спасательного центра
э-почта: marek.kiik@rescue.ee
тел. 7337315
моб. 5114297
www.paasteamet.ee
www.facebook.com/paasteamet
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Kükita, Tiheda ja Kasepää külade
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamine 2019–2020
Piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödeks on töövõtuleping sõlmitud, mille alusel rajatakse Kalda tänavale torustikud
alates Pioneeri tänavaga ristumisest edasi piki Kalda ja Sõpruse
tänavat kuni Kooli tänavaga ristumiseni (sh Kooli tänav). Uued
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud rajatakse tänavatel kinnistute liitumispunktideni, mis on määratletud sihtotstarbe poolest
elamumaana ning kinnistud on hoonestatud elamutega. Ehitustööde
lõpptähtaeg on september 2020. Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib eelkirjeldatud piirkonnas võimalus liituda ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni teenusega, mida pakub AS Emajõe Veevärk (edaspidi:
Emajõe Veevärk).
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepinguid on
võimalik sõlmida peale torustike ehitustööde lõppu september 2020.
Kuidas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liituda?
Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks
meie kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ või võttes
ühendust telefoninumbril +372 731 1840.
Liitumistaotluse saab esitada Emajõe Veevärgi kodulehelt https://
www.evv.ee/kliendile/liitumine/.
Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu
omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehitab välja
Trassiehitus Osaühing. Töövõtja rajab kinnistu piirini veetoru, mis
lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga.
Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine
toimub üksnes Emajõe Veevärgi loal.
Kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe
Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistusiseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike valmimise järgselt tuleb
Emajõe Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. Teostusjoonise
esitamise vajadus on seadusest tulenev nõue ja see ei sõltu toru pikkusest. Teostusjoonise olemasolu tagab, et ka järeltulevad põlvkonnad,
kes torude ehitamist ei mäleta, saaksid hõlpsalt kätte informatsiooni
torude paiknemise kohta.
Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud või
septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida. Nende
süsteemi sissejätmisel tuleb kinnistuomanikul neid aeg-ajalt tühjendada, mis oleks täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi
on reoveepuhasti protsesside paremaks toimimiseks oluline, et kogu
reovesi jõuaks puhastini.
Liitumislepingute osas teeb Emajõe Veevärk erisuse kinnistutele, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike
kinnistusisesed torustiku lõigud tänavatorustiku töövõtja
Trassiehitus Osaühingult. Töövõtja rajatud kinnistusisesed
torustiku võib rajada enne liitumislepingu sõlmimist, eeldusega et
Töövõtja rajab ühendustorustikud ning koostab ka teostusjoonised
kinnistus sees tehtavate tööde osas.
Teenuse tarbimine on lubatud peale liitumis- ja tarbimislepingu sõlmimist ning teostusjooniste edastamist
Emajõe Veevärgile!
Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis
tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile teada
anda telefonil +372 731 1840, mille järgselt lepitakse omanikuga
kokku veearvesti paigaldamise aeg. Arvesti peab asuma ruumis, mis
on ligipääsetav ja mille temperatuur on aastaringselt üle +4 C°. Liitumispunkti ja veearvestit ühendaval torul ei tohi olla ühtki hargnemist.
Veearvesti kuulub Emajõe Veevärgile ja see paigaldatakse tasuta.
Pärast veearvesti paigaldamist tuleb kinnistuomanikul sõlmida
Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alusel saab kinnistu omanikust Emajõe Veevärgi klient, kellel on võimalik hakata ettevõtte
teenuseid kasutama. Lepingut saab sõlmida Emajõe Veevärgi kontoris
kohapeal, posti või e-posti vahendusel.
Tarbimislepingud sõlmitakse peale torustike ehituse lõppu ja kasutusloa väljastamist.
Kui palju Emajõe Veevärgi teenusega liitumine ja selle
kasutamine maksma läheb?
Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise maksma kinnistusiseste
ehitustööde eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos
paigaldusega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu
uutele liitujatele ei ole.
Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta
reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti mõõdetud koguste eest.
Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.
Täna kehtivad Emajõe Veevärgi piirkondades järgmised hinnad
(koos käibemaksuga):
Vesi: 1,463 €/m3
Kanalisatsiooniteenus: 1,850 €/m3
Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb
kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti oma kaevule.
Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava
arvesti maksumus koos paigaldusega on ligikaudu 100 €.
Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!
AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU
e-post: evv@evv.ee
telefon: +372 731 1840
www.evv.ee
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 27. novembril
Osales 20 volikogu liiget, üks neist
virtuaalselt
• Ülevaate pooleliolevatest ja
tulevastest ÜVK projektidest
Mustvee vallas andis AS Emajõe
Veevärk juhatuse liige Andres
Aruhein
• Otsustati otsustuskorras võõrandada Mustvee vallale kuuluv
katastriüksus, aadressiga Mustvee vald, Mustvee linn, Tartu tn
59a SA Mustvee Tervisele maa
maksustamishinnaga
• Kääpa külas asuva valla munitsipaalomandis oleva Tuuslari
katastriüksuse jagamise otsuse
eelnõu otsustati suunata volikogu komisjonidesse aruteluks
• Kinnitati Mustvee valla 2019.
aasta II lisaeelarve koos muudatusettepanekutega
• Tutvustati Mustvee valla 2020.
aasta eelarvet
• Tutvustati Mustvee vallavalitsuse uue struktuuri projekti
• Otsus laenu võtmise kohta jäi
vastu võtmata
• Vallavalitsuses toimuvast andsid ülevaate Märt Kraft, Maiko
Koort, Aive Tamm, Koit Prants
• Järgmine vallavolikogu istung
toimub 20. detsembril Lohusuu
kogukonnamajas kell 12.00
Vallavalitsuses 7. novembril
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuslepingute lõpetamise
tähtaja pikendamine

• Otsustati ehituslubade väljastamine: tee, Vilusi külas Kuusemetsa kinnistu puurkaev, Odivere külas Viruvere kinnistu PEJ,
Kükita, Tiheda, Kasepää külade
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise projekteerimis-ehitustööd II-etapp, Adraku külas
Undi kinnistu puurkaev, Alekere
külas Otsa kinnistu puurkaev
• Otsustati kasutusloa väljastamine Avinurme alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikele
• Vallavara võõrandamine aadressiga Mustvee linn, Tartu tn 59a
SA Mustvee Tervisele – volikogu
otsuse eelnõu
• Otsustati anda nõusolek munitsipaalmaa koormamiseks isikliku
kasutusõigusega
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks
sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Otsustati hoonestusõiguse seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Otsustati maa sihtotstarbe muutmine
• Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks
Vallavalitsuses 14. novembril
• Otsustati jäätmevaldajate vabastamised korraldatud jäätmeveost
• Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks

•
•
•
•

•
•
•
•

sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
Otsustati raha eraldamine reservfondist
Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine
Otsustati kuluhüvitise määramine
Otsustati hinnapakkumuse kinnitamine projekti „Mustvee
kalmistu aia renoveerimine“
teenuse pakkumine
Otsustati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruannete kinnitamised
Info tänavavalgustuse projekti
omaosalusest
Info Mustvee valla II lisaeelarvest
Info Voore põhikooli projektide
tutvustamisest 13.11. Voore
põhikooli lastevanemate üldkoosolekul.

Vallavalitsuses 21. novembril
• Võeti vastu Mustvee valla hariduse tugikeskuse põhimäärus
• Otsustati raha eraldamine reservfondist
• Otsustati jäätmevaldajate vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati hoonestusõiguse seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Otsustati kasutusloa väljastamine Võtikvere külas Prügila
k/ü settetiigi ja asfaltkattega
laoplatsi kasutamiseks
• Otsustati katastriüksuse lähiaad-

ressi muutmine
• Kinnitati kriisikomisjoni koosseis
• Info Mustvee valla 2020. a eelarve tutvustamine
Vallavalitsuses 28. novembril
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati lumetõrjeteenuste
lepingute pikendamine
• Otsustati lumetõrjeteenuse pakkumuse kinnitamine
• Otsustati jäätmevaldajate vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Mustvee vallavalitsuse
14.11.2019 korralduse nr 685
muutmine
• Otsustati maa sihtotstarbe muutmine
• Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati maaüksuse pindala ja
maksustamishinna kinnitamine
• Otsustati hoonestusõiguse seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Kinnitati Mustvee lasteaia arengukava
• Otsustati hinnapakkumuse kinnitamine projekti „Kauplemiskeskus Mustvees“ teenuse saamiseks
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruande
kinnitamine
• Otsustati hajaasutsuse programmi toetuslepingu sõlmimise
tähtaja pikendamine

Развитие общей сети водоснабжения и канализации
деревень Кюкита, Тихеда и Касепяэ в 2019–2020 гг
Подрядный договор на строительство общей сети водоснабжения
и канализации заключен, по этому договору будут проложены трубопроводы с пересечения улицы Пионеэри, и далее по улицам Калда
и Сыпрузе до пересечения с улицей Кооли (вкл. улицу Кооли). Новые
трубопроводы общей сети водоснабжения и канализации будут по
улицам проложены до точек подключения недвижимых участков,
которые по целевому назначению определены как земля жилищной
застройки, а участки застроены жилыми домами. Срок завершения
строительных работ – сентябрь 2020 г. В связи с прокладкой новых
трубопроводов в вышеуказанном районе возникнет возможность
присоединения к услуге общей сети водоснабжения и канализации,
которую оказывает AS Emajõe Veevärk (далее: Emajõe Veevärk).
Договоры о подключении к общей сети водоснабжения и канализации и потреблении можно будет заключать после завершения работ
по сооружению трубопроводов в сентябре 2020 г.
Как подключиться к услуге общей сети водоснабжения и канализации?
Для заключения договора о подключении собственник недвижимости может более детальные инструкции получить на нашем сайте
https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ или позвонив по телефону +372
731 1840.
Ходатайство о подключении можно представить на сайте Emajõe
Veevärk: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.
Проведение работ по строительству на участке организует собственник недвижимого участка, строительные работы разрешается
начать после заключения договора о подключении.
Уличные трубопроводы общей сети водоснабжения и канализации
прокладывает Trassiehitus Osaühing. До границы недвижимого участка
подрядчик прокладывает водопроводную трубу с грунтовым краном
на конце и канализационную трубу с торцовой пробкой. Грунтовые
краны и канализационные надзорные люки на границах участков или
в уличной зоне принадлежат Emajõe Veevärk, и открытие сооружений
происходит исключительно с разрешения Emajõe Veevärk.
Для сооружения трубопроводов на самом недвижимом участке
сначала следует заключить договор о подключении с Emajõe Veevärk, а
затем организовать работы по сооружению трубопроводов на участке.
После завершения работ по сооружению трубопроводов на самом
участке нужно представить Emajõe Veevärk электронный исполнительный чертеж. Потребность в представлении исполнительного
чертежа проистекает из закона и не зависит от длины трубы. Наличие
исполнительного чертежа гарантирует, что и следующие поколения,
не помнящие прокладки труб, легко получат информацию о местонахождении труб.
При подключении к общей системе канализации следует отключить
от системы канализации и ликвидировать старые сборные колодцы
или септики. Если оставить их в составе системы, то собственнику
недвижимого участка придется время от времени их опорожнять, что,
кроме канализационной системы, повлечет за собой дополнительные
расходы. Кроме того, для более эффективной работы процессов очистки сточных вод важно, чтобы до очистного сооружения доходили
сточные воды в полном объеме.
В части договоров о подключении Emajõe Veevärk делает исключение для недвижимых участков, где отрезки трубопроводов
водоснабжения и канализации на территории участка сооружает
подрядчик уличных трубопроводов Trassiehitus Osaühing. Проклад-

ка трубопровода внутри участка подрядчиком может происходить до
заключения договора о подключении при предположении, что подрядчик соорудит соединительные трубопроводы и составит исполнительные чертежи по работам, выполненным на недвижимом участке.
Потребление услуги разрешено после заключения договоров
о подключении и потреблении, а также представления в Emajõe
Veevärk исполнительных чертежей!
После завершения на участке работ по строительству и составления исполнительного чертежа собственник недвижимого участка по
телефону +372 731 1840 сообщает в Emajõe Veevärk о своем желании
потребления, после чего с собственником оговаривается время установки водомерного счетчика. Счетчик должен находиться в помещении, к которому имеется доступ, и температура в котором круглый
год превышает +40 С. У трубы, соединяющей точку подключения и
водомерный счетчик, не должно быть ни одного ответвления. Счетчик воды принадлежит Emajõe Veevärk и устанавливается бесплатно.
После установки счетчика воды собственник недвижимого участка
должен заключить с Emajõe Veevärk договор о потреблении, на основе
которого собственник участки становится клиентом Emajõe Veevärk с
правом потребления услуг предприятия. Договор можно заключить в
офисе Emajõe Veevärk, по почте или электронной почте.
Договоры о потреблении заключаются после сооружения трубопроводов и выдачи разрешения на использование.
Сколько стоит присоединение к услуге AS Emajõe Veevärk и ее
использование?
Собственник недвижимого участка, желающий подключиться
к услуге общей сети водоснабжения и канализации, должен сам
оплатить только строительные работы внутри участка. Строительство водомерного узла и счетчик с установкой для будущего клиента
бесплатны. Отдельной платы за подключение новым подключающимся нет.
Устанавливаемый счетчик воды является дистанционным, и каждый
месяц нужно будет платить за фактически потребленную услугу, т.е.
только за измеренные счетчиком объемы. Никаких постоянных плат
не добавляется.
В районах Emajõe Veevärk сегодня действуют следующие тарифы
(с налогом с оборота):
Вода: 1,463 €/м3
Услуга канализации: 1,850 €/м3
Учет услуги канализации ведется по количеству воды, прошедшему
через счетчик воды. В исключительных случаях, если подключиться
к общей сети водоснабжения клиент не желает, то для измерения
канализационной услуги нужно будет установить счетчик на свой
трубопровод колодезной воды. В таком случае и за счетчик, и его установку нужно будет заплатить. Стоимость дистанционного счетчика с
установкой составляет около 100 €.
Ждем вашего присоединения к услуге водоснабжения и канализации!
AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (третий этаж) TARTU
э-почта: evv@evv.ee
телефон: +372 731 1840
www.evv.ee
Emajõe Veevärk
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ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
13. detsember kell 11.00–14.00
13. detsember kell 13.00
13. detsember kell 14.00
14. detsember kell 9.00
15. detsember kell 15.00
16. detsember kell 17.00

18. detsember kell 18.00

20. detsember kell 20.00
20. detsember kell 17.00
21. detsember kell 10.00
22. detsember kell 14.00

27. detsember kell 16.30
27. detsember kell 19.00

27. detsember kell 19.00
28. detsember kell 18.00
31. detsember kell 23.59
11. jaanuar kell 19.00

Avinurme gümnaasiumi
jõululaat spordihoone fuajees
jõululaat Lohusuu koolis
jõulupäev
Kasepää rahvamajas
jõululaat Mustvee linnas
Kihnu Virve kontsert
Avinurme kultuurikeskuses
Mustvee muusika- ja
kunstikooli Avinurme
osakonna jõulukontsert
Avinurme kultuurikeskuses
Mustvee muusika- ja
kunstikooli jõulupidu
Mustvee kultuurikeskuses
aastalõpupidu
Mustvee kultuurikeskuses
pensionäride pidu
Raja vabaajakeskuses
jõulumaa
Avinurme kultuurikeskuses
Dagmar Oja ja Kaire Vilgatsi
kontsert Mustvee
kultuurikeskuses
eatute jõulupidu
Kääpal
kultuurikeskuse
20. aastapäev ja aastalõpupidu
Avinurme kultuurikeskuses
aastavahetuse pidu Kääpal
uusaastapidu pidu
Raja vabaajakeskuses
kesköödisko
Voore aktiviseerimiskeskuses
uusaastapidu
Mustvee kultuurikeskuses

27.DETSEMBRIL KELL 19.00

AVINURME KULTUURIKESKUSE
20. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
KOOS AASTALÕPUPEOGA
SÖÖME SÜNNIPÄEVATORTI
KEERUTAME TANTSU KOOS ANSAMBLIGA „AI-KURJA“
MAITSEELAMUSI PAKUB TAMME-KOPRA CAKE HOUSE
PIDU KÕIGILE TASUTA!

AASTA
TEGU
2019
Tiitli ettepanekuid on
võimalik hääletada valla
kodulehel alates

6. jaanuarist –
17. jaanuarini
2020.
Mustvee valla
AASTA TEGU 2019
kuulutatakse välja

21. veebruaril
Vabariigi
aastapäeva
üritusel.
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10. detsembril peeti Mustvee kultuurikeskuses
VIII Peipsimaa Arengufoorumit
Peipsimaa Turism korraldab igal aastal Peipsimaa Arengufoorumit,
mis on piirkonna aasta konverents.
Arengufoorumil tunnustati esmakordselt Peipsimaa parimaid
kolmes kategoorias:
Tegus Peipsimaa Turismiarendaja, Tubli Peipsimaa Turismitegu,
Atraktiivne Peipsimaa Turismiobjekt.
Igas kategoorias anti välja 3 kuldkala. Konkursile oli esitatud
enam kui kolmkümmend Peipsimaa tegusat ettevõtjat ja inimest.
Ka meie valla tegijatele jagus kuldseid kalu…..
Tegus Peipsimaa Turismiarendaja 2019
Nominendid meie vallast:
• VERONIKA KOOKMAA
• EVELI TOOMING
• NATALJA TUMANOVA – kuldkala
Tubli Peipsimaa Turismitegu 2019
Nominendid meie vallast:
• AVIJÕE SELTS MTÜ
• PEIPSI ROMANTIKA – kuldkala
Atraktiivne Peipsimaa Turismiobjekt 2019
Nominendid meie vallast:
• AVINURME PUIDUAIT
• PEIPSIMAA MUUSEUM – kuldkala
• GERMANI TALU OÜ – kuldkala
VIII Peipsimaa Arengufoorum toimus Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu,
Piiriveere Liider koostööprojekti “Peipsimaa võrgustike tugevdamine
2018–2020“ raames koostöös Peipsimaa Turismiga.

JÕULUMÜÜK LOHUSUU VABAAJAKESKUSES

13.–22. detsember kell 12–17

Juubilaride ja eakate sünnipäevalaste
nimede avaldamine vallalehes
alates jaanuarist 2020
Mustvee Vallavalitsus hakkab alates 01.2020 õnnitlema
eakaid sünnipäevalapsi nimeliselt Mustvee Valla Teatajas.
Mustvee Valla Teataja avaldab igas kuus järgmised andmed:
juubilaride 70., 75. 80., 85 ja alates 90. eluaastast igal
sünnipäeval isiku eesnime, perekonnanime, vanuse.

Pilt Peipsimaa tublide tunnustamisest.

FOTO: TOM ZURAVLJOV

Kui inimene ei soovi enda või oma lähedase andmete
avaldamist, teavitab ta vallavalitsust kirjalikult e-posti
aadressil: krista.pint@mustvee.ee või saadab kirja Mustvee
Vallavalitsusse aadressil: Tartu tn 28 Mustvee linn 49603.
Teade peaks jõudma vallavalitsusse hiljemalt kuu 1.
kuupäevaks.

TÕHUS RAVIMASSAAŽ ja KOGEMUSNÕUSTAMINE NÜÜD KA MUSTVEES!
RAVIMASSAAŽ: venitused, kerged kiropraktilised võtted
ja parimad kombineeritud tehnikad keha blokeeringute
avamiseks, liigeste korrigeerimiseks ja keha tasakaalu
säilitamiseks.
NB! Seanss toimub põrandal, mati peal, mugavas riietuses.
KOGEMUSNÕUSTAMINE: psühholoogiline ja vaimne
lähenemine erinevatele probleemidele ja teemadele:
seljavalud, stress, alkohol, töötus, võlaringi sattumine,
suhteprobleemid, elu ummikseis, hirm.
Mustvee, Kastani 40 (uus tervisekeskus)
Tel 5383 1115
www.dunamis.ee

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
ILMAR TAMMARU
DMITRY LUKIN
VELLO ERIKSON
UNO NÕMME
ALEKSANDER SASMIL
AIMUR UJUK
MATI ORG
PRASKOVJA POLJAKOVA
LEHTE KOCH
PÄRJA-ALIDIA NÕMME
VILMA LAUMETS
LUDMILLA MELNIKOVA
NATALJA TOPKINA

16.03.1930 – 03.11.2019
22.02.1937 – 07.11.2019
17.09.1938 – 28.11.2019
18.09.1941 – 06.11.2019
27.07.1947 – 02.11.2019
17.05.1954 – 13.11.2019
20.11.1963 – 22.11.2019
29.10.1928 – 16.11.2019
16.09.1932 – 02.11.2019
29.08.1935 – 22.11.2019
28.01.1937 – 09.11.2019
08.09.1938 – 01.11.2019
23.08.1939 – 28.11.2019

EELK TORMA MAARJA KOGUDUSE TEATED
24. detsembril jõuluõhtu jumalateenistus kell 14. Esinevad Torma
Puhkpilliorkester ja segakoor Serviti Ülle Sakariase juhatusel.
25. detsembril 1. jõulupüha jumalateenistus kell 11. Esinevad
õpetaja Aino Kõivu lauluõpilased.
31. detsembril vana-aastaõhtu jumalateenistus kell 14.

2019–2020 talihooajal teostavad
lumetõrjet valla teedel ja erateedel
järgnevad ettevõtted:
Kasepää piirkonnas
AS TREV-2 Grupp, kontakt 515 9083;
Avinurme (Vadi) piirkonnas Redang OÜ, kontakt 528 4444;
Avinurme aleviku piirkonnas OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Avinurme (Ulvi) piirkonnas OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;
Saare (Kääpa) piirkonnas
FIE Mati Miil, kontakt 517 5488;
Saare (Voore) piirkonnas
FIE Villu Kajaste, kontakt 5251 1665;
Saare (Voore küla) piirkonnas Voore Tuletõrje Selts, kontakt 517 5026;
Lohusuu piirkonnas
OÜ Funtermax, kontakt 528 4709;
Mustvee linnas
Mustvee Linnavara OÜ,
kontakt 5309 1198.

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

Uuetoomara lauda lammutamine
Projekt valmis: november 2019
Projekti rahastas
OÜ Kopraonu tänab KIK’i
ja kõiki teisi, kes kaasa
aitasid.

