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Mustvee vald tänas vabariigi aastapäeva puhul
oma tublisid tegijaid
Mustvee vald tänas oma tublisid tegijaid EV 101 pühendatud pidulikul kontsert-aktusel
Mustvee kultuurikeskuses 20.
veebruaril.
Mustvee valla auhind „Aasta
Tegu” on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele
isikule, kes on Mustvee vallas
aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud
tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline
ning mõjutanud positiivselt
valla elanikke või toonud vallale tuntust.
Aasta Tegu valimisel osalesid
veebiküsitluse kaudu valla elanikud, tiitli andmise otsustas
vallavalitsus 14. veebruari
istungil.
Tasavägise hääletuse tulemusena anti seekord välja kaks
tiitlit Mustvee valla aasta tegu
2018.

2018. aasta
nominentideks
olid:

Mustvee Jahtklubi

OG Elektra AS

OG Elektra AS rajas aastal 2018 kaupluse Mustvee linna. Koos
kauplusega rajati korralik kergliiklustee kaupluse juurest kuni Tartu
tänavani, samuti asfalteeriti üks lõik Tähe tänavast. Uus kauplus
parandab kohalike ostuvõimalusi. Avatud kauplus loob ostjatele paremaid tingimusi kaubavaliku osas, lühendab järjekordi ning mõjutab ka
kaupade hindade kujunemist.

Mustvee Jahtklubi rajas LEADER projekti toel 2018. aastal õppehoone Mustvee linna.
Jahtklubi korraldab väikelaevajuhtide koolitusi, et Peipsi järv oleks
aktiivselt kasutuses vabaajaveetmise kohana. Jahtklubil on plaanis
lisaks koolitustegevusele hakata korraldama laagreid noorte merendusalase huvi kasvatamiseks.

Voore lasteaiarühm Rõõmurullid kolis
koolimaja ruumidesse
Kaks aastat tagasi lubasid
onud ja tädid endisest Saare
vallast rõõmurullidele, et varsti
saavad nad endale Voore koolimajas uued lasteaiaruumid.
Koolimajja mineku mõte tekitas
mitmes väikeses rõõmurullis
algul hirmugi: koolis peab ju
kogu aeg raskeid asju õppima –
näiteks inglise keelt ja kodutöid
peab ka iga päev tegema.
Mõne rõõmurulli suu venis
aga naerule – koolimajas ei
pea magama! Õpetajatel tuli
ikka korduvalt selgitada, et me
ei hakka liiga raskeid asju õppima ja, et lõuna ajal magada,
või vähemalt vaikselt pikutada,
tuleb ikkagi.
Ehitus läks lahti eelmisel
suvel. Arvasime, et alustame
uut õppeaastat uutes ruumides,
aga võta näpust – ka päkapikud
külastasid meid veel vanas
lasteaias.
Lõpuks sai kolimine teoks
2019. aasta veebruarivaheajal.
Kahe päevaga jäi vana lasteaed peaaegu tühjaks ja uued
ruumid sai laste vastuvõtuks
valmis seatud.
Anname nüüd aga sõna väikestele rõõmurullidele.
Küsimusele, miks me kolima
pidime, tuli erinevaid vastuseid: vana lasteaed oli juba
liiga vana ja kõik peod said
seal ka juba läbi; äkki juhtus
elektriga midagi; vana lasteaed
hakkas natuke ära lagunema.
Kuidas uutes ruumides meeldib?
Mulle meeldivad pallid laes;
võimla on lähedal ja saab

trennis käia; sööklas meeldib
käia; siin on nii äge; siin on
uued ilusad mänguasjad; siin
on ilusad lauad ja toolid ja
nad on nii ilusti pandud. Olgu
öeldud, et mänguasjad, lauad
ja toolid on vanast lasteaiast
pärit, aga ju siis tunduvad nad
uues kohas palju huvitavamad
ja ilusamad.
Natuke aega läheb meil nüüd
sisseelamiseks ja kõige uuega
harjumiseks.
Kui end siin aga juba päris

koduselt tunneme, ootame külla sõpru ja onusid-tädisid, tänu
kellele uutes ruumides oleme.

FOTOD: ANU OTS

Eks me siis anname teada...
Väikesed ja suured
rõõmurullid

1. Grossi toidukaubad
kaupluse avamine Mustvee
linnas
2. Olerexi tankla avamine Mustvee linnas
3. Loodusainete õppeklassi avamine Mustvee
koolis
4. Tiheda lasteaiahoone
rekonstrueerimistööd
5.Võtikvere – Mustvee
teelõigu rekonstrueerimine
6. Mustvee valla aastapäeva matk Mustvee –
Avinurme
7. Jahtklubi hoone avamine Mustvees

Uue koolijuhi mõtted
Alates selle aasta veebruarist
on Voore põhikooli direktorina
ametis Kalle Kolberg.
Olen Palamuselt pärit ning
mulle on väga hästi meelde jäänud „Kevade” alguslause „Kui
Arno isaga koolimajja jõudis,
olid tunnid juba alanud.”
Voore kooli ajalukku saab
aga kirjutada peatüki, mis algab sõnadega: „Kui Kalle oma
ideedega Voorele jõudis, olid
õpetajad nende elluviimist juba
alustanud.”
Mulle meeldib väga, et esimeses klassis on harjumuspäraste matemaatika ja eesti
keele tundide asemel üldõpe.
Lahti seletatuna tähendab
see seda, et pole enam eraldi
matemaatikatundi, kus tegeletakse ainult „kuivade”
arvudega. Lugemise ja arvutamise oskust saab rakendada
ka loodusõpetuses ning isegi
kehalises kasvatuses.
Tegelikult toimub ainetevaheline integratsioon kõikides
koolides, kuid Voore esimeses
klassis ei ole enam tunnid rangelt „mata” ja „eta” vahel ära
jaotatud. Iga õpilane on andekas omamoodi. Mõni on kiire
peastarvutaja, mõni kirjutab
huvitavaid kirjandeid, keegi
laulab nagu Caruso ja keegi
uisutab nagu Alusalu. Minu
jaoks ei ole oluline, et protsentülesannet peab õppima ning
oskama lahendada 6. klassis.
Seda võivad edukalt teha ka
lapsed, kes oma vanuse järgi
kuuluksid kolmandasse klassi.
Peaasi, et põhikooli lõpuks see
selge on.
Uue juhi saabumisel ilmselt
oodatakse või siis kardetakse

kõikvõimalikke muudatusi.
Kuna asusin ametisse kooliaasta keskel, siis oli tööga
juba alustatud ning ühiskonna
arengust tingitud eripärasid ka
arvestatud. Seega laias plaanis
ei juhtu midagi erilist, vaid
jätkame õpilaste arendamist,
kasutades kõiki oma teadmisi
ning võimalusi.
Oma isiklike oskuste ja kogemuste baasilt alustasin tööd IT
huvilistega.
Leidsin koolimajast ajale
jalgu jäänud arvutid ja kohe
leidus mõni õpilane, kellele pakkus huvi „karu kõhtu”
vaadata. Siit tuleb üleskutse
kõikidele piirkonna elanikele.
Kui teil on kapi- või garaažinurgas mõni vana või
mittetöötav arvuti, siis võite
selle julgesti meie „häkkerite” kätte toimetada. Kindlasti
annab nendest kokku ehitada
seadmeid, millega saavad vanaemad-vanaisad kodulehelt
ja facebookist vaadata, mida
nende lapselapsed Voore koolis
on saavutanud. Selle grupi tegemistega on oodatud liituma
ka need, kellel otsest sidet meie
kooliga enam ei ole või siis veel
ei ole.
Täpsemat infot jälgige veebist või helistage/kirjutage
5697 5965; kalle@voorepk.
edu.ee
Kuna mulle meeldivad inimesed, kes targutamise asemel
tegusid teevad, siis selleks
korraks aitab minu heietustest.
Rohkem infot leiab kooli
kodulehelt.
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В бюджет волости Муствеэ на 2019 год входят все доходы, расходы, вся
инвестиционная деятельность и все финансовые сделки за бюджетный
год. При составлении бюджета исходили из принципов составления
государственного бюджета на 2019 год: в первую очередь, ответственная
и консервативная бюджетная политика.
При составлении бюджета была проделана большая работа: осенью
сформировали комиссию из волостного старейшины, руководителей
сфер, председателя волостного совета и председателей комиссий волостного совета. В октябре комиссия начала просматривать бюджеты,
составленные волостной управой и волостными учреждениями. Руководители учреждений приходили на заседания и знакомили со своими
бюджетами, затем комиссия производила купюры, необходимые для
балансирования бюджета. После этого к просмотру бюджета приступили
комиссии волостного совета. Комиссия по развитию и бюджету внесла
дополнительные предложения для улучшения бюджета. Бюджет на 2019
год хорош, но нам нужно как следует напрячься, если в будущем мы
хотим хорошо жить. При составлении бюджета на 2020 год мы должны
будем быть еще экономнее и консервативнее.
При планировании расходов бюджета на 2019 год было несколько
изменений, которые влияют на все сферы деятельности. Во-первых,
минимальная ставка заработной платы (минимальная зарплата) в 2019
году при занятости на полное рабочее время составляет 540 евро, для
сравнения, в 2018 году она составляла 500 евро, а в 2017 году 470 евро в
месяц. Во-вторых, с 1 января этого года минимальная ставка заработной
платы при занятости на полное рабочее время учителя основной школы
и гимназии составляет 1 250 евро в месяц, для сравнения, в 2018 году
она была 1 150 евро в месяц. В третьих, минимальные ставки зарплаты
учителя дошкольного детского учреждения составляют 90% и 100% от
минимальной ставка учителя общеобразовательной школы, в 2018 году
она была 85%. В четвертых, минимальные ставки учителя музыкальной
школы составляют 978 и 840 евро в месяц. С 2018 года учреждениям
местного самоуправления выделяется 11,84% от дохода-брутто от подоходного налога.
Доходы от основной деятельности по бюджету волости Муствеэ в 2019
годы составят 7 939 412 евро, а расходы – 7 871 106, финансовые сделки – 1
975 179 евро, а инвестиционная деятельность – 3 429 482 евро. Доходы в
2019 году, в сравнении с годом ранее, вырастут на 349 319 евро, т.е. 4,60%.
Расходы увеличатся на 543 977, т.е. 7,42%. При планировании доходов от
основной деятельности исходили из фактических поступлений в 2018
году, изменения численности детей и прогнозов Министерства финансов на следующий год, а также отчислений из Фонда выравнивания и
поддержки (Тasandus- ja toetusfond).
На 2019 год запланированы следующие инвестиции на сумму
4 111 066 евро:
1. Софинансирование строительства пожарного депо MTÜ Avinurme
Pritsimeeste Selts в Авинурме – 30 000 €.
2. Софинансирование реновации трасс котельной Авинурме – 46 500 €.
3. Реконструкция дорог и улиц – 1 007 205 €, в т.ч.:
• велосипедная дорожка Муствеэ-Касепяэ – 764 210 €, в т.ч. софинансирование 114 632 €;
• ремонт висячего моста города Муствеэ – 15 000 €;
• содержание волостных дорог – 227 995 €.
4. Софинансирование реновации южного мола Муствеэского порта
– 64 592 €.
5. Софинансирование проектов водоснабжения и канализации AS
Emajõe Veevärk – 347 391 €.
6. Снос многоквартирного дома Ульви – софинансирование 5 000 €.
7. Закупка обстановки Центра здоровья Муствеэ – 80 500 €.
8. I этап реновации музея Причудья – 66 000 €, в т.ч. софинансирование 34 000 €.
9. Софинансирование реконструкции Музея Калевипоэга SA
Kalevipoja Koda – 363 657 €.
10. Выкуп права на застройку Гимназии Авинуррме – 1 023 121 €.
11. Софинансирование реконструкции Основной школы Лохусуу
– 37 500 €.
12. Реконструкция Основной школы Вооре – 1 000 000 €.
В целях произведения инвестиций запланировано взятие кредита на
сумму 2 205 000 €, оставшаяся сумма покрывается за счет ликвидных
средств и проектных дотаций.
Результат основной деятельности за 2019 год запланирован на сумму
68 306 €. Остаток кассы/банка на 31.12.2019 г. запланирован на сумму
687 629 евро.
Принятый волостным советом бюджет можно найти на сайте волости
mustveevald.kovtp.ee.

Hajaasustuse programm 2019
Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste
vastuvõtt algab 11. märtsil.
Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates
01.01.2019 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas
majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6 500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33%.
Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele või teenuskeskusesse hiljemalt 13. maiks 2019.
Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:
• Aive Tamm – Mustvee vallamaja (Tartu tn 28), tel: 5309 0915, epost: aive.tamm@mustvee.ee
• Julia Guž (venekeelne nõustamine) – Kasepää teenuskeskus, tel:
5309 8935, e-post: julia.guz@mustvee.ee
• Merle Kruus – Saare teenuskeskus, tel: 776 2031, e-post: merle.
kruus@mustvee.ee
• Imbi Kaarama – Avinurme teenuskeskus, tel: 529 8874, e-post:
imbi.kaarama@mustvee.ee
• Jana Iort (ehitusküsimused) – Mustvee vallamaja (Narva mnt 16),
tel: 5199 6520, e-post: jana.iort@mustvee.ee
Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel.

Mustvee Valla TEATAJA

Ilmub 2019. aastal üks kord kuus (välja arvatud juuli) 11.04., 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

Mustvee valla 2019. aasta
eelarvest

Mustvee valla 2019. aasta eelarve koosneb eelarve aasta kõikidest
tuludest, kuludest, investeerimistegevusest ning finantseerimistehingutest. Eelarve koostamisel
on lähtutud 2019.a. riigieelarve
koostamise põhiprintsiipidest –
eelkõige vastutustundlikust ja
konservatiivsest eelarve poliitikast.
Eelarve kokkupanemisel on
tehtud palju tööd. Sügisel moodustati komisjon, kuhu kuulusid
vallavanem, valdkondade juhid,
volikogu esimees ja volikogu komisjonide esimehed. Komisjon
hakkas oktoobris läbi vaatama
vallavalitsuse ja valla asutuste
kokku pandud eelarveid. Asutuste juhid käisid koosolekutel
oma eelarveid tutvustamas ning
komisjon tegi seejärel vajalikud
kärped, et eelarve tasakaalu viia.
Järgmisena hakkasid eelarvet üle
vaatama volikogude komisjonid.
Arengu- ja eelarvekomisjon tegi
täiendavaid ettepanekuid, et eelarvet paremasse seisu viia. 2019.
aasta eelarve on hea, aga meil
tuleb veel palju pingutada, kui tahame tulevikus hästi elada. 2020.
aasta eelarve koostamisel peame
olema veel kokkuhoidlikumad ja
konservatiivsemad.
2019. aasta eelarve kulude plaanimisel oli mitmeid muudatusi,
millest on mõjutatud kõik tegevusalad. Esiteks – töötasu alammäär
(miinimumpalk) on 2019. aastal
täistööaja korral 540 eurot, võrdluseks 2018. aastal oli see 500 eurot
ja 2017. aastal 470 eurot kuus.
Teiseks – põhikooli ja gümnaasiumi
õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral on alates
selle aasta 1. jaanuarist 1 250 eurot
kuus, võrdluseks 2018. aastal oli
see 1 150 eurot kuus. Kolmandaks
– koolieelses lasteasutuses töötava
õpetaja töötasu alammäärad on
90% ja 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. 2018.
aastal oli number 85%. Neljandaks
– muusikakoolis töötava õpetaja
töötasu alammäärad on 978 ja 840
eurot kuus. Alates 2018. aastast
eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele 11,84 % tulumaksu
brutotulust.
Mustvee valla 2019. a eelarve
põhitegevuse tulud on 7 939 412
eurot ja kulud 7 871 106 eurot,
finantseerimistehingud 1 975 179
eurot ja investeerimistegevus 3 429
482 eurot. Tulud kasvavad 2019.
aastal võrreldes 2018. aastaga 349

319 eurot ehk 4,60 % võrra. Kulud
suurenevad 543 977 eurot ehk
7,42% võrra. Põhitegevuse tulude
planeerimisel on lähtutud 2018. a
reaalsetest laekumistest, laste arvu
muutustest ja rahandusministeeriumi prognoosidest järgnevaks
aastaks ning 2018. a tasandus- ja
toetusfondi eraldistest.
2019. aastal on planeeritud järgmised investeeringud kogusummas
4 111 066 eurot:
1. MTÜ Avinurme Pritsimeeste
Seltsi Avinurme depoo ehituse
kaasfinantseering – 30 000 €.
2. Avinurme Katlamaja trasside
renoveerimise omaosalus – 46
500 €.
3. Teede ja tänavate rekonstrueerimine 1 007 205 €, sh:
• Mustvee-Kasepää kergliiklustee – 764 210 €, sh omaosalus 114 632 €
• Mustvee linna rippsilla remont – 15 000 €
• valla teede korrashoid – 227
995 €.
4. Mustvee sadama lõunamuuli
renoveerimise omaosalus – 64
592 €.
5. AS Emajõe Veevärk vee- ja
kanalisatsiooniprojektide omaosalus – 347 391 €.
6. Ulvi korrusmaja lammutamine – 5 000 € omaosalus.
7. Mustvee Tervisekeskuse sisustuse ostmine – 80 500 €.
8. Peipsimaa muuseumi renoveerimise I etapp – 66 000 €, sh
omaosalus 34 000 €.
9. SA Kalevipoja Koda Kalevipoja Muuseumi rekonstrueerimise
omaosalus – 363 657 €.
10. Avinurme Gümnaasiumi
hoonestusõiguse väljaostmine – 1
023 121 €.
11. Lohusuu Põhikooli renoveerimise omaosalus – 37 500 €.
12. Voore Põhikooli rekonstrueerimine – 1 000 000 €.
Investeeringute teostamiseks
on plaanis võtta laenu summas 2
205 000 €, ülejäänud summa on
kaetud likviidsete vahendite ja
projektitoetustega.
2019. a põhitegevuse tulem on
planeeritud 68 306 €. Kassa/panga
jääk 31.12.2019. a on planeeritud
687 629 eurot.
Volikogu poolt vastuvõetud
eelarve on leitav valla kodulehelt:
mustveevald.kovtp.ee.
HANNES SOOSAAR,
Arengu- ja eelarvekomisjoni
esimees

Программа рассредоточенного
поселения 2019 г.

Волость Муствеэ продолжает участвовать в программе рассредоточенного поселения. Прием ходатайств начнется 11 марта.
Срок представления ходатайств – 13 мая 2019 г.
Цель программы состоит в обеспечении хороших условий проживания семьям, живущим в районах рассредоточенного поселения, и,
посредством этого, в поддержании стабильного количества жителей
в сельских районах с рассредоточенным поселением. Ходатайство
можно представлять на сооружение систем водоснабжения и канализации, подъездных путей и автономных систем электроснабжения.
О субсидии могут ходатайствовать физические лица, которые по
данным Регистра народонаселения не позже чем с 01.01.2019 г. и до
окончания договора о поддержке постоянно проживают в хозяйстве,
ходатайствующем о субсидии.
Максимальная сумма субсидии по программе – 6 500 евро на
одно хозяйство. Самофинансирование ходатая должно составлять
не менее 33%.
Ходатайства с дополнительной документацией следует представить в волостную управу Муствеэ или Центр услуг не позднее 13
мая 2019 г.
Дополнительную информацию представляют и помощь в
оформлении ходатайства оказывают:
• Айве Тамм – волостной дом Муствеэ (ул. Тарту 28), тел.: 5309
0915, э-почта: aive.tamm@mustvee.ee
• Юлия Гуж (консультации на русском языке) – Центр услуг Касепяэ, тел.: 5309 8935, э-почта: julia.guz@mustvee.ee
• Мерле Круус – Центр услуг Сааре, тел.: 776 2031,
э-почта: merle.kruus@mustvee.ee
• Имби Каарама – Центр услуг Авинурме, тел.: tel: 529 8874,
э-почта: imbi.kaarama@mustvee.ee
• Яна Йорт (вопросы по строительству) – волостной дом Муствеэ
(Нарва мнт. 16), тел.: 5199 6520, э-почта: jana.iort@mustvee.ee
Более точные условия представления ходатайств и вспомогательные материалы на сайте RTK.
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VALLAVOLIKOGUS ja
vallavalitsuses
Vallavolikogus 6. veebruaril
Istungist võttis osa 16 volikogu
liiget
• Kuulutati välja vallavanema
kandidaadi konkurss ning moodustati 5 liikmeline komisjon,
kuhu kuulusid vallasekretär,
Aivar Saarela, Ljudmilla Smirnova, Ülle Rosin, Hannes Soosaar
• Valiti rahvakohtunikukandidaadid – Ülle Rosin, Tiina Tuur, Rita
Kivisaar
• Vallavalitsuse infos andis ülevaate vallavanema asendaja Enn
Kurg
Vallavolikogus 6. märtsil
Istungist võttis osa 21 volikogu
liiget
• Vallavanema valimine – A. Saarela andis ülevaate kandidaatidest ja komisjoni tööst
Vallavanema kandidaadid Aivar
Lainjärv ja Märt Kraft tutvustasid ennast, volikogu liikmed
esitasid küsimusi. Salajase
hääletuse tulemusena osutuks
valituks Märt Kraft 13 poolthäälega, Aivar Lainjärv sai 7 häält
(volikogu liige U. Tross taandas
hääletusest). Märt Kraft asub
tööle 26. märtsil ja tema töötasuks saab 3 000 eurot
• Mustvee valla 2019. aasta eelarve kinnitamine – H. Viiberg ja
H. Soosaar. 2019. aasta eelarve
võeti vastu 20 poolthäälega
• Kiideti heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019–2022
• Riigihanke „Soojusenergia
müük Mustvee vallas Mustvee
linna, Avinurme aleviku ja Kääpa küla kaugküttepiirkonna
tarbijatele“ pakkumuse heakskiitmine – ettekandja Enn Kurg
Pakkumus ei saanud volikogus
heakskiitu
• Otsustati vallavanema asendajale tasu määramine
• Kinnitati volikogu alatiste komisjonide tööplaanid
• Algatati detailplaneeringu koostamine Omedu külas Robi katastriüksusel hooajalise elamu
rajamiseks
• Tunnistati peremehetuks Mustvee linnas 2/5 mõtteline osa
Pihkva tn 65 asuvast elamust
• Kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad Mustvee vallas
• Spordivaldkonna infot andis
Mustvee Valla Spordikeskuse
juhataja Tiit Tammaru
• Vallavalitsuse infos andis ülevaate Mustvee valla 2019 a. planeeritavatest investeeringutest
ja 2019 hangetest vallavanema
asendaja Enn Kurg
Järgmine vallavolikogu istung 27.
märts kell 14.00
Vallavalitsuses 14. veebruaril
• Väljastati kasutusluba Voore külas Raamatu kinnistule rajatud
päikeseelektrijaamale
• Otsustati katastriüksuste lähiaadresside muutmine
• Eelnõu volikogule esitamiseks –
Omedu külas Robi katastriüksuse detailplaneeringu koostamise
algatamine hooajalise elamu
rajamiseks
• Ehitise peremehetuks tunnistamine – volikogu eelnõu
• Otsustati katastriüksuse jagamine
• Maaüksuste koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine ning
arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmise kohta
• Väljastati luba Mittetulundusühingule Peipsi-Alutaguse Koostöökoda kalapüügi võistluse

•
•
•
•
•
•
•
•
•

korraldamiseks Tammispää lautrikohas 09.03.2019. a
Anti nõusolek puude mahavõtmiseks
Algatati Lohusuu Kooli arengukava koostamine
Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne
Anti garantiikiri tänavakunstifestivali Rural Urban Art
omaosaluse garanteerimiseks
Otsustati sotsiaalruumi üürile
andmine
Otsustati munitsipaaleluruumi
üürile andmine
Otsustati munitsipaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
Otsustati anda välja auhind
Mustvee Valla Aasta Tegu 2018
Esindaja määramine ametiühingusse

Vallavalitsuses 21. veebruaril
• Otsustati koduteenuse osutamine
• Otsustati sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Lõpetati sotsiaaleluruumi kasutamise üürileping
• Lõpetati hooldus ja hooldajatoetuse maksmine
• Otsustati teraapiateenuse maksumuse kompenseerimine
• Määrati hooldajatoetus
• Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks Avinurme kanuuretke
korraldamiseks
• Väljastati kasutusluba Voore külas Koolimaja kinnistul paiknevas koolihoones ümberehitatud
lasteaiaosa kasutamiseks
• Väljastati ehitusluba Mustvee
linnas Jõe tn 23a asuvate elamu
ja kõrvalhoone osaliseks lammutamiseks
• Kinnitati hinnapakkumine ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamiseks
• Vabastati korraldatud jäätmeveost
• Anti nõusolek elektrivõrgu väljaehitamiseks, omamiseks ning
kasutajal lasuva elektrivõrgu
arendamiskohustuse täitmise
tagamiseks, elektriliinide remontimiseks, hooldamiseks,
asendamiseks, kasutamiseks,
kasutusse andmiseks ja muul
viisil ekspluateerimiseks elektrivõrgu talitluse tagamise eesmärgil Mustvee linnas
• Esitati vaideotsus vaide tagastamise kohta
• Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne
Vallavalitsuses 28. veebruaril
• Alla lihthanke piirmäära jääva
hanke korraldamine majandusaasta aruande audiitori määramiseks „Mustvee valla 2018. a
ja 2019. a konsolideerimisgrupi
majandusaasta aasta aruanne
auditeerimine“
• Lõpetati hooldus ja hooldajatoetuse maksmine
• Määrati hooldaja ja hooldajatoetus
• Lõpetati sotsiaaleluruumi kasutamise üürileping
• Vabastati korraldatud jäätmeveost
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluse rahuldamata jätmine
• Mustvee vallavalitsuse
07.02.2019 korralduse nr 74
muutmine
• Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise
komisjon
• Volikogule kinnitamiseks eelnõu
– Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee
vallas.

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.
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Osalemine projektis
“Tööle kaasa”
Ettevõtlikkuse edendamiseks
korraldab Kaubandustööstuskoda projekti “Tööle kaasa”. Juba
teist aastat osalevad meie kooli
õpilased antud projektis. “Tööle
kaasa” on ettevõtte külastusele
ja töövarjule sarnane praktiline
õppepäev oma vanema töökohas. Tänavu olid osalejad juba
nooremad. nimelt said osaleda selles projektis kõik soovi
avaldanud õpilased alates 1.
klassist. Lastel oli meeldiv võimalus tutvuda oma vanemate
või sugulaste igapäevatööga.
Meie kooli 1. klassi õpilased olid
oma vanemate töö juures ja nii
osales Emma oma ema Kady töö
juures Karete Konsumis. Emma
sõnul on ema töö väga tähtis,
sest kliendid saavad tänu temale
süüa osta. Ustus käis isa Taavoga
Jõgeva Malevas. Ustus arvab, et
isa töö tähtsus seisneb selles, et
ta kaitseb Eestit. Andre isa töötab oÜ Jõgeva Kinnisvara JKV-s
harvesteri operaatorina, tema
tööpäevad mööduvad metsas.
Millistes töökohtades käisid
aga iii kooliastme õpilased?
Meribel käis Tallink Grupp
AS-s tutvumas reisikonsultandi
tööga. Selle töö tegemisel pidas
Meribel oluliseks võõrkeelte
oskust, kuid kasuks tuleb kiirus,
head organiseerimisoskused
ja väga hea suhtlemine. Karl
Joosep vaatles isa tööd AS-is
TREV Grupp. Selle päeva tööülesandeks oli jälgida kogu piirkonna teedel helkurpostide korrasolekut ja vajadusel asendada
purunenud postid. Karl Joosepi
arvates teeb isa väga vajalikku
tööd, tänu talle on enamus piir-

konna teid korras. Jürgenil oli
huvitav väljakutse. Kuna talle
meeldib väga tehnika, leppis ta
kokku onuga, et külastada ettevõtet Teguri Autoremont. onu
töötab töökoja meistrina. See
töö eeldab head suhtlemisoskust
ja planeerimisvõimet. Samuti
on oluline kiirus, kuna pidevalt
tuleb tegeleda varuosade tarnimisega.
Kaspar sai kätt harjutada venna ingomari juures K-Rauta
ehituspoes. Kaspari arvates on
vaja selle töö juures head mälu,
tuleb olla abivalmis, vajalik on
ka hea füüsiline vorm.
Kaila käis ema Üllega koos
kaupluses Rõõmulaegas oÜ.
Kaila arvates peab ema olema
kiire sõbralik ja väga hästi suhtlema. Emal tuli tegeleda kauba
hindamise ja väljapanemisega.
Õpilastele meeldis töövarjupäev ja kuigi oldi ka varem
tööl kaasas käidud, ei osatud
varasemalt nii põhjalikult vanemate ja sugulaste tööd jälgida.
Koolist kaasa võetud töölehed
aitasid paremini tundma õppida töömaailma ja aru saada
õppimise vajalikkusest. Täname
eelpool nimetatud ettevõtteid
ja vanemaid Andre Tross, Kady
Kuusik, Taavo Araste, Andres
Joost, Ülle Rohtla ning tänud
ingomar osokinile, Argo Torile
ja Sirli Torile Voore Põhikooliga
koostöö tegemise eest. Läbi teie
saime väärtustada erinevate
eluvaldkondade ja tööde tähtsust
ühiskonnas.
MARE MAASiK,
Voore põhikooli
ettevõtlusõpetaja

Uudiseid spordikeskuselt
Sellest aastast tahaksime
hakata jagama lugejatega ka
Mustvee Valla Spordikeskuse
tegemisi. Kõik ikka selleks,
et vallarahvas leiaks rohkem
põhjust meie spordirajatisi
külastada.
Seekord tulevad jutuks muudatused Mustvee linna spordihoones. oleme võtnud sihiks
pakkuda paremat huvitegevust
noortele, kes tahavad lihtsalt
peale tunde liikuda, ning ka
neile kes tahaksid tegeleda
mõne spordialaga rohkem ja
saavutada tulemusi. oleme
plaani võtnud treenerite kvalifikatsiooni tõstmise ja seeläbi
treeningute parema läbiviimise.
Püüame ka valla poolt toetada
just treenerite eneseharimist
ja täiendamist. oleme sihiks
võtnud arendada neid spordialasid, mis meil täna töös
on, saalihoki, võrkpall ja tuua
juurde võimalusel veel ala või
paar. info meie treeningute
kohta on kirjas Spordikeskuse
kodulehel www.spordikeskus.
mustvee.eu, kus lisaks Mustvee
linna treeningutele on kirjas ka
treeningud Avinurmes, Voorel
ja Lohusuus. Treeningutele on
oodatud kõik Mustvee valla
noored sõltumata elukohast.
Treenerid jagavad infot vanusegruppide kohta jne.
Lisaks noorte huvi ja treeningtegevusele oleme avardamas ka täiskasvanute sportimisvõimalusi. Selleks oleme
Mustvee Spordihoones teinud
n-ö „Avatud ajad“ vallarahvale.
info spordihoones toimuva kohta ja saaligraafikud on üleval
meie kodulehel. Samuti tulge
meie sõbraks Facebookis.

nii näiteks võivad huvilised
tulla mängima
saalihokit esmaspäeviti
kella 18.30–20.00,
indiacat teisipäeviti
19.00–20.30 ja reedeti
18.00–19.30,
korvpalli kolmapäeviti
17.00–18.30,
jalgpalli kolmapäeviti
18.30–20.30,
võrkpalli neljapäeviti
17.00–18.30.
Uue alana oleme spordihoonesse maha jooninud sulgpalliväljakud. Kuni aprilli alguseni
saab mängida ühel väljakul ja
seda reedeti 18.00–19.30.
Kui saabuvad kohale ka ülejäänud kahe väljaku varustused, siis saab kokku mängida
kolmel väljakul. Avatud aegadel
on oodatud treenima täiskasvanud ja noored alates 15. eluaastast. Alla 14 eluaasta noored
saavad treenida ainult treeneri
või lapsevanema juuresolekul.
Treening avatud ajal maksab 2
eurot kord.
Meie kodulehel on kirjas
erinevad treenimisvõimalused
ka Avinurmes. Püüame jätkuvalt ühtlustada ja laiendada
sportimisvõimalusi meie valla
elanikele ja seeläbi tuua inimesi
rohkem spordi juurde, samuti
noori arvutite juurest eemale.
Hoiame lehelugejaid kursis
meie tegemistega ka edaspidi.
Jälgige meid Facebookis ja meie
kodulehel www.spordikeskus.
mustvee.eu.
Mõnusat sportimist!
TiiT TAMMARU,
Mustvee Valla Spordikeskus

MTÜ Avinurme Pritsimeeste Seltsi
tegemistest ja tulevikuväljavaadetest
Möödunud, 2018. aasta oli
MTÜ Avinurme Pritsimeeste
Selts (APS) kuues tegutsemisaasta. Seltsi asutamiskoosolek
toimus 26.09.2012. mittetulundusühingute registrisse kanti
16. oktoobril 2012. a., vajaliku
väljaõppe läbimine ja varustuse
saamine võttis aga aega. Esimene valvekord oli 10. märtsil
2013-ndal aastal. Algusest peale
on juhatuse liikmed olnud Ants
Rummel ja Toomas Tooming.
APS-i algusaastatel 2013–2014
oli valvegraafikus 24 meest,
lisaks veel mõned varumehed.
Tänavu on graafikus olnud 16
meest. Seega viie aastaga on
valvesolevate meeste arv kahanenud täpselt kolmandiku võrra.
Tendents on ilmne. Mehed ei ole
seltsi liikmete nimekirjast kadunud, aga valvest on loobutud.
Umbes pooled valvesolevatest
meestest kas elavad või käivad
tööl väljaspool Avinurmet (5
või rohkem kilomeetrit). Viimane uus mees lisandus APSi valvegraafikusse 2013-nda
aasta sügisel. 2018-ndal aastal
lisandus APS-i liikmete hulka
ka kaks naist, kes läbisid kõik
päästjale vajalikud koolitused,
nemad aga praegu valves ei ole,
vaid aitavad muul moel seltsi
tegemistele kaasa.
Ülevaate 2018-ndal aastal
APS-ile tulnud väljakutsete alusel väljasõitmiste arvust (õnnetuste liikide lõikes) ja nendel
töötanud vabatahtlike päästjate
töötundide arvust saab juuresolevast tabelist.
Metsatulekahjude puhul on
sündmuste arv väljasõitude
arvust väiksem, kuna tihti on
selliste tulekahjude puhul veel
ka korduvväljakutsed.
Juba traditsiooniliselt oldi
väljas ühe päästeauto ja oma
telgiga Avinurme tünnilaadal,

Sündmuse liik
Metsa- ja
maastikutulekahjud
Tulekahjud hoonetes
Tulekahjud alajaamades
Liiklusega seotud
sündmused
Muude ohtude
likvideerimine
KOKKU:

kus pakuti huvilistele võimalust
tutvuda päästeautoga ja jagati
päästealast infot.
noorte päästealast väljaõpet ja
tegevusi veavad APS-is ivar ilves
ja Piret Haav. Tegeletakse kahes
vanuses noorte päästjate ringiga.
2017. aasta oktoobrist viidi läbi
erinevaid ohutusalaseid tegevusi: meisterdati helkureid ja
küpsetati nt suitsu- ja vingugaasiandurite kujulisi piparkooke,
mis viidi Avinurme Gümnaasiumi jõululaadale. Seal jagati ka
ohutusalast infot.
Külla on kutsutud ohutusala
spetsialiste, kes aitasid läbi viia
erinevaid õppusi noortele esmaabi, liikluse, pommiohutuse jm
aladel. Avinurme ujulas toimus
koos lastevanematega veeohutuspäev, kus pinnaltpäästeõpet
viisid läbi Jõgeva kutselised
päästjad. Korraldati väljasõit
Tartu Häirekeskusesse, tagasiteel
külastati Jõgeva kutselist komandot ja tutvuti nende tööga.
Talvisel veeohutuspäeval käidi
Purtses, kus korraldati professionaalne õpe, kuidas ohutult jääl
liikuda ja õnnetuse korral käituda, kuidas päästa kannatanu
jääaugust. Koos noorte päästjate
lastevanematega korraldati vastlapäeva takistusraja läbimine,
kus kasutati tuletõrjespordi elemente ning õpiti ohutult looduses liikuma. Pärast söödi suppi ja
vastlapäevateemalisi pannkooke.
Kahe võistkonnaga osaleti
Rõngus noorteringide päästealasel võistlustel. Sellel üle-eestilisel
võistlusel saavutati 5. ja 6. koht.
Ringijuhendajad tänavad kõiki
lapsevanemaid vastutulelikkuse
ja abi eest. Päris mitmel korral
on olnud vaja päästeringi lapsi
transportida nt Rõngusse ja
Purtse. Täname ka teisi koostööpartnereid: osaühingut Adraku
Transport, Päästeametit, Tartu

Sündmuste arv

Inimtunde

Kiirabi töötajaid, noorsoopolitseid ja teisi ennetustööga tegelevaid struktuuriüksusi.
Käesoleval aastal on plaanis
teha APS-i noorteringiga rahvusvahelist päästealast koostööd
Soomes.
Tuleohutusalast nõustamist
kodudes on erinevates külades
teinud Aare Kaldma, Jüri Ermelin ja indrek Tarum.
Erakordselt kuiva suve tõttu ei
jätkunud Avinurme-Ulvi piirkonnas kaevudes vett. APS-i liikmed
käisid paakautoga korduvalt veega täitmas nii tiike (sh kaladega
tiike) kui ka kaevusid, mille vett
joogiks ei kasutatud.
Tänu Jüri Morozovile käisid
kevadel APS-i esindajad Voore
Tuletõrje Seltsi liikmetega Poolas
niepolomice linna Vabatahtliku
Päästekompanii tegemiste ja
võimalustega tutvumas. Suvel
tegi niepolomice päästekompanii esindus eesotsas linnavolikogu esimehega vastukülaskäigu
Mustvee valda, kus muu hulgas
tutvuti ka Mustvee riikliku päästekomandoga.
Kuus aastat APS-i teenistuses olnud eakas tulekustutuspäästeauto Scania Lb81S (v.l.a.
1976) saadeti sügisel „pensionile”, kuna tehnilise ülevaatuse
läbimiseks vajaliku remondi
hinnapakkumine oli ca 12 000
€. Uueks põhiautoks osteti tunduvalt noorem Volvo FL 614
(v.l.a. 1987), mille maksumus
koos ostujärgse remondiga oli
veidi üle 5 000 €. Detsembris
paigaldati autole operatiivsidesagedustel töötavad raadiojaamad ning saadi Päästeametilt
alarmsõidukiluba. osteti veel
muid seadmeid ja väikevahendeid
põhitegevuse (s.o. tulekustutus-/
päästetööd inimeste ja nende
vara päästmiseks ning keskkonnakaitse) tarbeks.

Inimtundide arv ühe
väljakutse kohta

13
8
4

305,5
79,5
21

23,5
9,94
5,25

3

10,5

3,5

1
29

3
419,5

3,0
14,5

Mustvee valla poolt saadi
2018-ndal aastal tegutsemistoetust 2 000 €.
Kuidas edasi?
Meeste valvesolekust loobumisel on peamiseks põhjuseks
kiire reageerimise kohustus, mis
segab oluliselt meeste elukorraldust (st püüdu oma elu-olu
parandamiseks). Loobutud on
ka tervislikel põhjustel või seoses
õpingutega, aga need on olnud
üksikjuhtumid. Vabatahtlikuks
päästjaks olemisel, sündmustele
kiire reageerimise kohustusega,
ei nähta motivatsiooni, paljast
missioonitundest jääb väheseks.
Seega on päästevõimekuse
jätkusuutlikkuse tagamiseks
Avinurmes piirkonnas oluline
leida uusi toimemehhanisme ja
motivatsioonimeetodeid. Üheks
selliseks motiveerivaks teguriks
oleks uue multifunktsionaalse
päästehoone kasutamise võimalus.
Uue päästehoone ehitamise võimaluste otsimisega on
tegeletud mitu aastat. Kolm
rahastamistaotlust viimaste aastate jooksul ei ole tulemust
andnud. Aga nagu ikka – millegi ebaõnnestumine avab uusi
võimalusi. Aasta alguses selgus,
et peagi vabaneb Avinurme autoteeninduse hoone. Veebruaris
toimunud APS-i üldkoosolekul
kiideti heaks mõte osta vabanev
hoone ja arendada selle baasil
lisaks päästeteenustele ka muid
teenuseid, mida kohapeal ei
ole ja mis on seltsi liikmetele
või partneritele jõukohased (on
ju seltsi liikmed saanud lisaks
tulekustutamisele päris mitmekülgse väljaõppe, sh eritehnika
kasutamiseks).
Tänaseks on sõlmitud eelleping autoteeninduse hoone
praeguse omaniku ja APS-i vahel. Hoone ostu ja hilisema
APS-i vajaduste jaoks kohandamise rahastamine on plaanitud järgmistest allikatest: seltsi
omavahenditest (vajadusel ka
laenuvõtmine), valla eelarvest,
riigieelarvest Päästeameti kaudu, erinevatest programmidest ja
fondidest, kaasfinantseerijatelt
(kelleks on arvestatud kohalikud
ettevõtjad/eraisikud).
Loodetavasti toovad uued võimalused seltsile juurde ka uusi
tegusaid liikmeid.
RAiVo REiSEnbUK,
MTÜ Avinurme Pritsimeeste
Selts liige
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„Vaimne ja kultuuriline pärand.
Ikoonimaalija Pimeni elulugu“

Mustvee valla noortekeskuse
Lohusuu noortetoa tegemised
Alustasime oma kuud jätkukoolitusega. Koos Lohusuu
Vabatahtliku Päästeüksusega
õpetati noori tegema jäänaaskleid. Nüüd on noortel, kes jääle
lähevad kaasa võtta ka eneseabi
vahend, mille nad ise tegid
ja mille tegemist õpetas neile
Toivo Kivi ning materjalidega
toetas Päästeamet.
Olime külas Raja noortekas
kus ENTK tutvustas meile „Nopi
Üles” projekti ja selle võimalusi, mille peale ka meie noortel
mõtted liikuma hakkasid ning
loodame ka projektini jõuda.
Laiuse mäel käisime ja vallutasime selle, ilm küll väga meid
ei soosinud aga nautisime mäge
täiega. Oli ju olemas mägi, lumi
ja hea seltskond.
Mustvee noortekas pidasime
ühe vahva sõbrapäeva õhtu, saime uusi tuttavaid ja kohtusime
juba vanade tuttavatega, suured
tänud Mustvee noortetoale.
Räpinas käisime aianduskooliga tutvumas, siinkohal suur
tänu kindlasti koolile, kus tutvustatigi ka aiandit. Kadedust
tekitas, sest neil on aiandis ikka
täiesti kevad juba. Seda lilleõitemerd mida me nautida saime.
Kool tutvustas oma võimalusi
õppimiseks ja kuidas nad tehniliselt arenevad. Ja tõime muidugi ära ka oma tomatitaimed, mis
meie hoolde „Tomatisõprade”
projektiga usaldati.
Kuu lõpetasime Narvakate
projekti „Скаут друг всем и брат

всякому другому скауту“,, need
olid ikka täiesti uskumatult vahvad
päevad, mis me Narvas veetsime.
Loodan, et noored ise kirjutavad sellest peale koolivaheaega
pikemalt, mulle isiklikult sai
osaks vägagi emotsionaalne,
silmaringi laiendav ja positiivne kogemus Narva Noorte
Meremeeste klubi noorte ja
juhendajatega.
Tänama pean ma meie Teenuskeskuse juhti Einar Hinnot,
kes pole kunagi keelanud transporti kui vaja noortega liikuda.
Veebruari jäi ka meie endi
sõbrapäeva töötuba, kus noored
said kipsist südameid värvida,
et neid sõpradele kinkida.
Kohtume noortega uutel vahvatel tegemistel ja üritustel.
Silma saab meie tegemistel peal
hoida facebookis (Lohusuu vabaajakeskuse grupis ja kinnises
grupis Lohusuu noored).
Infot saab lohusuunoortekas@gmail.com või tel 5691
0008.
KAIDI FOROSTOVETS,
Lohusuu noortetoa
noortejuht
Narvakate projekti rahastas
SA Archimedese Noorteagentuur

Kalevipoja Koja toimetused
märtsis
3. märtsil toimus Kääpal
vastlatrall. Kohal oli üle 50
inimese nii meie kandist kui
ka Tartust. Ilm oli imeilus ja
Tamme ratsutalu eesotsas Elviga pakkus mitmeks tunniks
kõigile põnevat tegevust. Sai
sõita hobusaaniga või poniga,
osaleda jõukatsumistel liulaskmises ja retrosuusatamises või
olla osaline teatevõistlusel.
Lisaks sai süüa hernesuppi ja
vastlakukleid.
Kes veel jõudis, sai ka uisud
alla panna ja meie liuväljal
liuelda.
Jätkuvalt on kõik näitlemishuvilised noored alates 12.
eluaastast oodatud näiteringi,
mis toimub Mati Tiku juhendamisel kolmapäeviti kell 17
rahvamajas.
Alates 17. märtsist on lastel
nüüd ka võimalus käsitööringi
tööst osa saada. Aili ootab kõiki
kooliealisi lapsi ja noori pühapäeviti kell 12 meisterdama.
Mida täpsemalt tehakse, seda
lepitakse juba koos kokku.
Käsitööring toimub rahvamaja II korrusel. Samas kohas
toimetavad ka jätkuvalt täiskasvanud käsitööhuvilised, kes
kogunevad pühapäeviti kell
10. Ja toimetavad nii kaua kui
jaksu on.
15. märtsil on rahvamajas

toimumas teatriõhtu. Assikvere
külateater esitab meile „Killukesi Kodavere mailt”. Pilet 3€.
20. märts – kevadine pööripäev ja kevadine rahvakoosolek. Alustame kell 18.00 ja
plaanis on arutada aktuaalseid
teemasid. Teeme ülevaate Kalevipoja muuseumi renoveerimisest, palume volikogu esindajal
teha kokkuvõtte valla teemadel
ja räägime kindlasti Kalevipoja
koja plaanidest.
Oodatud on osalema nii kohalikud kui ka kaugema kandi
inimesed.
24. märtsil kell 16 läheme
ühiskülastusele „Vanemuise”
teatrisse. Etenduseks valisime
komöödia „Elamise reeglid”.
Mõned soodushinnaga piletid
on veel saadaval, nii et olete
oodatud meiega ühinema.
25. märtsil kell 10.00 toimub
küüditamise 70. aastapäeva
tähistamine Kalevipoja Kojas,
mälestusmärgi juures.
Süütame küünlad, asetame
pärjad ja siis ootab kõiki kohvilaud rahvamajas. Viivi Lani esitleb enda koostatud uut trükist,
mis on 70 aasta möödumise
puhul koostatud.
ANNIKA ORAS,
SA Kalevipoja Koda
juhatuse liige

21. veebruaril avati Raja
vabaajakeskuses ikoonimaalija Pimen Sofronovi 120.
sünniaastapäevale pühendatud näitus.
Näituse korraldaja, Raja vabaajakeskuse juhataja ja MTÜ Peipsi Vene Kultuuriseltsi juht Valentina
Jazõkova rääkis meile järgmist:
“Meie suurele kaasmaalasele,
Tiheda külast pärit Pimen Sofronovile pühendatud näituse avamine
on ajastatud Eesti Vabariigi 101.
aastapäevale. See on omamoodi
kingitus Mustvee vallale ja meie
riigile, kuna sellist näitust korraldatakse Eestis esimest korda.
Sel viisil toome kodumaale tagasi
ühe sellise inimese nime, mis on
kuldsete tähtedega kirjas maailmakultuuri altaril. Elu on kujunenud
selliselt, et välismaal tuntakse teda
hoopis rohkem kui siin, kodumaal,
Eestis. Aga see olukord muutub paremuse poole, ja võime öelda küll,
et meie kandist pärit kuulsa mehe
mälestus on ja saab olema hoitud.
Praegu käib Mustvee vallavalitsuse
ja Peipsiveere guprogrammi toetusel töö P. Sofronovi muuseumi loomise projekti kallal Tiheda külas.
Praegune näitus on tegelikult suure
töö algus kuulsa eelmise aastasaja
kunstniku-ikoonimaalija mälestuse
jäädvustamisel”.
Mida me teame Sofronovist kui
ikoonimaalijast ja kui inimesest?
Ta sündis 9. septembril 1898.
aastal Peipsi järve äärses Tihhotka
(Tiheda) külas. Juba lapsepõlves
ilmnes tema joonistamise anne.
Alates 12. eluaastast õppis ta
ikoonimaalikunsti Rajuša (Raja)
vanausupalvelas. Pimeni vaimne
juht ja ikoonimaalikunsti õpetaja
oli Gavriil Frolov. Oma 60aastasel

loometeel religioosse kunsti alal
töötas ta paljudes kohtades välismaal: Riias, Belgradis, Pariisis, Vatikanis, Roomas, New Yorgis, Trentonis, Brooklynis, Sürakuusal jne.
Ta maalis ja restaureeris ikoone,
õpetas ikoonimaali ka andekatele
mõttekaaslastele. Rooma Paavsti
tellimusel aastatel 1939–1941
Sofronovi maalitud 56 ikooni asuvad Vatikanis. Alates 1947. kuni
1973. aastani elas ja lõi Sofronov
oma religioosse kunsti šedöövreid
Ameerikas.
Jumalale sedavõrd meelepäraste
teenete eest tunnustati kunstnikku
paljude erinevate riikide kõrgete
autasudega. Nende seas oli Kreeka
Püha Dionysose kolmeastmeline
orden, millega kaasnes vastuvõtmine õukonda.
1969. aastal käis Sofronov Eestis
ja viibis kodukandis Peipsimaal,
kohtus sugulastega Tartus ja Tallinnas ning külastas vanemate ja
oma õpetaja Gavriil Frolovi haudu
Tihedal.

Vanemas eas mõtles Sofronov
üha sagedamini kodumaale naasmisest ja kodupaigale kasulik olemisest. Kahjuks ei õnnestunudki tal
seda unistust ellu viia. Pimen suri
1973. aastal Ameerikas.
Vaadates näitusel fotosid, mida
on pikki aastaid alal hoidnud ikoonimaalija sõbrad ja sugulased ning
mis on aluseks Tihedale rajatava
muuseumi väljapanekule, tekib
tunne, justkui oleks ta siin, meie
kõrval. Nagu olekski mees naasnud
kodumaale…
Näitusel esindatud arhiivimaterjalidest ja oma kolmekümneaastasest tööst Pimen Sofronovi
eluloo ja loomingu uurimisel rääkis
kokkutulnutele kohalik elanik,
kodu-uurija ja ajakirjanik Fjodor
Maspanov. Vähesed teavad täna, et
Fjodor Maspanov oli 1989. aastal
Tihedal asuvale Sofronovite kodumajale mälestustahvli paigutamise
algataja ning on ka nüüdse muuseumi loomise ideele alusepanija.
“Mul lasub eriline vastutus meie

silmapaistvate inimeste mälestuse
säilitamise ees,“ ütles Fjodor Maspanov. “Saatus on mind erinevatel
aegadel kokku viinud nendega,
kes Sofronovit tundsid, temaga
sõbrustasid ja sidet pidasid. Need
on tema sõbrad, sugulased ja tuttavad. Keegi jutustas midagi, keegi
andis mulle hoiule hindamatuid
materjale oma perekonnaarhiivist.
Muuhulgas on praegu näitusel
esindatud kollektsioon koostatud
ühe Sofronovi sugulase Niina
Heinla perekonnaarhiivi põhjal”.
Näituse avamisel viibisid Mustvee vallavalitsuse esindajad, Peipsimaa ühiskonnategelased, ja muidugi mõista, kohalikud inimesed,
kes on enda jaoks avastanud selle
kuulsa kaasmaalase. Ja nagu Peipsi
ääres tavaks, kostitati külastajaid
pirukate, samovaris valmistatud
tee ja keedusuhkruga. Hingestatud
laule esitas kaks naisansamblit –
Nadežda ja Rainka.
Näitus Raja vabaajakeskuses
jääb avatuks kuni P. Sofronovi
muuseumi avamiseni tänavu maikuus.
Näitust saab külastada tööpäeviti igal ajal.
Üritus toimus ja materjalid
avaldatud Mustvee Vallavalitsuse
ja Peipsiveere programmi toetusel.

«Духовное и культурное наследие.
Житие иконописца Пимена»
21 февраля в Раяском центре
досуга состоялось открытие выставки, посвященной 120-летию
иконописца Пимена Софронова.
Вот что сказала организатор
выставки заведующая Раяским
досуговым центром, руководитель
НКО «Общество русской культуры
Причудья» Валентина Языкова:
- Открытие выставки, посвященной нашему великому земляку,
уроженцу деревни Тихеда Пимену
Максимовичу Софронову, приурочено к 101-й годовщине Эстонской
Республики. Это своего рода подарок жителям Муствеэской волости
и всей страны, поскольку такая
выставка проводится в Эстонии
впервые. Таким образом, мы возвращаем на родину имя человека,
которое высечено золотыми буквами на алтаре мировой культуры.
Так сложилось, что за рубежом
о нем пока знают намного больше,
чем здесь, на его родине, в Эстонии. Но эта ситуация меняется
к лучшему, и мы можем сказать,
что память о нашем знаменитом
земляке будет сохранена. В настоящее время при поддержке Муствеэского Волостного правления и
Программы развития Причудья
(Peipsiveere programm) идет работа
над проектом по созданию Музея
П.М. Софронова на его родине, в
деревне Тихеда. Сегодняшняя выставка – это, по сути, продолжение
большой работы по увековечению
памяти известного художникаиконописца прошлого столетия.
Что мы знаем о Софронове как
иконописце, о человеке? Родился
он 9 сентября 1898 года на берегу
Чудского озера в деревне Тихотка. С детства проявлял талант к
рисованию. С 12 лет учился в иконописной школе при Раюшской
старообрядческой моленной. Ду-

ховным наставником и учителем
иконописания Софронова был
Гавриил Ефимович Фролов. За 60
лет своей творческой деятельности Пимен Софронов трудился на
ниве религиозного искусства во
многих городах и странах: Рига,
Белград, Париж, Ватикан, Рим,
Нью-Йорк, Трентон, Бруклин, Сиракузы... Он писал и реставрировал иконы, обучал иконописному
делу талантливых сподвижников.
56 икон, написанных Софроновым
по заказу Папы Римского в 19391941 годах, находятся в Ватикане.
С 1947 года по 1973 годы Софронов жил и создавал свои шедевры религиозного искусства в
Америке.
Его заслуги в богоугодных делах
были отмечены многими высшими наградами в разных странах.
Среди таких наград – греческий
орден Святого Дионисия трёх
степеней, награждение которым
сопровождается возведением в
дворянство.
В 1969 году Софронов приезжал
в Эстонию, в родное Причудье,
встретился с родственниками в
Тарту, Таллинне, навестил могилы
родителей и своего учителя Гавриила Фролова в Тихеда.
На склоне лет Софронов все
чаще думал о том, чтобы вернуться на родину и быть полезным в
родном краю. Но, к сожалению,
он так и не смог осуществить эту
мечту. Умер Пимен Софронов в
1973 году в Америке.
Глядя на фотографии выставки,
которые долгие годы хранили друзья и родственники иконописца и
которые лягут в основу строящегося в Тихеда Музея Софронова,
появляется ощущение, будто он
здесь, рядом с нами. Будто он вер-

На снимках: открытие выставки, посвященной иконописцу П.М.
ФОТО: Ф. МАСПАНОВА
Софронову.
нулся на родную землю…
О представленных на выставке
архивных материалах и о своей
тридцатилетней работе по изучению биографии и творчества
Пимена Софронова рассказал
присутствующим местный житель, краевед, журналист Фёдор
Маспанов. Не многим сейчас
известно, что Фёдор Маспанов
был инициатором установления
мемориальной доски на родовом
доме Софроновых в Тихеда в 1989
году, он же инициировал создание
Музея Софронова в Тихеда.
- На мне лежит особая ответственность за сохранение памяти
о наших замечательных людях, сказал Фёдор Маспанов. – Судьба
в разные годы сводила меня с теми,
кто знал Софронова, дружил с ним
и поддерживал с ним связь. Это
его друзья, родственники, знакомые. Кто-то делился рассказом,
кто-то передавал мне на хранение
бесценные материалы из своих
семейных архивов. В частности,

коллекция, представленная на
нынешней выставке, составлена
на основе семейного архива одной
из племянниц Софронова – Нины
Хейнла.
На открытии выставки присутствовали представители Муствеэского Волостного правления,
общественные деятели Причудья
и, конечно же, местные жители,
открывшие для себя имя знаменитого земляка. И, как водится в
Причудье, было угощение пирогами, чаем из самовара и варёным
сахаром. Задушевные песни исполнили два женских вокальных
ансамбля «Надежда» и «Раинька».
Выставка в Раяском центре досуга продлится до открытия Музея
П.М.Софронова в мае текущего
года. Посетить выставку можно
в любое время по рабочим дням.
Мероприятие состоялось при
поддержке Муствеэского Волостного правления и Peipsiveere
programm.
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Agneta Pukist on saanud tipptegija tantsuspordis
ulvilt võrsunud ja Avinurme
Gümnaasiumis õppinud Agneta Pukk saavutas koos tallinlasest partneri Kaspar Kaldaruga
esikoha Eesti meistrivõistlustel
standardtantsudes. Tantsukooli
Respect sportlane rääkis võistlusega seotud emotsioonidest
Mustvee Valla Teatajale, kirjeldas
võidu hinda väliselt ilusas, kuid
sisult karmis spordialas. Kõneaineks olid ka muljed välismaal
toimunud tantsulaagritest ning
tulevikuplaanid.
Õnnitlen teid ja Kaspar
Kaldaru Eesti meistritiitli
saavutamise puhul standardtantsudes. Iga võit on
aga erinev, oma looga. Kuidas seekordne kuldmedal
tuli, milline töö sellele eelnes?
„Tänan Teid õnnitluste eest ja

samas sooviksin siin tänada ka
kõiki teisi õnnitlejaid, neid tuli
väga-väga palju!
hooaeg algab juulis laagritega
ja siis pannakse paika järgnevate
kuude treeningplaanid. Koos treeneritega otsustatakse millistest
välislaagritest osa võtta ja samuti
kus võistelda.”
Millist nõu andsid enne
võistlust teie treenerid
Kaisa Oja Mehine ja Marko
Mehine ?
„Enne võistlust on alati nende
soovitus – tehke „oma asi” ära!”
Mida peate ise oma võidu
põhjuseks. Mis on teie tugevamad küljed?
„Meile mõlemale meeldib esineda ning kuna tants peab pakkuma ka publikule meelelahutust,
siis ehk see on üks meie tugevus.
Muidugi peab tants olema ka
tehniliselt väga hea, need asjad

kokku annavad hea tulemuse.”
Kuivõrd mõtlesite sellele,
kuidas tantsivad teie konkurendid, milles on nende tugevamad küljed. Või nende
mõtetega ei tohi end segada
lasta?
„Alati mõtleme oma konkurendid läbi ja teame neid väga hästi.
Võistluste ajal siiski mõtleme
ainult enda soorituse peale.”
Missugused tantsud seekord kõige paremini õnnestusid?
„Meile lubati nüüd paar puhkepäeva võidu puhul, nii et me
pole veel jõudnud koos tantse
analüüsida. Teisipäeval (intervjuu
toimus esmaspäeval 11. märtsil)
teeme seda kindlasti, aga kõigi
kohtunike arvates olime võitjad,
sest võitsime kõik viis tantsu maksimumpunktidega.”
Kas tantsite erinevaid
tantse erinevates kleitides?
„Teen tavaliselt eelvoorud ühes
kleidis ja finaaliks vahetan uue
vastu.”
Kui palju on teil üldse erinevaid kleite ja kingi võistlustel esinemiseks?
„Kui rääkida ühest standardivõistlusest, siis ikka kaks kleiti ja
kaks paari kingi.”
Mida teha, et kingad liigselt ei pigistaks?
„Tuleb osta õige number, hullem variant on kui uued kingad
hõõruma hakkavad, selle vastu
pole midagi teha.”
Standardtantsudes olete
teatavasti üldse tugevam,
millega seda seletada?
„Me ise seletame seda oma pikkusega, kuigi see ei pea paika, sest
ladina tantsijaid on samuti pikki
paare. Võib olla lihtne põhjus,
meile meeldivad standardtantsud
rohkem.”
Kas Eesti meistritiitel
standardtantsude meistrivõistlustel annab võimaluse
osaleda selle tantsuspordi
maailmameistrivõistlustel?

„See tiitel annab võimaluse
Eestit esindada Euroopa meistrivõistlustel oktoobris ja maailmameistrivõistlustel novembris.”
Olete koos Kaspar Kaldaruga olnud tantsulaagrites
erinevates maades. Millistes
riikides ja mida olete juurde
õppinud?
„See hooaeg oleme käinud
laagris Itaalias, Venemaal ja Saksamaal. Enim meeldis Venemaa
laager, seda korraldasid maailmameistrid ja nende käest õppida on
palju. Laagripäevad olid väga pikad ja tihedad, lõppesid alles pool
12 õhtul. Viimased tantsu tunnid
olid elava muusika saatel, seda ei
ole laagrites enne olnud. Õppida
on alati kõigis laagrites ja need
tulevad igakülgselt kasuks kuna
treenivad seal ju oma ala proffid.
hetkel ootame kolmapäeval
tantsukoolis algavat laagrit. Meie
treenerite poolt on sinna kutsutud
läbi aegade parimaks standardtantsude treeneriks peetud fabio
Selmi. Oleme tema käest treeninguid võtnud välislaagrites, aga
see, et ta Eestisse ja just Tartusse
tuleb on suurepärane ning seoses
tema tulekuga on saabumas laagrisse ka paare välismaalt.”
Mitme treeneri juhendamisel olete laagrites harjutanud?
„Ühes laagris tavaliselt kahekolme treeneriga, rohkematega
poleks lihtsalt võimalik ja see pole
ka vajalik.”
Kuivõrd võib öelda, et igal
maal tantsitakse mõneti
erinevalt, arvestades rahva
temperamenti?
„Eks ikka temperament mõjutab tantsijaid, kuid igal tantsul on
siiski oma iseloom ja seda palju
muuta ju ei saa.”
Kas teil on välismaa tantsusportlaste hulgas ka sõpru, kellega pidevalt suhtlete
ja vahetate kogemusi. Internet ning sotsiaalmeedia annab selleks ju igapäevaselt

häid võimalusi.
„Muidugi teame ja tunneme
välismaa tantsusportlasi, tutvumiseks annavad hea võimaluse
laagrid.”
Kas võidud on aidanud
paremini sponsoreid leida?
„Võib öelda, et kahjuks mitte,
ilmselt tantsusporti ei peeta ikka
päris spordiks. Kuigi viimasel ajal
on Eesti tantsusportlased toonud
häid ja väga häid kohti võistlustelt, meil on ju maailmameistrid
olemas.”
Tean, et õpite praegu Tartus Miina Härma Gümnaasiumis ja elate Tartus. Millised
tähelepanekud on koduvalla

käekäigust näiteks noorsootöö ja hariduse alal?
„Koju ulvile jõuan kahjuks
suhteliselt harva, ehk korra kuus.
Asjadega kursis olen oma vanemate kaudu, kellega suhtlen ju
igapäevaselt. Tundub, et noored
tahavad peale 9.klassi lõpetamist
minna kodukandist ära, minu soovitus muidugi oleks vastupidine.
Kui vähegi soovi, võiks jääda oma
kodukooli, siis säiliksid gümnaasiumid ja toimiks noorsootöö.
Kindlasti paljud nüüd osutavad
mulle, et mina ju läksin ära, aga
selle põhjuseks on minu hobi, ma
lihtsalt armastan tantsimist.“
usutles JAAN LuKAS

kool hoiab elus Lohusuu ajalugu
ning on seda ka tutvustanud läbi
mitme projekti teistele koolidele,
riikidele. Kool on samuti töökohaks kohalikele.
Triinu Dressel kolis Lohusuusse 3 aastat tagasi koos välismaalasest abikaasaga just nimelt
seetõttu, et oli kuulnud palju
Lohusuu kooli kohta ning tahtis
olla osa siinsest kogukonnast.
„Minu jaoks on kool tähtis
asutus külaelus. Mitte ainult ei
edenda ta kohalikku haridust,
vaid ka külaelu. Meil on aktiivne
noortekeskus, aga kui meil ei
oleks kooli, poleks meil noori,
kes seal käiksid. Noorte perede
jaoks on taas saanud populaarseks maakohta kolimine, kuid
sellegipoolest otsitakse kohta,
kus oleks kool – see tagab õppimisvõimalused lastele ning mõni
kord ka töökohad vanematele.
Riik ei valmistu ette pikemaks
tulevikuks. Proovitakse raha
kokku hoida praegu, kuid varsti
pole enam rahvast, kelle pealt
raha kokku hoida. Kui külas
kool kaob, siis vald loodab, et
lapsed lähevad vallas olevasse
lähimasse kooli, kuid paljude
jaoks on lihtsam linna kolida.
Kui Lohusuusse ei jää kooli, ei
jää siia ka meie pere ning sellega kaotab vald ka maksuraha,“
sõnab Triinu.
Kas rahaline kokkuhoid on
vallale tõesti tähtsam kui noorte
perede püsimine kodukohas?

Lohusuu kool võimaldab lastel
käia koolis kodu lähedal. Kadri
Jaska ja tema pere on ilmselt
Lohusuu küla uusimad elanikud.
Kadri kolis siia oma abikaasa
vanavanemate majja, mis varasemalt oli olnud suvila.
„Elasime 10 aastat Tartus,
lõime seal pere ja meil oli armas
korter, aga teadsime alati, et tahame oma lapsi kasvatada maal,
et neist ei kasvaks eluvõõrad «lumehelbekesed», vaid ratsionaalse mõtlemisega, tööd tundvad ja
empaatiavõimelised inimesed.
Ise maalapsena usun siiralt, et
maal kasvamine ja elamine aitab
oluliselt iseseisvaks sirgumisel
ja vastutusvõime kujunemisel,“
sõnab Kadri.
Nende pere jaoks oli üks suurimaid argumente Lohusuusse
kolimisel turvaline ning kodulähedane kool, nimelt suurema
poja jaoks oli linna suur lasteaiarühm ja ebaisiklik lähenemine
vastuvõetamatu, aga Lohusuu
lasteaias on ta kenasti kohanenud.
„Lasteaia loomuliku jätkuna
toimib samas majas kool – väike, aga äärmiselt kokkuhoidev
ja südamlik kogukond, kus iga
laps on väärtus. Olen ise koolis
ka õpetaja ning jälgin suurima
rõõmuga, kuidas koos mängivad
ja tegutsevad erinevast rahvusest
ja erineva vanusega õpilased – 3.
klassi poisid ehitavad lumekindlust koos 7. klassiga ning 5. klassi

tüdrukud suhtlevad 8. klassiga.
Ning jah, meie kakskeelses koolis
tegutsevad koos ilma tülideta
nii eesti kui vene lapsed, õpivad üksteiselt keelt, kultuuri ja
traditsioone, ning, mis kõige
tähtsam – omandavad empaatiavõime ja neil ei teki negatiivseid
eelarvamusi, mis on ülioluline
edaspidises elus läbi löömiseks.
See on väärtus, mida tuleks
õppida meie kooli näitel igal
teisel koolil, kes näevad vaeva, et
kahte kultuuri ühendada.“ Kadri
toetab samuti mõtet, et kindlasti
tuleb leida võimalusi külakoolide
jätkamiseks, sest paljude jaoks
on just see väärtus.
Lohusuu kogukonnal on pakkuda veel palju, aga kõige selle
keskmeks on ikkagi tegutsev
kool. Nagu näha, siis on hiljuti
kolinud siia mitmed noored
pered, kes loodavad oma lapsi
siin kasvatada. Meie unistuseks
on, et vald mõistab kui oluline
hoida väikeseid külasid elus,
mitte ainult keskenduda tõmbekeskustele. Meie südamed
valutavad Lohusuu kooli pärast, kuid jätkame positiivselt
oma küla südame eest hoolitsemist.

Lohusuu süda tuksub veel
Lohusuu Kool on olnud meie
küla südameks üle 300 aasta,
kuid viimasel ajal tundub, nagu
oleksime raskuseks vallavalitsuse
õlgadel. Seoses laste vähesuse
ning kalli ülalpidamisega liiklevad karmid kõmujutud, et kooli
saatus on ohus.
Meie külas elavad mitme erineva kogemusega noored emad
– meil on emad, kes on ise koolis
õppinud ning kelle lapsed praegu siin õpivad; ema, kes on ise
õppinud mujal kakskeelses keskkonnas ning näeb kui väärtuslik
on Lohusuu kool tema väiksele
pojale; ema, kes kolis välismaalt
Lohusuusse just selle kooli tõttu
ning ema, kes kolis alles eelmisel
aastal Lohusuusse Tartust, arvestades, et kodu lähedal on tema
kahe lapse jaoks külakool. Miks
on Lohusuu kool meile nii tähtis?
Kõigepealt – kakskeelsusest.
Julija Artjušenkova on ise keelekümbluse taustaga ja soovib,
et tema laps õpiks just Lohusuu
Koolis. „Lohusuu Kool on selles
suhtes lihtsalt teemant. Venelased saavad eesti keele selgeks,
eestlased õpivad aga vene keelt,
ja mitte ainult keelt vaid ka eesti
kultuuri, traditsioone, tavasid.
Kui eesti ja vene lapsed õpivad
eraldi, siis ei saa olla nende
vahel nii tihedat seost. Üritused, väljasõidud, koolitused on
eraldi, lapsed on oma kambas
kogu aeg. Lohusuu koolis sa oled
kogu aeg õhkkonnas, kus pead

oskama mõlemat keelt, olgu see
siis vahetunnis, sööklas, reisil.
Sealt see praktika tulebki!” –
ütles Julija.
Igapäevane multikultuursus
on parem keelepraktika kui sõprusüritused kord kvartalis. Ilona
Prokofjeva on Lohusuu Kooli
vilistlane, kelle vanem poeg
on lõpetanud meie kooli ning
noorem õpib veel meil. Ilona
ütles, et vene lapsed omandavad
riigikeele juba algklassides, eesti
lapsed omandavad vene keelt
võõrkeelena ning see kogemus
annab kõigile lastele suuremad
võimalused hilisemas elus.
Lohusuu kool on keskendunud
individuaalsusele. Meie jaoks on
iga laps tähtis. Lohusuu koolis
märgatakse igaühte, iga lapse
talente, erilisust, raskusi ja rõõme. Meie teame, et lapsed on
meie tulevik ja neile peab andma võimalusi ennast arendada.
Lohusuu koolis saavad lapsed
võimaluse esineda publiku ees,
kirjutada kooliajalehte, väljendada oma mõtteid, arendada oma
ideesid ning end tõestada. Kui
suures koolis saavad võimaluse
ainult kõige andekamad ning
niiöelda keskpärane laps võib
märkamata jääda, siis Lohusuu
koolis ei juhtu seda mitte kunagi
– kõik lapsed on meile tähtsad.
Kõigile lastele ei sobi õppida suures koolis ning väiksed koolid on
haruldus, mis võib olla mõnele
lapsele ainus võimalus positiiv-

seks hariduseluks. Me oleme
suur perekond, kõik õpilased,
nii praegused kui ka vilistlased
on väga armastatud ja meie
kooli teretulnud. Lohusuu Kooli
vilistlane ning lasteaiaõpetaja
Viktoria Zathejeva tütar on neljas
põlvkond nende peres, kes õpib
Lohusuu koolis. Ka Viktoria elu
viis teda pärast kooli lõpetamist
linna, kuid ühel hetkel tuli tahtmine kolida tagasi oma sünnikohta. Viktoria sõnul on temal
kooliajast meeles ainult head
ja soojad mälestused ning kooli
individuaalne lähenemine aitab
omandada tugevat teadmiste
baasi. Viktoria lausub: „Olen
kindel, et tütar on alati õpetajate
hoole all. Vajaduse korral ma
võin pöörduda õpetajate poole
ning mind aidatakse alati, sest
õpetajad tunnevad igat oma
õpilast, teada on nende head
ja vead. Siin koolis iga õpilane
on hinnaline, iga laps on tähtis.
See on üks väikse kooli suuri
eeliseid.“
Lohusuu kool kui külasüda.
Julia Ossipenko õpetab Lohusuu koolis eesti keelt teise keelena ning leiab, et meie kool on
enamat kui haridusasutus. Julia
sõnul on meie kool külasüda
ning kuni süda lööb, eksisteerib elu ka Lohusuu külas. Meie
koolis toimub palju üritusi, mida
külaelanikud käivad vaatamas,
samuti on alati meie lapsed esinejateks külaüritustel. Lohusuu

JuLIJA ARTJušENKOVA,
TRIINu DRESSEL, KADRI
JASKA, JuLIA OSSIPENKO,
ILONA PROKOfJEVA JA
VIKTORIA ZAThEJEVA
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Ettevaatust, kevadise päiksega
sulab jää kiiresti!

101 – Palindroom
22. veebruaril toimus Peipsi
gümnaasiumis pidulik aktus,
millega tähistasime Eesti Vabariigi 101. aastapäeva.
Traditsioonide kohaselt algas
üritus vabariigi ja kooli lippude
sissetoomisega saali ning hümni esitamisega. Seejärel tervituskõnega, kahes keeles, astus
ette koolidirektor, A. Piirimägi.

9. klassi õpilased koos ajaloo
õpetajaga I. Bõstrovaga, tõid
meieni ajaloolise ekskursiooni
Vabadussõja teemal.
Seejärel toimus väike kontsert: 3. klassi õpilane Anna
Silova esitas klaveril lõbusa
eesti polka, 6. klassi õpilased
kandsid ette eestikeelse poeetilise kompositsiooni, mille

õppisid nad selgeks oma eesti keele õpetaja J. Putškova
juhendamisel ning 8. klasssi
tüdrukud esitasid eesti keeles
J. Liivi luuletusi. Ja loomulikult
kontserdi tipphetkeks oli kooli
lauluansambi esinemine, nende
poolt esitati eesti keelseid laule
sealhulgas ka A. Haava luuletuste põhjal tehtud laule.

Jelena Putškova – kooli koori
juhendaja esitas kaasaegse eesti
helilooja Riine Pajasaare laule,
kallist kodust.
Lõpuks tõstetud tujus ning pidupäeva ootuse tundega mindi
tagasi tundidesse.
N. RAkšA-kRuuS,
PG huvijuhi kt.

Виват, Пейпси гимназия, виват!

Пейпси гимназия жива! И
это не просто слова! Не секрет,
что этот год для нашей школы
выдался сложным, но, не смотря
на трудности, школа продолжает
жить своей обычной жизнью. А
это значит, что учебный процесс
успешно продолжается. И хотя
до конца учебного года осталась
целая треть, то есть окончательные результаты впереди, но уже
подведены итоги предметных
уездных олимпиад, и результаты
не просто радуют, они вызывают
чувство гордости нашими учениками. Судите сами! Особых
результатов добились в этом
году ученики одиннадцатого
класса. Марк Ворхо принял
участие сразу в нескольких
олимпиадах и показал высокие
результаты: 2-е меcто в уездной
олимпиаде по физике и 3–е место - по химии. И если для нашего маститого педагога, Надежды
Гавриловны Сергеевой, готовить
юных олимпийцев-победителей - привычное дело, то для
Кристины Игоревны Акулич,
молодого учителя физики, работающего в нашей гимназии
первый год, это новый опыт,
тем более приятный, потому что
радость победы она поделила со
своим учеником. Дарина-Эйсаль
Кононова завоевала 2-е место в
олимпиаде по химии, её руководителем является Н.Г.Сергеева, а
наставник в математике у Дарины–Эйсаль – Раиса Николаевна
Костина, и тандем учителя и
ученицы принёс гимназии 3-е
место в уездной математической
олимпиаде в гимназической
ступени. Другая ученица Р.Н.
Костиной, 11-классница Алиса
Болотникова, принесла школе
математическую победу, заняв
1-е место. А в олимпиаде по
английскому языку Алиса стала
пятой среди всех гимназистов
уезда, учитель - Наталья Николаевна Рандоя. Ещё одну победу
принёс нам ученик 10 класса
– Стен Смирнов, став первым
среди 10 –тиклассников Йыгевакого уезда, покорив царицу наук
– математику вместе со своим
руководителем, Р.Н.Костиной.
Места в турнирной таблице не
просто цифры, это показатель

Hiljuti kuulsin tuttavalt Viljandimaa mehelt lugu, kuidas ta
talvisel kalapüügil ootamatult
jääauku kukkus. Õnnetus kujunes
õnnelikuks, sest ta on paarikümneaastase jääpüügi kogemusega
kalamees, kellele jääle minnes
turvalisuse tagamine esmatähtis
ja oskused selleks olemas. Nii
aitas halvimast pääseda veekindel
kalameheriietus ja kaela riputatud
jäänaasklid. Eeskätt tänu jäänaasklitele õnnestus 50nendates aastates mehel end jääle tagasi tirida
ning ohtlikust kohast eemalduda.
Hiljem teiste kalameestega oma
kogemust jagades selgus, et ta oli
olnud koguni neljas inimene, kes
tol päeval samas piirkonnas läbi
jää vajus. Õnnekombel oli teistelgi
kalameestel läinud korda omal
jõul pääseda.
Need õnneliku lõpuga juhtumid
ilmestavad hästi, et heitlike kevadilmadega, kus päeval plusskraadid ja öösel külmetab, muutuvad
jääolud ka kogenud kalameestele
märkamatult salakavalateks. kevadpäike ja soojus rõõmustab
südant, kuid mõjub jääle kiiresti
laastavalt. Jääolud võivad muutuda tundidega ja kujuneda veekogu
eri osades väga erinevateks. Hommikul muretult ületatud jää sulab
päikse toimel eluohtlikult hapraks
ja lõuna ajal samas kohas inimest
enam ei kanna.

Iga enesest lugupidav ja vastutustundlik kalamees teeb enne
jääle minekut ettevalmistusi. Ta
paneb selga spetsiaalse kalameheriietuse, võtab kaasa turvavarustuse ning tutvub enne jääle astumist
jääoludega. Üheks jääoludega tutvumise võimaluseks on Google`i
kaardirakendusse loodud avalik
Päästeameti jääkaart. Päästjad
mõõdavad kalastajatele populaarsete siseveekogude jää paksust
ning kannavad andmed kaardile.
kaart on mõeldud selleks, et anda
inimestele infot jääolude kohta
siseveekogudel ja juhtida tähelepanu nende muutumisega seotud
ohtudele. Tasub arvestada, et
päästjate hinnang jää paksusele ei
taga automaatselt teie turvalisust.
Ohutuse eest vastutab iga jääle
mineja ikka ise ning konkreetses
kohas peab ta jää kandvuses ise
veenduma.
Head kalamehed, olge ettevaatlikud ja arvestage kevadiste ilmade
ajal kiiresti muutuvate jääoludega
ning kasutage turvavarustust. Et
jääpüügile minnes saaks kodustele
alati kindlal häälel hõigata: „Ei jää,
tulen tagasi!“
Jääolude kaart ja rohkem infot
jääohutuse kohta leiate aadressilt:
https://veeohutus.ee/talv.
JOHANNES kOmISSAROV,
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist

Pea meeles ohte ja arvesta nendega:
• Vooluveekogudel sulab jää kiiremini ning sellele minek muutub
ilma soojenedes kohe ohtlikuks.
• Suubumiskohtades, kus kaks jõge saavad kokku või koht või kus
jõgi või oja suubub järve või merre, sulab jää kiiremini.
• Allikakohad sulavad veekogudes alati kiiremini. Põhjuseks on
allikavee temperatuur, mis on alati üle 0º C.
• Torude suudmetest veekogusse väljuv vesi on veekogu veest
soojem ja jää sulab torusuudmes kiiremini või ei tekigi sinna.
• Paadisildade tugipostide, roostiku, vette langenud puude võrade ja muu taolise ümbruses on jää alati habras, sest jää ei haaku
objektiga ja selle ümber jäävad vahed.

Осторожно, под весенним
солнцем лед тает очень быстро!

способностей и трудолюбия
учеников и профессионализма
наших педагогов.
Смена гимназистам уже подрастает, учащиеся основной
школы принимают участие в
уездных олимпиадах, и у них
тоже имеются свои достижения: семиклассница Валерия
Елистратова заняла почётное
седьмое место в математической
уездной олимпиаде, учитель
математики – Римма Ивановна
Викторенко.
В школе проходят все традиционные учебно-воспитательные и внеклассные мероприятия: проводятся школьные
вечера и линейки, отмечаются
памятные даты и государственные праздники, опробируются новые идеи. Для учеников
организуются учебные поездки. Ребята по-прежнему могут
проявить себя в творчестве. В
конце января были подведены
итоги творческой деятельности,
осуществляемой учениками с
21 декабря по 7 января. Авторы
лучших работ, выполненных
как целыми коллективами, так
и индивидуально, получили награды. Победителем в младшей
группе стал 5 класс, «построивший» целый город, макеты,

сделанные руками ребят, представляли и школу, и церковь,
и дома, и аэродром. А 12 класс
– главный призёр в старшей
возрастной группе – снял мини-фильм.
Успешно выступают наши
ребята и в творческих конкурсах за приделами нашего уезда.
Ученики 3-4 классов под руководством классных наставников
Анны Олеговны Блинниковой
и Оксаны Юрьевны Кютсон
приняли участие в поэтическом
конкурсе в тартуской школе им.
А. Пушкина, посвящённому
великому русскому поэту, которому в этом году исполнится
120 лет. Ученица 3 класса, Анна
Силова, удачно выступив, получила ценный приз.
А 12 января Диана Гринкина и
Марк Ворхо получили почётный
знак «Серебряная звезда» из
рук епископа Нарвского и Причудского Лазаря, учредившего
эту премию для поддержания
и поощрения талантливых детей. Марк и Диана кроме этого
провели праздничный концерт
«Рождественская звезда», прошедший в нарвском зале ДК
«Ругодив». Спасибо за помощь и
поддержку отцу Илье, настоятелю православного Никольского

храма, и умелому наставнику
гимназистов Наталье Алексеевне Ракше – Круус.
Не забываем мы и о профессиональной сфере деятельности.
Гимназисты принимают участие
в молодёжных конференциях и
соревнованиях, посещают мастер-классы профессионалов в
разных областях, проводимые
в республике, одновременно
практикуя эстонский язык.
На различных дискуссионных
мероприятиях наши ребята
показывают себя как смелые
ораторы.
Возможно, статья получилась
объёмная, но мы давно не выходили на страницы газеты, к
сожалению, нам даже не удалось
опубликовать материал о юбилее, поэтому мы соскучились
по своим читателям, и надеемся,
что это взаимно.
Впереди много дел, понадобится много сил, но мы полны
веры в то, что школа будет идти
вперёд с гордо поднятой головой! Виват, Пейпси гимназия,
виват!
Р. Н. КОСтИНА,
заведующая учебной частью,
Н. РАКшА-КРУУС,
организатор внеклассной
работы Причудской гимназии

Недавно знакомый мужик из
Вильяндиского уезда рассказал
историю, как во время зимнего
подледного лова он неожиданно
провалился в прорубь. Несчастье
оказалось счастливым, потому что
у него уже лет двадцать опыта подледного лова, при выходе на лед
обеспечение безопасности имеет
для него первостепенное значение,
да и навыки этого имеются. Избежать наихудшего помогли водонепроницаемая рыбацкая одежда
и специальные “когти” на шее. В
первую очередь благодаря “когтям” мужчине на пятом десятке
лет удалось вытащить себя на лед
и отползти от опасного места. Позже, когда он делился пережитым
с другими рыбаками, выяснилось,
что, оказывается, он был уже четвертым человеком, который в тот
же день в том же районе провалился сквозь лед. К счастью, другим
рыбакам тоже удалось справиться
своими силами.
Эти происшествия со счастливым концом хорошо иллюстрируют факт, что при изменчивой
весенней погоде, когда днем плюсовая температура, а ночью подмораживает, ледовая обстановка,
даже для опытных рыбаков быстро
незаметно становится непредсказуемой. Весенние солнце и теплота
радуют душу, но на ледовую обстановку оказывают быстрое разрушающее влияние – она может
меняться за часы и в разных частях
водоема становиться разной. Лед,
по которому утром без проблем
перешли, под влиянием солнца
быстро тает до опасной для жизни
хрупкости, и в обед в том же месте
он человека уже не держит.
Каждый уважающий себя и

ответственный рыбак готовится
к выходу на лед. Он одевает
специальную рыбацкую одежду,
берет с собой защитное снаряжение и пред выходом знакомится
с ледовой обстановкой. Одна из
возможностей ознакомления с
ледовой обстановкой – публичная ледовая карта Спасательного
департамента, созданная в приложении карт Google. В популярных
среди рыбаков местных водоемах
спасатели измеряют глубину льда
и вводят данные на карту. Карта
предусмотрена для того, чтобы
передавать людям информацию о
ледовой обстановке на внутренних водоемах и обращать внимание на обстоятельства, связанные
с ее изменением. Следует учесть,
что оценка льда спасателями вашей безопасности автоматически
не гарантирует. За безопасность
каждый, кто выходит на лед, отвечает все же сам, и в конкретном
месте он должен сам убедиться в
несущей способности льда.
Уважаемые рыбаки! Будьте
осторожны, учитывайте весеннюю погоду, быстро меняющуюся ледовую обстановку и
используйте защитное снаряжение. Чтобы, выходя на рыбалку,
можно было всегда с уверенностью крикнуть домашним: “Я
вернусь!”
Карту ледовой обстановки и
больше информации о безопасности на льду вы найдете по
адресу: https://veeohutus.ee/talv.
ЙОхАННЕС КОМИССАРОВ,
гл. специалист бюро
превентивной работы
Лыунаского спасательного
центра

Mustvee lasteaiast
Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) avab
kevadise taotlusvooru
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. aprilliks
maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
Toetatakse tegevusi, mis on algatatud kohaliku kogukonna poolt ja millest
saab otseselt kasu kohalik kogukond. Taotlejaks saab olla ühendus, kes
tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires
tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas
tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

Meede 1 – Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi
tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine,
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja
arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja
avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille
asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering
10% projekti maksumusest.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt
1. aprilliks 2019 kella 16.30.
Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel
www.jaek.ee/kevadvoor-2019
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi
maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

Kutsub nõustamisele kõiki, keda huvitab
– ettevõtte asutamine
– äriideele hinnang
– äriplaani, finantsprognoosi ja projektitaotluse koostamine
– toetuste võimalused
– ettevõtte arenguvõimalused
– turundus, reklaami tegemine ja müügioskused
Selgitame erinevaid toetusmeetmeid (nt Starditoetus).
Nõustamine on personaalne ja TASUTA
Aeg: 03.04.2019 kell 10.00-14.00
Koht: Mustvee kultuurikeskus
Vajalik eelbroneerimine: ettevotlus@jaek.ee;
või helista konsultantidele
tel. 5333 5172 (Enn Valgus); tel. 5210431 (Marve Millend).
Lisainfo www.jaek.ee
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Veebruar on küünlakuu,
tuisukuu, sõbrakuu, kodumaa
sünnipäevakuu ja üks vahva
kuu, kus oma sõpradele muude toredate askelduste kõrval
pisut enam aega ja tähelepanu
pühendatakse.
Selleks, et veel paremini
omavahel tuttavaks saaksime,
korraldasime Mustvee lasteaia
Tiheda majas toreda sõbrapäeva ja kutsusime külla sõbrad
Mustvee lasteaia Mustvee
majast.
Oma kokkusaamist alustasime Mustvee lasteaia hümniga,
millele on viisi kirjutanud Diana Siirak ja sõnad kirjutanud

Maris Rohtla.
Saalis saime mängida, tantsida, maiustada, majaga tutvuda ja rühmaruumides koos
mängida. Koos oli väga tore!
EV 101 sünnipäeva tähistasime sellel aastal teistmoodi,
sõites kõik koos Tartusse ERM-i,
et teada saada, kuidas vanasti
elati ja mis siis tähtis oli.
Oli meeleolukas hommik,
kus sai palju uut ja huvitavat
teada.
Ja nii me kasvamegi, õppides
ja avastades iga päev midagi.
MaRiS ROhTla,
Mustvee lasteaia direktor

Üritused MustVee VALLAs
15. märts – 18. aprill
15. märts kell 9.30 ;
11.00 (vene keeles) ; 12.30

15. märts kell 19.00
16. märts kell 15.00
17. märts kell 16.00
19. märts kell 11.00
19. märts kell 19.00
20. märts kell 19.00
21. märts kell 19.00
25. märts kell 10.00
26. märts kell 19.00

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõgeval

28. märts kell 19.00

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele
ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

29. märts kell 19.00

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja
OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, osalejate arv on piiratud. Sooviavalduse leiate SIIT.

31. märts kell 19.00

OSALUSTASU: 50€, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause, tasutakse enne
koolitust arve alusel.
Info: enn@jaek.ee ; tel. 5333 5172

2. aprill kell 19.00

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi): 09., 10., 24., 25. aprillil ja 7.,
8., 22. mail 2019 kell 10.00-17.15 Jõgeva Riigimajas Suur 3, IV korruse saalis, mille raames
käsitletakse järgmiseid mooduleid:

9. aprill kell 19.00

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 09.-10.04.2019; koolitaja Elmo Puidet:

12. aprill kell 11.00

•

Sissejuhatus koolitusprogrammi

•

Äriidee ja visioon

•

Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed

•

Strateegia

•

Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain

•

Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük 24.-25.04.2019; koolitaja Indrek Maripuu:
•

Turundusuuringud

•

Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud

•

Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia

•

Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist

•

Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne

•

Müügiplaani koostamine

18. aprill

kino lastele „Vahva saurus
Kokosaurus“
Mustvee kultuurikeskuses
teater „Killukesi Kodavere
mailt“ Saare rahvamajas
Rahvatantsupäev
Avinurme kultuurikeskuses
film „Mehed“
Mustvee kultuurikeskuses
teeklubi
Mustvee kultuurikeskuses
kino „Rubljovka võmm“
Mustvee kultuurikeskuses
teater „Öökuninganna“
Mustvee kultuurikeskuses
kino „Koera teekond“
Mustvee kultuurikeskuses
küüditatute mälestuspäev
mälestuskivi juures Kääpal
kino „Roheline raamat“
Mustvee kultuurikeskuses
kino „Kursk“
Mustvee kultuurikeskuses
kontsert „Laulupeo pärlid“
Avinurme kultuurikeskuses
kino „Kuidas minust sai
vääriline kosilane“
Mustvee kultuurikeskuses
kino „Täht on sündinud“
Mustvee kultuurikeskuses
kontsert „The Russian song“
Mustvee kultuurikeskuses
Mustvee valla laste
lauluvõistlus „Peipsi ööbik“
Mustvee kultuurikeskuses
Nedsaja Küla Bändi
plaadiesitluskontsert
Mustvee kultuurikeskuses

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis
oleva kinnisasja müümiseks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks:
Jõgeva maakond Mustvee vald Ulvi küla Pumbajaama
(16402:003:0356; 0,2992 ha; (M)) alghind 460.-, tagatisraha 40.-

III moodul: Finantsjuhtimine ja –planeerimine 07.-08.05.2019, koolitaja Siiri Einaste:
•

Ettevõtlusega seotud maksud

•

Finantsaruanded ja raamatupidamine

•

Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.03.2019.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.
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MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
KARL TOIT
REINO-AUGUST SILD
RAIVO PEETSO
VIKTOR DOROFEJEV
VILMA ROOS

11.03.1931 – 01.02.2019
11.09.1931 – 06.02.2019
11.11.1947 – 21.02.2019
08.11.1960 – 14.02.2019
27.09.1926 – 06.02.2019

Veeta OÜ
pakub tööd

AUTOJUHILE
(C-kateg. + ametikoolitus,
osaline töö kasvuhoones) ja
KASVUHOONETÖÖTAJALE
Hooajatöö võimalus
mai-september
Peipsiääre vald, Sääritsa küla
Info tel 5660 8773
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MÜÜA
liiva, kruusa,
killustikku koos kohale
toomisega.
KAEVETÖÖD
EKSKAVAATORIGA.
Tellimused
telefonil 521 9943.

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

