NR 5 (15)
MAI 2019

Abiandjad igas valdkonnas –
kes muud kui sotsiaaltöötajad...
„Ei ole paremaid, halvemaid
aegu, on ainult hetk, milles viibime
praegu…“
selle artur alliksaare motole
tuginedes tegutsevad Mustvee
valla sotsiaaltöötajad igapäevaselt,
abistades, jõustades ja nõustades,
probleemidesse süüvides ja parimaid lahendusi otsides.
Enam kui aasta oleme tegutsenud Mustvee valla nime all, kuid
paljud vallakodanikud ei tunne
veel sotsiaalosakonna ametnikke
ega oma nende kontakte, sestap
annan siinkohal põgusa ülevaate
osakonna visioonist, missioonist,
struktuurist ning ametnikest.
Meie visiooniks on:
Pakkuda parimaid lahendusi
vallakodanike elukvaliteedi parandamiseks;
Osutada iseseisvat toimetulekut suurendavaid või säilimist
toetavaid sotsiaalteenuseid;
Tagada töötajate pidev areng
kompetentside hindamise, koolituste ja töötajate toetamise süsteemi abil, tegeleda töötajate väärtuste ja hoiakute kujundamisega
pidevalt ja aktiivselt, et kõikidel
töötajatel oleks vajalikud teadmised ja oskused;
Panustada teenuste kvaliteedi
tõstmisse kaasates selleks süstemaatiliselt osakonna töötajaid,
kliente, võrgustikuliikmeid ja
koostööpartnereid;
Rakendada valdkonna arenguks parimaid praktikaid;
Tunnustada ja tänada selle
valdkonna töötegijaid.
Sotsiaaltöö kui selline on vallavalitsuse struktuuri üks keerulisemaid, paljude tahkude ja
muutustega valdkond üldse. See
töö nõuab äärmist enesevalitsust,
tolerantsust ning kaasaelamist, tohutut empaatiavõimet, aga ka head
füüsilist vormi. Lisaks verbaalsetele
kontaktidele, vestlustele ja rohketele dokumentide täitmistele
puutume igapäevaselt kokku ka
raskete füüsilist jõudu nõudvate tegevustega, nagu toidu- või humanitaarabi vedamine, transportimine,
jagamine, abivahendite klientidele
tarnimine jms.
Seadusandlus, mis sotsiaaltöö
tegemist puudutab, on äärmiselt
lai, alates põhi-, sotsiaalhoolekande-, haridus- ja perekonnaseadustest, lõpetades lastekaitseseadusega. tööd tehes puutume kokku üle
saja erineva seadusandliku aktiga.
Sestap eeldab sotsiaaltöö tegemi-

ne väga laia teadmiste pagasit,
keskendumisvõimet ja neutraalset
suhtumist, sagedasi koolitusi,
kiiret muudatustega kohanemist,
tugevat tahtejõudu ja mobiilset
tegutsemist. aga ka mõistmist.
Kuid see on ka töökeskkond, kus
enamik inimesi kaua vastu ei pea,
läbipõlemine tekib kiiresti. teiste
muresid, haiguseid ja erinevaid
probleeme ei suudeta lihtsalt
endas kanda. Positiivset on selles
töös haruharva, tegeletakse ju ikka
inimeste hädadega. Kuid alati teevad rõõmu inimesed, kes võtavad
vaevaks helistada ja tänada kena
teeninduse või hea nõu eest. See
annab jõudu jätkata.
tänapäevases mõistes on enamik Mustvee valla sotsiaalala
spetsialistidest oma ametikohal
dinosaurused: töötanud kõvasti
üle viie aasta, statistiliselt suudetakse antud alal Eestis vastu
pidada keskmiselt veidi üle kahe
aasta. Ei enam.
Meie missiooniks on kvaliteetse
teenuse osutamise ning arendamise kaudu aidata kaasa Mustvee
valla elanike elukvaliteedi tõusule.
Meie töö põhiväärtused,
mida soovime vallakodanikega
jagada, on järgmised:
Isikukesksus – teenuse saaja
elukvaliteedi tõstmine lähtudes
tema vajadustest;
Hoolivus – lugupidav ja hooliv
suhtumine klientidesse ning kolleegidesse;
Avatus koostööle – head
koostöö- ning võrgustikusuhted
aitavad tagada teenuste järjepidevust ja kvaliteeti;
Kvalifitseeritud ja pühendunud töötajaskond – töötajate ja spetsialistide kaasamine, arendamine, koolitamine ja
motiveerimine parima tulemuse
saavutamiseks;
Läbipaistvus – osakonna
töökorraldus on selge ja kõigile
osapooltele üheselt mõistetav;
Kestev areng – kvaliteedi
tagamine regulaarse planeerimise,
teostamise, hindamise ja parendamise kaudu;
Tulemustele orienteeritus
– kõiki huvipooli rahuldavate tulemuste saavutamine.
Struktuurist ja ametnikest:
Mustvee vallavalitsuse sotsiaalosakonnas töötab viis sotsiaaltöö spetsialisti, igas endises
vallakeskuses on olemas inimene,
kelle poole saab abivajadusel

pöörduda. Struktuuris on lastekaitsespetsialist ning peaspetsialist,
koduteenust pakuvad piirkonniti
kokku kaheksa koduhooldustöötajat ja töötavad ka puuetega laste
tugiisikud.
Siin nad on, teenistusjärgses kronoloogias:
Piret Tomson – Lohusuu
piirkonna sotsiaaltöö spetsialist,
sotsiaaltööalase kõrgharidusega.
Enim aastaid antud valdkonnas
vastu pidanud sotsiaaltöö spetsialist, endine Lohusuu valla sotsiaalnõunik Piret tomson – valdkonnas
töötanud üle 27 aasta;
Tiina Tuur – Mustvee vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist üle aasta, sotsiaaltöö
kõrgharidusega, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister; endise
avinurme valla sotsiaalnõunik
11 aastat, sotsiaaltöö valdkonnas
töötanud 17 aastat (avinurme
Gümnaasiumi abiklassi klassijuhatajana 5 aastat);
Anneli Kaasik – Saare piirkonna sotsiaaltöö spetsialist,
sotsiaaltööalase kõrgharidusega,
endise Lohusuu valla vallavanem,
sotsiaaltöötaja, Mustvee ja Kallaste
linna sotsiaaltöötaja, valdkonnas
töötanud üle 11 aasta;
Gerly Laanemets – Kasepää
piirkonna sotsiaaltöö spetsialist,
sotsiaaltööalase kõrgharidusega
endise Kasepää valla sotsiaalnõunik, valdkonnas töötanud üle viie
aasta;
Käty Kakko – Mustvee linna
piirkonna sotsiaaltöö spetsialist,
sotsiaaltööalase kõrgharidusega
endise Mustvee linna sotsiaalnõunik, valdkonnas töötanud üle
viie aasta;
Katrin Rosar – Avinurme
piirkonna sotsiaaltöö spetsialist,
majandusalase kõrgharidusega,
endise avinurme valla sotsiaaltöötaja, valdkonnas töötanud üle
viie aasta;
Kalli Madisson – Mustvee
vallavalitsuse lastekaitsetöötaja,
sotsiaaltööalase kõrgharidusega,
endise avinurme valla sotsiaaltöötaja, valdkonnas töötanud üle
kahe aasta.
Koduteenuse hooldustöötajad:
Tiiu Metsalu – Lohusuu piirkond;
Helgi Kiik – avinurme piirkond;
Pille Laur – Saare piirkond;
Ille Laumets – Saare piirkond;

Kolme silla matk kokkuvõte
21. aprillil toimus Mustvee valla
elanikele ühine südamekuu rahvamatk „Kolme silla matk“, mis algas
ja lõppes Piilsi koolimaja juures.
Kokku osales 42 inimest, neist 33
olid käinud ka sügisesel Hõimupäeva matkal oktoobris 2018. Matka
läbinutele tehti matkapassi uus sissekanne ning sellel matkal väljastati
9 uut matkapassi. Kõige noorem
matkadel osaleja Mustveest omab
matkapassi kahe sissekandega:
pooleaastaseks ja aastaseks saamise
sünnikuupäevadega. Kõige vanemad osalejad olid grupp pensionäre
avinurmest. Kõige kaugemalt osalejad oli tallinnast ja tartust. rattaga
matkajaid oli kokku kuus, neist

viis sõitsid matkapaika 8–10km
kauguselt ning pärast matka tuli
neil ka tagasi koju sõita. Kohalikest
külaelanikest osales kuus inimest.
Mida matkajad avastasid või
teada said?
• Lisateadmisi tervisest, mida
andsid infotahvlid sildade juures;
• kaks inimest said teada, et
nende veresuhkur hommikul ilma
söömata on ebaloomulikult kõrge ja
neil soovitati teha täiendav kontroll
perearsti juures;
• oskust kasutada elustamise
aparaati, mida juba üsna palju on
paigaldatud linnades suurematesse
kaubanduskeskustesse;
• Mustvee poolt tulnud matkajad

avastasid, et Piilsi koolimaja hoone
asub hoopis Jõemetsa külas;
• paljud matkajad said teada,
et Piilsi ja Jõemetsa külade mail
kasvab palju nurmenukke (vt kampaaniat nurmenukk.ee).
rajal pakkusid silmailu sinililled,
valged ja kollased ülased, õitsvad
pajuurvad; kuulda sai linnulaulu ja
nautida jõevee voolamise vulinat
ning nautida päiksepaistelist ilma.
Korraldajatele meeldis, et inimesed olid loomingulised ning oskasid
teha matkaraja valikuid vastavalt
enda võimekusele. nii tekkis sellele
matkale juurde jalgsi matkamiseks
2-kilomeetrine ring ja 8-kilomeetrine ring. Kõik osalejad jõudsid

Alla Rutin – Mustvee piirkond;
Krista Pirk-Birk – Mustvee
piirkond;
Ingrid Kuusik – Kasepää
piirkond;
Aide Kaio – Kasepää piirkond.
Oma tähelepanuväärse osa panustavad Mustvee valla sotsiaalhoolekandeteenuste arendamisele
ka puuetega laste tugiisikud, kes
töötavad igapäevaselt vastavalt
tegevuskavadele laste heaolu nimel ning on headeks partneriteks
sotsiaaltöö spetsialistidele.
tiina tuur,
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Sotsiaaltöö spetsialistide
kontaktid:
Avinurme Võidu tn 9
tel 339 7431,
mob +372 5346 9644
e-post katrin.rosar@mustvee.ee
Vastuvõtt avinurmes
E, n kl. 10.00–15.00
ulvil r 10.00–13.00
Kasepää Sõpruse tn 90
tel 772 7283,
mob + 372 5866 8004
Gerli.laanemets@mustvee.ee
Vastuvõtt E n kl. 10.00–15.00
Lohusuu Jõe tn 1
mob 5302 3870
e-post: piret.tomson@mustvee.ee
Vastuvõtt E n kl. 10.00–15.00
Mustvee Narva tn 16
tel 772 6488,
mob +372 5196 7640
Vastuvõtt E n kl. 10.00–15.00
e-post: kati.kakko@mustvee.ee
Vastuvõtt E n kl 10.00- 15.00
Saare: Kääpa Siili;
Voore Lossi
7762035, mob +372 5886 7679
e-post anneli.kaasik@mustvee.ee
Mustvee lastekaitse spetsialist
tartu tn 28
mob +372 5345 1550
e-post kalli.madisson@mustvee.ee
Mustvee sotsiaaltöö
peaspetsialist tartu tn 28
mob +372 5837 8602
e-post tiina.tuur@mustvee.ee
Vastuvõtt
Mustvee, E kl. 10.00–12.00,
eelnevalt telefonitsi kokkulepitult
avinurme, t, K 10.00–12.00,
eelnevalt telefonitsi kokkulepitult.
rõõmsatena matka lõpp-punkti ning
nautisid kosutavat sooja suppi, puuvilja, teed või kohvi. Korraldajate
poolel sujus kõik hästi ning ka kõik
osalejad jäid väga rahule. Kohtumiseni järgmisel matkal!
Matka korraldajad tänavad:
Mustvee valla arendusnõunik aive
tamm, Mustvee kultuurikeskuse
juht Laidi Zalekešina, Mustvee
tervis Sa laborant Eha Laiuste,
elustamisaparaadi tutvustaja Eliys
tomson tartu kiirabist, avinurme
kultuurikeskuse juht Marika Schasmin, avinurme Pritsimeeste Seltsi
vabatahtlik aare Kaldma, Piilsi ja
Jõemetsa küla elanikud, kes lubasid
matkajail eravaldustes liikuda.
PirEt HaaV,
Piilsi Küla Selts

VALLAVANEMA VEERG
Head Mustvee inimesed
Heitsin pilgu möödunud kuu Päästeameti statistikale meie vallas.
Kokku oli erinevaid juhtumeid kuusteist ja kõige sagedasemad maastikupõlengud. Kuigi vahepeal on ka veidike vihma sadanud ja värske
rohi kasvamas, on tuleoht ikkagi küllaltki kõrge ja seega kutsun kõiki
äärmisele ettevaatlikkusele tuld tehes ning toon välja mõned Päästeameti soovitused.
ilusate päikesepaisteliste ilmade jätkumisel on meie metsad äärmiselt
kuivad. Metsas tohib lõket teha selleks ette valmistatud ning tähistatud
kohtades. Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti,
sest soojal ja kuival päeval on tuli metsas väga kiire levima. Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine
ja suitsetamine.
tuletan meelde, et kulu põletamine on meil jätkuvalt keelatud!
Ka koduaias tuleb lõkke tegemisel järgida ohutusreegleid. Lõket
peab tegema mittesüttival pinnal, ning puhastama lõkkekoha ümbruse
vähemalt poole meetri raadiuses. Hea oleks lõke piirata kivide või pinnasevalliga. alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt kaheksa
meetri kaugusel hoonetest. Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt viieteistkümne meetri kaugusel hoonetest ja kakskümmend meetrit
metsast. tuulise ilmaga ei ole lõket soovitav süüdata. nõrgaks tuuleks
loetakse tuult kiirusega alla 5,4 m/s. Lõket ei tohi jätta järelevalveta ja
tuleb hoida käepärast ämber veega või tulekustuti. Lõkkel peab laskma
täielikult ära põleda või kustutada veega.
Kevadel algab grillimise hooaeg. Ka rõdu ja terrass on hoone osa ja
seal ei ole vaja grillida. Grill tuleb paigutada hoonest eemale tasasele
pinnale. Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest vähemalt 5m kaugusel.
Söega grilli võib kasutada hoonest vähemalt 2 m kaugusel. Küttegaasil
töötava grillseadme koha valikul tuleb juhinduda kasutusjuhendist.
Pärast kasutamist tuleb lasta grillil
täielikult jahtuda.
Et oleksime veelgi paremini valmistunud võimalikeks hädaolukordadeks olen palunud valla
kriisikomisjoni töös osalema ka
kohalikud piirivalve-, pääste ja kaitseliidu juhid, kes on oma nõusoleku
andnud. Loodetavasti on nende inimeste oskused ja kogemused meile
suureks abiks ennetustegevuses ning
vajadusel teabevahetuse ja ressursside kasutamise koordineerimisel
hädaolukorra puhul.
Kokkuvõtteks soovin kõigile iluMärt Kraft,
sat ja turvalist kevadet ja suve!
vallavanem
Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Mustvee Vallavalitsuse
toetatud projekti

Et Avinurme teaks, mis Voorel toimub

Esimesel õppereisil 22. mail külastame Lohusuu kogukonnamaja,
tutvume Mtü Logovest tegemistega, Vadi küla Laulu Muusika seltsiga Metsakaja, sööme lõunasuppi ning vaatame seestpoolt Avinurme
Puiduaita ning muid vaatamisväärsusi. Kuulame lugusid ja mälestusi.
Buss väljub Voorelt (poe eest) kell 9.00 ja ning sõidab peatustega
läbi Metsküla-Kääpa-Omedu-Mustvee Lohusuu poole. Reisi lõppedes
sama teed tagasi.
teisel õppereisil 29. mail külastame Kasepääd, Kääpat ja Vooret
Buss väljub Ulvilt bussipeatusest 8.45, Avinurme bussijaamast
9.00, Maetsma Birgeri peatusest 9.10 Vadi koolimaja 9.15, Lohusuu
koolimaja 9.20, Tammispää bussipeatus 9.30, Vilusi bussipeatus 9.40
ja Mustvee Konsumi parklast 9.45 Omedu poole.
Registreerumiseks on aega 20. maini 508 7472 Krista Pedak või
kristapedak@gmail.com.

Elustamine.
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Mustvee Valla TEATAJA

Selgusid taas „Peipsi ööbikud”
„Õrn ööbik kuhu tõttad sa” nii
lauldakse ühes kaunis eesti laulus. „Peipsi ööbiku” nime kannab
laulukonkurss, mida aastaid korraldatud Mustvee linna lastele
ja mis tänavu toimus teist aastat
kogu Mustvee valla poistele ja
tüdrukutele.
Enne „Peipsi ööbiku” kontserdi
algust oli Mustvee kultuurikeskuse fuajee pidulikult ootusärev.
Juhendajad ja lapsevanemad
andsid laulupoistele ja -tüdrukutele viimaseid soovitusi, julgustasid ja ergutasid neid.
Lauluvõistluse avas päevajuht,
Mustvee kultuurikeskuse rahvakultuurispetsialist Diana Siirak.
Iga konkursil osaleja sai tänukirja ja kingituseks šokolaadi.
Žürii ja publiku poolt paremaks
tunnistatuid premeeriti meenetega.
Neljas kord „Peipsi ööbiku”
žüriis osalenud Mustveest võrsunud teater Vanemuine reklaamijuht Deivi Tuppits on sel
konkursil kunagi ka ise osalenud.
Deivi Tuppits märkis, et tänavune lauluvõistlus pakkus väga
kaasahaaravat paletti lauljatest.
„Eriti pingeline ja tasavägine
oli kõige vanema vanuserühma
lauljate vaheline rebimine. Lõpuks tuligi otsuse välja ütlemisel
nentida, et žürii järjestus ja valik
oli vaid formaalne – tegelikult
olid kõik osalejad isikupärased
ja head lauljad. Üldistavalt on
rõõm tõdeda, et julgeid ja musikaalseid laululapsi nii palju
osaleb, ning et silma paistis
pühendumine ja veendumus
muusika olulisusest elus!”
Veel arvab vanemuislane, et
kindlasti on suurem piirkond
eeliseks nende leidmisel ja sellistele ühisüritustele jõudmisel.
„Ja mida rohkem osalejaid ning
eripalgelisi noori üle valla kokku
tuleb, seda suuremaks innustuseks ja julgustuseks on nad üksteisele ja oma koolikaaslastele,
et järgmistel aastatel see pilt
veelgi värvikam ja rohkearvuli-

sem oleks.”
„Küllap esindasid erinevaid
Mustvee valla paikasid tublimad
laululapsed. Paljudel neist oli
esinemisel abiks fonogramm,
mille abil laulmine tuli hästi
välja. Ehk võiks tulevikus „Peipsi
ööbiku” laululapsi saata ka mõni
ansambel, arvas žüriisse kuulunud Tabivere huvikooli juhataja
ja Luua metsanduskooli huvijuht
Liia Koorts. „Meie otsus oli üldiselt üksmeelne. Kõige raskem oli
aga hinnata vanemat gruppi, kus
kõik väga head osalejad,” lisas ta.
„Peipsi ööbik” on väga vajalik sündmus meie koduvalla
kultuurielus, sest aitab leida ja
tunnustada tublisid laululapsi,”
märkis Mustvee kultuurikeskuse
juhataja Laidi Zalekešina.
JaaN LuKaS

„Peipsi ööbik” 2019
võitjad:
3–4-aastased
I koht Elisabeth Tamme
II koht Martha Mia Mardisoo
III koht Sofia Šarina
5–6-aastased
I koht Adele Johanna Tikerperi
II koht Ida Lotta Ingel Kaitsa
III koht Johannes Karro
Eripreemia: Gabriella Tulimäe
Publiku lemmik: Uku Hints
7–9-aastased
I koht Stella Jürgenstein
II koht Rosalie Karro
III koht Emma Lotta Tooming
10–12-aastased
I koht August Karro
II koht Mortimer Tooming
III koht Anastasia Tuschenko
13–15-aastased
I koht Alondra Kuusik
II koht Karol Kattel
III koht Minni Blum
Eripreemia: Annabel Kruup
Publiku lemmik: Alondra Kuusik

«… Апрель, цветущий, бурный…
Эта строка из сонета великого
английского поэта У. Шекспира
наилучшим образом характеризует месяц апрель в нашей
школе, он с первого дня закрутил нас в вихре всевозможных событий и мероприятий.
1 апреля всех зарядили весельем
и смехом пятиклассники, которые представили на суд зрителей
музыкально-развлекательную
программу, посвящённую международному Дню смеха. Уже
традиционно ребята 5 класса
под руководством своего учителя, В.Е. Жуковской радуют нас
весной прекрасными представлениями. А в этот раз выступление ребят было и творческим
переводным зачётом.
2 апреля в международный
День детской книги, учреждённый
в честь дня рождения великого
датского сказочника Г.-Х. Андерсена, наши ребята стали участниками встречи с детским писателем
Миком Керяненом, получившем
в прошлом году титул городского
писателя Тарту. М. Керянен – автор множества любимых детьми
книг, по которым сняты и замечательные фильмы для всей семьи.
4 апреля стало праздником поэзии. На 5-тый межрегиональный
конкурс чтецов-декламаторов
съехались 7-8-классники из школ
Пярну, Валги, Тарту. Мы, как
хозяева конкурса, постарались
сделать этот день незабываемым,
и нам это удалось. Участники
нашей гимназии как всегда выступили замечательно: 2 место
взяла Анастасия Калиниченко, а
Екатерина Никандрова получила
специальную премию. Обе девочки – восьмиклассницы.
9 апреля прошёл необычный
урок музыки, организованный
директором музыкальной школы
Лаури Вяйнмаа. Этот урок-концерт назывался «Живая му-

зыкальная история». Ребята
слушали средневековую музыку,
исполняемую на аутентичных
инструментах их сверстниками.
11 апреля гимназисты снова покорили публику, собравшуюся в
зале Аннелиннаской гимназии
г. Тарту, представив свою новую
работу «Вечер на даче под Петербургом» по произведениям
эстонских и русских поэтов
конца XIX – начала ХХ века.
На эстонском и русском языках
стихи читали Кристи Антонов,
Вероника Быстрова, Диана Гринкина, Валерия Святская, Карина
Чеблакова, Антон Ресик, Даниил
Шарин, Марк Ворхо.10 мая на
школьном концерте, посвящённом Дню Матери, ребята покажут
свою работу и нашему зрителю.
А уже 12 апреля Милана Масловская успешно выступила на
конкурсе ораторов, который два
десятилетия проходит в Торма-

kohtus õpilastega reeli reinaus
ja lasteraamatupäeval käis külas
laste üks lemmikkirjanikke Mika
Keränen. oleme külastanud beebiringi, mis käib koos kultuurikeskuses, kus tutvustasime oma uutele
lugejatele vahvaid papiraamatuid.
Samuti kutsuti meid tutvustama

Avinurme naerulindude
ettevõtmised
10. aprillil toimus Mustvee
lasteaia Tiheda majas Mustvee
piirkonna teatripäev. Teatripäevi
on korraldatud Jõgevamaal 2001
aastast. Traditsioon on pikk ja igal
aastal võõrustab erinev lasteaed.
Mustvee piirkonnas on kuus
lasteaeda – Mustvee lasteaed,
kes esitas „Kukekese ja kanakese
lugu“, Voore põhikooli lasteaed,
kes mängis etendust „Suur uudis“,
Lohusuu kooli lasteaed, kes etendas „Lenda, Lepatriinu“, avinurme
lasteaed Naerulind, kes esitas
„Kapsapea“, Sadala kooli lasteaed, kellelt vaatasime „Päikesele
külla“ ja Torma põhikooli lasteaed
Linnutaja, kes esitas „Hunt ja 7

kitsetalle“.
Lasteaedade mängukava oli
väga mitmekesine, huvitav ja väga
hästi mängitud. Siin piirkonnas
elavad väga tublid lapsed, kes
armastavad esineda ja teevad
seda väga hästi. Piirkonnas on
väga tublid õpetajad, kes laulud,
tantsud ja sõnad lastele selgeks
õpetasid. Kõik teatritükid võeti
soojalt vastu. Vaheaegadel said
lapsed Diana Siiraku juhendamisel võimelda ja laulda.
Lõpetuseks said lapsed väikesed
kingitused ja ootame rõõmuga
uut aastat, et siis uuesti kohtuda.
MarIS roHTLa,
Mustvee lasteaia direktor

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2019. aastal üks kord kuus
(välja arvatud juuli) 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

А 18 апреля прозвучал «последний звонок» для 12 класса, и началась экзаменационная сессия.
Абитуриенты уже сдали первые
экзамены: эстонский и английский языки. Впереди математика.
Результатов ещё ждать и ждать,
но устный эстонский порадовал
- восемь человек из 14 сдававших
получили высший бал – 20!
30 апреля десятиклассники
отправились на премиальную
экскурсию в Тарту, честно заработанную за участие в проекте «Молодые и предприимчивые». В этом году юные бизнесмены нашей гимназии под
руководством своего учителя
В. Аганич заняли 2 и 3 места.
Вот такой апрель! А впереди
не менее насыщенный май и
весёлый июнь.
Н. РАКША-КРУУС,
и.о. руководителя по
интересам ПГ

Mustvee raamatukogu tegemistest
Neli kuud aasta algusest on
möödunud linnulennul. Mida
põnevat siis oleme peale oma põhitöö teinud? Käesoleval aastal on
raamatukogu kellal leidnud koha
eesti tuntud kirjanikud. Lastega on
käinud kohtumas kaks kirjanikku.
Märtsis, emakeelepäeva raames,

Killukesi Mustvee lasteaiast

ской школе им. К.Р. Якобсона.
Восьмиклассница выступала с
собственной речью, написанной на эстонском языке, а также
представляла отрывок из 2-ой
патриотической речи Якобсона. В этот же день в Центре
Культуры Муствеэ проходил
ежегодный вокальный детский
конкурс «Причудский соловей».
Три воспитанницы С.Ю. Жулиной, преподавателя музыки
нашей школы, приняли участие
в этом музыкальном состязании:
Марианнэ Сорокина, Валерия
Смолкина и Анастасия Лилль.
Вообще, почти каждый день
апреля был насыщен до предела,
иногда в один день происходило
сразу несколько интересных
мероприятий. Обо всём рассказать невозможно. Но 17 апреля
в гости к ребятам приезжал
фокусник из Таллинна, и это
был настоящий праздник чудес.

Kevadel on lasteaias alati tihedalt erinevaid üritusi ja väljasõite.
Märtsis oli lastele talentide sõu,
kus iga laps sai esineda enda valitud etteastega ning tähistati teatripäeva kostüümipäeva ja Pokude
rühma etendusega „Kapsapea”.
aprill algas naljanädalaga, kus olid
pahupidipäev, naljakas matkarada
lasteaias sees, pidžaamapidu ja külas käis kloun ummi. Koolieelikud
käisid Tiheda lasteaias Mustvee
piirkonna lasteaedade näitemängupäeval. Lapsed said juurde
esinemiskogemust ja -julgust ning
loomulikult oli väga vahva vaadata
teiste lasteaedade etendusi. Peipsi
ööbiku laulukonkursil olid väga
tublid kõik avinurme lasteaia
esinejad – koju toodi kaks vanusegrupi võitu ja üks kolmas koht ning
ka üks eripreemia. Südamenädala
raames toimus igal hommikul
saalis ühine hommikuvõimlemine.
Hoolekogu eestvedamisel hakkab lasteaed toitlustamisel kasutama Äntu Mõisa mahemunasid.
Munadepühadeks tegi firma lasteaiale kingituse tasuta munade
näol, mida lapsed rühmades kau-

nistada said ja hiljem siis mõnuga
ära söödi. aprilli lõpus tähistatakse
lasteaias alati ka volbripäeva – see
aasta toimus nõidade paraad läbi
alevi koos vahepeatustega mänguliste ülesannete lahendamiseks.
Kevadel esitati PrIa-le taotlus
Koolikava kaasnevate haridusmeetmete rahastamiseks summas
1 453,75 eurot. PrIa kiitis meie
taotluse heaks ja selle raames
osteti lasteaeda taaskasutatud
plastikust taimekastid, kus lapsed
kasvatavad õpetajate juhendamisel erinevaid köögivilju. Veel
käivad aiarühmad Erto talus tutvumas mahetaimekasvatusega
ning lasteaeda tuleb anne Luik
rääkima ja ka läbi viima töötuba
taimekasvatusest.
16. mail kell 16.00 toimub
Avinurme kultuurikeskuses
lasteaia kevadkontsert emadele ning 31. mail saadetakse pidulikult kooli 12 tublit
poku last.
ootame kõiki külla tutvust tegema ja osa saama meie lasteaia
tegemistest!
Suured ja väikesed naerulinnud

uusi raamatuid teeklubi aktiivsetele daamidele. Lugemissaalis
oli näitus „Värvikate prouade
värvilised tekid” ja maist avame
püsinäituse, pühendusega lauluja tantsupeo aastale. osalesime
tublide lugejatega „Põhjamaade
juttude” kirjandusmängus, võist-

konnas oli kolm liiget ade-Lee,
oliver ja rico-Cristiano, võistlus
oli väga tasavägine. ootame uusi
lugejaid oma raamatukokku ja
kaunist suve kõigile.
aNu oTS,
Mustvee raamatukogu
direktor

Nr 5 (15) Mai 2019

3

Mustvee Valla TEATAJA

322 aastat hariduselu Lohusuus
Lohusuu kooli ajalugu ulatub
aastasse 1697, kui Laiuselt
pärit seminariharidusega poisid hakkasid käima Lohusuus
koolitarkust jagamas. Põhjasõja ajal hariduselu soikus,
jätkus see aga aastal 1730,
nagu märgitakse kirjalikes
allikates. 1740. aastal ehitas
kapten Bernhard Reinhold
Skogh Lohusuusse väga ruumika neljatoalise koolimaja.
1759–1802 töötas Lohusuus
Christian Masing, Otto Wilhelm Masingu isa, kes õpetas
rahvast lugema.
Väga oluline oli Lohusuu
hariduselu jaoks aasta 1807,
kui õnnistati sisse kihelkonnakool. Samal ajal töötas siin ka
köstrikool. Peale selle on olnud
põlenguid, kus koolimajad on
tules kannatada saanud, kuid
1883. ja 1899. aastal ehitatud
koolimajad on praegugi veel
alles. Praeguse koolimajaga
kokku ehitatud, 1899. aastal
valminud kahekordses punases
puumajas tegutseb hetkel külaraamatukogu, vabaajakeskus
ja Lohusuu muuseum ning
osad ruumid on endiselt kooli
kasutuses.
Õppetöö on toimunud eesti
ja vene keeles läbi aastate
kuni tänaseni, alguses eraldi
majades, hiljem sama katuse all. 1918–1945 oli kool
6-klassiline, 1962. aastal sai
nimetuse Lohusuu 8-klassiline
kool (vahepeal kandis nime
Mittetäielik keskkool), 1989.
muutus kool 9-klassiliseks.
Alates 2007. aastast kannab
kool nime Lohusuu Kool ning
ühendab nii lasteaeda kui ka
põhikooli.
Peale põhihariduse andmise

on peetud tähtsaks tutvustada
ja õpetada õpilastele ka kohaliku kogukonna traditsioone ja
Lohusuu 420-aastast ajalugu.
Koolielu on muutnud huvitavamaks õuesõppe tunnid,
välisprojektides osalemine ja
koolisisesed igakuised üritused. Aastal 2007 andis president Toomas Hendrik Ilves
koolile üle Rohelise Kooli tiitli
ja istutas kooliaeda kuusepuu.
Kuna õppetöö toimub koolis
ja lasteaias kahes keeles, siis
omandavad õpilased teadmisi
nii eesti kui ka vene keelest ja
kultuurist ning õppetöö üks
põhilisi eripärasid on multikultuursus.
Kõik, kes Lohusuu Koolis
töötavad, teevad oma tööd
hoole ja armastusega. Lohusuu
Kooli pere on kandnud ja kannab edasi rannarahva kultuuri
ja vaimsust.
Lohusuu kooli tegemised
Lohusuu Kool osales sel õppeaastal esimest korda väga
huvitavas projektis nimega
„Peipsiveere ettevõtlikud noored“. Projekti eesmärk oli
anda noortele ülevaade, mis
on ettevõtlus, ja välja mõelda
oma äriplaan. Osa võtsid kolm
kooli: Mustvee kool, Mustvee
Peipsi Gümnaasium ja Lohusuu
kool, kokku üheksa gruppi.
Projekt kestis kaks kuud ja oli
jagatud seitsmeks etapiks: idee
genereerimine, ettevõtlusküla
Tartus, müük, turundus jne.
Igas etapis said noored ülesande, mille nad pidid täitma
ja siis teistele ette kandma.
Noortele meeldis see projekt
väga. Koduseid töid võtsid kõik

väga tõsiselt ja täitsid ülesanded õigeks ajaks.
Lohusuu Kooli esindas kolm
võistkonda: „Peipsi rähn“,
kes tutvustas puidust tehtud
tooteid; „Eesti YRT“ esitles
tervislikku kohalikku teed
ning „Tare-Tareke“ kujutas
endast kalapirukate kioskit.
Eriti nauditav oli, kuidas meie
kooli õpilased täitsid koduseid
ülesandeid – tegid reklaami, töötasid välja prototüübi
ja müüsid oma tooteid ning
kuidas nad julgelt esinesid ja
üritustest aktiivselt osa võtsid.
27. märtsil toimus Mustvee

kultuurikeskuses finaal, kus
oli žürii ees vaja esitada oma
äriplaan. See ei olnud kerge
ülesanne, aga meie noored
said sellega väga hästi hakkama. Lõpptulemusena saavutas
„Tare-Tareke“ esimese koha ja
rahalise preemia ning „Eesti
YRT“ võitis eripreemiana Vudila veepargi külastuse. Lisaks
osalevad kolm esimest kohta
preemiareisil Tartus. Suur
tänu projekti läbiviijatele, kes
veetsid noortega kaks kuud ja
andsid neile palju teadmisi ja
soovitusi.
ILONA PROKOfjEVA

Культурная жизнь в посёлке Лохусуу

В посёлке Лохусуу творческие
студии и коллективы центра Досуга и общества культуры Логовесть ведут работу по сохранению
и развитию местной культуры,
культуры Причудья. Корреспонденты местных газет не желают
освещать жизнь маленьких деревень, поэтому пришлось взяться
за «перо» самой. В этом году культурная жизнь русской общины
Лохусуу началась с Рождественских посиделок, которые провели
работники центра Досуга в доме
общества Логовесть.
Рождественские праздники состоялись как для взрослых, так и
для детей. На посиделках, как в
старину пели песни, рассказывали о том, как проводились святки,
какие гадания и обряды осуществляли в эти дни. Для детей подготовили другую программу: загадки, пословицы, сказки на тему
праздника и смешные истории
о рождественских колядках. За
столом с рождественскими угощениями было уютно и радостно,
как в большой дружной семье. В
феврале к 101 годовщине Эстонии
в помещении центра Досуга была
открыта выставка «Узоры Отчизны» в технике шерстяная акварель. 32 прекраснейшие картины,
представила местная жительница Злата Шарина. Организовали
выставку – продажу лохусууских
рукодельниц и производителей
местной пищи. На кануне эстонской Масленицы( Вастла пяева)
провели мастер класс по выпечке блинов. В деревне проживает
эстонская и русская общины, поэтому праздники проводим для
обеих общин, ходим друг к другу
в гости на праздники и проводим
совместные мероприятия.
В начале марта встречали традиционный и любимый праздник
Масленицу, в Лохусуу это меро-

„Väärtuskasvatus läbi
mängude”
Mustvee valla noortekeskuse
Lohusuu noored said suurepärase
võimaluse 24. aprillist 27. aprillini
osa saada Mäetaguse põhikooli
SANA projektist „Väärtuskasvatus
läbi mängude”.
Meile pakuti 10 noorte kohta
mille suure rõõmuga ka kohe vastu
võtsime ja me ei kahetse seda.
Saime tuttavaks väga lahedate
ja rõõmsameelsete noortega,
kellelt saime teada, mida tähendab TORE ring. Õppisime koos
tegemist, endasse vaatamist ja
meeskonnatööd.
Esimesel päeval olime kõik
tagasihoidlikud ja suhtlesime
väga arglikult. Mäetaguse noored
tutvustasid päevakorda, esmaseid
ohutusnõudeid, kelle poole pöörduda kui midagi juhtuma peaks.
Tegime koos kodukorra / koostöö
kokkulepped, kuhu pidime kõik
alla kirjutama, et saaksime need
laagripäevad koos turvaliselt ja
meeldivalt koos mööda saadetud.
Pärast seda olid erinevad tutvumismängud ja hakkasime ise ka
julgemaks muutuma.
Õhtul vaatasime pikemalt filmi
ja ega meil see magamaminek
väga kiiresti ei tulnud, uus, huvitav
ning olime elevil.
järgmistel päevadel saime rohkem teada, mis tähendab TORE

koolitus, saime tutvuda oma sisemaailmaga, kuidas ennast ning
teisi väärtustada, millised näevad
välja erinevad tunded ning saime
panna ka neile nimed.
Vaatasime ka koos venekeelseid
tähti, kirjutasime oma nime vene
keeles ning vaatasime multikat ja
õppisime mõned väljendid.
Kuna ilmad on super ilusad, siis
mõne aja saime ka õues viibida
pallimängu ja väikeses seikluspargis.
Mäetaguse põhikoolis on kokk
tädi Valja, kes meie kõhu eest väga
hästi hoolitses, et see tühjaks ei
jääks, toidud olid väga maitsvad.
Esmakohtumine lõppes meil
Kunda seikluspargis Lontova.
Suur aitäh Mäetaguse koolile,
noortele ja juhendajale, meil oli
väga tore koolivaheaeg.
Ootame teid külla juuni alguses,
siis projekti teine osa.
Projekti toetab SANA.
Mustvee valla noortekeskuse
Lohusuu noortetoa noored

Lasteaia Sipsik tegemistest
приятие проводится ежегодно уже
в течение 14 лет. Мероприятие
началось открытием детской вокальной студии. Концертную программу подготовила руководитель
студии «Аплодисменты» Елена
Горшанова. Юные певцы от 3 до
12 лет зарядили публику прекрасным настроением, зал рукоплескал. После концерта, с хорошим
настроением гости устремились
на улицу, где ждали интересные
масленичные игры и соревнования, их проводили Илона и Светлана. Андрей катал по озеру на
«каракатице» всех желающих. После поездок по озеру и активных
игр на свежем воздухе, захотелось
подкрепиться. Хозяюшки общества «Логовесть» «Инна и Ирина
пригласили угоститься горячим
гороховым супом с блинами и
чаем с кренделем. Еда на улице
казалась особенно вкусной. Подкрепившись, водили хороводы
вокруг чучела Масленицы, при-

зывая Весну скорей прийти в
наши края! 31 марта коллективы
художественной самодеятельности, коллектив народного танца
«Лебёдушки» и ансамбль русской
песни «Любимые напевы» гастролировали в Нарве на Международном Фестивале «Играй гармонь». В апреле идёт активная
подготовка к празднованию Пасхи, готовится выставка расписных
пасхальных яиц, в течение недели
будут проводиться мастер классы
по покраске яиц различными способами.
Вокальная студия готовится к
участию в конкурсе «Чудской соловей» в Муствеэ и «Песенная карусель» в Лохусуу. В мае будем отмечать День весны, День мамы и
Егорий – старинный праздник нашей деревни, который планируем
провести 5 мая. Детская театральная студия готовит спектакль
«Гуси - лебеди» под руководством
Натальи Тумановой. Шьются ко-

стюмы, изготавливаются маски и
декорации. На Иван день (Яани
пяев) также готовится концертная
программа. Каждую среду проводится кружок рукоделия в Доме
досуга под руководством Кайре
Киви, его посещают представители обеих общин, Кайре учит
изготавливать прекрасные вещи,
изделия из фетра, цветы из бумаги
и.т.д.
У нас ещё есть коллектив „Elame
veel“, который активно принимает
участие в культурной жизни деревни. Подробнее о своей деятельности они расскажут сами.
Это небольшой обзор культурной жизни деревни Лохусуу на
первое полугодие.
Руководитель
театральной
студии и росписи по дереву,
ансамблей
народного
танца Лебёдушки и Ромашка,
председатель общества Логовесть Наталья Туманова.

8. märtsil tähistati Lohusuu
lasteaias juba traditsiooniks saanud naistepäeva hommikut, kus
osalesid emad ja vanaemad.
Kõigepealt moodustasime kaks
rühma – osad valmistasid tervisliku
salati ja teised kohupiimatordi ning
kogu tegevus toimus koos lastega.
Enne söömist mängisime koos
laulumänge, mis oli väga lõbus.
Peale söömist said vanemad koos
kasvatajatega arutada südamel
olnud probleeme.

10. aprillil toimus Mustvee valla lasteaedade näitemängupäev
Tihedal. Sellest päevast võttis osa
kuus lasteaeda ning kõigi esitatud
näitemängud olid väga huvitavad.
„Sipsikud“ esitasid näidendi „Lenda, lepatriinu”. Etenduste vahepeal
said lapsed ennast liigutada erinevate mängudega ning krõbistada
porgandeid ja viinamarju. Suur
aitäh korraldajatele Mustvee lasteaiast.
ERIKA SOOSALu
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Mustvee puhkpilliorkester 145
26. aprillil tähistati Mustvee kultuurikeskuses Mustvee
puhkpilliorkestri 145. juubelit.
Orkestrit juhatab Kaido Järvsoo.
Mustvee puhkpilliorkestri staažikamad pillimehed on Kalju Kask,
Andres Kivimurd, Uno Loik,
Tiit Paju, Jaanus Gorstov, Valdo
Jaanus, Alari Kõrgessaar. Vanim
pillipuhuja Anton Tamm on juba
90-aastane. Orkestri ainus naisliige on trummitüdruk Diana Siirak. Orkestrivanem on Tiit Paju.
145. aastapäevale pühendatud
kontserdil esinesid ka Avinurme
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puhkpilliorkester Verner Mölderi
juhendamisel ja Kadrina puhkpilliorkester, keda samuti juhatab
Kaido Järvsoo.
Õnnitlusi jagasid vallavanem Märt Kraft, Jõgevamaa
Kultuurikoja esinaine Tiina
Tegelmann, Torma puhkpilliorkestri esindajad, kultuurikeskuse ringide esindajad.
Kultuurikeskus kinkis igale mängijale tänukirja ja rinnamärgi.
Maestro Valter Jaanuse pingi juures meenutati mälestusmeloodiaga kõiki lahkunud pillimehi.

Mustvee, Avinurme ja Kadrina puhkpilliorkestrid.
FOTO: ANU OTS

Teade peremehetute ehitiste arvele
võtmise kohta
Mustvee Vallavalitsus teatab, et Jõgeva maakonnas Mustvee vallas
on peremehetute ehitistena arvele võetud:
1) Võtikvere külas asuv pumbamaja (ehitisregistri kood
114021329), mille omanikud on esitanud omandist loobumise
avaldused;
2) Ulvi külas Laekannu tee 3 korterelamu naabruses asuvad hooned
(kuur ja kuur), mille omanike kohta andmed puuduvad.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse
või Mustvee valla poolt hõivamise kohta, palume need esitada
kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Mustvee
Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva maakond
või info@mustvee.ee

Euroopa Parlamendi valimised
President on uue valitsuse
ametisse kinnitanud, seega võib
öelda, et Riigikogu valimised
on edukalt lõppenud. Oma kõnes Riigikogu ees on president
Kaljulaid rohkem kui korra
öelnud, et valimised olid ausad
ja läbipaistvad. Kindlasti on
suur töö ausate ja läbipaistvate
valimiste korraldamistega ära
tehtud valimisjaoskondades.
Tänan kõiki valimisjaoskondade
esimehi, aseesimehi ja liikmeid
meeldiva koostöö eest Riigikogu
valimiste korraldamisel meie
vallas ja loodan, et te saame
sama soojaga oma panuse anda
Euroopa Parlamendi valimiste
läbiviimisesse.
Valimisjaoskondade arv on
jäänud Euroopa Parlamendi
valimiste läbiviimiseks samaks,
küll aga on eelhääletamise
päevadel antud rohkematele
valimisjaoskondadele õigus korraldada hääletamist väljaspool
oma elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide
asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1
– Võidu tn 9, Avinurme alevik –
esimees Aivar Parfojev;
2) valimisjaoskond nr
2 – Ulvi rahvamaja, Ulvi küla –
esimees Klaarika Klemm;
3) valimisjaoskond nr 3
– Sõpruse tn 105, Kasepää küla
– esimees Antonina Kašnikova ;
4) valimisjaoskond nr
4 – Jõe tn 1, Lohusuu alevik –
esimees Kaire Kivi;
5) valimisjaoskond nr
5 – Tartu tn 12, Mustvee linn –
esimees Veera Aganitš;
6) valimisjaoskond nr 6
– Kääpa keskus 5, Kääpa küla –
esimees Ene Uuna;
7) valimisjaoskond nr 7
– Lossi, Voore küla – esimees
Kaie Mikko.

Avinurme, Ulvi, Kasepää,
Lohusuu, Mustvee ja Voore
jaoskondades saab hääletada
eelhääletamise päevadel, s.o
20.–22. mail ka väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda. Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel
pole võimalik eelhääletamise
päevadel ega valimispäeval
hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada valimispäevaks 18-aastaseks saanud
Eesti kodanikud ja Eesti kodakondsust mitteomavad Euroopa
Liidu kodanikud, kelle püsiv
elukoht Eesti rahvastikuregistri
andmetel on Eestis ja kellelt
tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks
tunnistatud või kes on kohtu
poolt süüdi mõistetud kuriteos
ja kannab vanglakaristust.
Siseministeerium on hiljemalt 6. maiks saatnud kõikidele valijatele valijakaardi. Kui
valija on eelnevatel aastatel
andnud nõusoleku elektroonilise valijakaardi saatmiseks
ega ole esitanud teistsugust
tahteavaldust, siis edastatakse
talle valijakaart ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal
elektrooniliselt. Valija, kes hiljemalt 11. maiks ei ole saanud
valijakaarti või kelle andmetes
on valijakaardil vigu, võivad
olukorra selgitamiseks või andmete parandamiseks pöörduda
vallasekretäri poole.
Kui isik muudab rahvastikuregistris oma elu- ja viibimiskoha
andmeid pärast 26. aprilli, siis
tema uued aadressiandmed valijate nimekirjade koostamisel
arvesse ei lähe ning isik saab
valida vastavalt enne 26. aprilli
rahvastikuregistrisse kantud

elukoha- ja viibimisaadressile.
Eelhääletamine toimub
järgmiselt:
perioodil 11.–16. mai vähemalt kahel päeval välisesinduses;
perioodil 16.–19. mai maakonnakeskustes (Jõgeva valla
valimisjaoskond nr 1, Aia tn 6,
Jõgeva);
perioodil 20.–22. mai Mustvee valla valimisjaoskondades.
Eelhääletamise ajal lisaks
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist
toimub ka asukohas ning viibimiskohas hääletamine. 20.–22.
mail saavad oma asu- ja viibimiskohas hääletada need isikud, kes mingil põhjusel ei saa
valimispäeval olla oma kodusel
ehk rahvastikuregistrijärgsel
aadressil (on haiglas, lähedaste
kodus, hoolekoduteenusel jms).
Seega Avinurme hooldekodus, Kääpa hooldekeskuses ja
Mustvee taastus- ja hooldusravi
haiglas teenusel viibivad hääleõiguslikud isikud saava hääletada ainult eelhääletamise ajal.
Hoolekandeasutuses viibijad,
kes ei saa ise valimisjaoskonna
hääletamisruumi minna, kuid
soovivad hääletada, peavad
hääletamise soovist andma
teada asutuse juhtkonnale, kes
koostöös jaoskonnakomisjoniga
korraldab hääletamisprotseduuride tegemise hääletaja
viibimiskohas.
Need valijad, kes asuvad
lähedaste juures ja ei saa ise tervislikel või muudel põhjustel valimisjaoskonda minna, peavad
väljaspool elukohta hääletamist
korraldavale jaoskonnakomisjonile või vallasekretärile esitama
kirjaliku taotluse asukohas hääletamiseks.
Valimispäeval, s.o 26. mail
asukohas hääletada ei saa.
Seevastu kodus hääletamist
korraldatakse ainult valimis-

päeval (26. mail). Kodus hääletamiseks tuleb eelnevalt, kuid
hiljemalt 26. mail kella 14.00ks
esitada kas vallasekretärile või
oma valimisjaoskonna jaoskonnakomisjonile kirjalik põhjendatud taotlus või taotleda
hääletuskast koju 26. mail kella
9.00st kuni 14.00ni jaoskonnakomisjoni telefonile helistades.
Elektrooniline hääletamine
toimub 16.–22. mai. Elektrooniline hääletamine algab 16.
mail kell 9.00 ja lõpeb 22. mail
kell 18.00.
Valimispäeval, s.o 26. mail
saab valija hääletada ainult
oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Valimisega seotud informatsiooni on võimalik küsida Mustvee vallasekretärilt või riigi valimisteenistuselt (tel 631 6633,
e-post info@valimised.ee)
Oma elukoha- ja valimisega
seotud andmeid saab kontrollida rahvastikuregistrist Internetis portaali eesti.ee kaudu
ID-kaardi või mobiil-IDga sisse
logides või taotleda andmeid
Mustvee Vallavalitsuselt (sekretär-registripidaja Tiina Piigats, tel 772 6100, e-post tiina.
piigats@mustvee.ee või info@
mustvee.ee ).
Euroopa Parlamendi valimiste
korraldamisel jaoskonnakomisjonidelt üle antud hääletussedelid loeb üle ja kontrollib
valimistulemusi Mustvee valla
valimiskomisjon (häältelugemiskomisjon). Häältelugemiskomisjon loeb hääled üle 27.
mail alates kella 10.00st. Valimiskomisjon tegutseb Mustvee
vallavalitsuse haldushoones
aadressil Tartu 28, Mustvee
linn, Jõgeva maakond.

ководству учреждения, которое
в сотрудничестве с участковой
комиссией организует проведение процедур голосования в
месте пребывания избирателя.
Избиратели, которые находятся у близкого человека и по
состоянию здоровья или иным
причинам не могут пойти в избирательный участок, должны
представить организующим
голосование участковой комиссии или волостному секретарю
письменное ходатайство о голосовании в месте пребывания.
В день выборов, т.е. 26 мая
2019 г. в месте пребывания голосовать нельзя.
Зато голосование дома проводится только в день выборов (26
мая 2019 г.). Чтобы проголосовать дома, нужно заранее, но не
позднее 14:00 часов 26 мая 2019
г., представить или волостному
секретарю, или участковой комиссии своего избирательного
участка обоснованное ходатайство или ходатайствовать
о доставке урны голосования
домой, позвонив 26 мая с 9:00
до 14:00 на телефон избирательного участка.

жительства.
Связанную с выборами информацию можно запросить у
волостного секретаря Муствеэ
или в Государственной выборной службе (тел. 631 6633, э-почта info@valimised.ee)
Данные, связанные со своим
местом жительства или выборами, можно проверить в Интернете, в Регистре народонаселения, в который можно войти через портал eesti.ee посредством
ID-карточки или mobiil-ID. О
данных можно ходатайствовать
также в управе волости Муствеэ
(секретарь-держатель регистра
Тийна Пийгатс, тел. 772 6100,
э-почта tiina.piigats@mustvee.ee
или info@mustvee.ee ).
Листки для голосования выборов в Европарламент, переданные проводившими голосование участковыми комиссиями, пересчитывает и проверяет
избирательная комиссия волости Муствеэ (комиссия по
подсчету голосов). Комиссия
по подсчету голосов пересчитает голоса 27 мая с.г., начиная с
10.00. Избирательная комиссия
работает в административном
корпусе Муствеэской волостной
управы по адресу: ул. Тарту 28,
город Муствеэ, Йыгеваский
уезд.

DAISy UTSAR,
Mustvee vallasekretär
Mustvee valla valimisjuht

Выборы в Европейский парламент
Президент утвердил в должности новое правительство, так что
можно сказать, что выборы в
Рийгикогу успешно завершились.
В своей речи перед Рийгикогу
президент Керсти Кальюлайд несколько раз сказала, что выборы
были честными и прозрачными.
Большая работа по проведению
честных и прозрачных выборов
была, без сомнения, проведена
на избирательных участках.
Благодарю всех председателей,
заместителей председателя и
членов избирательных участков
за приятное сотрудничество при
организации выборов в Рийгикогу в нашей волости и надеюсь,
что тем же махом мы сможем
внести свой вклад в проведение
выборов в Европарламент.
Количество избирательных
участков на выборах в Европарламент не изменилось, но на дни
предварительного голосования
большему числу избирательных
участков дано право проведения
голосования вне избирательного
участка по своему месту жительства.
Нумерация и местонахождение помещений для голосования
следующие:
1) избирательный участок №
1: ул. Выйду 9, поселок Авинурме,
председатель – Айвар Парфоев;
2) избирательный участок №
2: народный дом Ульви, деревня
Ульви,
пр едседатель – Клаарика
Клемм;

3) избирательный участок
№ 3: ул. Сыпрусе 105, деревня
Касепяэ,
председатель – Антонина Кашникова;
4) избирательный участок №
4: ул. Йыэ 1, поселок Лохусуу,
председатель – Кайре Киви;
5) избирательный участок №
5: ул. Тарту 12, город Муствеэ,
председатель – Вера Аганич;
6) избирательный участок №
6: центр Кяэпа 5, деревня Кяэпа,
председатель – Эне Ууна;
7) избирательный участок №
7: Лосси, деревня Вооре,
председатель – Кайе Микко.
В участках Авинурме, Ульви,
Касепяэ, Лохусуу, Муствеэ и
Вооре в дни предварительного
голосования, т.е. с 20 по 22
мая, голосовать можно также
вне избирательного участка по
своему месту жительства. Предварительное голосование вне
избирательного участка по месту жительства предусмотрено
для избирателей, которые в дни
предварительного голосования
или день выборов не имеют
возможности голосовать в избирательном участке по месту
жительства.
Голосовать на выборах в Европейский парламент могут
граждане Эстонии, достигшие
на день выборов 18 лет, и граждане Европейского Союза без
гражданства Эстонии, чьим
постоянным местом жительства
по данным Регистра народона-

селения является Эстония, и у
которых в стране их происхождения право на голосование
не отозвано. Правом голоса
не обладает лицо, признанное
недееспособным в части права
на голосование или в судебном
порядке признанное виновным
в преступлении и отбывающее
тюремное заключение.
Министерство внутренних
дел прислало всем избирателям
карту избирателя не позднее
6 мая 2019 г. Если в предшествовавшие годы избиратель дал
согласие на получение электронной карты избирателя и не представлял иного волеизъявления,
то карта избирателя на выборы
Европейского парламента ему
также будет выслана электронным пу тем. Избиратель, не
получивший не позднее 11 мая
2019 г. карту избирателя, или
в данных которого в карте избирателя содержатся ошибки,
могут для прояснения ситуации
или исправления данных обратиться к волостному секретарю.
Если данные о своем месте
жительства или пребывания в
Регистре народонаселения лицо
изменил после 26 апреля 2019
г., то при составлении списков
избирателей его новые адресные
данные в учет не идут, и лицо
может голосовать в соответствии с адресом места жительства
или пребывания, внесенным в
Регистр народонаселения до 26
апреля 2019 г.
Предварительное голосо-

вание проходит следующим
образом:
с 11 по 16 мая 2019 г.– не менее
двух дней в зарубежном представительстве;
с 16 по 19 мая 2019 г. – в уездных центрах (избирательный
участок № 1 Йыгеваской волости, ул Айа 6, Йыгева);
с 20 по 22 мая 2019 г. – в избирательных участках Муствеэской волости.
Во время предварительного
голосования, помимо голосования вне избирательного участка
по месту жительства, идет также
голосование в месте нахождения или пребывания. С 20 по 22
мая 2019 г. в своем месте нахождения или пребывания могут
голосовать лица, которые по
какой-либо причине по своему
домашнему или занесенному в
Регистр народонаселения адресу находиться не могут (они в
больнице, дома у близких, на
попечительской услуге и пр.).
Таким образом, лица с правом
голоса, которые получают услугу в Доме престарелых Авинурме, Центре престарелых Кяэпа и
Муствеэской больнице восстановительного лечения и ухода,
могут проголосовать только
во время предварительного
голосования. Пребывающие в
попечительских учреждениях,
которые сами не могут пойти
в помещение голосования в
избирательном участке, но хотят проголосовать, должны об
этом пожелании сообщить ру-

Электронное голосование
пройдет с 16 по 22 мая с.г. Электронное голосование начнется
16 мая в 9.00 и закончится 22
мая в 18.00.
В день выборов, т.е. 26 мая
2019 г., избиратель может проголосовать только в избирательном участке по своему месту

ДАЙЗИ УТСАР,
Муствеэский волостной
секретарь
руководитель выборов в
волости Муствеэ
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Tartu- ja Jõgevamaa teatritegijad võtsid
mõõtu teatrifestivalil Avinurmes

2019. aasta muudatused
sotsiaalministeeriumi haldusalas

Kohale oli tulnud kümme agarat truppi, kes usinasti harjutades
oma töövilju rahvale vaatamiseks
olid toonud. Pealtvaatajad said
nii pisarate, kui ka naeruga esinejatele kaasa elada. Kaks päeva
oli täis tihedat tööd ja esinemist.
Lisaks sellele, et laval oli näha nii
kuumi tundeid kui ka külmrelvi,
siis õhtuks köeti kuumaks hoopis
saunalava, kus näitlejad oma
kultuuri tegemisest väsinud keha
said soojendada ja basseini vees
jälle maha jahutada.
Õhtul said andunumad fännid
kuulsamate näitlejatega juba
suuri poognaid tantsupõrandal
teha. Ansambel Mesikäpp ei ole
kuulajaid kunagi ükskõikselt
saali seina äärde seisma jätnud.
Pikk päev ja öö ei väsitanud ühtki näitlemisega seotud inimest
ja kaotusi elavjõududes polnud,
korraliku sooja pudru ja hommikuse virgutusvõimlemise järgi sai
pühapäevane teatripäev hoo sisse.
Pealtvaatajaid oleks mahtunud
saali kõvasti rohkem, kui neid
seal oli, aga need, kes vaatasid,
jäid väga rahule. Siinkohal ei saa
kuidagi märkamata jätta, et üks
kena proua tormas vaheajal koju
lillede järgi, et taevake, kuidas
siis muidu, kui teater koju kätte
tuuakse – peab tänama!
Näitleja teeb ja näitleja jõuab.
Tihedast päevakavast hoolimata
jõuti teha tiir peale ka Avinurmele,
avastati Elulaadikeskuse muuseumi saali ja Avinurme Puiduaida
tooted, kiideti kena ümbrust ja
teravama silmaga külalised olid
isegi Kalevipoega näinud.
Kultuurijuht Marika Schasmin
ja Eesti Harrastusteatrite Liidu
nimel tervitama tulnud Tiina
Tegelmann tutvustasid festivali
ajalugu, rääkisid korralduslikest
küsimustest, tutvustasid osavõtjaid ja žüriid. Žürii andis peale
igat etendust truppidele privaatse
tagasiside, nutuseid nägusid näha
polnud, pigem laia naeratusega
sealt tuldi, jääb üle arvata, et ju
see tagasiside ikka rõõmu tegi.
Üks neiu oli küll veidi nõutu ja

o 1. jaanuarist alustas tööd
ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon 116 006. Eesmärk
anda abivajajale kohest emotsionaalset tuge ja julgustada
võtma kontakti teiste abistavate
süsteemidega.
o Perearsti nõuandetelefonilt
1220 hakkab alates 1. augustist saama isikustatud nõu. Nõu
andval perearstil tekib võimalus helistaja nõusolekul näha
tema terviseandmeid – tehtud
analüüse, määratud ravimeid,
põetud haigusi. See võimaldab
saada nõuandetelefonil tulevikus ka näiteks lühiajalist retseptipikendust juba väljakirjutatud
ravimitele.
o 2019. aasta sügisest on
hooldekodude elanikele gripi
vastu vaktsineerimine tasuta.
Tasuta gripivastast vaktsineerimist võimaldatakse nii üldhooldekodude kui ka erihooldekodude elanikele.
o Laienenud on tasuta hambaravi võimalused füüsilise ja
vaimse puudega inimestele.
Puudega inimestele on arsti
ettekirjutusel määratud üldnarkoosis osutatav hambaravi
olnud tasuta ka seni. Sellest
aastast võimaldatakse tasuta
hambaravi ka neile vaimse ja
füüsilise puudega inimestele,
kellele üldnarkoos ei ole näidustatud, kuid kes oma üldise
tervisliku seisundi tõttu ei saa
oma suuhügieeni eest hoolt
kanda.
o Eestist ja Soomest saab
kaks esimest riiki Euroopas,
kes hakkavad omavahel retseptiandmeid vahetama.
Jaanuarist saavad Eestit
külastavad soomlased osta
digiretseptiga siin asuvast apteegist Soomes väljakirjutatud retseptiravimeid. Eestlaste
jaoks avaneb võimalus Soomes
asuvas apteegis digiretseptide
realiseerimiseks 2019. aasta
jooksul.
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kui uurisime, et mida siis ka öeldi,
ütles, et soovitati ikka rohkem
pussnuga poistel kõri peal hoida,
et see pidi hetke elavdama. Ta
oli unustanud küsida, et kas ikka
ainult etenduses… või muidu kar.
Rahustasime piiga maha, et ju see
žürii ikka etendusi silmas peab.
Üldiselt Avinurme tegi, mis suutis,
et võimalikult hea võõrustaja olla.
Suuri pahandusi ei ole praegu
alevis teada, mis selle üritusega
seotud oleks, kahjuks külades
olukord nii hea ei olnud. On teada
juhtumeid, kus sellest festivalist
ikka pahandusi peredesse on
tulnud. Läinud peremees korraks
poodi ja tagasi jõudnud päev hiljem, et näed korraks sai festivalilt
läbi mindud. Oli ka juhtumine,
kus noormees Mustvee lähedal
kuusiku servas asjata oma neidu
ootas, neiu oli unustanud suures
teatri vaatamise tuhinas selle puhta ära, et kohting ootamas ja lustis
rõõmsa meelega teatripeol. Siiski
suurematest pahandustest pole
veel kuulda olnud ja seeläbi meie
arvame, et seekord on see üritus
küll sündmuseks kujunenud.
Korraldajad saadavad siirad
tänusõnad teele küll osalejatele,
küll pealtvaatajatele, muidugi ka
abilistele, kes siis kas nõu ja jõu
või rahaga appi tulid.
Siinkohal on paslik ka žüriiliikmed nimeliselt ära mainida, et
saaksite neile soovi korral oma

TarTumaa
Parim lavastus: „Pihtide vahel“ Teater E.H.K Tabivere rahvamajast,
lavastaja Esta Sokk
Parim lavastaja: Janno Puusepp „Ilu otsides“ Bona Verbum
Parim meesnäitleja: Andri Viinalass „Ilu otsides“ Henri rolli eest
Parim naisnäitleja: Anne-Mai Tevahi etendustesest „Leivi“ Leivi rolli
(Must JaAm) ja „Imet otsides“ Zanna rolli eest (Bona Verbum)
Karakteri eripreemia: Aire Pajur etendusest „Lõks“ Marie (LendTeater)
Karakteri eripreemia: Andrus Novoseltsev etendusest „Sviit sünnipäevaks“ Bob (Vilde teater)
Hea lavastuse eripreemia „Ilu otsides“ Janno Puusepp
Jõgevamaa
Parim lavastus: „Magus Pudel“ Avinurme Suveteater, lavastaja Mari
Oolberg
Parim lavastaja: Mari Oolberg „Magus pudel“
Parim meesnäitleja: Üllar Karu, „Põrgupõhja uus vanapagan“ Jürka osa
eest, Põltsamaa kultuurikeskuse näiteringist Kuukatsujad
Parim naisosatäitja: Kaiel Altpere etendusest „Magus pudel“ taluteenija
Anu (Avinurme Suveteater)
Parim kõrvalosatäitja: Rein Annuk „Ärimehe poisipõli“ lavastaja Rein
Annuk
Parima kostüümipreemia: “… Ja siis tuleb kuningas“ Pajusi teater
Parim lavakujunduspreemia: … Ja siis tuleb kuningas“ Pajusi teater
ansamblimängu ehk siis parima kokkumängu preemia: Avinurme
Suveteatrile
Kiidusõnad ja auhinnaplaat anti üle Oskar Lutsu nimelise Palamuse
Gümnaasiumi amatöörrühmale etenduse eest „4 Pilti telefonist“ – lavastaja
Karmo Toome
tänukaarte saata. Züriis olid: Märt
Koik (näitleja), Marika Markus
(noorsootöötaja ja kultuurihuviline) ja Lennart Peep (harrastusteatrite juhi ja lavastaja eriala)
Toetajad: KÜSK, Mustvee val-

lavalitsus, Eesti Harrastusteatrite
Liit, Avinurme kultuurikeskus,
E.Strauss AS, Avinurme Suveteater MTÜ, Treimix Puit OÜ,
Rein Leichter, Avinurme ujula ja
Germani talu.
MARiKA OOLbERG-ELMENd

Uued ja paremad teenused

Toetused ja hüvitised
o 2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse
kohta 60 eurot. Kui laps jätkab
õpinguid, makstakse toetust
selle jooksva õppeaasta lõpuni,
millal laps saab 19-aastaseks.
Alates kolmandast lapsest on
lapsetoetus iga lapse eest 100
eurot kuus. Lisaks saab kolme
või enamat last kasvatav pere
2017. aasta 1. juulist kehtima
hakanud lasterikka pere toetust
300 eurot kuus.
o Haigekassa tasub sellest
aastast 90 protsendi ulatuses
lastele soetatud kaasaegsete
insuliinipumpade eest, mis
oskavad nahaaluse sensori abil
ise veresuhkrut määrata ja vajadusel insuliini süstida.
o 1. septembrist 2019 ei
määra sotsiaalkindlustusamet
enam lapsehooldustasu ja selle
vahendid seotakse vanemahüvitise süsteemi.
Enne 1. septembrit sündivate
laste vanematele ja kõigile,
kellele on lapsehooldustasu
määratud varem, makstakse
seda edasi kuni õiguse lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini
2024.
Lisaks sotsiaalministeeriumi
haldusalas
o 2019. aastal on töötasu
alammäär 540 eurot, minimaalne tunnitasu 3,2 eurot
ja toimetulekupiir 150 eurot.
Esimese või ainsa leibkonnaliikme toimetulekupiir on
2019. aastal 150 eurot, igale
järgnevale täisealisele liikmele
120 eurot ja igale alaealisele
180 eurot. See on summa, mis
pärast eluasemekulude katmist
inimesele peab kätte jääma
muude kulutuste jaoks.
Sotsiaalministeeriumi
lehelt refereerinud
dAiSy UTSAR,
vallasekretär

KredEx on avanud lasterikaste perede
kodutoetuse taotlusvooru

Mustvee valda läbivaks suursündmuseks on
laulupeotule saabumine 24. ja 25. juunil

KredEx avas 06.05.2019.
lasterikaste perede kodutoetuse
taotlusvooru. Taotlusvoor on
avatud kuni 10.06.2019.

Teekonna kokkupanekul on
lähtutud laulupidude- ja päevade toimumiskohtadest läbi
pikkade traditsioonide.

Toetus on suunatud madala
sissetulekuga peredele, kus
kasvab vähemalt kolm kuni
19-aastast (kaasa arvatud)
last ja kes moodustavad ühise
leibkonna. Toetussumma on
kuni 8 000 eurot, varasemalt
ühe korra toetust saanud võivad
taotleda kuni 5 000 eurot.
Toetust saab taotleda:
1. eluaseme soetamiseks,
kui perel puudub pere vajadustele vastav eluase või olemasolev
eluase on halvas seisukorras või
ruumiliselt ebapiisav;
2. ehitamisega seotud
tegevusteks, kui olemasolev
eluase ei vasta elementaarsetele
elamistingimustele, sealjuures
puudub näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav,
küttekolded on amortiseerunud
vms.
Olulisemad tingimused:
1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem,
kui 355 eurot leibkonna liikme

kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude
hulka ei arvestata riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal
makstud kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste
leibkonnaliikmete 2018. a maksuandmete tõendid.
2. Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusele elamispinnale. Eluaseme
püstitamise, elamiskõlbmatu
eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise korral peavad
kõik leibkonna liikmed olema
registreeritud ühele aadressile,
kus reaalselt elatakse.
3. Taotleja või tema kuni
15-aastane laps/lapsed peab
olema toetusealuse elamispinna
omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).
4. Taotleja omandis ei või olla
rohkem, kui üks eluruumina
kvalifitseeruv kinnisasi.
5. Teistkordset toetust saavad
taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt
tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise
aruanne.
6. Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele

lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel
arstliku ekspertiisi otsus puude
määramise kohta.
7. Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad
vastama taotlejale esitatavatele
nõuetele ja esitama taotluse
koos.
Taotlust saab esitada alates 06.05.2019.a KredExi eteenuste keskkonnast või
e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust).
Taotlusi saab esitada ka paberil,
posti teel aadressil Hobujaama
4, Tallinn, SA KredEx, 10151,
Kodutoetus.
Vormid lisatakse kodulehele
06.05.2019. info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta
leiate KredExi kodulehelt.
Täpsustavate küsimuste korral
võtke palun ühendust.
ANU HOLMbERG,
toetuste haldur
KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4110
www.kredex.ee

24. JUUNIL 16.30 võtame valla piiril Tarakveres
hobukaarikul tule vastu Jõgeva
vallalt. Hobusel liigutakse Torma
Postijaamani Jaama külas. Villis
UAZ 469-ga alustatakse ringsõitu
meie vallas.
17.30 VOORE MATSEMÄE
IIDNE TULEALTAR
iidne koht, kus toimusid laulupeod ja jaanipäevad 30-ndatel
aastatel. Esineb tantsurühm
„Linely”.
Tuli liigub Kääpale, kus toimusid 30-ndatel aastatel Kääpa
laulupäevad.
18.05 KÄÄPA TULEALTAR
Egle Plato tutvustab tulealtari
lugu, Linda Olmaru loeb luuletust ja laulab segakoor «Serviti».
Kääpal antakse tulepuudutus kiirekestena edasi laulutraditsioonide hoidjatele Georg Filippovi
abikaasale ja Heino Sulgerile.
Tuli liigub Kasepääle, kus
laululaval on toimunud maakondlikud laulu- ja tantsupeod.
19.00 KASEPÄÄ TÄNAVKÜLA ALGUS
Kasepää küla alguses ooda-

takse tuld ja liigutakse mööda
Eesti pikimat tänavküla laululava
poole. Siin antakse tulepuudutus
Kasepää vana koolimaja juures,
kus laul ja tants ikka olnud. Rahvamaja eest lisandub rongkäik
laululavale, et näidata spetsiaalselt selleks ürituseks valminud
lühifilmi Kasepääl toimunud
laulu- ja tantsupidudest.
Tuli liigub Mustveesse, kus
on toimunud palju laulupäevi
ja Mustvee valla ühised laulu -ja
tantsupeod.
19.45 MUSTVEE LINNA
ALGUS
Mustvees peatutakse ja antakse
tulepuudutus kauaaegse puhkpilliorkestri dirigendi Valter Jaanuse
kodu juures, mängib Mustvee
puhkpilliorkester.
Laulupeotuli jätkab teekonda
hobukaarikus ja liigub mööda linna peatänavat peoplatsi
poole.
20.00 Simman kultuurikeskuse pargis. Esinevad Jõgevamaa rahvakultuurikollektiivid,
süüdatakse jaanituli ja peo kütab
kuumaks «Nedsaja küla bänd».
Laulupeotuli ööbib EELK kirikus.
25. JUUNIL 7.30 „Tuleäratus” kiriku ees. Liigume Mustvee
sadamasse, kus laulupeotuli saa-

detakse pidulikult mööda Peipsit
laevaga Lohusuusse.
Lohusuus toimus 1934. aastal
Torma kihelkonna laulupidu.
9.00 LOHUSUU LAULULAVA
Muusikaline tervitus laste
kollektiividelt laululaval.
Laulupeotuli liigub Avinurme,
mida läbis aastatel 1926–1972
kitsarööpmeline Sonda-Mustvee
raudtee ning kus laul ja pillimäng ikka kõlanud on.
9.30 AVINURME ELULAADIKESKUS
Tervitus Avinurme puhkpilliorkestrilt ja Avinurme kirikuõpetajalt.
9.45 RONGI JUURES
Laulupeotuli lahkub meie
vallast ja maakonnast rongiga
Laulavad Avinurme naiskoor
ja meeskoor, külakostiks anname teele kaasa Head Peipsimaa
maitsed Avinurme Puiduaidalt.
Tulge tuleteekonnast osa
saama!
LAidi ZALEKEšiNA,
Peakorraldaja
Mustvee vallas
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 30. aprillil
• Tarmo Tomsoni ettepanekul
tehti päevakorda muudatus
– päevakorrast jäi välja punkt
„Nõustumine AS Emajõe Veevärk ettepanekuga Mustvee
valla Mustvee linna ja Lohusuu
aleviku liitmiseks AS Emajõe
Veevärk teeninduspiirkonnaga“
• Kinnitati Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks
2019–2030
• Sihtasutuse Kalevipoja Koda
projektijuht Külli Must andis
lühikokkuvõtte ehituse seisust
Kalevipoja muuseumihoones
• Kinnitati Mustvee Raamatukogu kasutamise eeskiri
• Anti nõusolek keskkonnakompleksloa saamiseks Sarmeks Grupp OÜ-le Voore külas
nuumsigade kasvatamiseks
• Peremehetute ehitiste väljaselgitamine Võtikvere külas
asuv pumbamaja ja Ulvi külas
Laekannu tee 3 korterelamu
naabruses asuvad hooned
(kuur ja kuur)
• Ehitiste peremehetuks tunnistamine:
Avinurme alevikus Jaama tee
ääres asuv laohoone
Laekannu külas asuv elamu
Ulvi külas asuv kuivati
• Isikliku kasutusõiguse seadmine Voore külas
• Sundvalduse seadmine Mustvee linnas
• Nõusoleku andmine vara tasuta kasutusse andmiseks
laululava Ulvi külas MTÜ Ulvi
Naiste Ühendusele
• Nõusoleku andmine vara tasuta kasutusse andmiseks
Laekannu külaplats ja laululava Avinurme Külavanemate

Kojale
• Nõusoleku andmine vara tasuta kasutusse andmiseks
Lohusuu puhkeala Lohusuu
Rannakultuuri Seltsile
• Mustvee Spordihoone ruumide tasuta kasutusse andmine
Spordiklubi Mustvee MTÜ-le
• Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa parlamendi valimisteks
• Mustvee valla põhimääruse
I lugemine. Loeti I lugemine
loetuks.
• Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja
Valdade Liitu
• Sihtasutus Mustvee Tervis nõukogu liikmete tagasikutsumine
ning nõukogusse uute liikmete
määramine
• Nõusoleku andmine vallavalitsusele täisteenusliisingu
lepingu ümbervormistamiseks
kapitalirendi lepinguks
• Otsustati revisjonikomisjonile
ülesande andmine
• Otsustati vallavanema puhkusele lubamine
• Vallavalitsuse info
Vallavanem Märt Kraft andis
ülevaate vallavalitsuses toimuvast:
Finantsjuht Heli Viiberg andis
ülevaate tulude ja kulude kohta märtsikuu seisuga
Järgmised volikogu istungid
toimuvad 29. mai ja 26. juuni
Vallavalitsuses 11. aprillil
• Loomakaitseseadusest tulenevate kohustuste täitmine
• Mustvee raamatukogu kasutamise eeskiri – volikogu eelnõu
• Otsustati Mustvee valla raamatukogude eriteenuste hinnakiri
• Otsustati hooldekodu kohamaksu tasumine

• Määrati hooldaja ja hooldajatoetus
• Alla lihthanke piirmäära jääva
hanke „Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel”
korraldamine
• Kinnitati järgnevad hinnapakkumused: Lohusuu Kooli elektritööd; Mustvee valla kruusakattega teede greiderdamiseks
Lohusuu, Avinurme ja Kasepää
piirkonnas 2019. aastal; Saare
piirkonna kohalike teekatete
renoveerimiseks purustatud
kruusaga; Saare piirkonna
kohalike teede teeäärte niitmiseks; Saare piirkonna kohalike
kruusateede profileerimiseks
• Otsustati maa sihtotstarbe
muutmine
• M u s t v e e Va l l a v a l i t s u s e
14.03.2019 korralduse nr 142
muutmine
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Anti nõusolek puude mahavõtmiseks
• Otsustati korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine
• Otsustati nõustamisteenuse
rahastamine valla eelarvest
• Otsustati puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
• Otsustati raha eraldamine
reservfondist MTÜ-le Lohusuu Lodi ürituse „Tammispää
Kalapidu“ läbiviimise kulude
katteks 200 eurot
• Otsustati Mustvee Spordihoone ruumide tasuta kasutusse
andmise eelnõu volikogule
vastuvõtmiseks
• Otsustati munitsipaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
Vallavalitsuses 18. aprillil
• Arutelu lepingu sõlmimiseks
MTÜ-ga Paita Mind

On õige aeg mõelda ahju ja pliidi
ohutuse parandamisele
Korstnapühkija on mõistlik
tellida juba kevadel, sest sügisesse jättes on tihtilugu järjekorrad pikad. Puhastustööde
kõrval on tema ülesanne hinnata kütteseadmete seisukorda
ja remondivajadust ja needki
tööd tuleb vajadusel enne kütteperioodi ära teha. Kui jätta
tööd sügisesse, siis ei pruugi
korstnapühkija poolt avastatud
vigade parandamiseks pädevat
pottseppa leida enne jõule.
Kütteseadme parandustööde
tellimisel soovitan küttekoldega tutvuma kutsuda mitut pottseppa. Selliselt saab omanik
erinevad hinnapakkumised ja
selguse, kui kalliks võib kütteseadme vea parandamine
kujuneda.
Lihtsamini kõrvaldatavad vead, mis tekitavad
tuleohu hoonele
Lihtsasti kõrvaldatavad, kuid
samas ohtlikud vead on mõrad
ahju vuukides ja logisevad ning
ebatihedad ahjuuksed. Seda
nii mürgise vingugaasi tuppa
tungimise kui otsese tuleohu
poolest. Lõõristikus süttida võiva tahma põlemistemperatuur
on väga kõrge. Tahm põleb
nagu säraküünal ja vuukides
olevatest pragudest võib selle
säraküünla tulikuum pallike
välja veereda, mille tagajärjel
võib süttida hoone. Seepärast
peab laskma kogenud pottsepal
üle vaadata vuukide sügavuse
ja täite ulatuse. Kütja ise peab
hoolitsema selle eest, et ahju,
pliidi või ühenduslõõri vahetus

läheduses poleks kergesti süttivast materjalist asju nagu vaibad, tolm või puupraht. Lihtsamate remonditööde orienteeruvad hinnad: uksepealse kivi
asendamine ja ukse ümbruse
tihendamine umbes 84 eurot,
ühenduslõõri (slepe) vuukide
tihendamine või taastäitmine
alates 120 eurost.
Kallimad ja raskemini
kõrvaldatavad vead
Kui ahju kolde võlvis on puudujääke, siis mõjutab see terve
kütteseadme koostet ja päevakorda võib kerkida lausa uue
ahju ehitamise vajadus. Väga
üksikutel juhtudel on võimalik
võlvist alla kukkunud kivi spetsiaalse seguga remontida või
hea õnne korral see asendada.
Töö hinnaklass algab umbes
240 euro juurest.
Pliidid
• Pliitide puhul tuleks kindlasti jälgida küpsetus- või keeduplaadi terviklikkust. Juhul
kui seal on mõni pisike mõra,
siis see veel kasutamist liiga
palju ei sega. Kui aga keeduplaat on läbiva mõraga ning
seda tuleb paigal püsimiseks
toestada, tuleb see kindlasti
välja vahetada. Keeduplaatide hinnad algavad 80 euro
juurest.
• Keeduplaadi järel tuleb tähelepanu pöörata pliidi uksele
ja praeahjule. Tihtilugu on plekist praeahjudel pealt plekk ära
põlenud või sulanud ning tänu
sellele pudeneb osa tuhka kol-

dest praeahju. Selline ahi ei ole
aga enam toidu valmistamiseks
ohutu ja ka ülimürgine nähtamatu ja lõhnatu vingugaas võib
praeahju uksest tuppa imbuda.
Ära kasuta vahtu!
• Olenemata kütteseadme
veast ei tohi selle parandamiseks kasutada mitte ühtegi ehitusvahtu. Ka poes saada olev
nii nimetatud “tulekindel” vaht
on tegelikult põlevmaterjal!
• Ahju või kamina silikooni
võib kasutada pigem kütteseadme metallosade tihendamiseks. Savivuukide täitmiseks
kuumakindel silikoon kõige
sobivam materjal pole ning
kaua vastu ei pea.
Põhjuseks on see, et keraamika ehk savitellise ning silikooni
soojuspaisumine on erinev,
mille tõttu silikoon vuukidest
lahti tuleb.
Pottsepa valikul tasuks enne
töö tellimist kontrollida tema
tausta. Eeskätt seda, millise
kategooria kutsetunnistust
pottsepp omab. Majandustegevusena võib pottsepa teenust
pakkuda pottsepp tase 4 või
tase 5. Pottsepp-selli tase 3
on selline tase, millega tohib
tööd teha ainult juhendaja
järelevalve all. See tähendab,
et juhendaja kontrollib tööde
kvaliteedi üle ja kinnitab seda
oma allkirjaga. Pottsepa kutse
olemasolu ja pädevust saab
kontrollida kodulehelt www.
kutsekoda.ee.
KRISTO KOPPEL,
Pottsepp-meister, tase 5

• Otsustati hooldaja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
• Otsustati nõustamisteenuse
rahastamine
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning
lähiaadressi, sihtotstarbe ja
teenindusmaa määramine
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Väljastati ehitusload Voore
küla maa-alale ühisveevärgija kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
ning Mustvee linnas Narva
tn 16 sõiduautode parkla ja
tänavavalgustuse rajamiseks
• Otsustati sundvalduse seadmise eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Anti nõusolekud puude mahavõtmiseks
• Otsustati raieloa välja andmisest keeldumine
• Otsustati seisukoha andmise
eelnõu keskkonnakompleksloa
taotluse kohta esitada volikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati peremehetute ehitiste väljaselgitamise eelnõu
esitada volikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati ehitiste peremehetuks tunnistamise eelnõu esitada volikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
ja arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
• Anti nõusolek katastriüksuste
piiride ja pindalade muutmiseks
• Otsustati puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

• Otsustati raha eraldamine
reservfondist MTÜ-le Avinurme Suveteater Jõgevamaa ja
Tartumaa harrastusteatrite
festivali korraldamiseks 500
eurot
• Otsustati raha eraldamine
• Mustvee vallavalitsuse
07.01.2019 korralduse nr 10
muutmine
• Mustvee vallavalitsuse
28.12.2018 määruse nr 22
„Valimisjaoskondade moodustamine” muutmine
• Otsustati Mustvee valla põhimääruse I lugemine eelnõu esitada volikogule vastuvõtmiseks
Vallavalitsuses 25. aprillil
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuste määramine
• Otsustati hooldekodu kohamaksu osaline tasumine
• Otsustati korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Anti nõusolekud puude mahavõtmiseks
• Otsustati kinnisasja liitmiseks
sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Otsustati maa ostueesõigusega
maa erastamise võimalikkus ja
tingimused
• Anti nõusolek katastriüksuste
jagamiseks
• Otsustati maaüksustele kohaaadresside ja sihtotstarvete
määramine
• Otsustati volituste andmine
„Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve
ning Emajõe maa- ja veekasutuse uuringu läbiviimise
kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamiseks
vajaliku sisendi saamiseks”
hanke läbi viimiseks
• Otsustati puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
• Väljastati ehitusluba Mustvee

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

linnas Raudtee 1b üksikelamu
püstitamiseks
Väljastati kasutusluba Kalmakülas Jelena kinnistul avaliku
kasutusega mänguväljaku
rajamisel
Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Jõe tn
23 üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks
Kinnitati hinnapakkumused
Mustvee linnas Narva tn 16
parkla ehitustöödeks
Otsustati jaoskonnakomisjonide moodustamise eelnõu esitada volikogule vastuvõtmiseks
Otsustati vallavanema puhkusele lubamise eelnõu esitada
volikogule vastuvõtmiseks
Anti nõusolek avaliku kasutuse lepingu sõlmimise eelnõu
esitada volikogule vastuvõtmiseks
Otsustati anda nõusolek AS
Emajõe Veevärk ettepanekule
Mustvee valla Mustvee linna
ja Lohusuu aleviku liitmiseks
AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnaga volikogule
vastuvõtmiseks
Otsustati nõusoleku andmine
vallavalitsusele täisteenusliisingu lepingu ümbervormistamiseks kapitalirendi lepinguks
volikogule vastuvõtmiseks
Otsustati Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks
2019–2030 kinnitamise eelnõu esitada volikogule vastuvõtmiseks
Otsustati revisjonikomisjonile
ülesande andmise eelnõu
esitada volikogule vastuvõtmiseks
Otsustati Aasta ema kandidaatide esitamine JAEK-i.

Самое время подумать о повышении
безопасности печки и плиты
Трубочиста разумно вызывать
уже весной, потому что, если
оставить это дело на осень, то очереди могут быть очень длинными.
Наряду с очисткой в его задачи
входят также оценка состояния
и потребности в ремонте отопительных устройств, и при необходимости эти работы тоже нужно
выполнить перед отопительным
сезоном. Если оставить работы
на осень, то может случиться,
что печника, компетентного в
устранении обнаруженных трубочистом неисправностей, не
найти до Рождества. При заказе
ремонтных работ отопительных
устройств я рекомендую пригласить нескольких печников. В таком случае собственник получит
разные ценовые предложения и
ясность в стоимости ремонта
неисправности отопительного
устройства.
Легко устраняемые дефекты,
вызывающие огнеопасность
здания
Легко устраняемые и в то же
время опасные изъяны – трещины в швах, а также расшатанные
и неплотные печные дверцы. Их
опасность состоит и в проникновении угарного газа в помещение,
и прямой огнеопасности. Температура горения сажи, которая
может загореться в дымоотводе,
очень высока. Сажа горит как
бенгальский огонь, и через трещины во швах может выкатиться
горячий мячик бенгальского огня,
вследствие чего может загореться здание. Поэтому опытному
печнику нужно заказать осмотр
глубины швов и количества наполнения. Сам истопник должен
заботиться о том, чтобы в непо-

средственной близости от печки,
плиты или соединительной трубы
не было легко воспламеняющихся
вещей, как ковер, пыль или древесная шелуха. Приблизительные
цены на более простые ремонтные
работы: замена камня над дверцей
и уплотнения окружности дверцы
– около 84 евро, уплотнение или
повторное заполнение швов соединительной трубы – от 120 евро.
Более дорогие и труднее устраняемые дефекты
Если недостатки имеются в своде топки, то это влияет на сборку
всего отопительного устройства,
и на повестку дня может выйти
даже необходимость сооружения
новой печки. В исключительных случаях можно выпавший
из свода камень восстановить
специальным раствором, а если
повезет, – его заменить. Ценовой
класс работ начинается примерно
с 240 евро.
Плиты
• У плит следует обязательно
следить за целостностью зон
выпечки (духовок) и нагрева
(конфорок). Если там имеется
малюсенькая трещина, то она еще
не сильно мешает применению.
Если же на конфорке сквозная
трещина, и для устойчивости ее
нужно подпирать, то ее надо обязательно заменить. Цены на зоны
нагрева начинаются примерно
с 80 евро.
• За зоной нагрева внимание
следует обратить на дверцу плиты
и духовку. Зачастую у жестяных
духовок жесть сверху сгорела или
расплавилась, в силу этого часть
золы из топки попадает в духовку.
Такая печь не представляется уже
безопасной для приготовления

еды, а сверхтоксичный невидимый газ без запаха – угарный
газ– может через дверцу духовки
просачиваться в помещение.
Не применяйте пену!
• Вне зависимости от неисправности отопительного устройства
для ее устранения нельзя применять никакую строительную пену.
Даже продаваемая в магазине
так называемая «огнеупорная»
пена на самом деле – горючий
материал!
• Силикон для печей или камина можно использовать, скорее,
для уплотнения металлических
частей отопительного устройства. Жаропрочный силикон – не
самый подходящий материал для
наполнения глиняных швов, да
он долго и не держится. Причина
состоит в том, что у керамики, т.е.
глиняных кирпичей, и силикона
разное тепловое расширение,
вследствие чего силикон выходит
из швов.
При выборе печника, перед
заказом работы, следует о нем
разузнать. Прежде всего, квалификационное свидетельство
какой категории у него имеется.
В качестве хозяйственной деятельности услугу печника может
оказывать печник 4-й или 5-й
категории. Подмастерье печника
3-го уровня – уровень, с которым
можно работать только под надзором наставника. Это означает,
что наставник проверяет качество
работ и заверяет его своей подписью. Наличие профессии печника
и компетентность можно проверить на сайте www.kutsekoda.ee.
КРИСТо КоППЕЛь
мастер-печник 5-го уровня
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Teletark Jõgeva kodumasinad

KODUS maksmise võimalus
KAARDIGA või SULARAHAS
VALI KAUP www.teletark.ee
TARNE SAMAL PÄEVAL
HELISTA 5579500

Jõ
geva бытовая техника
Teletark Jõ
õgeva
ПЛАТИТЕ ДОМА - КАРТОЧКОЙ
или НАЛИЧНЫМИ, выберите
товары на сайте ww.teletark.ee
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Mustvee Valla TEATAJA
ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
9. mai – 13. juuni
10. mai kell 16.00
11. mai kell 9.00
16. mai kell 18.00
18. mai kell 18.00
19. mai kell 14.00
21. mai kell 11.00
22. mai kell 11.00
24. mai kell 19.00
25. mai kell 10.00
26. mai kell 18.00
31. mai kell 10.00

emadepäev Raja vabaajakeskuses
kevadlaat Mustvee linnas
kevadkontsert Mustvee kultuurikeskuses
muuseumiöö Kalevipoja muuseumis
kontsert „Ja salavalgus“
Raja vabaajakeskuses
Piip ja Tuut püstijalakomöödias
„Loomad“ Saare rahvamajas
Puuetega inimeste perepäev
Mustvee kultuurikeskuses
teater „…ja siis tuleb siia Kuningas“
Ulvi klubis
kevadlaat Voore küla
kontsert „Wind Ensemble ja jazz bänd
Baltic Tour 2019“
Avinurme kultuurikeskuses
lastekaitsepäeva tähistamine ja valla
noorimate kodanike vastuvõtt
Mustvee kultuurikeskuses

ДОСТАВКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
ПОЗВОНИТЕ 5579500

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab
22. mail algusega kell 11.00 Mustvee kultuurikeskuses

JÕGEVAMAA PUUETEGA
INIMESTE PEREPÄEVA
PÄEVAKAVAS:
10.30 – registreerimine
• Avasõnad – Mustvee vallavanem hr. Märt Kraft.
• Jõgevamaa PIK tervitus – tegevjuht Anne Veiram.
• Ohvriabi ja emotsioonide juhtimine – Rita Kaasik ja Kertu
Soonberg.
• Õige hingamine ja selle tähtsusest – Ly Jõe.
• Lõunasupp
• Esineb Ruthi Laulustuudio.
• Jõgeva Haigla Päevakeskuse näitering Laile Suka juhendamisel.
• Pildislaidid eelmiste aastate perepäevadest.
Avatud on töötoad:
1. Proviisor Kristi Väits – tutvustab ravimimaailmas toimuvat ja
räägib inkontinentsusest.
2. MTÜ Eesti Omastehoolduse juhatuse liige Helle Lepik –
omastehooldaja ja tema jõuvarude toetamine.
3. Lastega tegeleb Riina Müürsepp.
• Huvilistele toimub Mustvee linna vaatamisväärsusi tutvustav
ekskursioon.
Orienteeruv lõpp kell 15.40
Üritus on tasuta
Kokkuleppel on võimalus kasutada tasuta transporti:
Põltsamaa – Jõgeva – Mustvee – Jõgeva – Põltsamaa.
Palume oma soovist kasutada transporti teatada
hiljemalt 15. maiks tel 5347 2933.
Täpsem info telefonil 5347 2933
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Avinurme Lasteaed Naerulind

ootab vanematelt avaldusi lasteaiakoha
saamiseks kuni 15. augustini.
Avalduse vorm kättesaadav lasteaia kodulehel
https://avinurmelasteaed.weebly.com/ või lasteaias
Põllu 1, Avinurme.
Avalduse saab saata ka e-kirjaga digitaalselt allkirjastatuna
aadressile avinurme.lasteaed@gmail.com.

Hei noor fotograafia huviline!
Kalevipoja Kala- ja Veefestival kutsub
VABATAHTLIKKU FOTOGRAAFI FESTIVALI JÄÄDVUSTAMA.
Korraldajate poolt toitlustus ja vabad pääsmed
nii päeval kui õhtul.
Info: Terje Lill
Kasepää rahvamaja juhataja
Tel 776 5371 ; 5400 4966
ESITA KANDIDAATE KAUNI KODU KONKURSILE!
Palun saatke 17. maiks 2019 infot oma piirkonna kaunitest
kohtadest, mida võiks Teie arvates Mustvee vallast esitada Jõgeva
Maakonna Kodukaunistamise konkursile.
Info saata aadressile info@mustvee.ee koos kauni koha
aadressiga, võimalusel ka pilt ja omaniku kontakt.

Palume korrastada Lohusuu surnuaias
hauaplatsid
Kalmistuvaht tel 508 1965

Konkurss hõlmab traditsiooniliselt kauneid kodusid ja teisi
objekte (eramud, väikesed ühismajad, korterelamud, maakodud,
suvilad, hotellid, turismitalud, koolimajad, seltsimajad, kirikud ja
muud kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid, kalmistud,
parkmetsad jne) ning eriprojekte:
• parim tööstusmaastik: (tootmishooned- ja talud,
põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm).
• parim tervisespordikeskus: (kergliiklusteed, terviserajad,
spordikeskused jm, mis on omavalitsuste ﬁnantseerimisel loodud
rajatised).
• kaunis muinsuskaitseobjekt: koostöös muinsuskaitseametiga
(omanike vahenditega restaureeritud objektid nagu elamud ja
eramud),
• kauneim kortermaja: esitab üleriigilisele hindamiskomisjonile
(Volinike kogule) Eesti Korteriühistute Liit.

29. aprillil lahkus igaviku teele
Mustvee linna aukodanik

SERGEI BORODIN
S. Borodin sündis Mustvees
18. oktoobril 1932. aastal.
Tema eestvedamisel taasavati Mustvee Halastuse ja
Püha Kolmainsuse Ainuusu kirik.
S.Borodinile omistati Mustvee linna aukodaniku tiitel
2012. aasta juulis
Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele
Mustvee Vallavolikogu
Mustvee Vallavalitsus

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
EVALD MÄGI
ILYA VASILJEV
SERGEI BORODIN
KALLE KUKK
JÜRI MÄGI
ANDRES KARP

20.04.1930 – 08.04.2019
10.07.1932 – 13.04.2019
18.10.1932 – 29.04.2019
25.08.1952 – 05.04.2019
29.04.1954 – 08.04.2019
23.02.1966 – 27.04.2019

OÜ ESTEST PR
5344 1598 Airi Sikkk

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

