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Head koolilapsed, austatud õpetajad ja lapsevanemad!
Märkamatult on suvest sügis
saanud ning kaunist suve jäävad meenutama päikeselised
mälestused.
Sügise saabudes muutub
paljude inimeste elurütm,
algab uus õppeaasta. Hinges
on suur ootusärevus, põnevus,
uudishimu, kuidas kõik uuel
õppeaastal minema hakkab.
Millised rõõmud, üllatused,
õnnestumised ja ka mured

järgneval õppeaastal ees ootavad.
Vastutus on suur nii õppijal,
lapsevanemal, õpetajal kui ka
omavalitsusel. Igalühel on täita
ja kanda oma kindel roll.
Eriline ja ootusi täis on algav
õppeaasta kõigile neile, kes
alles kooliteed alustavad ning
küllap veidi nukker õpilastele,
kellel algav õppeaasta oma
koolis viimaseks jääb.

Soovin, et võtaksite armsad
särasilmsed esimese klassi
õpilased oma kooliperre vastu
hoole ja armastusega, et nende
kooliaastad kujuneksid meeldejäävaiks.
Kõigile õpilastele edukat ja
tegusat kooliaastat ning mõistmist, et õpite iseendale.
Õpetajatele rahulikku meelt
ning säravaid silmi, kui särab
õpetaja, siis säravad ka õpilaste

silmad.
Lapsevanematele soovin
kannatlikku meelt ja meeldivat
koostööd kooliga.
Õnnitlen teid kõiki algava
õppeaasta puhul ning ilusat
uut õppeaastat meile kõigile!
aNNE PaaS,
Mustvee vallavolikogu
hariduskomisjoni esimees

Mustvee valla külad tähistasid oma
esmamainimise juubeleid
Haritus, sealhulgas kultuur,
on mälu ja mäletamine. Me
elame südamega, kui tunneme, teame ja hoiame oma
juuri, oma kodu ja kodupaika.
Kui aga järjepidevus katkeb,
katkeb ka see habras ja õrn
niit, see ühenduslüli, mis meid
seob traditsioonide, koduküla,
kodukoha ja inimestega, kes on
meie inimesed.
Eestimaal on veel paiku, kas
just palju, aga on, kus mälu ja
mäletamine on au sees. KODU
ja KODUtUNNE on just see,
mis rahva kodukülapäevadele
kokku toob. Kodukülapäevade
mõte on ju eelkõige hoida traditsioone, väärtustada inimesi,
kes siitkandist pärit ja neid, kes
elavad praegugi külas. rõõm
kohtumistest, äratundmisest,
ühtekuuluvusest ja sõprusest,
mis meid kõiki seob! See ongi
mälu ja mäletamine, põlvkondade kokkusaamise paik ja
uutele elanikele külarahvaga
tutvumise koht.
Endise avinurme valla külapäevade üks algatajaid ja organiseerijaid, Maetsma külasse
mälestuskivide paigaldamise
mõtte algataja, põline maetsmalane ants Jalakas on öelnud:
“Olgu need kivid selleks, et
tulevastel põlvedel poleks oma
kodukoha mineviku uurimiseks
vaja enam nii palju arhiivides
tuhnida!” ants tegi seda tööd
hoole ja põhjalikkusega ja
mul täna avinurme muuseumi
arhiivi materjale sorteerides ja
kasutades on rõõm tema tehtud
tööd huvilistele uurimiseks
anda, säilitada ja hoida!
Sel aastal täitus meie valla
kuuel külal esmamainimisest
420 aastat – need (eelnevalt
avinurme valla) külad olid
avinurme, Maetsma, Vadi,
Laekannu, adraku ning Ulvi
küla, kel vanust 335 aastat
ning endisest Lohusuu vallast
Piilsi küla. Kõik juubelikülad
tähistasid oma juubeleid küla
kokkutulekute ja pidudega.
Ka MAETSMA küla
esmamainimise arhiiviteatis
on meil rahvusarhiiviajaloo
osakonnast tooduna olemas. Ja
osalesin minagi oma praeguse
koduküla, Maetsma juubelipäeva tähistamisel. Sündmuse

fOtO: KatrE MöLDEr

toimumise päeval lausa kallas
vihma, aga kokkutulnuid see
ei morjendanud ja nauditi
koosolemist ning räägiti lugusid ja mälestusi. Meie suureks
rõõmuks oli kohal ka Maetsma külaplatsi ehk Põldvere
pargi omanik ja selles paigas
elanu Joel Põldvere, Laura
Põldvere vanaisa, kes pajatas
samuti lugusid lapsepõlvest
ja meenutas külaga ja seal
olnuga seonduvat! Muusikalist naudingut pakkusid meie
oma küla pillimehed: Verner
Mölder koos venna alvariga,
lõõtsamängija arvi Matsi ja
külalisena avinurme puhkpilliorkester. Suur heameel oli, et
meie valla arendusnõunik aive
tamm oma kohalolekuga meid
rõõmustas, pidades kauni kõne
ja kinkides külale sümboolse
laterna koos küünlaga ja korvi,
milles head suupoolist!
Mälestuskivide juurde süüdati küünal kõigi maetsmalaste
mälestuseks. Eks need kivid
ongi külaplatsil meie kodutunnetuse ja inimeste teadvuse
märgiks. tähtsam kui haridus
on meie haritus. Oskus elada,
hoida kodu ja kodupaika, säilitada kokkukuuluvustunnet,
traditsioone, anda edasi mälu
ning olla uhked oma juurte
üle! Mida vanemaks me saame,
seda teadlikumaks ka muutu-

me. Meie mõistmine ja tunnetamine saab uued mõõtmed!
Ma ei tea, kui paljud teist
teavad sellist mõistet nagu
“paigatruudus”? See mõiste
jõudis minu juurde ka alles
üsna hiljuti. Ju ma polnud selle
mõistmiseks varem valmis...
Paik, kus mina ja minu pere
kodu lõime – endine Maetsma
küla talukoht Hundi, praegune
Kalda – ei paistnud temaga
esimesel kokkupuutel silma
just erilise iluga, oli vaid puuderägastik, üle pea kasvanud
võsa, mädanenud, pehkinud
ja lagunenud taluhooned...aga
miski minus teadis kohe – just
see on SEE paik, kuhu soovin
oma kodu rajada. See paik oli
oodanud just meid ja jõudis ära
oodata! Milline õnn!
Meile, eestlastele, metsarahvale, on nii väga vaja seda
OMa paika, seda hingerahu
paika, kuhu saaks oma juured
kinnitada! Olen vahel isegi
mõelnud, et seda paiga- ja kohatruudust saab võrrelda surnuaias käimisega. Me sõidame
oma esivanemate ja lähedaste
haudadele, vahel saame seal
olla vaid mõned hetked, et süüdata küünal, panna lilled ja olla
mõtetes nendega, kes seal puhkavad, aga meisse tuleb rahu,
rahunemine ja hingerahu, sest
selles põgusas hetkes on peidus

vägi, mis annab meile jõudu
edasi minna ja elada. Ja eks
me tunneme jälle, kui aeg on
teele asuda…
Ja nii on ka meie kodukülapäevadega- see on meie süda,
hingerahu, identiteet, meie
juured. Need on meie hetked,
meie inimesed, meie kodukohad, lapsepõlvekodud...Selleks
me peame kokku saama, et
tunda – KUNI SU KÜLa ELaB,
ELaD SINa Ka! Kodumaa, koduküla, kodupaik – just need
sõnad on eestlastele nii omased
ja südamelähedased! Ükskõik
millistes tingimustes või kui
kaugel ta elab, ikkagi tunneb
ta oma südames suurt igatsust
sünnikoha järele ja just soov
näha oma koduküla ja kodupaika, toob ta ikka ja jälle sinna
tagasi. Kasvõi hetkeks.
tean, kui oluline on järjepidevus ja hoolimine. Kui lööme
käega, siis mõraneb ja laguneb
kõik koost... ja sellest oleks
väga kahju! Seepärast ongi mul
suur rõõm edastada kõigi meie
tänavuste valla juubelikülade
pidustuste ja tähistamiste kokkuvõtted. Suur tänu kõigile, kes
korrastasid külaplatse, ehitasid
ja värskendasid vabaõhulavasid ning aitasid sündmustel
teoks saada!
KatrE MöLDEr,
Maetsma küla

VALLAVANEMA VEERG
Head Mustvee valla inimesed
Hiljuti kuulutasime välja konkursi Mustvee valla abivanema ametikoha täitmiseks. Laekus viis sooviavaldust ja siinkohal kasutan
võimalust tänada kõiki avalduse esitanuid. Võin kindlat väita, et
kandidaadid olid äärmiselt tugevad ja nad saaksid kaheldamatult
abivallavanema kohustuste täitmisega suurepäraselt hakkama. Kuid
paraku saab valituks osutuda vaid üks inimene. Seega otsustas konkursikomisjon, kuhu kuulusid peale minu ja vallasekretäri ka Mustvee
vallavolikogu fraktsioonide esindajad, toetada viie poolthäälega Koit
Prantsu kandidatuuri abivallavanema ametikohale ja ta on ka alates
3. septembrist ametisse nimetatud.
Erialalt on Koit hüdrotehnikainsener. tal on märkimisväärne kohalike omavalitsuste kogemus, olles töötanud rannu, Haaslava ja Laeva
vallavanemana, samuti on ta juhtinud paljusid projekte Keskkonnaministeeriumi haldusalas. Soovin vallavalitsuse nimel Koidule head
töötahet ja palju edu tema ees seisvate ülesannete lahendamisel.
Juunikuu istungil andis vallavolikogu vallavalitsusele ülesandeks
pakkuda välja uus valla struktuurimudel. Muudatuste eesmärgiks ei
ole mitte niivõrd vahendite kokkuhoid kui antud ressursside piires
veelgi paremate teenuste pakkumine valla elanikele. Struktuuri
muudatuste ettepanekuid on tutvustatud volikogus ja volikogu
komisjonides. Praeguseks on laekunud ka palju arvamusi ja nõuandeid. töö struktuuri kallal jätkub ja
loodetavasti suudame uue mudeli
jõustada järgneva aasta alguses.
Projektiga „Peipsi piirkonna taristute arendamine” rajatakse Jõgevamaale Mustvee linna ja Kasepää
piirkonda ühendav kergliiklustee,
mis tagab piirkonna elanikele ja
turistidele turvalise liikumise jalgsi
ja jalgrattaga. tahan tänada kõiki
inimesi, kes osalesid projekti puudutaval arutelul ning teisi osapooli,
mõistva suhtumise eest. Koostöö
teiega aitab välja töötada parimaid
võimalikke lahendusi projekti ellu
Märt Kraft,
viimiseks.
vallavanem

Уважаемые жители волости
Муствеэ!
Недавно мы объявили конкурс на должность заместителя старейшины волости Муствеэ. Поступило пять заявлений и, пользуясь случаем, благодарю всех, представивших заявления.
Я с уверенностью утверждаю, что все кандидаты были очень сильны, и с обязанностями заместителя волостного старейшины они,
безусловно, прекрасно бы справились. Но выбрать, увы, можно только одного человека. Так что конкурсная комиссия, в которую кроме
меня и волостного секретаря входили также представители фракций
Муствеэского волостного совета, с пятью голосами «за» на должность заместителя волостного старейшины с 03.09.2019 г. поддержала кандидатуру Койта Прантса.
По специальности Койт – инженер-гидротехник. Он имеет значительный опыт работы в местных самоуправлениях, работал волостным старейшиной Ранну, Хааслава и Лаэва, а также руководил
многими проектами в сфере администрирования Министерства
окружающей среды.
От имени волостной управы я желаю Койту воли к труду и успехов
в выполнении стоящих перед ним задач.
На июньском заседании волостного совета перед волостной управой поставили задачу предложить новую структурную модель волости. Цель изменений состоит не столько в экономии средств, сколько в предложении жителям волости еще более качественных услуг
в рамках имеющихся ресурсов. С предложениями по изменению
структуры знакомили на заседаниях волостного совета и в комиссиях совета. На данный момент поступило множество мнений и предложений. Работа над структурой продолжается, новую модель мы
надеемся ввести в начале следующего года.
В рамках проекта «Развитие инфраструктуры Пейпсиского региона» между городом Муствеэ и районом Касепяэ будет проложена
велосипедная дорожка, которой будет обеспечено безопасное движение и пешком, и на велосипеде для жителей района и туристов.
Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в связанном с проектом
обсуждении, и других участников за понимание. Сотрудничество с
вами поможет разработке наилучших решений по реализации проекта.
МЯРТ КРафТ,
волостной старейшина
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Mustvee Valla TEATAJA

LAEKANNU külal sai sel
aastal 420. aastat alates esmamainimisest esimestes ürikutes.
Seega tähistas küla oma juubeliaastat aastapäevaüritusega, kus
oli nii ametlikke sõnavõtte kui ka
meelelahutuslikku programmi.
Peoks ettevalmistusperiood
sai aga alguse pea aasta varem.
Eesti Vabariik 100 raames korraldatud ürituse eel tuli grupp
inimesi kokku ja võttis arutlusele
Laekannu laululava kehva seisukorra – tulemas oli ju ometi juubeliaasta! Seega sai juunis 2018
loodud Laekannu Külaplatsi
Seltsing, mille eesmärgiks oli külaplatsi korrashoiu ja laululava
rekonstrueerimise korraldamine.
Talvel alustati projekti kirjutamisega Kohaliku Omaalgatuse
Programmi (KOP) koostöös
Avinurme Külavanemate Kojaga ning 1. aprilli seisuga sisse
antud.
Mustvee valla poolt aidati
platsi omandisuhete korraldamisega. Taotlus oli edukas ja sai
rahastuse Laekannu laululava
rekonstrueerimiseks. Projekti
elluviimisesse kaasati aktiivselt
kogukonda, kuna renoveerimistööde teostamiseks eraldati raha
ehitusmaterjalide ostuks, kuid
mitte ehitustööde tegemiseks.
Seega kujunes projekti elluviimine n-ö kogukonnaprojektiks,
kus osales aktiivselt umbes 20
inimest.
Samuti oli osa abilisi naaberküladest ja väiksemate hootöödega osalesid ka piirkonna
suvitajad. Inimesed osalesid
erinevates ehitustööde etappides, tehes töid, mis olid antud
ehitusjärgus vajalikud ja vastasid
tema oskustele ning võimetele.
See ühine projekt on näidanud,
kuivõrd Laekannu küla veel elab,
millised aktiivsed inimesed külas
elavad ja kuidas elanikud isekeskis hakkama saavad!
Laululava valmimise tähtajaks oli 20. juuli – Laekannu
esmamainimise 420. aastapäeva
peopäevaks. Valmis sai! Keset
ehitussaginat planeeritud ja teavitatud, tellitud ja kokkulepitud.
Peopäev algas tund enne ametlikku avamist, mil olid valmis
lauad ühiste piknikukorvide
jaoks, pirukad, leivad, maitsevõi
ja -vesi küla poolt ning külalisi
võttis vastu akordionimäng.
Ametlik avamine algas Eesti
hümni ühislaulmise, Vello Mägi
sõnavõtu ja lipu heiskamisega.
Lipu heiskasid küla noorim
elanik Edmund Laine, vanim
elanik Maimo Rosin koos poja
Urmas Rosinaga. Mustvee valla
esindajana võttis sõna ja andis
kingituse üle Aivar Parfojev koos
abikaasaga.
Sõna said ka küla endised
elanikud. Ella Kraav luges ette
omakirjutatud luuletuse ja Aili
Rohtmets rääkis omadest kogemustest ja tänust.
Järgnevalt esines Eenok Palm
ajaloolise ülevaatega Eesti rah-

va ja Laekannu küla arengust.
Seejärel oligi aeg vastvalminud
laululava ametlikult avada. Pidulikku lindilõikamist ei olnud,
kuid Krista Pedak, Urmas Rosin
ja Piia Vettik-Leemet andsid ülevaate projektist ja selle kulust
ning edasistest plaanidest.
Vello Mägi ja Piia VettikLeemet kruvisid tagasi EV100
plaadi, mis oli eelmisel aastal
pidulikult vana laululava külge
kruvitud, kuid ehituse käigus
eemaldatud.
Laekannu Külapatsi Seltsing
avaldas tänu ehitusel osalenud
inimestele, kuid sedagi nagu
muiste: eesnimi ja talu nimi. Nii
saidki tänukirja näiteks Pottsepa Velju, Tooni Sass ja Meiera
Merje. Ühiselt suunduti ka kastanipuud istutama. Kastan kui
järjepidevuse sümbol valiti välja,
et sümboliseeridagi Laekannu
küla järjepidevust – seda näitas
kasvõi pidugi, kuhu olid tulnud
lähemalt või kaugemalt üle 76
inimese.
Järgnevalt astus üles doktor
Liiv koos oma patsientidega
– Laekannu küla amatöörnäitegrupp. Naljakates lühietendustes
sai selgeks, et lennukilt kukkudes
ei ole vaja heinakuhjast mööda
kukkuda ja parema käe valu
leevendab edukalt näiteks vasaku käe lahasesse panek. Veel
hiljemgi kõndis publiku seas
ringi näitlejast mustlanna, kes
pakkus külalistele võimalust
loosida endale korvikesest vaid
head õnne ja õnnestumisi.
Peale meelelahutuslikku etteastet võtsid sõna ja arutlesid
Laekannu küla mineviku, oleviku
ja tuleviku osas endised külavanemad Peeter Ennok, Liia Liiv
ja Merje Roosvalt. Kuigi küla
on näinud nii paremaid kui ka
halvemaid aegu, nähakse küla
edasist arengu ikkagi positiivselt,
seda just paikkonna võimaluste
ja aktiivsete inimeste tõttu.
Kui ametlikumad osad ja külateater vaadatud, siis oli aeg
tantsuks. Akordioniga oli külla
kutsutud Tiia Paist, kes mängis
järgnevad tunnid rahvuslikke lugusid, rääkis erinevaid juhtumisi
ja kuulas külastajate kogemusi
ja laulusoove. Proovile pandi ka
laululava põrandalauad ja plats,
sest tantsijaid oli omajagu.
Inimesed tantsisid või istusid ringis ümber pillimängija,
laulsid kaasa ja tundsid soojast
suveõhtust, üksteise seltsist ja
peomeeleolust rõõmu.
Lapsed jooksid ja mängisid
palli, süüdati koos lõke ja aeti
juttu. Nii nagu ühel heal ühisel
peol ikka – midagi kõigile!
Hilisemate õhtutundide saabudes vahetus akordionimäng
küll modernsema tehnika ja
salvestatud muusika vastu, kuid
tantsijaid ja pilliloo saatel kaasalauljaid jätkus südaööni.

VADI KÜLApäEV toimus
27. juulil. Tähistasime seekord
külapäeva õhtuse kontsert-simmaniga, mis toimus kaunis jõekäärus. Kontserdi kava pani
kokku Malle Uuetoa ja kontserdit
juhtis Henn Uuetoa, kel tuli see
väga hästi välja. Esinesid kohalik küla lauluansambel, Veski
talu lapsed, Meeme Saareväli
kontrabassil koos klaverimängija
Toivo Peäskega. Henn Uuetoa

luges vahepeal katkendi Heino
Kiige raamatust „Kuresaapad”
ning Kalju Vetik rääkis oma
meenutusi.
Kontsert lõppes Vello Ainsalu
lauluga „Vadi”, mis on saanud
meie küla „hümniks”. Simmanil
mängis ansambel Wesenbergh.
Kontserdilt-simmanilt käis läbi
umbes 80 inimest.
ALLI KAARAMAA,
Vadi küla

PIIA VETTIK-LEEMET,
Laekannu küla

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2019. aastal üks kord kuus
(välja arvatud juuli) 10.10., 14.11., 12.12 kahes keeles koos
ajalehega Vooremaa. Info Krista Pint, aadressil: krista.pint@
mustvee.ee
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Laupäeval, 31. augustil pidas

ULVI KÜLA laululaval juba

kuuendat suvelõpupidu, millega
tähistati seekord Ulvi küla 335.
aastapäeva.
Rohkearvuline publik sai nautida Avinurme Suveteatri selle
aasta etendust „Mitte millestki
midagi ehk ilma naisteta ei saa...
vist?!” Tõesti, siiani pole vähemalt see pidu ilma Ulvi Naisteühenduse korralduseta toimuda
saanud. Aga alati on abiks olnud
ka hulk toredaid mehi. Nagu ka
seekord. Etendusele järgnevat
meeleolukat kontserti pakkus
Avinurme Puhkpilliorkester ja
hiljem tantsutas ansambel Vana
kallim. Juba päeval kell 14.00
algas võrkpallimatš Ulvi ja Avinurme võistkonna vahel, mille
võitis seekord Avinurme võistkond. Samal ajal, kui täiskasvanud etendust jälgisid, said lapsed
joonistada ja mängida lastetelgis
Kelini juhendamisel.
Peale orkestri etteastet ja
paari päevakohast laulu Ulvi
küla noortelt ja naistelt, paluti

külalised kohvile ja kringlile.
Väga tore, et peale Ulviga seotud
inimeste, olid oma juubelisuve
lõpetamisele tulnud ka teiste
„juubeldavate” külade esindajad – Adrakust, Laekannust,
Maetsmast, Vadilt, Piilsist ja

Tammispäält. Ilmselt tänu Ilmataadi lahkusele oli külalisi ka
Avinurmest, Mustveest, Jõgevalt,
Tartust, Tallinnast ja mujaltki, nii
et kringlilaud kippus lühikeseks
ja tantsupõrand kitsaks jääma.
Muinastulede öö saabudes süü-

dati lõke ja laternad puuokstel.
Pidu jätkus vestluste ja meenutustega lõkke ääres, puhvetit
külastades või tantsides mitmeid
tunde üle kesköö.
RUTH TOOMINg,
Ulvi küla

ADRAKU KÜLA peonädalad, küla 420 ja külaselts 15.
Tähtsad numbrid mõlemad
ja said ka tõhusalt tähistatud.
Talvistel ettevalmistuskoosolekutel mõtlesime, et külas on
mitmed pered, kes tavaliselt peol
ei käi. On pered, kus ei tunta
huvi rahvakogunemiste vastu ja
peresid, kelle huvid on hoopis
teistsugused.

Nii ta algas. Kohaliku omaalgatuse programmi toel kutsusime värskelt taastatud püstkotta
jutuvestja Piret Pääri, kes koos
Kuno Malva torupillimuusika,
parmupillilugudega lõid selle
koosviibimisele imelise õhustiku.
Otsisime kevadel üles metsast
suure rahnu, mille tähistasime
ja legendi järgi ristisime Lombi
Rahakiviks. Kuulasime retke-

juhi Vahur Sepa põnevaid ja
harivaid lugusid metsloomade
käitumisest. Ornitoloog, professor Kalev Rattiste teaduslikult
põhjendatud võrdlusi lindude
ja inimeste ühistest käitumisjoontest. Mängisime naaberkülaga pimevõrkpalli, venitasime
lihaseid kepijoogaga, istutasime
mälestustamme Sepa talust
juurtega Alo Matiisenile. Valmis-

tasime fotonäituse ja uurisime
näituseks ka küla perede sugupuid. Suvekoogi konkursile toodi
11 kooki, mille seast parimat
valida oli päris raske. Avinurme
Pritsimehed õpetasid riietuma
päästja tööriietesse, tutvustasid
peredele kriisiks valmistumise
abimaterjale. Küpsetasime liivas
lambaliha.
Peoõhtul laulsid ja võimlesid
oma küla lapsed, külast on pärit ka peol mitmeid pillilugusid
mänginud Avinurme lõõtspillimängija Arvi Matsi. Peoõhtul kõlas siinkandis esmaettekandena
Aapo Ilvese ja Priit Pajusaare loodud Eestimaa XIII Maapäevaks
ja Liikumisele Kodukant kingitud
laul „Küla elab”.
Loomulikult elab, sest parimad
peod on külas, eriti siis, kui nad
on tehtud oma käte, vahendite
ja inimestega ning iseendale.
Täname siiralt kõiki oma küla
elanikest ja peokülalistest annetajaid, ilma teie toeta, seltsi
kogutud vahenditeta ning programmi toeta oleks suvi palju
igavam olnud.
KRISTA PEDAK
Adraku külaline
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pIILsI KÜLA sELts ühendab Piilsi piirkonnas päris mitut
külakohta. Selle suve külapäev
oli järjekorranumbriga viies ja
pühendatud praeguste piilsi,
Jõemetsa ja Kärasi ning
endiste külade Karusoo,
Kodasaare, Kolgavälja, Kõrve, Linnanõmme, soldativälja külade esmamainimise
aastapäevadele.
Kultuuriprogrammi juhtis Avinurme Suveteater, kelle koosseisus on vähemalt neli piirkonnast
pärit näitlejat. Nemad lugesid
piirkonna külanimede tekkelugusid, legende ja uskumusi
varanduse, ilma ja üleloomulike
jõudude kohta ning paar kohtulugu. Meenutasime seltsi tegemisi 15 aasta jooksul. Sõna sai
Mustvee vallavanem Märt Kraft,
kes andis üle valla tänukirjad
piirkonna arendustegevuse eest
Tiiu Karrole, Linda Kivisillale ja
Aire Jaggole. Seltsi juhatuse liikmed tänasid Kersti Kirssi, Kalle
Karot ja Uudo Mesit 10-aastase
tegevuse eest seltsi juhatuses
ning Terje Ilvest 10-aastase seltsi
arvepidamise eest. Süüdati küünal Seltsi liikmeskonnast jäädavalt lahkunud Reino-August Silla
ja asutajaliikme ning kauaaegse
seltsi juhi Ülo Karro mälestuseks.
Kontserdil esinesid laulude
ja pillilugudega nii piirkonna
külade lapsed, kellest neli on sel

aastal esimesse klassi astujad,
kui ka täiskasvanud muusikud.
Muusikalist naudingut pakkusid ansamblid Domino, Avinurme
Puhkpilliorkester ja Mesikäpp.
Kõikides neis kollektiivides on
nimetamisväärne hulk piirkonna
külade elanikke.
Külapäeval korraldatud loterii
ja annetuste tulemuseks oli 255
eurot, mis pannakse „Piilsi kooli
kroonika“ trükkimise fondi. Kõik
külainimesed, kes loteriisse käsitööesemeid annetasid, saavad

raamatus ära märgitud.
Piilsi koolimajas oli üles pandud kaks näitust ja kaks slaidiesitlust.
Esimesel korrusel raamatukogus sai vaadata Johannes
Haava näitust „Mõned mõisad“
ja slaidiesitlust Kodasaarest pärit August Müüri isikuloost, kes
100 aastat tagasi vabadussõja
ajal teenis Soomusrongil nr 2 ja
kirjutas oma sõjapäevikut. Teisel
korrusel võis vaadata Laugren
Ilvese maalinäitust ja slaidiesit-

lust „Piilsi kooli hooned 175 või
185 aastat?“.
Pakuti seltsi sünnipäevatorti,
sooja suppi sai puhvetist ja õhtu
tegi hubasemaks lõke. Kokku
osales 157 inimest.
Külapäev sai teoks tänu Mustvee vallavalitsuse, Avinurme
Külavanemate Koja, MTÜ Just
Mind toetusele ning paljude
entusiastlike külaelanike abile.
PIRET HAAV,
Piilsi küla
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Kalevipoja Koja uudised
Augustis toimus mitu sündmust, mis tõid Kääpale palju
rahvast.
esimene neist toimus 4. augustil. Siis olid Mustvee valla
esimesed suvemängud. Kõik,
kes tulid, olid võiduka lõpuni
ja isegi väike vihm ei heidutanud kedagi. Selgitasime välja
parimad korvpallis ja lõbusates
meeskonnamängudes.
10. augustil toimus Kääpa kohvikutepäev ja Kääpa laulupäev.
Käsikäes on nad käinud juba viis
aastat. Väikse juubeli puhul oli
sel õhtul ka tantsupidu Koseveski
kõlakojas ansambliga Säde. ilm
oli meie vastu meeletult lahke
ja rahvast oli terve päev väga
palju. Kokku osales 10 kohvikut
ja kõige suurema külastusarvuga
oli Metsaääre meestekohvik, kust
käis läbi 457 inimest. Toimus
mitmeid õpitubasid: kalapüük,
ragulka- ja vibulaskmine, vikatiga niitmine jne. Kohvikutes sai
uudistada näitusi, kuulda laulu
ja näha tantsu. Laulupäeval esines üheksa kollektiivi lähemalt
ja kaugemalt. Kõige toredam oli
see, et osalesid ka lapsed Kääpalt
ja Voorelt.
18. augustil toimusid meie
juures Oskar Lutsu „Talve” filmivõtted. See oli üks igavesti tore
päev, mis kestis 9-st 21.30-ni. Sai
terve päeva tantsida suures saalis
ja õhtupoole jälgida tähtsate külaliste saabumist vana vallamaja
juurde. Massistseenides osalesid
nii väiksed kui ka suured meie
oma inimesed. Veebruaris on siis
võimalus filmi juba kinoekraanidelt näha.

20. augustil kutsusime taasiseseisvuspäeva puhul kõiki hommikukohvile. 7.30 kogunesime
tulealtari juurde, kus Merike
Vahtramäe süütas altaris tule.
Hommikumuusikat tegid Karmo

MAAL ELAMISE
PÄEV
28. septembril 2019 toimub üleeestiline MAAL eLAMiSe PÄeV,
kus on võimalus tutvuda eluga
väljaspool pealinna ja leida endale
elupaik eneseteostuseks maal.
MUSTVee vallas Jõgevamaal avavad oma uksed uudistajatele AViNURMe, KÄÄPA JA MUSTVee
AVINURMES toimub sel päeval 11.00–15.00 KULTUURiKeSKUSeS:
* SÜGiSLAAT, kus müüa ja osta saab hoidiseid, sügisande, kohalike
ettevõtjate toodangut jms, kaunist keraamikat pakub Siimusti
Keraamika- ja Savikoda ning samuti toimub taimede rohevahetus!
* Kohvikus on avatud TAMMe-KOPRA TALU pop-up KOHViK.
* esinevad kultuurikeskuse kollektiivid
* Toimub kohalike ettevõtjate ÜMARLAUd koos vallajuhtidega
* Saab teavet vabadest elamispindadest ja muudest elama asumisega
seotud küsimustest! Toimub tööjõudu ootavate ettevõtete tutvustus
ja käigud ettevõtetesse
Oma uksed uudistajatele avavad Avinurme GÜMNAASiUM, LASTeAed, KULTUURiKeSKUS, RAAMATUKOGU (NB! raamatukogu juures
toimub ka RAAMATULAAT – ost-müük-vahetus!), UJULA, SPORdiSAAL
ja JÕUSAAL.
Avatud on ka AViNURMe HOSTeL, kus saab tutvuda maja võimalustega ööbimiseks ja ürituste korraldamiseks. Samas toimub ka
VANAVARA MÜÜK.
Avatud on AViNURMe PUidUAiT, eLULAAdiKeSKUS ja APTeeKRi
PUHVeT!
NB! 12.00–16.00 saab igal täistunnil sõitu teha AViNURMe RONGiGA!
KÄÄPAL toimub sel päeval 11.00–16.00:
KÄÄPA OTT-i sügispidu rahvamaja õuel, kus saab osta kohalike ettevõtjate talutoodangut, lasta teha õunamahla, osaleda õpitubades.
Kohal on ka Tamme ratsutalu miniloomaaed ja saab ka teha ponisõitu.
* Rahvamaja ees avatud KOHViK
* esinevad kultuurikollektiiviid
* Avatud on KALeViPOJA SeiKLUSPARGi seiklusrajad.
Oma uksed uudistajatele avavad Saare haruraamatukogu (toimub
raamatutäika), Voore Kooli lasteaia Kääpa rühm
NB! Õhtul toimub Kääpal TANTSUÕHTU
MUSTVEES toimub sel päeval 11.00–16.00
* Uksed avab KULTUURiKeSKUS, kus esinevad kultuurikollektiivid,
avatud KOHViK, RAAMATUKOGU, KAALUMUUSeUM
* MUSTVee KOOLi teadusklassis võimalik vaadata ja teha katseid
igal täistunnil
* MUSTVee SAViKOJA tutvustus ja meisterdamise õpituba
* MUSTVee SPORdiHOONe ja uue jõusaali tutvustus
* MUSTVee JAHTKLUBi, soovijatele paadisõidud Peipsi järvel
* PPA MUSTVee KORdON-i tutvustus ja ekskursioonid’
* MUSTVee TeRViSeKeSKUSe tutvustus
Ootame teid külla ja meile elama! Infot leiate ka FB: Maal elamise
päev ja maalelamisepäev.ee
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ja Marta Palamuse laulustuudiost. Peale sõnavõtte sõime kõik
koos hommikust.
Septembris on tulemas Maal
elamise päev, mis kutsub ka kõiki
huvilisi Kääpale uudistama. Meil

Kultuurikeskuse tegus suvi

on tõesti tore maal elada ja seda
tahaks ka kõigile linnainimestele
näidata. Sel päeval toimub ka
Kääpa OTT-i sügispidu. Ja õhtul
kell 19 toimub rahvamajas tantsuõhtu Marco Margnaga.
Kalevipoja Koja seikluspark
on suvehooaja lõpetanud, aga
kooligrupid alles nüüd hakkavad
meid külastama. Mustvee valla
gruppidele kehtib meie juures
septembris soodushind – alates
20 inimesest on madalraja seiklus 10€ ja kõrgrada 15€ inimese
kohta. Samad hinnad kehtivad
ka septembris peetavate sünnipäevade puhul. Kasutage julgelt
võimalust.
Täpsemat infot küsi julgelt
annika@kalevipojakoda.ee või
5289500.
Kalevipoja Koja nimel ANNiKA

Avinurme Perepäev –
Ohutusretk 2019
20. augustil toimus Avinurme
gümnaasiumi staadionil taaskord
perepäev ja seekord koos noorpäästjate ohutusretke tegevustega, millest oli võimalus osa võtta
kõigil külastajatel. Üritust korraldasid Avinurme Naiskodukaitse,
Alutaguse malev, Avinurme malevkond ja Avinurme Pritsimeeste
Selts. Seekordne perepäev toimus
juba kuuendat aastat ja juba teist
aastat panid oma jõud välja Mustvee vallas asuvad maa ja veepääste üksused, et muuta seda päeva
veelgi suuremaks ja pakkuda
kogukondadele taasiseseisvuse
päeval täielikku ülevaadet meie
kogukonna turvalisusest. Tekkis
mõte, et selle päevaga saab siduda ka päästeala noorteringid, mis
tegutsevad vabatahtlike ja kutseliste päästjate depoode juures.
Avinurmes toimus 2017. aasta
kevadel Päästeameti ida päästekeskuse päästeala noorteringide
lõpulaager ja seoses sellega soovisime taaselustada ohutusalase
võistluse noorteringidele.
Perepäeval ja noorteringide
tegevustel on ühine eesmärk ning
sel aastal panimegi kaks üritust
kokku. Perepäev-Ohutusretk sai
ürituse nimeks, millest esimene
pool on külalistele ja teine pool
suunatud noorteringide tegevustele. Lõime käed naiskodukaitse
korraldus-tiimiga ning ühine
meeskond hakkas tööle, igalühel
oma ülesanded.
Sel aastal osales viis tubli noorteringide võistkonda: Aasukalda
noored päästjad, vabatahtlik
reservpäästerühm Tallinnast,
Lohusuu noored, Avinurme i ja
Avinurme ii noored, kokku 25
last ja juhendajad. Laste rõõmuks olid tulnud külla sellised
tegelased nagu Nublu, Pipi ja
Piraaditar.
Ohutusretk oli üles ehitatud
tegevuspunktidena, kus lastel

tuli lahendada erinevad ohutusalaseid ülesanded. Kolm tegevuspunkti asusid Avinurme
alevikus, esimesse tegevuspunkti
(Avinurme rong) viis lapsed sõjamasin, sealt edasi rongiga teise
tegevuspunkti (raudteeohutus),
mis asus raudteeülesõidul.
Kolmandasse tegevuspunkti
(veeohutus) tuli lastel kõndida
1,5 km läbi Avinurme aleviku,
liikudes mööda turvalist kõnniteed kultuurikeskuse taha Avijõe
äärde ja sealt tagasi Avinurme
gümnaasiumi staadionile kus
asusid järgmised tegevuspunktid:
tuleohutus, liiklusohutus, pommiohutus, esmaabi ja häirekeskus.
Võitjaks osutus Aasukalda
noorte meeskond, teiseks tuli
Tallinna vabatahtlik reservpäästerühm, kolmandaks jäi Avinurme
i võistkond, neljanda koha said
Avinurme ii võistkond ja tubli
viimase koha omanikud olid tublid ja kõige nooremad Lohusuu
noored, kellel oli ohutusretkel
osalemine üldse esimene kord.
Tegevuspunkte viisid läbi Avinurme Kaitseliit, Mustvee politsei, Maanteeamet, Häirekeskus,
Punane Rist, Vabatahtlik veepääste, Vabatahtlikud pritsimehed,
Mustvee kutselised päästjad ja
kiirabispetsialist, Päästeamet.
Tulime järeldusele, et Perepäev-Ohutusretk ühise nimetaja
all töötab kenasti ja järgmisel
2020. aastal toimub see jälle.
Sündis uusi ideid mida soovime
järgmisel aastal pakkuda kõikidele külalistele ja Päästeala
noorteringidele.
Omalt poolt soovin tänada kõiki, kes aitasid kaasa meie päeva
õnnestumisele.
Suur, suur aitäh Teile kõigile!
iVAR iLVeS,
Avinurme Pritsimeeste Selts

Suvi on veel täies hoos, aga juba
vaatame otsa oma sügishooajale...
Siinkohal on paslik paari sõnaga
meenutada, kuidas kaunid suvekuud möödusid.
Meil Mustvees on traditsiooniks,
et jaanid ja jõulud peame ikka
kahe kalendri – vana ja uue järgi.
Nii ka sel aastal, kui kaks jaanipidu maha sai peetud... Sel aastal
tegi jaaniaja eriliseks meie valda
läbiv laulupeotule teekond. Oli
südantliigutav ja kaunis ning kõik
piirkonnad olid tule vastuvõtuks
väga tublilt valmistunud. Õhtu
lõppes kultuurikeskuse pargis, kus
toimus jaanisimman koos Nedsaja
küla bändiga.
10. juulil avasid Peipsi Järvefestival ja Peipsi Folk Mustvee linnapäevade ürituste nädala. Öökino,
promenaadikontsert, põnevad
esinejad, laevasõidud – need on
vaid mõned märksõnad teguderohkest nädalast. Tänan siinkohal
rohkearvulist külastajaskonda, kes
ikka tee sel juuli teisel laupäeval
Mustveesse leiavad!
28. juulil rõõmustasime teatrisõpru vabaõhuetendusega Mustvee laululaval.
Kui öö juba mustab, on okkais
vana kastan ja edev gladiool... siis
toimub Mustvees juba neljandat
aastat terve nädala kestev vaimu-

liku muusika festival. Sumedatel
augustiõhtutel avasid oma uksed
kõik Mustvee kirikud ja kultuurikeskus, et pakkuda kauneid kontserte. See oli hingeminev nädal
ja suur maiuspala kirikumuusika
austajatele.
20. augustil toimus taasiseseisvumispäeva kontsert Mustvee
kultuurikeskuse laululaval ja 24.
ja 25. augustil ootas külla Peipsi
Toidu Tänav.
31. augustil ootasime kõiki
Mustvee sadamasse, et koos Marek
Sadamaga saata Muinastulede
ööl ära kaunis suvi. Oli imeilus
kontsert ja rohkearvuline publik
seda nautimas.
5. septembril tähistas Jõgeva
Majandusühistu oma 100. juubelit
suure tordisöömise ja kontserdiga
ning meie laululaval astusid üles
iginoored Anne Veski ja ansambel
Laine.
Sügishooaja avab 14. septembril
sügislaat, mis toimub kultuurikeskuse pargis ja kesklinnas. Olete oodatud nii kauplema kui ka ostlema,
vaadata saab seenenäitust.
Kaunist suve jätku kõigile ja olete meie majja alati väga oodatud!
LAidi ZALeKešiNA,
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja
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Ohtlik olukord. Millal võib see
meiega juhtuda? Kas oleme
valmis?
Iga riik maailmas, iga piirkond
riigis, iga inimene oma kodus
mõtleb tahes-tahtmata oma turvalisuse peale. Toetudes oma
kogemustele läbielatud kriisis või
eakamate lähedaste läbielatule.
Varume ju toiduaineid, küttepuid,
soola, suhkrut, talvevarusid seda
ise teadvustamata, et valmistume
tundmatuks olukorraks.
Mittetulundusühing Avinurme
Külavanemate Koda koostas koostöös Ida-Päästekeskuse ennetusbürooga voldiku, „Sinu abimees
kriisiolukorras”, mida jagasime
kõikide külade elanikele. Voldikus
oli soovitus – külas võiks olemas
olla n-ö turvagrupp, kuhu võiksid
kuuluda näiteks vabatahtlikud
päästjad, õpetatud esmaabi andja,
info valdaja, tehnikat tundev ja
omav isik, abipolitseinik, majandusjuht, grupi vanem, kellel teadmised küla ja elanike olukorrast,
kes on ka kriisiolukorras tegevuste
koordineerija.

2019. aasta siseministeeriumi
kogukondliku turvalisuse maakonna toetusvoorus sai Avinurme Külavanemate Koda toetuse projektile
„Kogukondliku turvalisuse tagamise abinõud Avinurme külades”.
Projekti sisu: koostöös Avinurme
Pritsimeestega viies külas, koosolekutel tutvustada turvagrupi ideed,
selgitada võimalike kriiside tekkimist, ergutada ja luua vähemalt
kolmes külas turvagrupp. Kahele
külaseltsile – Ulvi Naiste Ühendusele ja Vadi Laulu Muusikaseltsile
Metsakaja ostame generaatorid,
mis on tõhusaks abiks voolukatkestuste korral.
Projekti tegevused lõpevad 1.
oktoobril, oleme siis kogenumad,
teadlikumad ja targemad ohtlike,
kriisiolukordade ennetamiseks ja
kontrollimiseks.
KRISTA PEDAK,
Avinurme Külavanemate Koda
juhatuse liige
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Voore kogukonna tegemised suvel
Traditsiooniline Jaanituli
toimus Voore pargis 21. juunikuu päeval, ilmataat rõõmustas meid kauni õhtupoolikuga,
tantsuks mängisid Mait ja
Mikko Maltis ning hilisemat
muusikat reguleeris Ailen
Kütt. Toreda etenduse pakkusid Voore Põhikooli näiteringi
lapsed.
24. juunil tervitasime Laulu- ja
tantsupeo tule tulemist Jaama
külas endise Torma Postijaama
ees. Omal ajal vahetati hobuseid
postijaamas, nii ka seekord vahetati hobuvanker tänapäevase
suksu vastu. Voore Põhikooli väikeste laste rahvatantsurühm keerutas jalga ning taustaks mängis
akordion. Oli uhke tunne. Edasi
liikusime Matsemäe tulealtari
juurde, kus võttis külalisi vastu
Kebeli külaselts.
Juulikuu eelviimasel pühapäeval korraldasid Saare valla
kultuuri- ja spordiselts ning
Kebeli talu Külade spordipäeva
Voore ranna-alal, ilm oli suurepärane ja tegevuses hoiti nii
noori kui vanu. Avati ka selle
aasta Kepikõnni sari.
Augustikuu kolmandal päeval reisis bussitäis eakamaid
inimesi Narva vaatama, kas
ikka lõvi on alles. Külastasime
Sinimäge, Narva, Narva-Jõesuud, Toila parki. Reis oli tore,
seltskond vahva ning selliseid
ekskursioone on korraldatud
juba aastaid. Koos arutleti ka
järgmise aasta plaane ning
leiti, et võiks ära käia Haapsalus. Täname Eleonorat, kes
viis meid kurssi ekskursiooni
objektidega.
6.–12. augustini oli Voore
Aktiviseerimiskeskus koduks
30le projektlaagris „TAIP“ osalenud 7–11aasta vanuses lapsele/noorele. Laagrit korraldas
Mustvee Valla Noortekeskus,
no meie majas pole juba ammu

niipalju sagimist ja kilkeid
olnud. Saime tõdeda, et aegajalt tehakse järelevalvet meie
tegemiste ja toimetuste üle,
meiega jäädi rahule.
Rukkimaarjalaat ja marumürapäev toimus 11. augustil,
paraku ei pidanud me eelnevalt
plaani ilmataadiga ning karistus oligi käes, vihma ladistas,
kuid egas seetõttu laat pidamata jäänud. Ja kuigi osalejaid oli
oodatust vähem jäid lõpptulemusena rahule nii müüjad kui
ka ostjad. Õnneloosiga kogusime raha Voore pargipinkide
paranduseks. Aitäh Ruth ja

Tõnu Kebeli talust, Kelli Kelli
Juuksurist, Krista OÜ Rõõmulaekast, Luule ja Kalmer Aktiviseerimiskeskusest. Rukkileiva
konkursi võitis imemaitsev
Linnupala leib, mille valmistas
Merle Kruus. Suure vihmasaju
tõttu jäi meil pidamata disco
noortele, kuid loodame, et
tuleb veel vananaiste suvi, mil
mõnus sumedas õhtus tantsu
vihtuda.
Sellel suvel tegime parandus-, parendustöid Voore mänguväljakul heategevusrahade
eest, mis olid kogutud 2017 ja
2018 aastal.

Meie kogukonnal on ka mured – laulukaare katus on läbi
ning jalakäijate sild, mis ühendab kahte kergliiklusteed, ei
ole turvaline. Need murekohad
on ette näidatud ka Mustvee
valla ehituse peaspetsialistile,
vast on ikka võimalik leida
lahendus meie muredele.
Voore kogukonna nimel
MAARIKA KITS,
SA Voore
Aktiviseerimiskeskus
juhatuse liige

Sügis ja pime aeg on kohe saabumas
Teadmises, et igale soojale ja päikeselisele suvele
järgneb hämar ja vihmane
sügis, ei ole midagi uut
ega üllatavat, ent vajadus
pimeda ajaga kaasnevate
ohtude meelde tuletamiseks säilib ühtviisi igal
hooajal.
Alanud on esimene sügiskuu
ja lapsedki on maalt vanavanemate juurest tagasi linnadesse
jõudnud ning käivad agaralt
kooliteed. Kui esimestel koolinädalatel on nii hommikuti kui
ka õhtuti koolist tulles väljas
valge, siis mida aeg edasi, seda
hämaramaks muutuvad need
tipptunnid. Selle teadmise ja
hämara ajaga kaasnevate ohtudega peavad aga ühtmoodi
arvestama nii autojuhid kui
ka jalgsi ja ratastel liikuvad
inimesed.
Helkur on elupäästja
Autojuhtide vaatevinklist on
oluline märgata eeskätt just
jalakäijaid ja rattureid, sest
mootorsõiduk on kõrgema ohu
allikas ja kokkupõrkes auto ja
inimese vahel jääb oluliselt
suuremaks kannatajaks alati
see, kel sõiduki metalset konstruktsiooni ja muud sõidukis
olevat turvavarustust kusagilt
võtta ei ole.

Pimeda aja saabudes on roolikeerajate peamiseks mureks
näha liikumas tumedas riietuses ilma helkuriteta jalakäijaid
või rattureid. Loomulikult ei
ole küsimus ainiti riietuse
värvuses, vaid ikka enda võimalikult nähtavaks tegemises.
Kui jalakäija teeb end piisavalt märgatavaks on see kui
kahepoolne kommunikatsioon
– jalakäija näitab, et on olemas,
autojuht teab tema helkurvarustust nähes vastavalt reageerida ning mõlemad väldivad
oma tegevusega võimalikke
liiklusohte. Just selleks ongi
jalakäijatel vaja helkurit ja
ratturil tulesid või helkurvesti.
Mõned arvavad ekslikult,
et kui nemad jalakäijatena
pimedal teel sõidukit liikumas
näevad, näeb ilmselt jalakäijat
ka autojuht. Arvatakse ka, et
kui jalakäija satub kahe auto
tulede valgusvihku, on ta veelgi
nähtavam. Lugu on sootuks
vastupidine, sest inimene võib
nii hoopis märkamata jääda ja
õnnetus on vältimatu.
Politsei viib igal aastal koostöös Maanteametiga läbi kampaania, kus tutvustatakse ja
räägitakse helkurite ja helkurvestide vajalikkusest. Ja
tõepoolest, oma elu ja tervise
kõrval on üks helkurvest kõige
soodsamaid elukindlustusi.

Silmas tuleks pidada, et riietele
ja näiteks laste koolikottidele
õmmeldud helkurid vajavad
mõne aja tagant kontrollimist,
sest mitme pesukorra järel
võivad nad oluliselt tuhmuda ja
helkurite töökindlus kahaneb.
Vöötrajal peab olema
tähelepanelik nii jalakäija
kui autojuht
Kuigi autojuht on kohustatud vöötrajal jalakäija üle tee
laskma, ei võta see siiski jalgsi
käijalt kohustust veenduda
teele astumise ohutuses – kas
lähenev auto ikka peatub ja
annab teed? Eriti oluline on
selle liikluspõhitõe selgitamine
lastele.
Samavõrd oluline on viia
lasteni teadmine, et kooliteel ei
kiirustataks, sest rutates kaob
tähelepanu ja õnnetused on siis
kerged juhtuma. Selgitustööst
veelgi efektiivsem on vanemate
isiklik eeskuju. Kui täiskasvanud ise end teed ületades ohtu
panevad, on nad ka lastele
sellise käitumisega kesiseks
eeskujuks. Oluline teadmine
linnast väljas elavatele lastele
on seegi, et asulavälistel teedel
on masinate kiirused kordi suuremad ning maantee ületamine
seetõttu ka kordi ohtlikum, kui
teeületus linnas, kus sõidukii-

rus on madalam. Politsei paneb
kõigile südamele, et sadakond
meetrit jalutuskäiku vöötraja
suunas ja tee ületamine kohas,
kus autojuhid sellega arvestada
teavad, võib säästa teie elu.
Veel vöötrajast. Kindlasti on
tore linnas sõpra või sõbrannat
kohata, aga jutlemise kohaks
ei peaks olema sõidutee äärne ala, vöötraja ots või veel
hullem – ohutussaar keset
sõiduteed. Autojuhi jaoks jääb
arusaamatuks, kas soovite teed
ületada ning kui jutuajamine
sõbraga lõppeb ja äkki teele
astutakse, ongi õnnetus käes.
Vastupidiselt käituvad liikluses
eakamad, kes vöötraja juurde
jõudes ja auto peatudes kätega vehkima kipuvad, et masin
teekonda jätkaks. Kui sõiduk
on juba peatunud, jätkub juhil
kindlasti ka selleks aega, et
teie teeületus ära oodata. Kiiret
pole kuhugi ning olles liikluses jalakäijana tähelepanelik
või valides autojuhina õige
sõidukiiruse nii asulas kui ka
väljaspool asulat, hoiame ära
õnnetused, mis ei hüüa tulles.
Meeldejäävat ja turvalist
õppeaastat ning peagi algavat
värvilist sügist!
ANDRUS VÄITS,
Mustvee valla
piirkonnapolitseinik
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Sügis – põnev aeg Lohusuu koolis
Sügis on Lohusuu koolile põnev
aeg – käimas on mitu uuendust ja
muudatust, mis peaksid edaspidi
koolielu veelgi paremaks ja mitmekesisemaks muutma.
Eelmisel nädalal alustati koolimaja ümber vundamenditöödega
– kogu maja ümber kaevati vundament lahti ja sellele paigaldatakse
hüdroisolatsioon, mille tõttu on
alumine korrus edaspidi kuivem
ja soojem.
Uuest õppeaastast kolib kool
digitaalsesse keskkonda EduPage,
mida kasutatakse ka Mustvee
koolis. See peaks oluliselt lihtsustama vanemate ja kooli vahelist
suhtlust ning tagama kõigile parema ülevaate õpilaste hinnetest ja
edasijõudmisest ning tunni info ja
kodutöö jõuab alati ka puudujateni. Esimesed koolinädalad mööduvad õpetajatel veel uue süsteemiga
harjudes, aga hiljemalt oktoobrist
saavad ka kõik õpilased ja lapsevanemad süsteemile juurdepääsu.
Sellel aastal seadsime kooli
üheks eesmärgiks lisaks digipädevuse arendamisele ka keskkonnateadlikkuse tõstmise. Näiteks
osaleme 20. septembril kogu
kooliga maailmakoristuspäeval.
Lisaks hakkame koolis prügi sorteerima ja ka õpetajad lõimivad
senisest enam oma ainetundidesse
keskkonnateemasid.
Endise hooga jätkub ka aktiivne
huvitegevus. Esimesel koolinädalal on plaanis külastada Iisaku
muuseumi, kus õpilastele viiakse
läbi kaks töötuba. Käime ka Iisaku
vaatetornis ja uurime, kus elavad
lendoravad. Kuu keskel toimub e-

külalistund, kus meile räägib Elina
Netchayeva. Kuu lõpus sõidame
Tartus asuvasse põllumajandusmuuseumisse.
Oma auhinnatud kauni koolihoovi veelgi paremaks muutmiseks plaanime rajada kooli ümbrusesse erinevaid liikumisradasid.
Lohusuu lasteaed Sipsik tähistab
septembri alguses oma 13. sünnipäeva. Ka Sipsikutel on sügisesse
planeeritud mitu väljasõitu ja
teatrietendust. Lohusuu koolis
juba igav ei hakka!
KADRI JASKA
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Mustvee Valla TEATAJA

Lohusuu sporditarvete projekt
Sel suvel sai läbi viidud mitu töötuba, kus noored said tutvuda erinevate spordialadega. Projekti raames sai juurde muretsetud erinevaid
spordivahendeid noortetoale. Noored võtsid väga aktiivselt töötubadest
osa ja septembris on plaan teha väike spordipäev.
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi « Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine»
kirjeldatud tegevuste raames.
Lohusuu noored

Laagrisuvi
Mustvee Valla Noortekeskus on
vaid kaheksa kuud tegutsenud
Mustvee valla allasutus, kuid tänu
hakkajatele noortele, pädevatele
noortejuhtidele, suutsime sel suvel
ellu viia kolm seitsmepäevast laagrit.
Juuli keskel toimus Voore Aktiviseerimiskeskuses ööbimiseta malev
kümnele 13–17-aastasele Mustvee
valla noorele, kes töötasid Luua
Metsanduskooli puukool-arboreetumis. Maleva formaadi kohaselt peab
seitsme malevapäeva jooksul toimuma vähemalt viiel päeval arendav
ühistegevus, milleks esimeses vahetuses olid Töötukassa karjääriinfo
koolitused, noortetoas kokkamine,
rannavolle mängimine ja osalemine
külade spordipäeval, Tartus kinokülastus ja airsofti lahing.
Juuli lõpus kogunes kakskümmend noort Luuale, kus toimus
ööbimisega malev. Sel korral olid
tööandjateks lisaks Luua Metsanduskooli puukool-arboreetumile
veel Elistvere loomapark ja OÜ
Lingalaid. Ööbimisega malevas
oli noortel võimalus luua laagri
alustamise ja lõpetamise ning laagriliste ristimise traditsioon. Teise
malevavahetuse ühistegevusteks
olid vestlusring noorsoopolitseinikuga, Töötukassa ja Futuruumi
koolitused, maleva laulu loomine
ja tuntud muinasjutu lavastamine,
malevaolümpial võistlemine ja
käepaelte punumine ning õhtusöögi
valmistamine. Viimane päev veedeti
koos Tartu Off-Road Klubi üritusel
“Lapsed Metsa 2019”.
Noortemalevate toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte

Вот-вот наступит осень и темное время года
В знании факта, что за каждым теплым и солнечным летом
следует сумрачная и дождливая
осень, нет ничего нового или
поразительного, но потребность
в напоминании об опасностях,
сопровождающих темное время
года, одинаково сохраняется в
каждый сезон.
Начался первый осенний месяц,
да и дети вернулись в города от
бабушек и дедушек и активно ходят в школу. Если в первые недели
учебного года по утрам и вечером,
возвращаясь из школы, на улице
еще светло, то чем дальше, тем
темнее становятся эти часы пик.
Этот факт и сопутствующую ему
опасность должны одинаково
учитывать и водители, и люди,
передвигающиеся пешком или на
велосипедах.

Светоотражатель спасет
жизнь
С точки зрения водителей важ-

но заметить, в первую очередь,
именно пешеходов и велосипедистов, потому что транспортное
средство является источником
повышенной опасности, а при
столкновении машины с человеком больше всегда страдает тот,
кто не может рассчитывать на
металлическую конструкцию и
другое оснащение безопасности
машины. С наступлением темного
времени года основной проблемой
для водителей становятся пешеходы или велосипедисты в темной
одежде и без светоотражателей.
Естественно, дело не всегда только
в цвете одежды, а в том, чтобы
сделать себя максимально заметным. Если пешеход сделает себя
достаточно видимым, то это как
двусторонняя коммуникация –
пешеход показывает, что он есть,
водитель, заметив его светоотражающее оснащение, реагирует
соответствующим образом, и
своими действиями оба предупреждают возможные опасности

в движении. Именно для этого пешеходам нужны светоотражатель,
а велосипедисту – фонарики или
светоотражающий жилет.
Некоторые ошибочно думают,
что если при движении в темное
время они как пешеходы видят
транспортное средство, то, вероятно, пешехода видит и водитель
автомобиля. Также считается, что
если пешеход оказывается в световом пучке фар двух автомобилей,
то он будет виден еще лучше. На
самом деле все ровно наоборот:
человека так можно вообще не
заметить, и несчастный случай
становится неотвратимым Каждый год полиция в сотрудничестве
с Департаментом шоссейных дорог проводит кампанию, в ходе
которой знакомят и говорят о
необходимости светоотражателей
и светоотражающих жилетов. И
действительно, наряду со своей
жизнью и здоровьем один светоотражающий жилет – один из
самых дешевых видов страхования

жизни. Следовало бы учесть, что
светоотражатели, пришитые к
одежде и, например, школьным
рюкзакам, время от времени нужно проверять, т.к. после нескольких стирок они могут существенно
потускнеть, и надежность светоотражателей снизится.
На переходе внимательными
должны быть и пешеход, и
водитель

Хотя водитель обязан пропускать пешехода на переходе,
это все же не снимает с пешехода
обязанности убедиться в безопасности перед тем, как ступить на
проезжую часть – остановится ли
приближающийся автомобиль и
пропустит ли? Особенно важно
разъяснить эту истину детям. Так
же важно донести до детей понимание, что по дороге в школу нельзя спешить, потому что в спешке
рассеивается внимание, а там и
до беды недалеко. Но намного

эффективнее разъяснительной работы – личный пример родителей.
Если взрослые при переходе через
дорогу подвергают себя опасности,
то детям они таким поведением
подают плохой пример. Детям,
живущим за чертой города, важно
также знать, что скорости машин
на шоссе в разы больше, поэтому
переход через шоссе в разы опаснее перехода через улицу в городе,
где скорости намного меньше. Полиция настоятельно рекомендует
всем: прогулка примерно в сотню
метров и переход через улицу там,
где водители могут этого ожидать,
могут спасти вашу жизнь.
Еще о переходе. Конечно же,
приятно в городе встретить друга
или подругу, но для беседы не
подходят места около проезжей
части дороги, начало перехода
или, что еще хуже, – островок
безопасности посреди проезжей
части. Водитель не может понять,
хотите ли вы перейти через дорогу,
и если разговор с другом закончит-

tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.
Augusti alguses toimus Voore Aktiviseerimiskeskuses kolmekümnele
7–11-aastasele Mustvee valla noorele projektlaager TAIP, mis keskendus
ennetustegevusele. Noortega räägiti
liiklus-, tule- ja veeohutusest, netiturvalisusest, esmaabi andmisest,
käitumisest metsa eksimise korral,
emotsioonidega toime tulemisest,
karjääri planeerimisest, tervislikust
toitumisest ja juuksehooldusest.
Peale selle lauldi laagrilaulu ja
tantsiti nii disco- kui tänavatantsu,
tutvuti põneva lastekirjandusega ja korraldati filmiõhtu. Lisaks
Voorel toimunud tegevustele tehti
õppekäik Saare järve äärde, osaleti
Kääpa kohvikutepäeval ja külastati
Elistvere loomaparki.
Projektlaagri toimumisele aitasid
kaasa Eesti Noorsootöö Keskus,
Mustvee Valla Noortekeskus ja anonüümseks jääda sooviv annetaja.
Tegus laagrisuvi on möödas
ja suure osa oma ajast veedavad
noored taas koolipingis. Et koolitee
oleks õpilastele samaaegselt lõbus
ja turvaline, joonistasid Mustvee
Valla Noortekeskuse ja Mustvee
Valla Noortevolikogu tublid noored
augusti viimasel nädalal Jõgeva
maakonna tervisenõukogu korraldamisel Mustvee linna teedele keksukaste ja liiklusohutuse meelespäid
„PEATU, VAATA, VEENDU!”
Pilte saab vaadata Mustvee Valla Noortekeskuse facebooki lehelt: https://www.facebook.com/
pg/MustveeVallaNoortekeskus/
photos/?ref=page_internal.
LAIDI GRAUEN,
Mustvee Valla Noortekeskuse
juhataja

ся, и вы неожиданно ступите на
проезжую часть, несчастье очень
вероятно. Противоположным
образом в движении ведут себя
пожилые люди, которые, подойдя
к переходу, начинают махать руками остановившемуся водителю,
чтобы тот продолжал движение.
Если автомобиль уж остановился,
то у водителя непременно хватит
времени дождаться, когда вы
перейдете. Спешить некуда, если
вы как пешеход в движении будете внимательны или в качестве
водителя выберете правильную
скорость в поселке или за его
границами, мы предупредим несчастные случаи, ведь несчастье о
себе не предупреждает.
Желаю всем запоминающегося
и безопасного учебного года и
цветастой осени, которая скоро
начнется!
АНДруС ВяйТС,
окружной полицейский
волости Муствеэ

Mustvee Tervisekeskus – ehitatud mõeldes
patsientide ja arstide heaolule

Муствеэский Центр здоровья – построен с думой
о пациенте и благополучии врачей

Algaval sügisel jõuab Mustvee tervisekeskus kaasaega
– parimad tingimused nii patsientidele kui ka arstidele.
Mustvee esmatasandi tervisekeskuses Kastani tänaval hakkavad patsiente vastu võtma
kolm perearsti, füsioterapeut ja
ämmaemand. Kohapeal on ka
labor, kus on võimalik analüüsida olulisemaid tervisenäitajaid.
Samuti on perearstidel võimalus kasutada ultraheliaparaati. Koostöös Ida-Viru Keskhaiglaga loodame peagi taas
avada günekoloogi vastuvõtu,
Piiri Hambaravi pakub hambaraviteenust ning SA Tartu
Kiirabi Mustvee brigaad tagab

Наступающей осенью Муствеэский Центр здоровья вступит в современность – наилучшие условия
и для пациента, и врачей. В Муствеэском Центре здоровья первичного
уровня на улице Кастани в Муствеэ
пациентов будут принимать три
семейных врача, физиотерапевт и
акушерка. На месте имеется и лаборатория, в которой можно проанализировать важнейшие показатели
здоровья. Семейные врачи смогут
также пользоваться аппаратом ультразвука. В сотрудничестве с ИдаВируской Центральной больницей
мы надеемся вскоре вновь открыть
прием гинеколога, Piiri Hambaravi
оказывает стоматологические
услуги, а Муствеэская бригада
скорой помощи SA Tartu Kiirabi

kiire abi kõikjal teeninduspiirkonnas ööpäevaringselt. Koostöös Mustvee vallavalitsusega
võtab vastu sotsiaaltöötaja,
kelle poole muredega pöörduda
ning neile lahendusi leida.
Kuni uue Tervisekeskuse avamiseni toimub vastuvõtt Tartu
tn 38 asuvas vanas hoone, mis
ei võimalda pakkuda kaasaaegseid võimalusi kvaliteetse
teenuse pakkumiseks.
Hoone seisukord nõuab kapitaalremonti, mis on väga kallis
ja ei lahendaks ära piiratud
liikumisvõimega patsientide
ligipääsu arsti vastuvõtule.
Majanduslikel kaalutlustel
otsustas SA Mustvee Tervise

meeskond koostöös viie vallaga esitada 2016. aastal taotlus
esmatasandi tervisekeskuse
kaasajastamise meetmesse eesmärgiga rajada Mustvee valla
inimestele ja arstidele tänapäeva nõudmistele ja ootustele
vastav tervisekeskus.
Mustvee tervisekeskuse hoone valmimine Kastani 40 on
lõpusirgel – puudu on vaid
mõned kooskõlastused Terviseametilt ning lisaks on vaja teha
väikseid muudatusi kiirabile
mõeldud majatiivas. Esialgselt
on planeeritud uue hoone avamine veel sellesse aastasse.
PETRO BABJAK

круглосуточно обеспечивает неотложную помощь в всем районе
обслуживания. В сотрудничестве с
волостной управой Муствеэ прием
ведет социальный работник, к которому обращаться с проблемами
и находить им решение.
До открытия нового Центра
здоровья прием идет по адресу
ул. Тарту 38, в старом здании, которое не в состоянии предлагать
современные возможности для
оказания качественной услуги.
Состояние здания требует очень
дорогостоящего капитального ремонта, который все равно не решил
бы проблемы доступа на прием
к врачу людей с ограниченными
двигательными возможностями.
По экономическим соображениям

команда SA Mustvee Tervis приняла
в 2016 г. решение, в сотрудничестве
с пятью волостями, представить в
программу “Модернизация центра
здоровья первичного уровня” ходатайство на сооружение центра
здоровья волости Муствеэ, отвечающего современным требованиям
и ожиданиям людей и врачей.
Строительство Муствеэского
Центра здоровья на улице Кастани
40 подходит к концу – осталось
лишь несколько согласований от
Департамента здоровья, и еще
нужно произвести мелкие изменения в крыле, предназначенном
для Скорой помощи. Пока что открытие здания запланировано еще
на этот год.
ПЕТрО БАБьяК
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Eesti esimene seebihoki turniir Avinurmes
24. augustil toimus Mustvee vallas Avinurmes kaheksa
võistkonna osavõtul Eesti esimene seebihoki turniir.
Võistlusturniir valmis kahe
Avinurme kooli gümnasisti Brigita Sibriku ja Katrin Kaarama
gümnaasiumiastme uurimistööna. Võistlusväljak võis algul
tunduda lausa eluohtlik, kuid
kõik võistlejad jäid terveks
ning juba oodatakse Eesti II
seebihoki turniiri.
Mõte oma gümnaasiumiastme seebihoki võistlust korraldada sündis üpriski juhuslikult,
kui võistluse peakorraldajale
tuli seebihoki turniiri mõtte

peale duši all.
Turniiril osalejad olid pigem
eelneva saalihoki kogemusega,
kuid sellest ei olnud palju kasu,
sest katte peal mängimine
osutus väga raskeks, aga samas lõbusaks. Sellegipoolest
kujunesid pea kõik mängud
tasavägiseks ja huvitavaks.
Korraldajad loodavad järgmisel aastal näha uusi võistkondi, samuti pealtvaatajaid
ja kaasaelajaid.
Brigita Sibrik ja Katrin Kaarama tänavad oma uurimistöö
juhendajaid Janek Romanovitši ja Kristina Pikast.
KATRIN KAARAMA

Nr 8 (18) September 2019
Mustvee Vallavalitsus teatab, et kooskõlas Mustvee Vallavolikogu 31.07.2019 otsusega nr 49 ja Mustvee Vallavalitsuse
15.08.2019 korraldusega nr 475 toimub kirjalik enampakkumine
Mustvee vallas Mustvee linnas Tartu tn 18-2 asuvale korteriomandile (registriosa nr 1945835, üldpind 61,2 m2, katastritunnus
48501:006:0019).
Võõrandatava korteriomandi alghind on 5000 eurot (viis tuhat
eurot). Lisainfo Mustvee valla veebilehel.

FOTOD: KERTTU MöLDER

Tulemused:
Naised
1. Näri muru (Kariin Jõemets, Mona Lisa Lusti, Janika
Rak, Anita Scharonberg)
2. sK mustvee (Veronika Kaldma, Lota-Ann Haga, Brigita
Sibrik, Darja Bahtina)
3. mask (Stella-Maria Link, Kristi Aaloe, Melani Arusalu,
Annabel Härm)

mehed
1. seep ja kepp (Mikko Saarivuori, Sten Kõiv, Juhani Võik,
Tõnis Vainomäe, Siim Veersalu)
2. Vana Hea Puur (Meelis Ombler, Henrik Koorits, Martin
Kivirand, Teet Saar)
3. Primend (Martin Tikerpäe, Kristian Tikerpäe, Rasmus
Rannula, Henri Välling, Riggo Saggor)

VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 28. augustil
• Istungil osales 18 volikogu
liiget, neist 1 virtuaalselt
M. Kivimurd Tarelkina andis
üle umbusaldusavalduse H.
Soosaarele
• Päevakorrast hääletati välja
eelnõu „Soojatootmiseks vajaliku vara kasutusse andmine“
Päevakorda lisati informatiivne
punkt „Vallavalitsuse info“
• Otsustati „Mustvee Vallavolikogu 27.03.2019 määruse
nr 4 „Volikogu esimehele,
volikogu liikmetele, volikogu
komisjonide esimeestele ning
liikmetele tasu määramise
ja hüvitiste maksmise kord“
muutmine
• Haridusvaldkonna infot jagasid Mustvee valla koolijuhid
ja esindajad:
Voore Kool – Kalle Kolberg
Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium – Marianne Kivimurd-Tarelkina
Lohusuu Kool – Ingmar Jaska
Avinurme Gümnaasium –
Urve Tooming
Mustvee Muusika- ja Kunstikool – Lauri Väinmaa
• Vallavanem M. Kaft andis
informatsiooni SA Mustvee
Tervis laenu võtmisest
• Tervisekeskuse infot jagas SA
Mustvee Tervis haldusjuht
Pavel Kostromin
• Kavandatavatest struktuurimuudatustest Mustvee Vallavalitsuses jagasid M. Kraft ja
A. Tamm
• Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed ja nõukogude esindajad andsid ülevaate
komisjonides ja nõukogudes
toimuvast
• Vallavalitsuse tegevusest
andsid ülevaate M. Kraft, A.
Tamm, H.Viiberg

Vallavalitsuses 31. juulil
• Võeti vastu määrus „Mustvee
Vallavalitsuse infoturbepoliitika“
• Otsustati hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
• Otsustati maaüksuste kohaaadresside ja sihtotstarvete
määramine ning arvamuse
andmine maa riigi omandisse
jätmise kohta
• Otsustati pärimismenetluse
algatamine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 11.06.2019 korralduse
nr 404 “Maaüksustele kohaaadresside ja sihtotstarvete
määramine ning arvamuse
andmine maa riigi omandisse
jätmise kohta” muutmine
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Otsustati ehituslubade väljastamine Lohusuu alevikus
Avinurme tee 32 asuva elamu
täielikuks lammutamiseks,
Avinurme alevikus Karu tee
1 kinnistule puurkaevu rajamiseks, Maetsma külas Ailari kinnistule olemasoleva
tootmishoone rekonstrueerimiseks, Vilusi külas Salu
kinnistule uue üksikelamu
püstitamiseks.
• Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Tarakvere
külas Metikääru kinnistule
suvila ehitusprojekti koostamiseks, Mustvee linnas Kivi
tn 14a kinnistule üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks
• Otsustati seisukoha andmine
mittevajaliku taristu võõrandamiseks Emajõe Veevärk
AS-le
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmine Võidu tn 2 Avinurme alevik kinnistule
• Kinnitati Lohusuu Kooli vun-

•
•
•
•
•

damendi remonttööde hinnapakkumus
Kinnitati valla hoonete kindlustuse hinnapakkumus
Otsustati erandkorras jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
Otsustati üürilepingu pikendamine
Otsustati Hajaasustusprogrammi taotluste rahastamine
Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Mustvee Vallavolikogu 26.
juuni 2019 otsuse nr 42 „Ülesande andmine Mustvee Vallavalitsusele“ tühisuse kindlaks
tegemine

Vallavalitsuses 8. augustil
• Otsustati katastriüksuse lähiaadressi muutmine
• Otsustati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneeringu
kehtestamine
• Otsustati nõusoleku andmine
munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Otsustati Kääpa katlamaja
elektripaigaldise taastamise
pakkumus
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 18.07.2019 korralduse
413 „Lihthanke menetlusega
riigihanke korraldamine“
muutmine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 16.05.2019 korralduse
nr 295 „Avatud riigihanke
korraldamine soojusenergia
ostuks“ muutmine
Vallavalitsuses 15. augustil
• Otsustati lubade andmine
avalike ürituste korraldamiseks

• Otsustati hanke „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde
eskiisprojekti koostamine”
hinnapakkumuste kinnitamine
• Otsustati projekteerimistingimuste väljastamine Voore külas Tamme kinnistule elamu
ehitusprojekti koostamiseks
• Otsustati kasutusloa väljastamine Kalmakülas Pihla tee 10
kinnistule püstitatud üksikelamu kasutamiseks
• Otsustati puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine
• Otsustati hanke „Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine“ pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine, tagasilükkamine ja eduka
pakkumuse tunnistamine
• Otsustati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise
aruande kinnitamine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 31. juuli 2019. a korralduse nr 440 muutmine
• Otsustati maa riigi omandisse
jätmiseks arvamuse andmine,
maaüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• Otsustati avaliku kirjaliku
enampakkumise korraldamine Mustvee linnas Tartu tn
18-2 asuvale korteriomandile
• Otsustati Voore Põhikooli köögitehnika hinnapakkumuse
kinnitamine
• Otsustati hinnapakkumuste
kinnitamine internetiühenduse edendajaks projekti
„WiFi4EU raames“
•
Vallavalitsuses 22. augustil
• Otsustati erandkorras jäätmevaldajate tähtajaline vabastamine jäätmeveost ja korraldatud jäätmeveo graafiku

muutmine
• Otsustati riigihanke nr 209764
tulemuste kinnitamine
• Konkursikomisjoni moodustamine Kasepää rahvamaja juhataja konkursi läbiviimiseks
• Otsustati Kasepää Rahvamaja
juhataja vabaneva ametikoha
täitmiseks konkursi korraldamine
• Otsustati Sihtasutuse Kalevipoja Koda nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogusse
uue liikme määramine
• Otsustati ehitusloa väljastamine Kääpa külas Kalevipoja
kinnistule olemasoleva puukuuri lammutamiseks ja uue
puukuuri püstitamiseks.
Vallavalitsuses 26. augustil
• Otsustati riigihanke nr 209764
tulemuste kinnitamine
•Teha volikogule ettepanek
anda läbiviidud riigihankes
kvalifitseerunud pakkujale
SW Energiale kogu soojatootmise taristu tasuta kasutamiseks, seega kiita heaks
volikogu otsuse eelnõu “Soojatoomiseks vajaliku vara
kasutusse andmine“.
Vallavalitsuses 29. augustil
• Otsustati tasulise koduteenuse osutamine ja osutamise
peatamine
• Otsustati teraapiateenuse
maksumuse kompenseerimine
• Otsustati hooldekodu kohamaksude tasumine
• Otsustati maa riigi omandisse
jätmiseks arvamuse andmine,
maaüksusele koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine
• Otsustati Mustvee Linnavalitsuse 24.10.2017 korralduse
nr 139 muutmine
• Otsustati Mustvee linnas

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Kastani tn 36 asuvale katastriüksusele korteriomandi seadmise menetluse lõpetamine
Otsustati ehituslubade väljastamine Tiheda külas Sõpruse
tn 41 kinnistule abihoone
(garaaž-pesuruum) püstitamiseks, Tarakvere külas
Metikääru kinnistule suvila
püstitamiseks, Võtikvere külas
Prügila KÜ ehitatava asfaltkattega platsi kagu ossa settetiigi rajamiseks, Võtikvere
külas Prügila KÜ olemasoleva
asfaltkattega platsi laienduseks, Kükita külas Kalda tn
250 kinnistule olemasoleva
hoone lammutamiseks ning
uue kahekordse üksikelamu
püstitamiseks, Ninasi külas
Laura kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
Otsustati Avinurme Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduste
nr 62 ja nr 81 „Munitsipaalomandisse taotletava maa
suuruse, maksumuse, piiride
ning maakasutuse sihtotstarbe määramine“ muutmine
Otsustati puuetega inimeste
eluasemete füüsiline kohandamine
Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramised
Otsustati raha eraldamine
Spordiklubi Mustvee MTÜ-le
Otsustati Kääpa katlamaja
eelarve suurendamine taastamise kulude katteks
Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine Kääpa katlamaja
küttepuude ostmiseks
Otsustati munitsipaaleluruumide üürilepingu pikendamised
Otsustati loa andmine avaliku ürituse „JÕGEVA MAJANDUSÜHISTU 100” korraldamiseks
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Üritused MustVee VALLAs
12. september – 10. oktoober

Некролог

14. september kell 8.00
16. september kell 16.00
17. september kell 18.00
19. september kell 19.00
21. september kell 14.00
21. september kell 18.00
25. september kell 18.00
27. september kell 20.00

НиНа иваНовНа Ершова

28. september
kell 11.00–16.00

7.01.1937 – 10.09.2019
«Подаришь людям капельку тепла, оно к тебе большим
костром вернётся,» – таким был жизненный девиз
Н. И.Ершовой, которая отдала более 45 лет Пейпси
гимназии, вырастив и выпустив в жизнь не одно
поколение учеников.
Таллиннская девочка после окончания института
связала свою жизнь с маленьким городком на другом
краю страны. Окончив в родном Таллинне техникум
по спецальности «промышленное и техническое
строительство, приехала в Муствеэ, где заняла должность прораба в строительной конторе. Но мечта юности – стать учителем – не оставляла Нину Ивановну,
и, получив приглашение работать учителем в школе, с
радостью приняла его. Она вела уроки изобразительного
искусства, черчения, трудового обучения, параллельно
закончив Педагогический институт.
Нина Ивановна всегда была источником неиссякаемого
оптимизма и энергии, веры в справедливость и лучшее
будущее. До последних дней она была верна себе: бодра,
радостна, деятельна. Не забыла поздравить с началом
учебного года наш педагогический коллектив.
Память об Учителе сохранят в своих сердцах
благодарные ученики, родители и коллеги.
Пейпси гимназии

MUSTVEE RAAMATUKOGU JA
HARUKOGUDE UUED TELEFONI NUMBRID
SEPTEMBRIST 2019
Avinurme haruraamatukogu
Kasepää haruraamatukogu
Lohusuu haruraamatukogu
Mustvee raamatukogu
Raja haruraamatukogu
Saare haruraamatukogu
Ulvi välisteeninduspunkt
Voore haruraamatukogu

+372 5347 1925
+372 5307 0828
+372 5333 3475
+372 5383 7822
+372 5305 1340
+372 5380 9370
+372 5305 7425
+372 5374 8898

riigivara põllumajanduslikuks
kasutamiseks andmine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks:
Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Soovahe kinnisasi
(16402:003:0292; 14,05 ha; kasutusala pindala 13,26 ha; (M))
alghind 1021.-, tagatisraha 255.Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.09.2019.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressil
www.maaamet.ee

riigivara põllumajanduslikuks
kasutamiseks andmine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks:
1) Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja kinnisasi
(16402:003:0371; 2,98 ha; kasutusala pindala 1,94 ha; (M)) alghind
97.-, tagatisraha 24.2) Jõgeva maakond Mustvee vald Jaama küla Saaremetsa kinnisasi
(71301:001:0336; 7,77 ha; kasutusala pindala 7,27 ha; (M)) alghind
180.-, tagatisraha 45.3) Jõgeva maakond Mustvee vald Ulvi küla Kaarli kinnisasi
(16402:003:0355; 2,11 ha; kasutusala pindala 1,98 ha; (M)) alghind
162.-, tagatisraha 40.Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.10.2019.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressil
www.maaamet.ee

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor
ootab taotlusi 1. oktoobriks 2019
Kohaliku omaalgatuse programm toetab maakonna
vabaühenduste projekte, mis aitavad kaasa tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja
püsimisele ning mille on algatanud ja millest saab kasu kohalik
kogukond.
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 (koolitused,
talgud, arengukava koostamine, külapäevad ja muud sündmused)

• Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine,

toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja
arendamisse, vajalike vahendite soetamisse ning kogukonnaliikmetele
vajalike teenuste pakkumisse (asjade ja vahendite ostmine, ruumide
remont ja ehitamine)
Taotlejaks saab olla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing
või sihtasutus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides ja
kelle asutajaks või liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitus. Maakonna
piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas
tegutsevaid ühendusi (MTÜsid) liitev katusorganisatsioon.
Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust - mõlemasse meetmesse
ühe taotluse.
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering
vähemalt 10% projekti maksumusest. Kogu omafinantseering peab
olema rahaline.
taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@
jaek.ee hiljemalt 01. oktoobril 2019 kell 16.30.
rohkem infot programmi kohta ja taotlus- ning eelarvevormid
on leitavad JAeKi kodulehelt www.jaek.ee/sygisvoor-2019.
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.
kurvits@jaek.ee.

Algatati silvana katastriüksuse
detailplaneering
Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu
31.07.2019 otsusega nr 48 algatati Mustvee vallas Koseveski külas
asuva Silvana katastriüksuse (katastritunnus 71302:001:0034,
registriosa nr 1724135, pindala 14900 m2, sihtotstarve elamumaa
100%) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse
määramine üksikelamu ja teenindavate abihoonete püstitamiseks
ning tehnovõrkude rajamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu
14900 m2. Detailplaneeringu ala asub Koseveski küla keskuses,
mis on kehtiva üldplaneeringu kohaselt ja planeerimisseadusest
tulenevalt detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus selgitatakse
detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu algatamise
hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus
puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et
planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid
uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning
planeeringusse lisada.

Kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse
detailplaneering
Mustvee Vallavalitsuse 08.08.2019 korraldusega nr 442 kehtestati
Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering, millega määrati Mustvee
vallas Lohusuu alevikus asuvale 4012 m² suurusele hoonestamata
Kala tn 31 maaüksusele (48601:001:0168) ehitusõigus üksikelamu
ja kuni kolme kõrvalhoone püstitamiseks.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ning
selle elluviimine olulist mõju planeeringuala ja selle lähiümbruse
majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale ei avalda.
Planeeringuga saab tutvuda Mustvee valla veebilehel aadressil
https://mustveevald.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud

28. september kell 19.00
17. oktoober kell 14.00

Mustvee sügislaat „Peipsi kolla“
Mustvee kesklinnas
Mustvee spordihoones jõusaali avamine
ja treening
„Kurkide kasvatamine Eesti Kasepääl“
Kasepää rahvamajas
Tabivere teatri etendus „Kastist välja“
Ulvi Rahva Majas
kontsert Svetlana Roškova ja kompanii
külajant „Vot nii“ Kasepää rahvamajas
Ameerika folk-pop duo kontsert
Mustvee kultuurikeskuses
hooaja avapidu
Mustvee kultuurikeskuses
MAAL ELAMISE PÄEV Mustvee vallas
Kääpal, Avinurmes, Mustvees
Tantsuõhtu Kääpal
eakate sügispidu
Mustvee kultuurikeskuses

Mustvee Vallavalitsus pakub tööd
KOduHOOLdustÖÖtAJALe
Avinurme piirkonna klientidele
Töökoha peamiseks eesmärgiks on osutada koduteenuseid
hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik
toimetulek koduses keskkonnas.
töö kirjeldus:
• koristamine või kõrvalabi osutamine koristamistoimingutel;
• toiduainete, ravimite ja esmaste majapidamistarvete kliendile
toimetamine;
• abistamine isikliku hügieeni toimingutel;
• pesu pesemise organiseerimine;
• vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine veevärgi puudumisel;
• küttepuude tuppa toomine, abistamine ahju kütmisel;
• transpordi organiseerimine kliendile vajalikeks sõitudeks,
abistamine ametiasutustes;
• kliendi nõustamine ja jõustamine.
Nõuded kandidaadile:
• eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;
• hea suhtlemisoskus, organiseerimise ja koostöö tegemise võime;
• hea pingetaluvus ja empaatia võime.
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb:
• erialane väljaõpe;
• töökogemus sotsiaal- või tervishoiu valdkonnas;
• vene keele oskus.
täistööaeg ja tööle asumise aeg 1. oktoober
sooviavaldus ja CV saata Mustvee Vallavalitsusele
(Tartu tn 28 Mustvee linn) või e-postile info@mustvee.ee
23. septembriks 2019.
Täiendav info: Katrin rosar tel 53469644,
e-post katrin.rosar@mustvee.ee.

19.septembril kell 19.00
Ulvi Rahva Majas
Tabivere Rahvamaja Teater
E.H.K.

KASTIST
VÄLJA
(Naljakas tragöödia)
Galina Lavrinenko teksti tõlkis ja lavastas
Esta Sokk
E.H.K. Teatrile kohandas Tõnis Lepp

Mängivad Helgi Herman ja
Esta Sokk
Pilet 4 eurot
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METSAKAVADE KOOSTAMINE
Metsakavad SA Erametsakeskus toetuse hinnaga
10 € metsamaa ha (lisandub käibemaks)
Metsanduslikud ekspertiisid, hindamisaktid

Ajakohasta oma metsakava kohe ja soodsalt!
Tako OÜ, tegevusluba nr KME000024
tel 5697 0664 | info@metsamajandamiskava24.ee

OÜ Mustvee Õmblus pakub tööd ÕMBLEJATELE.
Info tel. 776 0190 või mob. 5345 7397.

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
ELMAR KIVIMURD
ANTS KARU
IGNATI AGANITŠ
IVAN ŽULIN-TARELKIN
TIIT PAJU
ÜLO KARRO
ELLI RAJA

05.08.1924 – 15.08.2019
20.02.1938 – 01.09.2019
25.12.1943 – 01.09.2019
16.02.1950 – 21.08.2019
28.11.1952 – 03.08.2019
25.09.1959 – 06.08.2019
14.05.1927 – 29.08.2019

Ostan IGASUGUST VANAVARA.
Pakkuda võib kõike. Kojukutsed, raha kohe kätte.
Tel 5198 0371.
Vajatakse KODUABILIST-HOOLDAJAT
62-aastasele liikumispuudega meesterahvale
Ulvi külas Mustvee vallas.
Telefon 5691 6398.

