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Head Mustvee valla isad!

Mustvee tervisekeskuse avamine.

fOtO: aNU OtS

Mustvees avati esmatasandi
tervisekeskus
5. novembril 2019 avati
Mustvees esmatasandi tervisekeskuse hoone. Perearstid
tegelevad hetkel oma praksiste
kolimisega ja juba peagi töötab
maja juba täies võimsuses.
2016. aastal koostas terviseamet analüüsi „Esmatasandi
tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse
hindamine ja esmatasandi
tervishoiuteenuste optimaalse
korralduse mudeli”, mis nägi
ette ajakohast esmatasandi
arstiteenust ka Mustvees.
Selleks, et teenus tagada,
pidime ise siin kohapeal palju
vaeva nägema, erinevaid analüüse koostama ja riigile veel
kord selgitama, et Mustvee
piirkonnas on teenuse järgi nii
vajadus kui valmisolek projekti

ja kõige edasisega hakkama
saada. Projekti hakkasid esialgu vedama aive tamm ja Pavel
Kostromin Mustvee linnavalitsusest ja Ene tooming Sa-st
Mustvee tervis.
tervisekeskuse ehitamisele on erinevates etappides
aidanud kaasa väga paljud
sõbrad ja kolleegid, nii ei oleks
asjast asja saanud, kui Zoja
Koromnova poleks aidanud
finantsplaani koostamisega, dr
Minni tarum poleks jaganud
sisulisi nõuandeid, Pille Saar
terviseametist poleks võtnud
vaevaks tulla Mustveesse meie
perearstide ja vallavanematega
kohtuma, Elfos Gruppist Esta
tamm aitas koostada tasuvusja teostatavusanalüüsi, Merle
Mölder Sa-st Põltsamaa tervis

jagas lahkelt igal ajal kogemusi ja nõuandeid.
Mustvee vallavalitsuse majanduse ja ehituseosakond oli
aga kogu ehituse protsessis
nõu ja jõuga toeks. Samuti
aivar Kokk riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmena oli abiks
sisendi andmisel ja nõuannete
jagamisel.
Selle aja jooksul on oma
panuse andnud tervisekeskuse
valmimisele kolm nõukogu
koosseisu.
Projekti juhtis Kristi Klaos, kes
sai väga hästi hakkama Mustvee
tervise, ehitaja, ehitusjärelevalve, Mustvee vallavalitsuse,
rahastaja, rakendusüksuse ja
avalikkuse vahel info ja dokumentide vahendamisega.
täname suure panuse eest

nii ehitajaid OÜ Evikot kui ka
ehitusjärelevalvet Kalev Pärna.
Väga südamliku ettevõtmisega
said hakkama Mustvee lasteaia
tiheda rühma Maasikad lapsed, kelle heategevusliku laada
tuludest osteti tervisekeskuse
väikestele patsientidele mängunurk.
tänu ka kõigile Sa Mustvee
tervis nõukogu liikmetele, kes
sellel teel on kaasas olnud. Ja
samuti kõigile volikogude liikmetele, kes on oma ideedega
projekti ainult tugevamaks on
muutnud.
Järgmises valla lehes tutvustame kõiki tervisekeskuses
pakutavaid teenuseid.
PEtrO BaBJaK,
SA Mustvee Tervis
juhatuse liige

„Peipsi piirkonna noored kui kohalik väärtus” on
Mustvee piirkonnas 2019–2021 aastal elluviidav projekt
Jaanuaris alustas Mustvee
valla allasutusena tööd noortekeskus, mille töötajatel aitas
aprillis ühtseks kollektiiviks
kujuneda muusikaterapeut
Kertu Kuld.
Mais tegid valla noored ja
noortejuhid ühise väljasõidu
Põltsamaale, kus külastasid
noortekeskust ja toiduainetetööstust. Peale selle said noored Voorel Kebeli talus koos
meeskonnatöö mänge mängides ühe päeva veeta.

Juulis osaleti Kääpal Ettevõtlusteatri mängus ning tutvuti
kohalike ettevõtmistega nagu
Kalevipoja Koda ja Kääpa Ott.
Sügisesel koolivaheajal toimus töövarjupäev ning noor-

tele avasid lahkelt oma uksed
Mustvee ja tiheda lasteaed,
Mustvee kultuurikeskus ja
raamatukogu, Voore kohvik,
raamatukogu ja noortetuba.
Suur aitäh teile! töövarju-

päeva lõpetavad ühine väljasõit
tartusse ja mõju analüüsimine
karjääriinfo spetsialist anneli
Petersoniga 29. novembril.
Laidi GraUEN

Pühapäeval oli isadepäev. See on tähtpäev, millega märgitakse
meeste rolli laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadele,
vanaisadele ja vanavanaisadele. Eestis peetakse isadepäeva novembrikuu teisel pühapäeval.
isa olemasolu on lapse jaoks ülioluline. See võimaldab lapsel
pöörduda isa kui oma elu esimese ja loomuliku vankumatu autoriteedi poole ning näidata talle, mida on õppinud, mida oskab
ja milleks on võimeline. isa kehastab lapse jaoks kõrgeimat autoriteeti, tema saavutuste ja käitumise välist eeskuju.
iga laps tahab ja usub, et just tema isa on see maailma kõige
parem isa. Ja kes tahakski oma lapse soovile vastuseks öelda, et
on kõigest keskpärane või alla keskmise isa?
isadepäeval on eriline tähelepanu isade ja laste suhetel. Lapsed,
kes valmistavad isadele kaardi või mõne muu üllatuse, väljendavad sellega, kui oluline ja tähtis on neile isa.
See siirus ja lihtsus, millega
lapsed tulevad isa juurde, sulatab isa südame – nii imelisel
viisil oskavad nad anda edasi
armastuse, mis neil on.
Head isad! te teate kindlasti
oma südames, et isa roll on
alatine. Selle ameti ja tiitli saab
igaveseks. See kestab ka siis, kui
elu kunagi otsa peaks saama ja
te elate edasi oma laste ja lastelaste mõtetes.
Õnnitlen kõiki Mustvee valla
isasid möödunud isadepäeva puhul ning jõudu ja kannatlikkust
Märt Kraft,
laste kasvatamisel!
vallavanem

Tunnustame tublisid tegijaid
meie vallas!
29. novembrini 2019 on võimalik esitada ettepanekuid, keda
tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeval valla kõrgemate autasudega –
aukodaniku nimetuse, teenetemärgiga või „Aasta tegu 2019” tiitliga
Mustvee valla aukodanik
Mustvee valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule
erilise auavaldusena Mustvee vallale elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest.
Mustvee valla teenetemärk
Mustvee valla teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Mustvee
vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmise
aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja
olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele
Mustvee vallas.
Mustvee valla „Aasta tegu 2019”
Mustvee valla auhind „Aasta tegu“ on tunnustus, mis antakse
füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse
omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud
sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla
elanikke või toonud vallale tuntust.
Ettepanekud tunnustuste nominentide kohta esitada Mustvee
vallavalitsusele kirjalikult e-posti aadressile info@mustvee.ee või
postiga Tartu tn 28 Mustvee linn.
Vastav blankett on leitav Mustvee valla kodulehelt.
Aukodaniku märgi ja tunnistuse, teenetemärgi ning „Aasta tegu
2019” tiitli annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Mustvee
valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
Olge aktiivsed kandidaate esitama, et tublid ja teenekad inimesed
saaksid vääriliselt tunnustatud! Infot saab Mustvee vallavalitsusest
ning valla veebilehelt.
KrIsTA PInT,
avalike suhete spetsialist
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Mustvee Valla TEATAJA

Lohusuu noortetoa
tegemised oktoobris
Kuu on möödunud kiirelt ja
tegusalt.
Oleme osa võtnud Euroopa kui
ka Eesti-sisesest kampaaniast.
„Helkuripuu” on üle-eestiline
kampaania, et meelde tuletada
pimedal ajal helkuri kandmist.
Esmalt tegid noored helkureid ja
hiljem ehtisime põõsa nendega, et
kellel puudu, saab võtta.
Euroopa kampaania „TIME
TO MOVE”, mis keskendus noori
julgustama noortevahetustega,
vahetusõpilaseks.
Rääkimas käisid meie oma vanemad noored, kes on projektiga
mööda ilma reisinud ja ka need,
kes õppimas käinud. Oli huvitav
teada, kuidas välismaa tudengid
Eestit näevad ja siin ennast tunnevad. Suur tänu selle eest noortele
ja muidugi Jõgevalt Riin Juurmale, kes selle kampaania meieni tõi
ja meid kaardile pani.
Noortega sai ka paar ööbimisega üritust tehtud. „Sügis sõpradega”, mille hüüdlause oli „Täna
öösel me ei maga”, mis muidugi
päris nii ei läinud. „Noorteka
ööga” tegelesid noored täielikult ise ja olid ka natuke abiks
elektrikule, kes järgmisel päeval
noortetoas tööd tegi.
Laidi Grauen organiseeris meile
kohtumise Vaimastvere tehnikaringiga, mis oli noortele põnev ja

teistsugune igapäeva askeldustest, aitäh Sulle selle eest.
Lohusuu noored külastasid
ka Tartu Lille Maja noortetuba.
Kahjuks oli meie aeg seal piiratud
ja väga uusi tutvusi sõlmida ei olnud aega, aga kodust välja saada
oli ka tore.
Käima on läinud ka „Noorpäästja ring”. Osa noori on saanud oma
esimesed EA koolitused, natuke
veeohutust ja koduse ülesande,
aga palju põnevat on kuni kevadeni veel ees.
Narva noored kutsusid meid
külla, kus saime osa projektist
„Skautlik Narva Noorte Meremeeste Klubi seikluskasvatuse
meetod” vestlus, miks ma lähen
matkale. Narva Noorte Meremeeste Klubiga tutvumine. Vestlus/debatid teemal matkamine ja
varustus, mida kaasa võtta, selga
panna. Oma matka kavandamine.
Matk Narva lahe ääres, mööda
rannariga kahepäeva peale peaaegu 30 km, mis oli meie jaoks
uudne kogemus. Mõnus ja soe
ööbimine metsas. Ja lõpetuseks
kolmandal päeval Noorus spaa
külastus ja lõõgastus. Väga tore
integratsioon vene ja eesti noorte
vahel vabas sundimatus õhkkonnas. Narva üllatas meid jätkuvalt
ja ainult positiivselt.
Lohusuu noortetuba

„
„Kuidas
saada ettevõtte
alustamiseks stardiraha?“
21. november 2019
Kell 12:00 – 13:30
Mustvee Kultuurikeskus
Ülevaade toetustest ja tingimustest.
Nippe jagab ettevõtluskonsultant Marve Millend.
Personaalne nõustamine – ettevõtluskonsultant Enn Valgus.
Vajalik eelregistreerimine: ettevotlus@jaek.ee

Üritus on tasuta!

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2019. aastal üks kord kuus
(välja arvatud juuli) 12.12 kahes keeles koos ajalehega
Vooremaa. Info Krista Pint, aadressil: krista.pint@
mustvee.ee
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Уважаемые отцы из волости Муствеэ!
В воскресенье был День
отца. Торжественный день,
которым отме чае тся роль
мужчин в воспитании детей
и выражается благодарность
отцам, дедам и прадедам. В
Эстонии День отца празднуют
во второе воскресенье ноября
каждого года.
Отец для ребенка крайне
важен, его прис у тствие
дае т ребенку возможнос ть
обращаться к отцу как к первому
в своей жизни естественному

и незыблемому авторитету и
демонстрировать ему, чему
он научился, что умеет и на
что способен. Для ребенка
отец олицетворяет высший
авторитет, внешний пример для
его достижений и поведения.
Каждый ребенок хочет, чтобы
именно его отец был лучшим в
мире отцом, и верит в это. И кто
бы хотел, в ответ на желание
своего ребенка сказать, что он
всего лишь отец средний или
даже ниже?

В День отца особое внимание
уделяется взаимоотношениям
отцов и детей. Дети, которые
изготавливают отцам открытку
или какой-то другой сюрприз,
таким способом выказывают,
насколько важен для них отец. От
этой искренности и простоты, с
которыми дети подходят к отцу,
тают сердца отцов, – настолько
изумительным способом они
передают свою любовь.
Дорогие отцы! Конечно же,
в душе вы знаете, что роль

отца вечна, эта работа и звание
даются навсегда. Даже тогда,
когда жизнь подходит к концу,
вы продолжаете жить в мыслях
своих детей и внуков.
По здр а вляю в с е х о тцов
волости Муствеэ с прошедшим
Днём отца, желаю сил и терпения в воспитании детей!
МЯРТ КРАФТ,
волостной старейшина

Aktiivne koolielu Lohusuus
Ajal, mil aiatööd ja sügistoimetused on suuremas osas
valmis, on täie hooga käima
läinud kooliaasta.
Septembris-oktoobris on
toimunud erinevaid üritusi,
nii traditsioonilisi üritusi meie
oma armsas koolimajas kui ka
väljasõite teistesse koolidesse.
Näiteks oktoobri alguses
tähistasime õpetajate päeva
– õpetajatele oli ette valmistatud viktoriin, esitati laule
ja saime ühiselt tantsida. Pärast andsid õpilased tunde ja
õpetajad said kohvitada ning
kooki süüa.
Kuu lõpus tähistasime üsna
suurejooneliselt halloweeni.
Õpilastele toimusid kolm töötuba – halloween ingliskeelses
kultuuriruumis, kus õpilaste
halloweeni-alased teadmised
pandi proovile viktoriinis ja
õpiti uut sõnavara; kokandus,
kus õpilased said harjutada
oma kätega söögivalmistamist
ning käsitöö, kus uuristati
kõrvitsatest laternaid ja tehti
muid halloweeni-kaunistusi.
Pärast toimus ühine söömine ja temaatilised mängud.
Lastele meeldis üritus väga ja
kõigist töötubadest ning mängudest võeti aktiivselt osa.
Õpilased võisid riietuda ka
omavalitud kostüümi, mida

suurem osa ka hea meelega
tegi.
Septembri lõppu ja oktoobri
algusesse jäi ka mitu väljasõitu koos teiste Mustvee valla
koolidega.

Näiteks käisid 9. klassid
koos Peipsi gümnaasiumi
ja Mustvee kooliga projekti
„Minu riik“ raames Tallinnas
riigikogus, Kadrioru lossis ja
Lennusadamas.

II kooliastmele toimus Teadlaste Öö raames Avinurmes
Mini-Raketi nimeline võistlus, kus osales ka meie kooli
võistkond.
Enne vaheaega käisid kogu
valla 1. klasside õpilased Palamuse muuseumis vallavanema
vastuvõtul ja sellele järgneval
ekskursioonil.
Ka Lohusuu lasteaed Sipsik
on aktiivses tööhoos. Näiteks
käidi koos algklasside õpilastega Avinurmes kitsarööpmelise raudteega sõitmas. Lasteaed käis ka Jõgeval teatris
vaatamas etendust „Jussikese
7 sõpra”. Mitmetele väiksematele lastele oli see elu esimene
teatrikülastus ja lapsed jäid
käiguga väga rahule.
Möödunud on juba ka esimene vaheaeg, mida mitmed
õpetajad kasutasid enesetäienduseks ning toimus ka kõigile
ühine arvutialane koolitus,
rõhuasetusega IT-turvalisusel.
Novembris ootab meid ees
isadepäeva tähistamine kontserdiga ja pärimusmuusika
kontsert, samuti ootab meid
ees Ungari kultuuri tutvustav
üritus. Erinevaid üritusi oodates möödub kooliaasta kiiresti
ja meeldivalt.
KADRI JASKA
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Raamatukogupäevad „Kohtume
raamatukogus”
Raamatukogupäevad on selleks
aastaks läbi. Selle kahe nädala
sisse mahtus päris palju rõõmsaid
kohtumisi ja huvitavaid tegevusi.
Kõigest järgemööda ...
Ametlikult algasid raamatukogupäevad 20. oktoobril, aga
kuna see oli pühapäev, siis meie
avapauk oli 21. oktoobril ettelugemisega Mustvee lasteaias.
Lugemiseks olime sellel aastal valinud Sipsiku, oli ju Edgar Valteri
90. sünniaastapäev ja see meeldis
meie armsatele kuulajatele väga.
Lugemas käisime veel ka Tiheda
lasteaias. Ette loeti ka Avinurme,
Voore, Saare, Lohusuu lasteaedades. Raamatu laenutasime pärast
kasvatajatele, kes nüüd loevad
Sipsiku lõpuni, sest lugu läks ju
põnevaks. Olime mõelnud kodustele lastele samuti, kelle jaoks
oli raamatukogus eraldi päev
ettelugemiseks ning lauamängude päev. Kui osata pakkuda lapsi
huvitavaid tegevusi, siis on nendel
päevadel osavõtt eriti suur.
Esmaspäeval, 21. oktoobril sai
meie trepp oma esimese vanasõna, mis jooksvalt täienes ja nüüd
on raamatukokku tulek juba alates
trepist huvitav.
23. oktoobril alustasime kõik
koos ringkäiku „Tunne oma valla
raamatukogusid”, sooviga näha
ja tutvuda valla kaheksa raamatukoguga. Liikumine algas ida
poole – Lohusuu, Avinurme, Ulvi.

29. oktoobril tegime ringi teisele poole – Saare, Voore, Kasepää
ja Raja. Tagasi Mustveesse jõudes
oli väike kehakinnitus Teemajas,
kus tervitas meid vallavanem Märt
Kraft. Meie valla raamatukogud
on omanäolised ja kogukondadele vajalikud, koos oma erinevate
teenuste ja inimestega, kes seal
töötavad.
Ja muidugi, kuidas saaksid
raamatukogupäevad mööduda
ilma kirjaniketa. Avinurme raama-

tukogus käis kirjanik Anneli Lamp
ja Mustvee raamatukogus indrek
Hargla. Need kohtumised olid toredad ja huvitavad, mõlemad väga
erinevad. Voore raamatukogus
oli pastakate näitus ja Kasepääl
käsitöö näitus-müük.
Sellel aastal lõpetasime raamatukogupäevad traditsiooniliselt
rõdukontserdiga, kus kõlasid
pillihelid Avinurme puhkpilliorkestrilt.
Raamatukogupäevad on selleks

Avinurme piirkonna külade
turvalisusest
Lõuna-Eesti tormi ajal helistas mulle üks külainimene ja
tänas selle eest, et Avinurme
Külavanemate Koda on hoolinud külaelanike turvalisusest
ja soetanud kaks generaatorit.
Kuidas meil siis läks? Tõepoolest, soetasime kaks 6,5
kW generaatorit, mis teenindavad hädaolukorras 10
küla, neli küla asub Avinurme
keskuse ümber ja seal on abiks
Avinurme Pritsimeeste Seltsi
generaator.
Ette on valmistatud kolmes
külas kogukonna turvagruppide loomine, selleks on kokku
lepitud grupi liikmete rollid ja
vastutusalad.
Lisaks sõlmisime koostöö
raamkokkuleppe Avinurme
pritsimeestega kahe koolituse

korraks möödanik. Varsti on jõuluaeg, ees ootavad uued huvitavad
näitused ja üritused.
Mustvee raamatukogus on
14. detsembril avatud jõuluteemaline fotonurk, pildistab fotograaf
Lea Pihlak. Eelregistreerimine
juba käib.
Raamat on hea sõber, kohtume
ikka raamatukogus!
KRiSTi PUKK
Mustvee raamatukogu

Avinurme gümnaasiumi õpetajate
Erasmus+ KA1 õpiränded
2019. aasta suvel/sügisel osalesid Avinurme gümnaasiumi
õpetajad Erasmus+ KA1 projekti
„Õuesõppe uued metoodikad ja
tehnoloogiad“ raames õpirändes
Küprosel, Hollandis ja Kreekas.
Kui Eestis on õpetajate kursused
valdavalt üles ehitatud formaalhariduse põhimõtteid järgides,
siis Erasmus+ kursused toetuvad pigem mitteformaalsetele
õpikäsitlustele. Mitteformaalne
õpe toimub väga erinevates
keskkondades ja pole kunagi ühe
aine keskne. Õppimist iseloomustab vabatahtlikkus ja parimate praktikate jagamine. Sageli
juhendavad kursust tituleeritud
ekspertide ja kraadidega lektorite asemel noored kolleegid.
Õuesõpe on pidevas muutumises. Kui traditsiooniliselt on
õuesõppe fookuses olnud loodusõpetus ja keskkonnaharidus,
siis täna on lisandunud uusi
rakursse ja käsitlusi: pärandkultuuri objektid, linnaruum,
muuseumikeskkond, arhitektuur,
monumendid jm. Eraldiseisvalt
vajab tähelepanu mobiilsete
digitehnoloogiate kaasamine
õuesõppesse ehk M-õuesõppe
arendamine. Kõigi nende uuendustega püüab ühte jalga käia
ka meie kool.
Geograafiaõpetaja Mari-Liis
Renser võtab õpirändel kogetu
kokku: „Käisin koolitusel Kreetal,
kus õppisin muuseumikogude
kasutamist ainetunnis. Peale
minu oli seal õppureid Soomest,
Poolast, Saksamaalt ja Norrast.
Koolitus kestis terve nädala ja
toimus inglise keeles. Selle aja
jooksul saime tutvuda Kreeta
ajalooga, kultuuriga, kohaliku
toiduga ning paljude kohalike
muuseumitega. Koolitus toimus
nii loenguvormis kui ka muuseumites praktilise tegevusena.
Erinevatel päevadel külastasime
erinevaid muuseume, kuid oli ka

loengutes olemist. Väga põnev
oli Kreeta loodusmuuseumi
avastuskeskus, kus lapsed said
teha erinevaid tegevusi ja sellega õppida loodust paremini
tundma. Arheoloogiamuuseumis saime imetleda Phaistose
ketast ja mõelda välja erinevaid
ülesandeid, kuidas seda lastele
tutvustada. Ajaloomuuseumi
töötoas õppisime teadlikult
maale vaatama ja seda vaatlussüsteemi koolitunnis rakendama.
Ühel koolituspäeval külastasime Kreeta kooli, kus meile
tutvustati nii koolihooneid kui ka
nende koolisüsteemi. Koolihoone
erines meie harjunud majast palju. Klasside uksed avanesid otse
siseõue, kus oli spordiväljak ja
mänguplats. Rohelust oli vähe,
kuid osa siseõuest oli varikatusega ja seal kasvasid erinevad
potitaimed. Samuti ei olnud seal
koolisööklat ja aula oli pigem
nagu avatud koridor. Boonuseks
saime rääkida ka Kreeta koolilastega. Vestlesime seal meie
mõistes põhikooli lõpetajatega.
Noored oli väga toredad ja
olemuselt samasugused nagu
meiegi koolilapsed. Kui küsisime,
kelleks nad saada tahavad, siis
paljud noormehed andsid meile
vastuseks, et neile meeldiks olla
algklasside õpetaja! Nädal möödus kiiresti.“
Huvijuht Toomas Tikerperi
annab põhjaliku ülevaate: „Koolituse põhiteemaks oli loovus
ning selle kasutamine õpetamises ja koolitamises. Nädalase
kursuse jooksul saime ülevaate,
kuidas kasutada erinevates situatsioonides muusikat, kunsti,
arvutitehnoloogiat, tubaseid ja
õuetegevusi, mänge, meeskonnatööd, vastastikust õppimist
ja palju muudki. Arutasime ja
kuulasime nõuandeid, kuidas
kasutada erinevaid võimalusi ja
meetodeid, et õpetatavatel tõu-
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seks motivatsioon ning kuidas
paremini toimida integratsioonisituatsioonis, kui juhendatavad on teistsuguse sotsiaalse ja
kultuurilise taustaga. Osalejaid
oli koolitusel Eestist, Soomest,
Saksamaalt, Horvaatiast, Hispaaniast ja Rumeeniast. Nädala
kestnud koolitus toimus inglise
keeles.
Koolituse ülesehitus sisaldas
erinevaid teoreetilisi loenguid,
aga ka väga palju praktilisi
harjutusi ja kogemuste vahetamist. Esimesel päeval tutvusime
osalejate ning juhendajatega
omavahel, saime ülevaate Hollandi koolisüsteemist ning maitsesime kodumaalt kaasa toodud
suupisteid „Euroopa festivalil“.
Teisel päeval näitas iga osaleja
oma asutuse või organisatsiooni
tutvustust, mille valmistasime
ette n-ö koduse tööna. Samuti
külastasime kohalikku arhiivimuuseumit, mille eestvedamisel
toimus aktiivne mõistatusmäng,
filmiseanss Hollandi koolide
ajaloost ning GPS-i abil erinevate
kohtade leidmine linnas.
Kolmandal päeval oli kesksel kohal arvuti ja robootika
kasutamise võimalustes õpetamises ning loovtegevuses.
Samuti meisterdasime ise lühikesi nukufilme. Neljas päev
viis osalejad kohalikku muuseumisse, kus toimus aktiivne
rollimäng muuseumi kuraatori
etteantud legendi alusel. Pärast
muuseumikülastust rääkisime
digitaalsest sõltuvusest ja õhtu
lõpetas „aaretejaht“ kaardi abil
mööda Asseni linna. Viiendal
päeval valmistasime gruppides
mõistekaarti ning lavastasime
jututäringute abil etteantud
teemal lühinäidendid, mis hiljem
ka ettekandmisele tulid. Kuues
päev viis meid taas kohalikku
muuseumisse, mille teises tiivas
asub Hollandi suurim nukuma-

ja. Viimane on märkimisväärne
seetõttu, et kõigepealt saab
vaadelda erinevate tubadega
miniatuurset maja ning hetk
hiljem, astudes sisse maja kõrvalt
uksest, satud samasugustesse
tubadesse, aga seda juba elusuuruses. Nukumajas sai kuulda
ajalootundi kuraatorilt, kes oli
selleks puhuks kehastunud 17.
sajandi mõisavalitsejaks. Ühtlasi võis majas kõike oma käega
katsuda ning pärast külastust
saime spetsiaalse kataloogi abil
mõistatada, milleks erinevaid
majas leidunud kummalisi esemeid omal ajal kasutati. Päeva
teises pooles panime vaid seletamise abil pimesi kokku erinevaid
Lego-kujusid ning maalisime
muusikalise inspiratsiooni taustal ühise suure maali.
Nagu ühele õigele koolitusele
kohane, pidime viimasel päeval
sooritama eelmistel päevadel
õpitu kohta eksami. Koolituse
lõpetasid osalejate fotoreportaažid, mida olime terve nädala
iseseisvalt oma tegevuste juures
koostanud. Südamlike hüvastijättude järel suundusid kõik tagasi
oma kodumaadele. Oli huvitav
ja mitmekülgne koolitus, milles
õpitut on juba saanud ja saab
ka edaspidi oma töös kasutada.
Samuti andis taoline kohtumine
häid kontakte nii tööalasteks kui
ka isiklikeks suheteks.”
Ajalooõpetaja Maive Tooming
jätkab: „Analoogse ülesehitusega
oli ka õpiränne Küprosele. Muu
suurepärase kõrval meenub eriliselt Sophoklese tragöödia „Kuningas Oidipuse” lavastamine Kourioni antiikteatris ja QR-koodide
kasutamine õuesõppe tundides.”
Geograafiaõpetaja
MARi-LiiS RENSER
Huvijuht
TOOMAS TiKERPERi
Ajalooõpetaja
MAiVE TOOMiNG

korraldamiseks – üks vabatahtlikele päästjatele igast külast
vähemalt kahele elanikule ning
teine – esmaabikoolitus – igast
külast vähemalt ühele ja ka
huvilistele.
Oleme väga nõus endise
siseministri Raivo Aegi tõdemusega: turvalisus algab meist
endist ja sõltub meie igapäevategemistest, käitumisest,
teadmistest ja võrgustikust
meie ümber.
Kas on meil toidu, kütte ja
sularahavaru? Ja mitmeks
päevaks? Kas on olemas asjakohane info? Kas omavalitsusel
on kriisikava ja valmisolek?
Head ja asjalikku turvalisust
kõigile!
Avinurme
Külavanemate Koda

Kääpa lasteaiarühma jõululaat
ootab taas külalisi
Nii kaua, kuni Kääpal on
tegutsenud lasteaiarühm, on
meie majas peetud ka heategevuslikku jõululaata. Üheksa
aastat tagasi ei osanud me
kuidagi aimata, kuhu ja milliste tulemusteni välja jõuame. Algul oli plaan teha üks
vahva perepäev ja ehk ka veidi
vastavatud rühma tarvis raha
koguda. Nüüdseks on meie
ägedate lapsevanemate eestvedamisel ja kogukonna toel
saanud sellest sündmus, mis
toob peresid kokku, linnalapsi
maale ja meile kõigile palju
rõõmu. Teame, et kui tahame,
et meie põnnidel oleks lasteaias huvitav ja suureks saades
ka ise soov oma kodukohta
panustada, saame seda neisse süstida läbi eeskuju ning
õpetada ettevõtliku eluhoiaku
kaudu.
Jõululaada ettevalmistused
algavad juba septembris – suheldakse toetajatega, räägitakse esinejatega, tehakse plaane
maja kaunistamiseks, lapsed
hakkavad oma esinemiskava
harjutama. Seda võib nimeta-

da meie maja aastaprojektiks,
igaüks saab panustada just nii,
nagu soovib ja oskab. Meil on
igal aastal ka eesmärk, mille
jaoks raha kogume. Viimati
näiteks valmis metsatukka
seiklusrada, mille üle väga uhked oleme. Sel aastal unistame
ühest pisikesest piraadilaevast,
kuhu küll kogu rühm peale
peaks mahtuma, et ulgumerele
seikluste poole seilata.
Nõnda siis, head vanad ja
uued sõbrad! Kutsume teid
Kääpale 7. detsembril kella 12–
17. Traditsiooniliselt ootavad
suurepäraste auhindadega õnneloos ja oksjon, soetada saab
jõulukinke, keha kinnitada
kohvikus, juttu vesta ja meisterdada jõulumemmedega,
nautida meeleolukaid esinemisi, sõita poniga, vaadata jõulukino ja tunda end mõnusalt.
Olete väga teretulnud saama
osa ühest helgest ja toredast
päevast heas seltskonnas!
Toredat jõuluootuse aega
soovides
Kääpa rühma õpetaja
EVELiN TAMM

4

Nr 10 (20) November 2019

Mustvee Valla TEATAJA

Hõimupäeva matka kokkuvõte

Spordikeskuse spordisügis!

Aastapäevamatk õnnestus
Hõimupäeva matk, mis oli
pühendatud Mustvee valla
2. aastapäevale, õnnestus ilusa
ilma tõttu suurepäraselt.
20. oktoobril anti start, nagu
eelmiselgi aastal, kahest endise raudteetammi otsast, kuid
sel aastal alustasid Mustvee
poolt matkajad linnas asuva
endise raudteejaama hoone
juurest. Matkarada oli seekord
paari kilomeetri võrra pikem.
Kõikidel matkajatel oli võimalus viimane kilomeeter sõita
Avinurmes kitsarööpmelise
rongiga Todti laagri juures
asuva ooteplatvormini. Matka keskkohas – endise Piilsi

raudteejaama hoone juures oli
tore matkajate taaskohtumine.
Hõimupuu all lõi Avinurme
puhkpilliorkester aastapäeva
muusikalist meeleolu.
Pakuti sooja kosutavat pannkooki ja kodust moosi, puuviljaampsu ning teed ja kohvi.
Moosid olid kogutud erinevatest sahvritest: Piilsi külast
Soo, Kraavikalda ja Ojara talu
sahvrist ning Ulvi Naiste Ühenduse moositagavaradest.
Rajal oli võimalus tutvuda
raudtee äärde jäävate külade nimesaamise lugudega
ja legendidega. Nostalgilisel
kitsarööpmelisel raudteel lõ-

pukilomeetrit sõites pakkus
perekond Strauss muuseumrongi kohvikvagunis sooja
teed, barankat ja kodust juustukooki, mis maitses ülihästi.
Avinurme ooteplatvormil ehk
matka lõpp-punktis rääkis Eve
Strauss kultuuriloolisi lugusid
raudteeäärsest elust, iseäranis
Todti laagrist.
Matkal osales 40 inimest,
kellest seitse said sel korral
auhinna kolmanda järjestikuse
matka läbimise eest.
Kokku on käesoleval aastal
auhinna saanud juba 16 inimest. Päris uusi matkapasse
jagati sel korral välja kaheksale

inimesele. Kokku on uusi matkapasse 2019. a välja antud 21.
Piilsi Küla Selts edastab oma
soojad tänusõnad kõikidele
koostööd teinud partneritele:
Avijõe Selts, Avinurme Puhkpill, Avinurme Pritsimeeste
Selts, Ulvi Naiste Ühendus,
Mustvee Vallavalitsus.
Loomulikult suur tänu matkal osalejatele. Järgmisel aastal toimub matk samal ajal
– hõimupäeva paiku. Seniks
püsige terved!
PIRET HAAV
Piilsi Küla Selts

Nüüd, kus õues toimetamised,
tööd ja ka treeningud kanduvad
sisetingimustesse, on paslik tuletada meelde, et Mustvee vallas
erinevates spordirajatistes on
võimalik mõnusalt harjutada ka
sisehooajal.
Kogu info võimaluste kohta,
millal ja kus harjutada, on meie
kodulehel spordikeskus.mustvee.
eu. Meie kodulehelt leiate info ka
erinevate vallarahvale mõeldud
avatud aegade kohta ning noortele suunatud sporditreeningute
kohta. Erinevaid võimalusi on
kõikides meie piirkondades. Operatiivset infot saate ka, kui hakkate meie sõbraks „näoraamatus“.
Sügis on toonud ja toob ka uusi
ja juba traditsioonilisi võistlusi. Nii
alustasime oktoobris Avinurme
ujulas meie ujumise seeriavõistlusega. Ujumise järgmine etapp
toimub 12. detsembril.
9. novembril saab alguse järjekordne lauatennise seeriavõistlus,
mille kaks etappi toimuvad sellel
aastal ja kolm järgmisel. See võist-

lus toimub Mustvee spordihoones.
Alates oktoobri keskpaigast on
SK Mustvee jõusaalis Mustvee
spordihoones juhendaja Pathricia
Matso, kes esialgu on ametis teisipäeviti ja neljapäeviti. Jõusaal
ise on lahti esmaspäevast reedeni
16.00–20.00.
Kenasti on käima läinud ka
korvpallitreeningud koos treener Martin Mölderiga Mustvee
spordihoones. Ootame korvpallitreeningutele ikka uusi tegijaid
vanuses 6–12, poisse ja tüdrukuid.
Kui mõni hakkaja 5-aastane punti
satub, ei pea ka tema lahkuma.
Täna treenivad kõik ühes grupis.
Loodame, et osalejate arv kasvab
selliselt, et saame avada eraldi
treeningurühma kõige väiksematele ja suuremad saavad siis
oma grupiga treenida. Püüame
jooksvalt lahendada ja muuta
võimalikult mugavaks ka treeningutel osalemist ja aegu. Igasugused ettepanekud selles osas on
teretulnud.
Mõnusat spordisügist!
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Об услуге социального
транспорта в волости Муствеэ
В соответствии со ст. 14 постановления Волостного совета волости
Муствеэ № 12 от 28.12.2017 г. «Порядок оказания услуги социального
транспорта» волость оказывает услугу социального транспорта занесенному в Регистр народонаселения лицу с недостатком здоровья, постоянно проживающему в волости Муствеэ, который вследствие специальной
потребности не может пользоваться общественным транспортом, или не
в состоянии самостоятельно доехать до лечебного учреждения, учреждения реабилитации или выдачи вспомогательных средств, или учреждения местного самоуправления.
В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, услугу можно оказывать и другим нуждающимся в помощи.
По вышеназванному порядку лицо, нуждающееся в услуге социального транспорта, или иное лицо (семейный врач, санитар, сосед и т.п.) представляет ответственному чиновнику письменное или устное заявление
на услугу с необходимыми обоснованиями, где отмечает дату, назначение
и маршрут поездки.
Лицо, нуждающееся в услуге социального транспорта в границах уезда, представляет заявление на услугу не менее чем за 3 рабочих дня (за
искл. неотложных случаев по обращению семейного врача), за пределами
уезда – не менее чем за 7 рабочих дней до желанной даты поездки.
В исключительных случаях услугу социального транспорта оказывают при первой возможности по согласованию с чиновником социальной
сферы.

Noortevolikogu sai jätku
Oktoobris vahetus noortevolikogu esimene, 15-liikmeline
koosseis uue, kümnepealise
vastu ning 1. novembri istungil
valiti üheskoos järgnevaks kaheks aastaks uus esimees ning
aseesimees.
Mustvee valla noortevolikogu uueks esimeheks sai Seliin
Lisett Tomson ja aseesimeheks
Laura Altmäe, kes mõlemad
kuulusid koosseisu ka eelnevalt.
Enne kandideerimise avamist
käisid noortevolikogu liikmed
valla erinevates piirkondades

noortega tutvumas ning räägiti
neile, mida noortevolikogu endast üldsegi ette kujutab. Kuigi
tekitati huvi mitmes noores,
kes ka kandideerisid, jäi tulem
madalaks ning avaldusi noortevolikokku pääsemiseks ilmus
11. Kuna soovijaid oli vähe
ning aksepteeritavaid avaldusi
10, ei olnud ette nähtud ka
valimiste toimumist ning kõik
kümme noort pääsesid värskesse koosseisu.
Vaatamata pisemale koosseisule oli teise koosseisu esimesel
istungil märgata nii alles alus-

tavate kui ka jätkavate noorte
teotahtelisust. Näiteks toodi
välja soovi panustada valla
arengusse, saada ise kogemusi
ning midagi reaalselt korda
saata.
Nii arvatigi, et noortevolikogu võiks kindlasti korraldada
mitmeid sündmusi valla noortele, mille korraldamist liikmed
ka ise ootavad.
Samuti näitas ambitsioonikust liikmete huvi aseesimeheks kandideerimisel, sest
kandidatuuri esitas koguni
neli liiget.

Mustvee valla
noortevolikogu uus
koosseis:
Seliin Lisett Tomson –
esimees
Laura Altmäe –
aseesimees
Kersti Kask
Anton Resik
Raili Randmäe
Henn Uuetoa
Erik Kaasik
Liisa Tooming
Mari Ann Liivaku
Richard Reisenbuk

Волостная управа вправе отказать в удовлетворении ходатайства, если:
1) у лица нет права на получение услуги;
2) речь идет о многократном ходатае, имеющим задолженности перед
волостной управой;
3) на желаемое время транспортное(-ые) средство(-а) уже забронировано(-ы);
4) по другим причинам, не зависящим от поставщика услуги.
Об оказании или не оказании услуги чиновник социальной сферы извещает ходатайствовавшее об услуге лицо при первой возможности понятным ходатаю способом.
По постановлению Волостного совета волости Муствеэ № 218 от 7
июня 2018 г. «Введение платы, взимаемой за оказание социальных услуг»
размеры платы являются следующими:
1) использование услуги в границах волости Муcтвеэ – 3 евро/час, в
т.ч. время ожидания;
2) вне волости Муствеэ – 0,20 евро/км;
3) транспортировка лица с недостатком здоровья или пожилого человека на услугу социального обеспечения, здравоохранения или иную
публичную услугу – 0,10 евро/км;
4) транспортировка ребенка на услугу социального обеспечения, здравоохранения или иную публичную услугу (за искл. транспорта в школу и
домой) – 0,10 евро/км;
5) транспортировка ребенка со специальными потребностями в школу
за пределами волости и назад один раз в неделю – бесплатно.
Расчет платы начинается от места жительства получателя услуги.
Пользователь транспортной услуги оплачивает услугу после поездки
поставщику транспортной услуги наличностью, подтверждает оплату
подписью в путевом журнале и получает квитанцию или счет для перечисления оплаты на расчетный счет волости.
ДайЗи УтСаР,
волостной секретарь

Подключение к общей сети водоснабжения и
канализации – бесплатно!
Работы по строительству водно-канализационных сооружений деревень Рая и Кюкита волости Муствеэ должны были завершиться в
сентябре 2019 года. На данный момент закончены строительные работы по прокладке трубопроводов, и Подрядчик начал восстановление
дорожных покрытий. В связи с прокладкой новых трубопроводов у
многих недвижимых участков появится возможность подключиться к
услуге общего водоснабжения и канализации, которую предлагает AS
Emajõe Veevärk (далее Emajõe Veevärk).
С 01.08.2019 г. AS Emajõe Veevärk начало заключение договоров о
подключении с собственниками недвижимых участков.
1. Представление ходатайства о подключении
К общей сети водоснабжения и канализации AS Emajõe Veevärk
можно подключиться, представив нам ходатайство о подключении.
Ходатайство о подключении можно представить в портале самообслуживания клиентов AS Emajõe Veevärk (https://iseteenindus.evv.ee/) или
на бумажном носителе.
В портале самообслуживания нужно сначала зарегистрироваться в
пользователи. После регистрации в самообслуживании на адрес вашей
электронной почты пришлют письмо-подтверждение. После заверения аккаунта со стороны предприятия по водоснабжению войдите в
самообслуживание, выберите Avaldused – Liitumisavaldused и заполните ходатайство о подключении.
Ходатайство на бумажном носителе следует принести или прислать
на адрес: Sõbra 56, 50106 Tartu linn, AS Emajõe Veevärk. Офис AS Emajõe
Veevärk располагается на третьем этаже и открыт в рабочие дни с 8:15
до 17:00.
К ходатайству о подключении следует приложить следующие документы:
* копия документа, удостоверяющего личность собственника недвижимого участка (подключающегося, заключающего договор лица);
* при необходимости доверенность: при долевой или совместной
собственности приложить согласие долевых собственников или решение большинства собственников (доверенность на заключение договора от имени собственников).
2. Выдача договора о подключении
Ходатайство о подключении рассматривается за 30 дней и выдается
договор о подключении, в котором определены точки подключения к
общей сети водоснабжения и канализации. Общие технические условия AS Emajõe Veevärk для проектирования и строительства водно-ка-

нализационных сооружений внутри недвижимого участка имеются на
сайте AS Emajõe Veevärk (https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/).
3. Строительный проект
После заключения договора о подключении собственник недвижимого участка составляет/заказывает строительный проект водно-канализационных сооружений, исходя из общих технических условий
AS Emajõe Veevärk (https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/).
4. Представление извещения о строительстве
После заключения договора о подключении и составления строительного проекта собственник недвижимости представляет в Муствеэскую волостную управу ходатайство об извещении о строительстве и
строительный проект.
Ходатайство об извещении о строительстве можно представить посредством www.ehr.ee или в Муствеэской волостной управе на месте.
Начало строительных работ до заключения договора о подключении
и выдачи извещения о строительстве не допускается!
5. Организация строительных работ
После выдачи извещения о строительстве со стороны Муствуэской
волостной управы собственник недвижимого участка организует работы по строительству водно-канализационных сооружений на своем
участке, исходя из общих технических условий AS Emajõe Veevärk, и
заказывает у лицензированной геодезической фирмы исполнительные
чертежи построенных внутри недвижимого участка трубопроводов.
За 3 рабочих дня до начала строительных работ, связанных с водноканализационными сооружениями, следует оповестить AS Emajõe
Veevärk, э-почта: evv@evv.ee.
Водомерный узел со счетчиком в здании устанавливает AS Emajõe
Veevärk (условием установки водомерного узла является наличие в здании подходящего места).
При несоответствии водно-канализационных сооружений внутри
недвижимого участка общим техническим условиям AS Emajõe Veevärk,
предприятие может прекратить оказание услуги до приведения систем в соответствие с требованиями.
6. Представления извещения об использовании
После завершения работ по строительству водно-канализационных
сооружений и составления исполнительного чертежа собственник недвижимого участка представляет в Муствеэскую волостную управу ходатайство об извещении об использовании с исполнительным чертежом.
Ходатайство об извещении об использовании можно представить

посредством www.ehr.ee или в Муствеэской волостной управе на месте.
7. Заключение договора о потреблении
Договор о потреблении можно заключить после окончания работ по
строительству водно-канализационных сооружений и представления
AS Emajõe Veevärk исполнительного чертежа (электронного исполнительного чертежа).
Договор о потреблении заключается с собственником недвижимого
участка или уполномоченным представителем клиента.
Для заключения договора о потреблении следует связаться:
kliendihaldur(ät)evv.ee или по телефону +372 731 1842; +372 731 1843.
Потребление услуги до заключения договора о потреблении не допускается!
Сколько стоит присоединение к услуге AS Emajõe Veevärk и ее использование?
Собственник недвижимого участка, желающий подключиться к
услуге общей сети водоснабжения и канализации, должен сам оплатить только строительные работы внутри участка. Строительство
водомерного узла и счетчик с установкой для будущего клиента бесплатны. Отдельной платы за подключение новым подключающимся нет.
Устанавливаемый счетчик воды является дистанционным, и каждый месяц нужно будет платить за фактически потребленную услугу, т.е. только за измеренные счетчиком объемы. Никаких постоянных
плат не добавляется.
районах Emajõe Veevärk сегодня действуют следующие тарифы (с налогом с оборота):
Вода: 1,463 €/м3
Услуга канализации: 1,850 €/м3
Учет услуги канализации ведется по количеству воды, прошедшему
через счетчик воды. В исключительных случаях, если подключиться к
общей сети водоснабжения клиент не желает, то для измерения канализационной услуги нужно будет установить счетчик на свой трубопровод колодезной воды. В таком случае и за счетчик, и его установку
нужно будет заплатить. Стоимость дистанционного счетчика с установкой составляет около 130 €.
Ждем вашего присоединения к услуге водоснабжения и канализации!
AS Emajõe Veevärk Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU
э-почта: evv@evv.ee телефон: +372 731 1840 www.evv.ee Emajõe Veevärk
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Mustvee Valla TEATAJA

Ära mürgita ennast
ega teisi!
Inimeste seas levib iganenud ja väär arusaam, et jäätmeid võib põletada. Ilmselt
aastakümneid tagasi võiski,
sest siis olid jäätmed hoopis
teistsugused. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi pakiti
näiteks vorst paberisse, siis
praegu kasutatakse valdavalt
plastpakendeid. Ja neid on
meie igapäevase prügi hulgas
väga palju. Ükskõik mida ostad, ikka kipub sellest midagi
üle jääma.
Praegu, kui õues läheb külmaks ja kodu tahab kütmist,
siis võib ju tunduda, et ahju
võiks justkui kõike visata,
sest ahjus toimub põlemine ja
selle tulemusena kõik mittevajalikud asjad kaovad. Vahel
põletatakse jäätmeid ka kulude
vähendamise eesmärgil. Majapidamisse tellitakse kõige
väiksem prügikonteiner või
väidetakse, et majapidamises
jäätmeid üldse ei teki. Samas
kõik jäätmed, mis prügikasti
ära ei mahu või mida kuskile
panna ei ole, põletatakse ära.
Selline käitumine on aga väga
vale.
Rikutud ahi ja korsten on
ainult üks olmeprügi põletamise tagajärgedest. Samas on
plastmaterjalide kodus (ahjus,
kaminas, lõkkes, tünnis vm)
põletamise korral tegemist
otsese looduse ja inimeste
mürgitamisega.
Kui jäätmepõletustehastes
toimub jäätmete põletamine
stabiilselt kontrollitud keskkonnas kõrgetel temperatuuridel, nii et toksilised õhusaasteained põlevad vähemohtlikeks
põlemisproduktideks, siis kodune jäätmepõletus toimub
madalamatel temperatuuridel
ja ebastabiilselt, mistõttu toksilised ühendid, sh vähki tekitavad raskmetallid ja dioksiinid
ei põle lõplikult ära.
Plastide mittetäielikul põlemisel tekkivad mürgised ained

tõusevad õhku ja langevad
mõne aja pärast taas maapinnale. Kodude korstnad ei ulatu
teab kui kõrgele ja sellepärast
maanduvad need kahjulikud
ained kõigepealt jäätmepõletaja enda koduaeda ja naabruskonda. Silmale nähtamatuid
saasteaineid hingavad sisse
nii täiskasvanud, lapsed kui
loomad. Mürgiga saavad kaetud puud, põõsad ja muud taimed, kaasa arvatud maasikad
ja õunad, mida me kõik aiast
korjatuna süüa armastame.
Paljud jäätmete põletamisel
tekkivad saasteained on väga
püsivad ja kuhjuvad organismis. Seetõttu on nendega seotud eelkõige kroonilised ehk
pikaajalised mõjud. Jäätmete
põletamisel tekkivate ühenditega seostatakse inimestel
eelkõige vähi ja diabeedi teket,
närvisüsteemi-, paljunemis- ja
käitumishäireid ning biokeemilisi muutusi immuunsüsteemis.
Jäätmete põletamise ohtlikkuse kohta saab täiendavat infot
keskkonnaministeeriumi teavituskampaania „Säästad või
saastad?“ kodulehelt aadressil
www.lõke.ee
Kuna jäätmete põletamine
kodustes tingimustes on ohtlik nii inimeste tervisele kui
ka ümbritsevale keskkonnale,
siis on see tegevus karistatav
– jäätmeseaduse alusel võib
eraisikule prügi põletamise
eest määrata rahatrahvi kuni
1200 eurot.
Kodustes küttekolletes lubatud põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning
kiletamata pappi ja paberit.
Muid jäätmeid kodumajapidamises põletada ei tohi.
(allikas: Keskkonnaministeerium)
PILLE LAPIN,
keskkonnaspetsialist

Kui juhtud nägema, et keegi põletab prügi, siis anna
sellest teada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile
1313. Valvetelefon 1313 töötab üleriigiliselt ja
ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt
kui ka lauatelefonilt.
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 30. oktoobril
Osales 18 volikogu liiget,
1 virtuaalselt
• Voore Kooli eskiisprojekti
ideede tutvustus – Arhitektuuribüroo TEMT poolt ülevaade projekti 3 variandist
• Seati isiklik kasutusõigus
Mustvee-Kasepää jalg- ja
jalgrattatee projekteerimisel
• Kinnitati Mustvee valla 2019.
a I lisaeelarve
• Loeti lõppenuks Mustvee
valla eelarvestrateegia 2019–
2023 II lugemine
• Võeti vastu Mustvee valla
eelarvestrateegia 2019–2023
• Kinnitati arengu- ja eelarvekomisjoni uue koosseisu
kinnitamine
• Kinnitati uus vallavalitsuse
koosseis: Lembit Mangulson, Sulev Kivi, Riina Pajula,
Taivo Kruusaauk, Märt Kraft,
Koit Prants, Aivar Parfojev
• Otsustati Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse moodustamine
• Otsustati vallavara tasuta
kasutusse andmine MTÜ-le
Avijõe Selts kümneks aastaks
Avinurme alevikus Raudteesilla tee katastriüksusel asuv
raudteesild
• Noortevolikogu tegevusest
andis ülevaate Henn Uuetoa
• VOLISe kasutamisest andis
ülevaate Maiko Koort,
• Vallavalitsuse tegevusest
andsid ülevaate Märt Kraft
ja Reili Tooming (ÜP koostamisest)
• Komisjonides toimuvast andsid ülevaate komisjonide
esimehed ja liikmed
• Järgmine vallavolikogu istung toimub 27. novembril
Vallavalitsuses 10. oktoobril
• Kinnitati Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu koosseis
• Kooskõlastati vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind
• Otsustati tugiisikuteenuse
rahastamine
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürile andmine

• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Väljastati projekteerimistingimused Avinurme alevikus Tööstuse tn 2 puhke- ja
tervisekeskuse püstitamise
rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks
• Väljastati ehitusload Kalda
k/ü Saarjärve küla abihoone
rajamiseks, Siimumetsa k/ü
Omedu küla puurkaevu rajamiseks, Tartu tn 26 Mustvee
linn olemasoleva 3-korruselise hoone renoveerimiseks ja
laiendamiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati toetuse eraldamata
jätmine

•

•
•
•
•
•
•

Vallavalitsuses 17. oktoobril
• Otsustati tasuta koduteenuse
määramine
• Otsustati eestkostetava võlgnevuse tasumine ja elamistingimuste parandamine
• Anti nõusolek juurdepääsutee rajamiseks
• Otsustati katastriüksuse lähiaadressi muutmine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 28.12.2018 korralduse
nr 609 muutmine
• Otsustati Võtikvere külas
Pumbamaja katastriüksusele
hoonestusõiguse seadmise
menetluse lõpetamine
• Anti nõusolekud munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega
• Otsustati ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, maaüksustele kohaaadresside ja sihtotstarvete
määramine
• Anti nõusolek katastriüksuste
piiride ja pindalade muutmiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluse rahuldamata
jätmine
• Anti arvamus ohtlike jäätme-

•

te käitluslitsentsi väljastamise kohta
Otsustati enampakkumise tulemuste kinnitamine
Mustvee linnas Tartu tn 18-2
asuvale korteriomandile
Kinnitati Avinurme lasteaia
Naerulind hoolekogu koosseis
Kinnitati Lohusuu Kooli hoolekogu koosseis
Otsustati hajaasustuse programmi toetuslepingu lõpetamine
Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise
aruanne
Mustvee valla põhimääruse
arutelu
Mustvee valla eelarvestrateegia 2018–2022 avaliku
väljapaneku käigus laekunud
muudatus ettepanekute arutelu – volikogu eelnõu
Mustvee valla 2019. aasta
I lisaeelarve kinnitamine –
volikogu eelnõu

Vallavalitsuses 24. oktoobril
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
• Otsustati hooldekodu kohamaksu tasumine
• Väljastati ehitusload Voore
külas Konnamaa k/ü 1-korruselise suvila/aiamaja püstitamiseks, Lohusuu alevikus
Kala tn 31 k/ü üksikelamu
püstitamiseks, Ninasi külas
Liivapaju k/ü elamu ümberehitamiseks loomemajaks,
Mustvee linnas Tartu tn 74
k/ü maa-aluse gaasimahuti
rajamiseks iseteenindusliku
autopesula tehniliste ruumide
kütmiseks
• Väljastati kasutusluba Avinurme alevikus Lepa tn 5 k/ü
rekonstrueeritud 35/10 kW
jaotlahoone kasutamiseks
• Otsustati hinnapakkumuse
kinnitamine – Kasepää laululava tantsuplats
• Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise
aruanded
• Otsustati puuetega inimeste
eluasemete füüsiline kohandamine
• Otsustati isikliku kasutusõi-

guse seadmine – volikogu
otsuse eelnõu
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Kinnitati Mustvee lasteaia
hoolekogu koosseis
• Informatsiooniks ja arutamiseks
Vallavalitsuses 31. oktoobril
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee valla territooriumi olemasoleva amortiseerunud ja ebaefektiivsete
tänavavalgustuspunktide
asendamise ehitusprojekti
koostamiseks ja Pilliroo k/ü
Vilusi küla PVC-tentangaari
ehitusprojekti koostamiseks
• Kinnitati hajaasustuse programmi toetuse kasutamise
aruanded
• Väljastati ehitusload Metsaääre k/ü Maetsma küla,
Tamme k/ü Levala küla, Sireli k/ü Koseveski küla, Salu
k/ü Vilusi küla, Päevatalu
k/ü Vilusi küla, Toomara k/ü
Kärasi küla, Avinurme tee 5
Lohusuu alevik puurkaevude
rajamiseks, Saare rahvamaja
evakuatsioonitrepikoja ümberehitamine, Poti k/ü Voore
küla PEJ paigaldamine
• Väljastati kasutusluba Pihla
tee 7 Kalmakülas elamu kasutamiseks
• Otsustati katastriüksusele
sihtotstarbe määramine
• Otsustati maa ostueesõigusega erastamise võimalikkus ja
tingimused
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning
lähiaadressi, sihtotstarbe ja
teenindusmaa määramine
• Otsustati Kasepää Vallavalitsuse 22.10.2002 korralduse
nr 211 kehtetuks tunnistamine
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajalised vabastamised korraldatud jäätmeveost
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürile andmine
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
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Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis oleva
kinnisasja müümiseks

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga
liitumine on tasuta!

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks:
– Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Siilu
(48601:001:0291; 1,125 ha; maatuludusmaa) alghind 3600.-,
tagatisraha 360.– Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kääpa küla, Senni (71302:002:0233;
14,22 ha; maatulundusmaa) alghind 48 350.-, tagatisraha 4830.– Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kääpa küla, Rebase
(71302:002:0235; 6,77 ha; maatulundusmaa) alghind 29 110.-,
tagatisraha 2910.Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.12.2019 kell 10.30.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressil www.
maaamet.ee.

Mustvee valla Raja ja Kükita külade vee- ja kanalisatsioonirajatiste
ehitustööde lõpptähtaeg oli september 2019. a. Tänaseks on lõpetatud
torustike ehitustööd ja Töövõtja on alustanud katete taastamistöödega.
Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib paljudel kinnistutel
võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega, mida
pakub AS Emajõe Veevärk (edaspidi: Emajõe Veevärk).
AS Emajõe Veevärk alustas liitumislepingute sõlmimist kinnistute
omanikega alates 01.08.2019. a.
1. Liitumistaotluse esitamine
AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga on
võimalik liituda esitades meile liitumistaotluse. Liitumistaotlust on
võimalik esitada AS Emajõe Veevärgi iseteeninduskeskkonnas (https://
iseteenindus.evv.ee/) või paberkandjal.
Iseteeninduskeskkonnas tuleb esmalt ennast registreerida
kasutajaks. Pärast iseteenindusse registreerumist saadetakse Teie
e-posti aadressile kinnitusmeil. Pärast konto kinnitamist veevärgi
poolt logige iseteeninduskeskkonda sisse ning valige Avaldused –
Liitumisavaldused ning täitke liitumistaotlus.
Paberkandjal taotlus tuleb tuua või saata aadressile, Sõbra 56,
50106 Tartu linn, AS Emajõe Veevärk. AS Emajõe Veevärk kontor
asub 3. korrusel ja on avatud tööpäevadel 08:15-17:00.
Liitumistaotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
* kinnistu omaniku (liituja, lepingut sõlmiva isiku) isikut tõendava
dokumendi koopia;
* vajadusel volitus: kaas- või ühisomandi puhul lisada kaasomanike
nõusolek või omanike enamuse otsus (volitus lepingu sõlmimiseks
omanike nimel).
2. Liitumislepingu väljastamine
Liitumistaotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul ja väljastatakse
liitumisleping, milles on määratud liitumispunktid ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga. AS Emajõe Veevärk üldised tehnilised tingimused
kinnistu siseste vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimiseks ja
ehitamiseks on leitavad AS Emajõe Veevärk kodulehelt (https://www.
evv.ee/kliendile/liitumine/) .
3. Ehitusprojekt
Peale liitumislepingu sõlmimist koostab/tellib kinnistu omanik
kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusprojekti lähtuvalt
AS Emajõe Veevärk üldistest tehnilistest tingimustest (https://www.
evv.ee/kliendile/liitumine/).
4. Ehitusteatise esitamine
Peale liitumislepingu sõlmimist ja ehitusprojekti valmimist esitab
kinnistu omanik Mustvee Vallavalitsusele ehitusteatise taotluse koos
ehitusprojektiga.
Ehitusteatise taotlust on võimalik esitada www.ehr.ee kaudu või
Mustvee Vallavalitsuses kohapeal.
Ehitustöödega alustamine enne liitumislepingu sõlmimist ja
ehitusteatise väljastamist ei ole lubatud!
5. Ehitustööde korraldamine
Peale ehitusteatise väljastamist Mustvee Vallavalitsuse poolt
korraldab kinnistu omanik vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
kinnistul lähtuvalt AS Emajõe Veevärk üldistest tehnilistest
tingimustest ning tellib ehitatud kinnistusiseste torustike kohta
teostusjoonised litsentsi omavast maamõõduﬁrmast. 3 tööpäeva
enne vee- ja kanalisatsioonirajatistega seonduvate ehitustööde algust
kinnistul tuleb teavitada AS-i Emajõe Veevärk, e-mail: evv@evv.ee.
Veemõõdusõlme hoonesse paigaldab koos veearvestiga AS Emajõe
Veevärk (veemõõdusõlme paigaldamise tingimuseks on, et hoones
on olemas selleks sobiv asukoht).
Kinnistu siseste vee- ja kanalisatsioonirajatiste mittevastavusel AS
Emajõe Veevärk üldistele tehnilistele tingimustele võib AS Emajõe
Veevärk katkestada teenuse osutamise, kuni süsteemide nõuetega
vastavusse viimiseni.
6. Kasutusteatise esitamine
Peale vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde lõppu
ja teostusjoonise valmimist esitab kinnistu omanik Mustvee
Vallavalitsusele kasutusteatise taotluse koos teostusjoonisega.
Kasutusteatise taotlust on võimalik esitada www.ehr.ee kaudu või
Mustvee Vallavalitsuses kohapeal.
7. Tarbimislepingu sõlmimine
Tarbimislepingu saab sõlmida peale vee- ja kanalisatsioonirajatiste
ehitustööde lõppu ja teostusjoonise (digitaalse teostusjoonise)
esitamist AS-ile Emajõe Veevärk.
Tarbimisleping sõlmitakse kinnistu omaniku või kliendi volitatud
esindajaga.
Tarbimislepingu sõlmimiseks tuleb võtta ühendust kliendihaldur(ät)
evv.ee või telefonil +372 731 1842; +372 731 1843.
Teenuste tarbimine enne tarbimislepingu sõlmimist ei ole lubatud!
Kui palju AS-i Emajõe Veevärk teenusega liitumine ja selle
kasutamine maksma läheb?
Kinnistu omanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenusega liituda, peab ise maksma ainult kinnistusiseste ehitustööde
eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos paigaldusega on
tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu uutele liitujatele ei ole.
Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta
reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud koguste
eest. Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.

Mustvee valla
sotsiaaltransporditeenusest
Vastavalt Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017. a määrusele
nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 14 osutab vald
sotsiaaltransporditeenust Mustvee vallas alaliselt elavale puudega
isikule, kes on kantud rahvastikuregistrisse Mustvee valla elanikuna
ja kes erivajaduse tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole
suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, abivahendit
väljastavasse asutusse või kohaliku omavalitsuse ametiasutusse.
Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul võib osutada teenust
ka teistele abivajajatele.
Nimetatud korra järgi esitab sotsiaaltransporditeenust vajav isik
või muu isik (perearst, hooldaja, naaber jms) vastutavale ametnikule
kirjaliku või suulise avalduse teenuse vajalikkuse põhjendusega,
milles märgib ära sõidu kuupäeva, otstarbe ja marsruudi.
Sotsiaaltransporditeenust vajav isik esitab avalduse
transporditeenuse saamiseks maakonna piires vähemalt 3 tööpäeva
(v.a. kiireloomulised juhtumid perearsti pöördumisel), väljaspool
maakonda vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega.
Erandjuhtudel osutatakse sotsiaaltransporditeenust esimesel
võimalusel kooskõlastatult sotsiaalvaldkonna ametnikuga.
Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata kui:
1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
2) tegu on korduvtaotlejaga, kellel on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
3) transpordivahend(id) teenuse osutamiseks soovitud ajal on juba
eelnevalt broneeritud;
4) muudel teenuse osutajast mitteolenevatel põhjustel.
Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitab sotsiaalvaldkonna
ametnik teenust taotlenud isikut esimesel võimalusel taotlejale
arusaadaval viisil.
Tasumäärad vastavalt Mustvee Vallavalitsuse 7. juuni 2018. a
korraldusele nr 218 „Sotsiaalteenuste osutamise eest võetava tasu
kehtestamine“ on järgmised:
1) Mustvee valla piires teenuse kasutamine – 3 eurot/tund,
s.h ooteaeg
2) Väljaspool Mustvee valda – 0,20 eurot/km
3) Puudega isiku või eaka transport sotsiaalhoolekande-,
tervishoiu- või muule avalikule teenusele – 0,10 eurot/km
4) Puudega lapse transport sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- või
muule avalikule teenusele (v.a transport kooli ja tagasi)
– 0,10 eurot/km;
5) Erivajadusega lapse transport väljaspool valda asuvasse kooli
ja tagasi üks kord nädalas – tasuta.
Tasu hakatakse arvestama teenuse saaja elukohast.
Transporditeenuse kasutaja tasub transporditeenuse eest sõidu
järgselt transporditeenuse osutajale sularahas, kinnitades tasumist
allkirjaga sõidupäevikus ja saades vastu kviitungi või arve alusel
valla arveldusarvele.
DAISY UTSAR, vallasekretär
SA Mustvee Tervis pakub võimalust osaleda
HOOLDUSÕDEDE KOOLITUSEL. Täpsem info tel 772 6394.
SA Mustvee Tervis otsib oma meeldivasse sõbralikku
kollektiivi ÕDE 1,0 kohaga.
Info telefonidel: 772 6394; 772 6647.
SA Mustvee Tervis ANNAB RENDILE HOONE
aadressiga Tartu tn. 38, Mustvee.
Info ja küsimused e-kirjaga mustveetervis@gmail.com
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Täna kehtivad Emajõe Veevärgi piirkondades järgmised hinnad
(koos käibemaksuga):
Vesi: 1,463 €/m3
Kanalisatsiooniteenus: 1,850 €/m3
Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud
vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita,
tuleb kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti oma
kaevuvee torustikule. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine
tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus koos paigaldusega on
ligikaudu 130 €.
Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!
AS Emajõe Veevärk Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU
e-post: evv@evv.ee telefon: +372 731 1840
www.evv.ee Emajõe veevärk

ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
18. november kell 12.00
21. november kell 18.00
22. november kell 17.00
22. november kell 20.00
25. november kell 19.00
27. november kell 19.00
28. november kell 17.00
29. november kell 18.00
29. november kell 19.00
1. detsember kell 12.00
1. detsember kell 16.00
1. detsember kell 14.00
1. detsember
1. detsember kell 14.00
5. detsember kell 19.00
8. detsember kell 11.00
8. detsember kell 16.00
10. detsember kell 11.00
12. detsember kell 14.00
12. detsember
13. detsember kell 14.00
14. detsember kell 9.00
15. detsember kell 16.00
15. detsember kell 15.00

Ethel Disain müügipäev
Mustvee kultuurikeskuses
Kohtumine Eesti parimate
selgeltnägijatega
Avinurme kultuurikeskuses
lastedisko
Mustvee kultuurikeskuses
Kadripäeva stiilipidu
Voore Aktiviseerimiskeskuses
Eesti Kaitseväe orkestri kontsert
Avinurme kultuurikeskuses
kino «Tõnis Mägi – vaikus
valguses»
Avinurme kultuurikeskuses
Rahvarõiva loenguõhtu
Mustvee kultuurikeskuses
Väikelaste disco
Voore Aktiviseerimiskeskuses
Vene koomik Igor Hristenko
Mustvee kultuurikeskuses
1. advendiküünla süütamine
Kalevipoja Kojas Kääpal
1. advendiküünla süütamine
Mustvee kultuurikeskuse pargis
1. advendiküünla süütamine
Kasepää rahvamajas
advendiküünla süütamine
Avinurme kultuurikeskuses
teater «Kastist välja» ja
1. advendiküünla süütamine
Voore Aktiviseerimiskeskuses
komöödiaetendus
«Pimekohting»
Mustvee kultuurikeskuses
Kääpa OTT´i Jõululaat
2. advendiküünla süütamine
Mustvee Betaania kirikus
Peipsimaa Arengufoorum
Mustvee kultuurikeskuses
Valla eakate jõulupidu
Mustvee kultuurikeskuses
Mustvee valla ujumisvõistluse
II etapp Avinurme ujulas
Jõulupäev (kohvikud,
jõulukino, meisterdamine)
Kasepää rahvamajas
Jõululaat Mustvee linnas
3. advendiküünla süütamine
Mustvee Muusika- ja
Kunstikoolis
KIHNU VIRVE ja pereansambli
uue plaadi «Eluküünal»
esitluskontsert
Avinurme kultuurikeskuses
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TELE2 KIIRE
PÜSIÜHENDUS
TULEB mustvee
valda
Naudi kodus ülikiiret netti
Peagi jõuab Mustvee valda kõige kaasaegsem
valguskaablil põhinev internet – Tele2 interneti
püsiühendus, millega saad nautida kuni 1000 Mbit/s
kiirusega netti. Vaata piiramatult filme, suhtle
lähedaste ja sõpradega või aja muretult tööasju –
ülikiire katkematu ja piiramatu nett võimaldab teha
kõike just nii kiiresti, kui ise tahad. Lisaks on
valguskaabel tulevikukindel: kui internetimahud
kasvavad, kasvavad vastavalt ka kiirused.

vaata lähemalt:
www.tele2.ee/valgus
Solistid: Edmunds Altmanis (klarnet),
Alvar Mölder (klarnet),
Raimond Vendla (trompet)

kuus

100 Mbit/s alates

Dirigent: Teet Raik

Ülle Tooming
29.09.1956 – 28.10.2019
Oleme kaotanud raskele haigusele sõbra, koorikaaslase, Avinurme
kultuurihinge.
Üllele
Viljandi Kultuurikooli lõpetanuna, 1975. aastal, tulid kodukanti kultuurijuhiks. Enam kui
nelikümmend aastat pühendasid
Sa Avinurme kultuuri edendamisele
ja loomisele. Üks Su “lapsukesi” on
Avinurme naiskoor. Su hinge ei mahtunud mõte, et siin, kus pikad
laulu ja pillimängu traditsioonid, on koorilauluga seotud vaid mehed.
Kas naised siis ei vääri sama!?
30 aastat tagasi asutasid koos teiste ärksate naistega Avinurme
naiskoori ja sellest ajast olid Sa naiskoori pühendunud laulja. Meie
koori president.
Me oleme saanud nii palju toredaid muusikalisi kohtumisi,
kontserte, laulusõpru lähemalt ja kaugemalt tänu Sinu suurepärasele
oskusele olla hea sõber, loomupäraselt huvituda Sind ümbritsevast
ja anda oma panus maailma paremaks muutmiseks.
Oled olnud helde jagama lootust, armastust, hoolivust ja rõõmsat
meelt oma perele ja meile, Avinurme naiskoorile. Meenutame rõõmu
ja kurbusega viimast koosveedetud muusikaõhtut, 5 aastat tagasi
koori 25. juubelil ja Sind, akordioniga laval.
Sa armastasid muusikat, laulu, Sa armastasid inimesi ja hoolisid
neist. Meie kaotus on suur.
Me armastame Sind, me mäletame. Me leiname ja saadame lauldes
Sind üle silla. Klaasmere rannale.
Avinurme naiskoor

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
JOHANNES KURIK
ANDRES NESSLER
KALEV TŠURKIN
ILSE VALS
KAARIN ROOST
LUDMILLA MELNIKOVA
ANNA SORGINA
RAISA KOROMNOVA
ÜLLE TOOMING

13.07.1950 – 19.10.2019
30.07.1951 – 14.10.2019
18.09.1954 – 01.10.2019
07.05.1927 – 23.10.2019
17.09.1937 – 14.10.2019
08.09.1938 – 01.11.2019
16.12.1938 – 12.10.2019
18.09.1950 – 30.10.2019
29.09.1956 – 28.10.2019

Kavas: M. Mangani Kontsertpala kahele klarnetile (Eesti esmaesitus ),
G. Gershwini „Rhapsody in Blue“,
M. Kõlari filmimuusika süit jpm.
Kaastegev ajateenijate ansambel.

Info tel. 33 97 431
(Avinurme Kultuurikeskus)

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

