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VALLAVANEMA VEERG

Head Mustvee valla elanikud
ja külalised!

Mustvee vald tänab tublisid tegijaid
Mustvee valla teenetemärkide saajad 2020:
1. Külli Must on väärt Mustvee valla teenetemärki, sest ta on
pea 3,5 aastat panustanud Kalevipoja muuseumi renoveerimisele projektijuhina. Tänu sellele
projektile on maja saanud korda
ja ärganud uuele elule ning meil
on vallas selline kultuuripärl,
mis ei jää alla teistele kõrgetasemelistele muuseumitele. Sellest
majast on saanud muuseum, kus
on kõigile midagi – nii lastele,
suurtele, uurijatele, ülikoolidele

jne. Külli seisis hea selle eest, et
rahastaja ja kontrollorganisatsiooniga oleks suhtlus sujuv ja
efektiivne, et kõik tehingud oleksid võimalikult arusaadavad ja
läbipaistvad, et aruandlus oleks
korras. Tänu Küllile on kogu
renoveerimisprotsess korralikult
dokumenteeritud, kõik arved,
aktid ja projektid jäädvustatud
ja edastatud rahastajale. See
oli teine suurprojekt Külli elus.
Esimene oli Alatskivi lossi taastamine.
2. Maris Laht on 30 aastat

juhatanud Avinurme naiskoori.
Tema juhatusel on koor jõudnud
üleriigilisel võistulaulmisel C-kategoorias II ja III kohale, alates
koori algusaastatest on ta viinud
koori kõigile üdlaulupidudele.
Samuti õpetanud repertuaari
selgeks, nii vaimuliku kui punklaulupeo jaoks. Maris Laht juhatas lisaks ka 8 aastat Mustvee
naiskoori Meeliko. Ta on andnud
aastaid muusikalist haridust nii
Avinurme gümnaasiumis kui
Mustvee muusika- ja kunstikoolis. Tema panus valla kultuuri- ja

muusikalise hariduse edendamisel on märkimisväärne.
Aasta tegu 2020 on
Kalevipoja muuseumi taasavamine ja Coop Ehituskeskuse
avamine Mustvee linnas
„Seoses viiruse levikuga ei
toimu traditsioonilist vabariigi
aastapäeva kontsert-aktust, kus
nimetatud autasud üle antakse.
Tunnustame oma valla tublisid
tegijaid pidulikult võidupühal“.

Эстония – 103

Уважаемые жители и гости волости Муствеэ!

Я рад приветствовать вас в
преддверии дня рождения нашего государства. Мы готовимся
к празднованию дня рождения
нашего государства, рожденного
в ходе Освободительной войны.
Государства, построенного ценой
сражений, испытаний и упорного
труда.
Дальнейшее строительство
этого государства и сегодня
требует от всех нас труда и повседневного напряжения. Муствеэская волость свободна и
успешна настолько же, насколько
и Эстония в целом.
2 февраля прошла годовщина
подписания Тартуского мирного
договора. Статьей 2 мирного
договора было установлено, что
создание собственного государства происходит на основании
права народов на самоопределение. В истории международного
права это был первый договор,
в котором право на самоопределение зафиксировано в качестве
принципа и основы образования
нового государства. Эстония
была здесь основоположником. В
будущем право народа на самоопределение стало важной частью

международного права. Свою
любимую родину мы и сегодня
считаем инновационным и прогрессивным государством, показывающим путь другим. Мир
вокруг нас меняется, и вещь или
действие, десять лет назад казавшиеся большим новшеством,
сегодня могут быть обычными
и обыденными. Если мы хотим
и дальше быть успешными и
прогрессивными, то должны постоянно вести себя со взглядом в
будущее.
И в нашей волости сегодня
нужно принимать решения, при
поддержке которых мы сможем
продолжать движение и спустя
годы. В соответствии с преамбулой Конституции Эстонии эстонский народ непреклонен в вере и
непоколебим в воле защищать и
развивать государство, основанное на свободе, справедливости
и праве, которые являются для
нынешних и будущих поколений
залогом их общественного успеха и всеобщего блага, которые
должны обеспечить сохранность
эстонской нации, эстонского
языка и культуры сквозь времена. «Нынешних и будущих

поколений» означает, что мы не
можем исходить только из себя!
Мы должны действовать в интересах и тех, кто еще не родился.
Не можем мы оставить им положение хуже того, в котором
живем сами. Это требует взвешенных и разумных решений.
Люди, принимающие решения,
должны быть в состоянии отставить сиюминутную личную
выгоду, исходить из крупного
общего интереса и видов на будущее. Это несомненно возможно.
Залогом нашего успеха являются наши доблестные люди,
нам есть, чем гордиться. У нас
Музей Калевипоэга, признанный привлекательным туристическим объектом Причудья, у
нас Деревня Года Йыгеваского
уезда – район деревень Авинурме. У нас награжденная «за
достойную инициативу» услуга книжного шкафа в деревне
Ульви, в Авинурме проводится
Seebihokiturniir. У нас проводится фестиваль духовной музыки,
а в деревнях – вечера летнего
рассказа. У нас успешные предприниматели и активные представители культуры. Мы верим

в Эстонию, верим в себя и друг в
друга. Эстонская история в большой степени состоит из борьбы
за свободу, за язык, за Эстонию.
Добытая свобода дала нашим
людям право решать самим свою
судьбу. Право принятия решений
означает также ответственность,
ответственность наших людей за
будущее нашей страны, нашей
волости. Это тоже зачаст ую
означает борьбу и, в первую
очередь, борьбу с собственными
страхами. При восстановлении
Эстонской Республики мы смело
и сообща стояли рядом друг с
другом в Балтийской цепи и вместе были очень решительны. Тот
момент ярко показал, что вместе
мы намного сильнее, нежели по
одиночке. Давайте не забывать
того единодушия и сотрудничества. Это очень важно.
Мы выдержим и вместе двинемся дальше, наша страна и
народ достойны этого!
Поздравляю с Днем независимости!
Айвар Лайнъярв
волостной старейшина

Hea meel on teid tervitada
meie riigi sünnipäeva eel. Valmistume tähistama oma riigi
sünnipäeva, riigi, mis sündis
Vabadussõjas. Riigi, mida on
ehitatud võitluste, katsumuste
ja visa töö hinnaga.
Selle riigi edasi ehitamine
nõuab ka täna meie kõigi tööd ja
igapäevast pingutust. Sama vaba
ja edukas kui on Eesti tervikuna,
on ka Mustvee vald.
2. veebruaril oli Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäev.
Rahulepingu artikkel II sätestas,
et oma riigi loomine toimub
rahvaste enesemääramise õiguse
põhimõtte alusel. See oli rahvusvahelise õiguse ajaloos esimene
leping kus enesemääramise
õiguse põhimõte sätestatud ja
seda uue riigi tekkimise alusena.
Eesti oli siin teerajaja. Rahvaste
enesemääramise õigus sai tulevikus oluliseks rahvusvahelise
õiguse osaks. Tänagi peame
enda armsat kodumaad innovatiivseks, edumeelseks ja teistele
teed näitavaks riigiks. Maailm
meie ümber muutub ja kümme
aastat tagasi suure uuendusena
tundunud asi või tegevus võib
olla täna tavaline ja igapäevane.
Kui tahame olla edukad ja uuendusmeelsed, siis peame kogu aeg
tulevikku vaatavalt käituma.
Täna peab ka meie vallas tegema otsuseid, mille toel aastate
pärast edasi saaksime minna.
Eesti põhiseaduse preambuli
põhjal on eesti rahval kõikumatu
usk ja vankumatu tahe kindlustada ja arendada riiki mis on
rajatud vabadusele, õiglusele ja
õigusele, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele
nende ühiskondlikus edus ja
üldises kasus, mis peab tagama
eesti rahvuse, keele ja kultuuri
säilimise läbi aegade praegustele
ja tulevastele põlvedele – see
tähendab seda, et me ei saa lähtuda vaid iseendist! Me peame
tegutsema ka nende huvides, kes
veel ei ole sündinud. Me ei tohi
jätta neile halvemat olukorda,
milles elame ise. See nõuab
kaalutletud ja arukaid otsuseid.
Otsustajad peavad suutma jätta
kõrvale isikliku hetkekasu, lähtuma suuremast üldisemast huvist
ja tulevikuvaatest. Kindlasti on
see võimalik.

Meie edu pandiks on meie
tublid inimesed ja on, mille
üle uhkust tunda. Meil on atraktiivse Peipsimaa turismiobjektina tunnustatud Kalevipoja
muuseum, meil on Jõgevamaa
aasta küla – Avinurme külade
piirkond. Meil on väärt algatuse
tunnustuse saanud raamatukapi
teenus Ulvi külas, on Seebihokiturniiri korraldamine Avinurmes.
Meil korraldatakse Vaimuliku
muusika festivali ja räägitakse
külades suveõhtujutte. Meil on
edukaid ettevõtjaid ja aktiivseid
kultuuriinimesi. Me usume Eestisse, usume iseendasse ja üksteisesse. Eesti ajalugu koosneb
suures osas võitlusest vabaduse
eest, keele eest, Eesti eest. Välja
võideldud vabadus on andnud
meie inimestele enda saatuse
üle otsustusõiguse. Otsustusõigus tähendab ka vastutust, meie
inimeste vastutust meie riigi,
meie valla tuleviku eest. Seegi
tähendab sagedasti võitlust ja
ennekõike võitlust iseenda hirmudega. Eesti vabariigi taastamisel seisime julgelt ja ühtselt
kõrvuti Balti ketis ja olime koos
otsusekindlad. See näitas ilmekalt, et koos oleme palju tugevamad kui ühekaupa. Ärme unusta
seda üksmeelt ja koostööd. See
on väga tähtis.
Peame vastu ja läheme koos
edasi, meie maa ja rahvas väärib
seda!
Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
AIVAR LAINJÄRV,
vallavanem

Teade bussiliikluse muudatusest!
Alates 01.02.2021 muutus
kaugbussiliini nr 246 MustveeTartu sõiduplaan.
Buss väljub Mustveest Tartusse kell 8.30 (seni 8.45). Buss
sõidab sõitjate olemasolul Tartu
bussijaamast edasi Maarjamõisa
haiglasse. Tartu bussijaamast
väljub buss 14.10 (seni 14.00).
Liin on jätkuvalt käigus esmaspäevast laupäevani, v.a riiklikel
pühadel.
Liinil on täiendavad peatused
– Raja I Mustvee lähistel ja Mõi-

savärava Tartu linna piiril.
Jätkuvalt on selle liini sõiduplaan seotud Lääne-Virumaa
maakonnaliiniga nr 65. Mõlemat liini teenindab sama buss,
ümberistumine ei ole vajalik,
kuid Mustvees tuleb reisijal osta
uus pilet.
Rakverest Mustvee ja Tartu suunal
väljub buss alates 1. veebruarist kell
6.50 (seni 7.00) ning Mustveest Rakvere suunal tänasel ajal kell 15.10.
Täpsem info: peatus.ee
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Noortekeskuse sünnipäev
Mustvee valla noortekeskus sai
kahe aastaseks. Kutsed olid välja
saadetud ja pidu pidi toimuma
Saare rahvamajas. Meie vahvad
traditsioonid on sellised, et sünnipäeva peame iga kord valla
erinevas piirkonnas ja esinevad
selle piirkonna noored – sel aastal
siis kohalikud neiud Greta Plato
ja Karoliine Tross. Kehtestatud piirangud ei lubanud füüsiliselt kokku saada ja otsustasime kohtuda
Zoomis. Esinejad ja noortekeskuse
juhataja olid siiski Kääpal, Kalevipoja muuseumis, sest rahvamaja
võimsad seinad seavad piirangud
Wi-Fi levile. No Wi-Fi on alles
uus leiutis ka, saades sel aastal
30. Võrreldes näiteks juhtmevaba
triikrauaga, mis jõudis Euroopasse
juba rohkem kui 5 sajandit tagasi.
2020 oli aasta, mis raputas meid
mugavusest välja ja pani leidma
uusi lahendusi. See oli aasta, mis
võimaldas noortejuhtidel tegeleda
noortekeskuse mõju hindamise
ning eneseanalüüsi ja -täiendamisega. Keerulised piirangud võimaldasid siiski pidada aasta alguses
noortekeskuse sünnipäeva Rajal,
suvel õpilasmalevat Palamusel
ja projektilaagrit Mustvees ning
teha mitmeid väljasõite projektide
„Peipsi piirkonna noored kui kohalik väärtus” ja „Parim osa noorest
kujuneb tema salaaias” raames.
Avinurme noortetoale oli see
esimene tööaasta, mille käigus tutvuti võimalustega kultuurikeskuse
keldris. Koos tehti keldriruum mugavaks ja reservfondi toel sai paigaldatud ka ventilatsioon. Tublid
noored koostasid haridus- ja noorteametile projekti „Avinurme MY
FLOORBALL saalihoki mängud”.
Aasta tublimateks panustajateks
piirkonna noorsootöösse nimetas
noortejuht Evelyn noormehed
Artur Levini, Ats Renseli, Mathhias
Mölderi ja Robi Roogeri.
Lohusuu noortele tõi aasta kaasa
noortejuhi vahetumise. Septembrist alustas seal tööd kohaliku
taustaga noor naine, kes oli noorte
jaoks juba tuttav kui Lohusuu
kooli õpetaja. Kohanemisele aega
ei kulunud ja koos asuti kohe tegutsema. Kohtuti Alutaguse valla
noortega, osaleti Kohtla-Järvel
talveakadeemias ja aasta lõpus
värskendati noortetoas avatud
ruumi. Lohusuu tublideks tegijateks nimetas noortejuht Kristiina
Mikola Forostovetsi, Nele Metsalu,

Rasmus Kivi ja Reelika Lindvee.
Lisaks pälvis tunnustuse Laura
Altmäe, kes oli Lohusuu kontaktisikuks suveperioodil, kui piirkonnas
noortejuhti polnud.
Mustvee noored võtsid osa filmifestivalist „Kino maale“, osalesid
helkuripuu kampaanias isemeisterdatud helkuritega, korraldasidnoortekaöid ning kujundasid
ja värvisid noortetoa tualettruumi,
mis näeb nüüd väga kunstipärane
välja. Koos koostati haridus- ja
noorteametile projekt „Mustvee
tubased spordimängud”. Mustvee
noortetoas toimub teisipäeviti kell
15.15 kodutütarde ja noorkotkaste
kohtumine. Eelmise aasta enim
silmapaistnud nooreks nimetas
noortejuht Jelena vaid ühe noore
– Alondra Kuusiku.
Raja noorte jaoks on noortetoas
toimunud mitmeid huviringe: on
meisterdatud, kokatud, tantsitud,
näideldud ja õpitud eesti keelt,
mitmeid kordi on toimunud väljasõite, noortekaöid ja toredaid kohtumisi teiste piirkondadega. Aasta
lõpus valmis endisest tillukesest
jõusaali ruumist hubane ja päris
oma kööginurk. Aasta tublimateks
noorsootöösse panustajateks nimetas noortejuht Nadežda kohalikud
neiud Ksenia-Tatjana Pavlenkova ja
Snežana Kalinina.
Voore noortetoas tegutsesid eelmisel aastal aktiivselt kolm ringi:
kokandus, keraamika ja jahindus/
meisterdamine, need ei peatunud
ka kevadiste piirangute ajal. Koos
leiti kiiresti lahendus, mis võimaldas huviringe kontaktivabalt ellu
viia. Voore noortetuba teeb aktiivselt koostööd aktiviseerimiskeskusega – nii hoitakse kokku ressursse,
kuid luuakse suuremaid võimalusi
kogukonnale. Noored ise kirjutasid
Eesti ANK PickUp konkursile projekti „Noored õue”, mille raames
soetati välipinksilaud ja kohtuti
Raja noortega. Voore noortejuht
Kadri, kes sai noortekeskuse tänukirja südamega tehtud töö eest, nimetas Voore aktiivsemad noored:
Emil Pütsepp, Joanna Kommer,
Karoliine Tross, Liisa-Marie Paas,
Marielle Ivask ja Rasmus Maasing.
Tänukirjad ja kingitused jõuavad
kõikide tublideni siis, kui noortetoad taas avanevad.
Suur aitäh kõikidele noortele,
noortejuhtidele ja koostööpartneritele!
Laidi Grauen,
MVN juhataja

Maamaksuinfo
Maksu- ja tolliamet väljastab 2021. aasta maamaksuteated hiljemalt
15. veebruariks.
Kui maksumaksja ei ole maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on ta kohustatud sellest 30 päeva jooksul maksu- ja tolliametit
teavitama telefonil 880 0811 või e-posti aadressil eraklient@emta.ee
Sellisel juhul väljastatakse talle uus maksuteade. Maamaksuteadet
ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja
andmed ebatäpsed, siis tuleb maksumaksjal pöörduda andmete
täpsustamiseks maa asukohajärgsesse vallavalitsusse.
Mustvee vallavalitsuses tegeleb maamaksuküsimustega Pille Lapin,
tel 506 8432, e-posti aadress pille.lapin@mustvee.ee

Информация о земельном налоге

Извещения о земельном налоге за 2021 год Налогово-Таможенный
департамент представит не позднее 15 февраля.
Если налогоплательщик к 25 февраля извещения о земельном налоге
не получил, то в течение 30 дней с данной даты он обязан известить
об этом Налогово-Таможенный департамент по телефону 8800811 или
адресу э-почты eraklient@emta.ee В таком случае ему будет представлено новое извещение о земельном налоге. Извещение о земельном
налоге не представляется, если сумма налога не превышает 5 евро.
Если в налоговом извещении неточно представлены данные о землепользовании или данные налогоплательщика, то налогоплательщику
для уточнения данных следует обратиться в волостную управу по
месту жительства.
В Муствеэской волостной управе вопросами земельного налога
занимается Пилле Лапин, тел. 506 8432, адрес э-почты: pille.lapin@
mustvee.ee

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Vallavolikogus veebruaris
Koroonaviiruse leviku tõttu
toimus 27. jaanuaril Mustvee
vallavolikogu istung virtuaalselt
Microsoft Teamsis ja VOLIS-es.
Istungil osalesid kõik 21 volikogu
liiget.
Eliys Sinisalu on peatanud oma
volikogu liikmelisuse 1. maini 2021
ja tema asemele on volikogusse
määratud Ivar Ilves.
Mustvee valla elanike 2020.
aasta rahulolu- ja maineuuringu
st andis ülevaate ja tegi kokkuvõtte OÜ Cumulus Consulting
esindaja Jaan Urb. Mustvee
vallas elas rahvastikuregistri
andmetel 1.01.2020. a seisuga
5435 inimest, küsitlusele vastas
251 inimest. Küsitluses eristati
viit piirkonda enne haldusreformi
eksisteerinud endiste omavalitsuste piiride põhjal. Hinnang
ettevõtluskeskkonnale oli pigem
madal. Ettevõtluse osas tehti ettepanekuid nagu toetuste
andmine alustavale ettevõttele,
ei tunnustata ettevõtteid, kes on
suuremad tööandjad vallas, teede
rajamine ja parendamine. Enim
vastanutest on avalike teenuste
osas rahul alushariduse ja põhihariduse kvaliteediga. Täiendavalt on mainitud, et gümnaasium
peaks jääma alles, gümnaasium
Avinurme, gümnaasiumihariduse
kättesaadavus vallas, gümnaasiumi jäämine, gümnaasiumi
kinnipanek ebaseaduslik. 82%
vastanutest näeb vallas turismipotentsiaali. Suurem rahulolematus on sotsiaalvaldkonda
puudutavate teenuste ja toetustega, nagu valla poolt makstavad
toetused, sotsiaaltransport ja
tervishoiuteenuse kättesaadavus
(eraldi on rõhutatud Avinurmet),
tänavavalgustus, kergliiklusteed,
vesi ja kanalisatsioon, haridusasutuste füüsiline olukord, ning
asjaajamise koondumine Mustveesse. Minu küsimusele, kui
objektiivsed uuringu tulemused
on, vastas J. Urb, et vastuseid
oleks võinud olla 300–400. Küsitlus korraldati ainult interneti
teel. Kuna paljudel pensionäridel
puudub internet ja arvuti, siis ei
olegi mõeldav, et kõik oleksid
saanud küsitluses osaleda.
Lõpetati Mustvee valla 2021.
aasta eelarve teine lugemine ja
14 poolhäälega võeti vastu vallavolikogu määrus nr 1 „Mustvee
valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine“.
Vallavolikogu kinnitas 17
poolthäälega komisjoni poolt
esitatud Mustvee valla teenetemärgi saajateks Külli Musta ja
Maris Lahe.
M. Soop tutvustas eelnõu
„Vallavara tasuta võõrandamine
otsustuskorras“.
Jõustunud on rida relvaseaduse muudatusi, sealhulgas neid,
mis puudutavad muuseumides
säilitatavaid relvakollektsioone.
Avinurmes on relvakollektsioon,
mis oleks seadusemuudatuste
tulemusel tulnud kanda museaalide säilitatavasse andmekogusse
ja kuna vallas puuduvad vastavad
ruumid, kus oleks relvi võimalik
säilitada ja neid eksponeerida,
siis relvaseaduse kohaselt tuleks
1. märtsiks 2021 need relvad
võõrandada või anda hoiule
politsei- ja piirivalveametile.
Osaühing, kes haldab Jõgewa
Militaarmuuseumi, on need praegu võtnud hoiule, neil on olemas
vastavad load relvakollektsioone
säilitada ja eksponeerida ning
seetõttu oleks mõistlik anda need
muuseumile tasuta üle.
Hoonestusõiguse seadmine
on seotud Avinurme keskväljaku
ja bussiootepaviljoni rajamise
projektiga. Keskväljak ja bus-

siootepaviljon on projekteeritud
lisaks valla munitsipaalomandisse kuuluvale maale ka Võidu tn 2
kinnistule, mis kuulub Avinurme
kogudusele. Seati hoonestusõigus 606 m² ulatuses Võidu
tn 2 kinnistule Mustvee valla
kasuks 10 aastaks. Algul sooviti
hoonestusõigust 50 aastaks, kuid
Avinurme kogudus on esitanud
vastuväiteid ja on soovinud
hoonestusõiguse seadmisele 10
aastaks. A. Lainjärv selgitas Avinurme koguduse poolt esitatud
vastuväidete põhjuseid, kus algul
räägiti kogudusega läbi kasutusõiguse seadmisest, hiljem selgus,
et on vaja seada hoonestusõigus.
Kirikuga jõuti kokkuleppele, et
nad on nõus hoonestusõiguse
seadmisega 10 aastaks. Otsuse
poolt hääletas 13 volikogu liiget.
T. Tuur andis ülevaate toimetulekutoetuse määramisel arvesse
võetavatest eluruumi alaliste
kulude uutest piirmääradest.
Muudeti järgmisi eluruumi
alaliste kulude piirmäärasid:
üür kuni 5 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta; korterelamu
haldamise kulu, sh remondiga
seotud kulu kuni 3 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
korterelamu renoveerimiseks
võetud laenu tagasimakse kuni 3
eurot eluruumi normpinna 1 m2
kohta; kütuse maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta
eluruumides, kus on olemas ahi,
väikekatel või pliit soojamüüriga,
kuni 600 eurot kütteperioodil;
kuivkäimlate, septikute ja kogumismahutite tühjendamise
puhul kompenseeritakse kulu
kuni 60 eurot perekonna kohta
kvartalis; soojaveevarustuseks
tarbitud soojusenergia või kütuse
tarbimisega seotud kulu kuni 20
eurot ühe elaniku kohta kuus;
elektrienergia tarbimisega seotud
kulu kuni 35 eurot üheliikmelise
pere kohta kuus ning kuni 25
eurot iga järgneva pereliikme
kohta kuus; tarbitud majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus
perekonna kohta 2 kalendrikuu
jooksul; olmejäätmete veo kulud
kuni 10 eurot ühe elaniku kohta
kuus. 19 poolthäälega võeti vastu
otsus „Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine Mustvee vallas“.
R. Vadi tutvustas eelnõu „Lohusuu Kooli ümberkorraldamine“.
R. Vadi selgitas oma ettekandes
haridusvõrgu ümberkorraldamise vajalikkust ja rääkis tehtud
analüüsidest ning tõi välja olulisemad statistilised näitajad.
Lohusuu Kooli ümberkorraldamiseks näeb eelnõu ette muuta
Mustvee Vallavalitsuse hallatava
asutuse, Lohusuu Kooli, tegutsemise vormi. Lohusuu Kool
jaotatakse kaheks – kooliosa
ja lasteaiaosa. Kooli osa tegevus lõpetatakse 31.08.2021 ja
lasteaia osa liidetakse Mustvee
lasteaiaga.
T. Tomson esitas küsimuse koolide lisaraha kohta, mida kulub
sel aastal 260 000 eurot, kas on
teada, kui palju läheb sellel aastal
lisaraha muuseumitele? Arengukavas on 2030. aasta, kui peaks
see asi toimunud olema, praegu
on 2021. Jääb arusaamatuks, kus
see tuli põleb, et nii kiire on selle
kooli kinni panemisega. Ei ole
arvestatud üldse rahulolu-uuringuga, kus oli ainuke asi, millega
rahvas oli rahul – haridusega ja
hariduse kättesaadavusega. Ei
ole arvestatud, mis saab vanadest hoonetest. Miks tuua välja
pinnakasutus, tühjad klassid, mis
on pandud minimaalsele seitsmekraadisele temperatuurile, see
ei ole väga suur lisakulu.

A. Sääliku arvates võiks kooliastme allapoole tuua. Ühinemislepingu järgi säilitatakse
koolivõrk neli aastat. H. Soosaar
avaldas, et tema arvates on
vallavalitsus protsessi ettevalmistamisel head tööd teinud ja
ka värske uuring näitas, et tegelikult tahetakse haridusvõrgus
muudatusi. Raha, mille me kokku
hoiame, saame suunata haridusse tagasi, olgu selleks transport,
laste valikud jne. Tulemuseks
minu meelest oleks kindlasti
parem haridus. Tema sõnul on
kõige halvem otsustamatus. A.
Paas esitas hariduskomisjoni
seisukoha eelnõu kohta. Teemat
on korduvalt arutatud ja tehtud
muudatusi Peipsi gümnaasiumi
osas. Arvutused ja analüüsid
on tehtud ning ei saa alles jätta
kooli, kus pole lapsi, õpetajate
pärast.
M.-L. Tikerperi oli üks neid
inimesi, kes ühinemislepingu
haridusosa juures istus ja kaasa
rääkis. Ta selgitas, et ühinemislepingu punkti 7.1.2 pandi täiesti
teadlikult üks sõna – üldjuhul,
ehk siis, me säilitame olemasoleva koolivõrgu üldjuhul ja lapsele
parim ei tähenda seda, et ta
saaks käia kodu lähedal koolis.
Kvaliteedinõuded haridusele on
tõusnud, väikekoolis ei saa neid
alati tagada.
R. Pajula muudatusettepanek,
sulgeda Lohusuu Kool 2022.
aastal, ei leidnud volikogu poolt
toetust. U. Tross tegi ettepaneku
täna neid eelnõusid mitte vastu
võtta, vaid nõunikul koostada
nende materjalide baasil mõistlik strateegia. Otsus, Lohusuu
Kooli ümberkorraldamine, jäi 10
poolt- ja 11 vastuhäälega vastu
võtmata.
R. Vadi tutvustas eelnõu „Peipsi
Gümnaasiumi ümberkorraldamine“.
Peipsi Gümnaasiumi ümberkorraldamiseks näeb eelnõu ette
Mustvee Vallavalitsuse hallatava
asutuse Peipsi Gümnaasiumi,
tegutsemise vorm 1. augustist
2024 järgmiselt:
1. lõpetada 1. augustil 2024
koolitustegevus üldkeskhariduse
tasemel, kusjuures koolitustegevuse lõpetamine üldkeskhariduse tasemel toimub järk-järgult
arvestusega, et 2022/23. õppeaastal 10. klassi õpilasi vastu ei
võeta, koolitustegevus toimub
11. ja 12. klassis, 2023/24. õppeaastal toimub koolitustegevus
12. klassis.
2. korraldada Peipsi Gümnaasium ümber põhikooliks alates
1. augustist 2024. a ja liita põhikooli osa Mustvee Kooliga.
Peipsi Gümnaasiumi algset
eelnõu on vastavalt esitatud ettepanekutele muudetud ja gümnaasiumi tegevuse lõpetamine
on viidud sarnaseks Avinurme
Gümnaasiumi osaga.
Otsus Peipsi Gümnaasiumi ümberkorraldamine jäi 9 poolt- ja
11 vastuhäälega vastu võtmata.
Avinurme Gümnaasiumi ümberkorraldamine ümber arutelu
ei toimunud. Vallavanem A. Lainjärv võttis vallavalitsuse esindajana eelnõu menetlusest tagasi.
Siinkirjutaja sõnul ei vii koolide sulgemine vallaelu edasi,
vaid aitab kaasa maaelu väljasuretamisele. Koolide sulgemisega
lahkuvad palju pered piirkonnast, õpetajad jäävad tööta ja
maapiirkonnad jäävad tühjaks.
Kas on mõeldud selle peale, mis
saab edasi tühjaks jäänud koolihoonest? Sellega ei saa ma nõus
olla ning hääletasin Lohusuu
Kooli sulgemise ja Peipsi Gümnaasiumi ümberkorraldamise

eelnõude vastu. Vallas toimusid
kohtumised kogukondadega, kus
arutati haridusvõrgu ümberkorraldamist. Arvamused olid erinevad. Toetati nii haridusvõrgu
ümberkorraldamist kui ka olemasoleva haridusasutuste säilimist. Ühinemislepingus on kirjas,
et kõigile lastele tuleb tagada
lasteaiakoht ja anda võimalus
omandada alus- ja põhiharidust
võimalikult elukoha lähedal ning
üldkeskharidust vallas. Olemasolev lasteaia- ja koolivõrk üldjuhul säilitatakse. Leping kehtib
neli aastat ja seda saab muuta
vallavolikogu koosseisu 2/3
häälteenamusega. 20.05.2020. a
sõlmitud koalitsioonileppes ei ole
eraldi käsitletud Mustvee valla
haridusvõrgu ümberkorraldamist. Olen selle poolt, et Mustvee
vallas saab ka edaspidi omandada üldharidust ühes gümnaasiumis. Kas on mõeldud selle peale,
kui lapsed saadetakse õppima Jõgevale või Tartusse, millised elamistingimused on välja pakkuda
(õpilaskodu)? Korteri üürimine
on kallis ja pole kõigile taskukohane. Kuidas on korraldatud
transport? R. Vadi tsitaat 2020.
a septembrikuu Õpetajate Lehest
/ Ränga probleemina tõstab Vadi
esile maakonnasisest transporti.
Nii mõnigi Mustvee vallas elav
õpilane käiks hea meelega Jõgeva riigigümnaasiumis, kuhu on
pisut üle 30 kilomeetri, aga võta
näpust – buss läheb hommikul
kell 6.19 ja loksub külavaheteid
pidi Jõgevale poolteist tundi.
Praegu käib Mustveest Jõgeval
gümnaasiumis kümmekond last
– see on nende jaoks valu ja vaev.
Aga näiteks Avinurmelt ei pääse
üldse Jõgevale./ Siit järeldus, et
haridusreformi ettevalmistajad
ei ole piisavalt kaalunud kõiki
aspekte ja reformi ettevalmistamine on olnud lühinägelik.
Volikogu kinnitas 19 poolthäälega revisjonikomisjoni esimehe
A. Sääliku ettepanekul revisjonikomisjoni 2021. a tööplaani.
16 poolthäälega kinnitati kultuurikomisjoni 2021. a tööplaan,
sotsiaalkomisjoni 2021. a tööplaan ning arengu- ja eelarvekomisjoni 2021. a tööplaan.
Revisjonikomisjoni esimees
Arlo Säälik esitas revisjonikomisjoni aruande 2020. aasta tööst.
Volikogu esimees esitas Mustvee vallavolikogu 2021. aasta
istungite ajakava, mis kinnitati
konsensuslikult.
A. Lainjärv edastas info COVID-19 haiguse leviku kohta
Mustvee vallas ja rääkis valla
kriisikomisjoni tööst.
A. Lainjärv rääkis lühidalt
Voore kooli renoveerimisest, Kasepää ÜVK teise etapi ehitusest,
Mustvee sadama lõunamuuli
ehitusest, Peipsimaa muuseumi
ehitustöödest, elanike arvamusküsitluse tegemisest, hariduse
tugikeskuse käivitamisest ja haridusvõrgu ümberkorraldamisest.
Järgmine volikogu istung
toimub 23. veebruaril.
Ülle Rosin,
Mustvee vallavolikogu
esimees
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Mustvee Valla TEATAJA

Mustvee kultuurikeskus 60

fotod: anu ots

Ühel on tegemise rõõm
ja teisel saamise rõõm
õnnetud on need,
kes ei tee midagi
ega saa midagi.
Päris õnnelikud on need,
kes teevad midagi ja
kes maitsevad oma tegude vilju ...
/A.H. Tammsaare/
60 aastat – kas see on pikk
või lühike aeg? Ühe maja tegutsemisaega arvestades kindlasti
pikk, aga pikka aega kulgevat
kultuuritraditsiooni vaadates
ikka lühike ...
Aktiivne kultuurielu Mustvees on käinud juba aastast
1883, kui 20. veebruaril mängis
Sõpruse selts esimest korda
näitemängu. Mängiti tookord
“Nujnni kosjakäiku” ja “MuruMiku meelehaigust”. Tolleaegne
kultuuritegevus oli koondunud
Teemajja, kus käidi koos ja mis

asus samas kohas, kus praegune
kultuurikeskus. 1941. aasta
suures kesklinna põlengus põles
Teemaja maha ja siis koliti tollasesse Betaania koguduse majja.
11.veebruaril 1961. aastal
avati aga uus kultuurimaja ja
kultuurielu tempel on ta olnud
siiamaani.
Vahepealsed aastad on toonud
majale pisiremonte. Tänane
Mustvee kultuurikeskuse hoone
läbis viimase renoveerimise
aastal 2011.
Me räägime alati oma majast
kui multifunktsionaalsest keskusest. Asuvad ju siin ühise katuse
all lisaks kultuurikeskusele veel
raamatukogu, kino, kaalumuuseum, taaskasutuskeskus. Meie
juures saab tähistada pidulikke
peresündmusi – pulmi, juubeleid, sünnipäevi … Oleme
kultuurisündmuste: teatrite,
kontsertide, kino ja peoõhtute
pakkujad nii oma linna kui terve

valla elanikele.
Kuid kultuuri teevad mitte
hooned, vaid ikka neis tegutsevad inimesed.
Meie maja on kokkusaamiste
koht ja siin on põimunud kaks
kultuuri, nii eesti kui ka vene.
Meie eripäraks ongi, et tähistame
rahvakultuuri kalendripühi ikka
kahes keeles – kahed jaanid,
kahed jõulud ...
Majas tegutsevad ringid on nii
suurtele kui väikestele ja ikka nii
eesti kui vene keeles. Tahaksin
siinkohal öeldagi suur aitäh meie
tublidele ringijuhidele Jelena
Putškovale, Liina Abramile, Reet
Pappele, Olga Aganitšale, Ruth
Lehisele, Hele Siilakule, Diana
Siirakule. Enamusel teist on ju
suisa mitu ringi juhendada. Olete
meie kullavaramu ja loodame
veel pikaaegsele meeldivale
koostööle!
Tahan tänada kõiki praegusi
ja endisi töötajaid, kes Mustvee

kultuuriellu on oma panuse
andnud. Kindlasti ei unusta
ma ka meie maja rohkearvulisi
külastajaid, kes meie juurde
ikka tee leidnud on. Aitäh, et te
olemas olete!
Meil on selja taga väga eriline
aasta. Viirusest tingitud piirangute tõttu on kahjuks päevi, mil
meie majas hääled ei kõla ... Selles harjumatus vaikuses on hea
edasisi plaane teha ja ikka ainult
meie külastajatele mõeldes.
Oma juubelipeo olime planeerinud täpselt avamise päevale,
11. veebruarile. Kahjuks pidime
selle edasi lükkama ja kui kõik
hästi läheb, siis ootame teid külla
11. märtsil.
Elame lootuses, et kultuuripäike paitab varsti meid kõiki
jälle ...
Laidi Zalekešina,
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja

Hääletus, millel võitjaid ei ole
Kujutage ette kortermaja, kus
on 20 korterit. Ühistul on kõikide
inimeste panusest kogunenud
ühine remondiraha, mida peaks
kasutama maja soojustamiseks, et
kõigil oleks väiksemad küttearved.
Siis aga hakkab üks trepikoda protestima, miks nemad peavad oma
autod kaugemale parkima. Olgu
trepikojale lähemal olev ala selleks
piisavaks tehtud. Mis sellest, et tegelikult tahaks ka ühisparkla kate
parandamist, et kõigil oleks ühiselt
parem. Raha lisaparkla jaoks tuleb
aga ühisest remondifondist ja märkamatult on maja soojustamiseks
vajalik raha kulunud ühe trepikoja
soovide peale. Kas nüüd on siis
rahu maa peal? Ei, kahjuks mitte,
sest inimesed tajuvad ebavõrdsust ja omavahelised suhted on
ka sassis. Samuti peab hakkama
koguma uut remondiraha maja
soojustamiseks ja ühisparkla kate
muudkui laguneb. Kust raha tuleb?
Eks ikka kõigi taskutest.
Kurb on vaadata, kuidas koduvald on jõudnud samasse seisu
ja kaalutud otsused asendunud
emotsionaalsete nõudmistega.
Täpsemalt: võimaldades ühel külal
juba põhimõtteliselt hääbunud
kooli hoida, jääb suurem hulk
lapsi remonditud koolimajata ning
selle asemel, et kõigil oleks natuke
parem, on kõigil tegelikult olukord

sama ebakindel. Miks? Sest isegi
kõige häälekamad n-ö maaelu eest
seisjad tunnistavad, et tõenäoliselt
lähevad koolid kinni, aga lihtsalt
nemad seda otsust praegu ei tee.
Küsimus on, millal siis ja mis saab,
kui liiga pikalt venitada?
Praegu on ühelt poolt märgata
juubeldamist, kuid piisaval hulgal
lapsi ei teki kuskilt võluväel juurde. Teatavasti on laste saamiseks
vaja suuri inimesi, kes omakorda
vajavad ka tööd ja elukohta, kuid
ääremaal elamine ei ole sugugi
nii peibutav. Kindlasti pole kogu
sellise olukorra tekkimisel üheselt
süüdi kohalik poliitika või abstraktne riik või veel vähem koolid
ise. Pidevalt toimuvad protsessid
on evolutsioonist linnastumiseni
üpriski paratamatud. Aastatuhandeid tagasi liikusid inimesed ikka
sinna, kus oli olemas elementaarne
eluks vajalik. Kui koht enam ei
toitnud või muutusid looduslikud
tingimused, liiguti edasi.
Kaasaegne inimene omab kiiremaid liikumisvahendeid ja mugavamaid lahendusi, kuid ikka kipub
ootama, et ümbritsev keskkond
kohandaks end rohkem tema
vajaduste järgi. Ka lapsi saadakse
reeglina siis ja nii palju, kui oma
individuaalse elu kõrvale saab
lubada. Aegu tagasi oligi koole
rohkem, sest lapsi oli rohkem.

Samas oli ka siis neid lapsi, kelle
igahommikune (sageli jalgsi käimiseks) koolitee koguni kümnekonna
kilomeetrini ulatus.
Hea küll, täna on eelarves raha,
et koole pidada, aga mis saab järgmisel aastal? Ülejärgmine ei jää ka
tulemata. Kõlavad suured sõnad,
et koole peab hoopis arendama
hakkama, kuid kui igapäevategevusekski või elementaarseteks
töödeks hakkab raha nappima,
millisest rahast veel arendada?
Kelle jaoks? Aga äkki võtaks ja
koondaks põhikoole, et saaks
vabaneva raha hoopis tugeva
gümnaasiumi arendamisse panna
ja tervele vallale kasu? Millist kooli
praegu eelisarendada? Seda, kus
sama kuluga saab kasu rohkem
olemasolevaid lapsi, või seda, kus
teed arenduse lootusega, et äkki
siis tuleb lapsi? Arendad kõigis
koolides natukene, kuid mitte
terviklikult? Ehk siis üks kool saab
suurepärase keemiaklassi, teisel on
interaktiivne keeleklass ja kolmandal äge võimla? Igaühel natuke,
kuid korralikku tervikut pole lõpuks mitte kellelgi. Selleks lihtsalt
pole vahendeid võtta ja riigilt ei
saa toetust ka, sest koolivõrk on
ajakohastamata. Kes kannatavad?
Tegelikult eelkõige lapsed ja nende
haridus ehk siis nende tulevik, kuid
omal moel õpetajad ka.

Ühelt poolt võib küll aru saada
argumendist, et õpetajad jäävad
tööta. Miks aga alandada nii
tähtsa töö tegijad sotsiaalsetele
töökohtadele? Arvestades seda,
kui palju valla koolide õpetajaid
läheb lähiaastail auga väljateenitud pensionile, ei jääks tõenäoliselt
ükski tasemel pedagoog siin vallas
tööta. Tõenäolisemalt tuleb neid
veel juurdegi otsida.
Lisaks sellele ei mõelda just palju sellele, kuidas pidevalt vaid väikeklasse õpetades kannatavad ka
õpetaja professionaalsed oskused.
Siinkohal küll 2x2=4 ning selle
õpivad lapsed ühel moel selgeks
väiksemas ja suuremas klassis või
hoopis koduõppel olles. Sama koha
peal on võõrad maad geograafias
ja H2O on jätkuvalt silmapesuvesi.
Faktiteadmiste seisukohalt ei saagi
öelda, et üks kool või õpetajad
jätaks midagi andmata või et need
teadmised kuskile kaoks.
Samas on tänapäevase hariduse
ja õpimetoodikate juures väga
tähtsal kohal arutlusoskus, koostöövõime, toimetulek erinevates
olukordades, protsesside juhtimise
oskus, iseseisvus ja palju muud.
Täiskasvanuelus on reeglina kõiki
neid nimetatud oskuseid väga vaja,
kuid nende kujundamine algab
juba lapseeast. Õpetajal on väga
keeruline neid oskuseid õpetada,

kui pole piisavat hulka lapsi. Seega jääb õpetajal kasutamata hulk
potentsiaali ja tema õpetamiskogemus jääb ühekülgseks, sest 20 last
annavad tahes-tahtmata rohkem
erinevaid kogemusi kui kaks või
viis. Küsivad rohkem küsimusi,
vajavad erinevate meetodite kasutamist või teistmoodi selgitusi.
See kõik arendab ka õpetajat kui
professionaali.
Kui veel korraks nende sotsiaalsete oskuste sisse vaadata, siis on
keeruline mõista, miks tahetakse
lapsed jätta ilma võimalusest suhelda rohkemate eakaaslastega.
Nendega mängida, õppida, sporti
teha, vaielda ja isegi tülitseda, sest
kõik need olukorrad on edasiseks
eluks vajalikud. Kaaslastelt ja
kaaslastega õpitakse maailma laiemalt tundma. Kui jätta põhikoolis
sotsiaalsed oskused piiratuks, siis
mida teeb teismeline, kes ühel
hetkel suuremasse kollektiivi peab
minema? Loomulikult on võimalik,
et sel moel “vettevisatu” ujub siiski
välja, kuid kelle otsa vaadata, kui
ta ei uju. Õhkate, et vähemalt oli
tal lapsena koolitee 5, mitte 20
minutit pikk? Kas kunagi täiskasvanuna on sel tõesti nii palju
plusse, et kaaluvad kõik muu üles?
Ehk siis ühelt poolt jäi praegu
kõik samaks. Ühed rõõmustavad,
kuid see on nagu nii mõnigi teine

joovastumine. Hetkeks ongi näiliselt hästi. Laps läheb septembris
ikka viis minutit kooli ja loodab,
et keegi ei puudu, sest muidu peab
äkki õpetajaga kahekesi aega veetma. Poliitik saab selle eest need
mõned hääled, sest nii head tööd
tegi ju. Pani “maaelu väljasuretajad” ka korralikult paika.
Samas on kõrval suurem hulk
lapsi, kelle ümber mõnus õpikeskkond laguneb, kuid remonti ei
paista kuskilt. Kuigi tõepoolest ei
saa kõike rahasse ümber arvutada,
siis ehitustöid vaid ilusate lubadustega ei tee. Kust aga raha võtta?
Kui kaua seejärel saab külarahvas
uhke olla, et neil on hüved ka teiste
arvelt? Suuremas ühises kulus poleks probleemi, kui selle eest saaks
niivõrd silmapaistvama tulemuse,
mis kõigile kasuks, kuid ei saa ju.
Kui sellest kõigest ühel hetkel
tühjeneva rahakoti juures aru
saadakse, võib aga juba hilja olla
ning lisaks kogukonna õiglustunde
riivamisele sureb maaelu välja
hoopis teisest kandist. Kaotajaks
jäävad siis aga kõik. Ka need, kes
end praegu võitjateks peavad, sest
ega neilgi teist rahakotti kuskil ole
ning ega kool ka alles jää. Olgu siis
juba kõigil ühtviisi halb, eks ole.
Murelikud lapsevanemad

4
Traditsioonilise puukäsitöö
meistrikursus Avinurmes
Avinurme piirkonna ajaloo
ja pärandkultuuri uurimise ja
tutvustamise kõrval on Avinurme Ajavaka üheks eesmärgiks
ka pärandoskuste ja -teadmiste
õpetamine. Selleks oleme ellu
kutsunud Avinurme Ajavaka
pärandikooli, mis hakkab korraldama pärandkultuursetele ja
traditsioonilistele tarkustele ja
oskustele pühendatud koolitusi
ja õpitubasid.
Et Avinurme on ajalooliselt
tuntud ennekõike siinse puutöötraditsiooni poolest, on igati
paslik alustada Ajavaka pärandikooli tegevust justnimelt
traditsioonilise puukäsitöö õpetamisega. Avinurmikute elu on
ikka puutöö ümber keerelnud,
ent ometi on väheseks jäänud
neid, kes tunnevad vaarisade
puukäsitöö oskuseid.
Selleks, et traditsioonilisi puukäsitöö oskuseid samm-sammult
tundma õppida, alustame märtsis Meelis Kihulase puukäsitöö
meistrikursusega, mille eesmärgiks on anda alusteadmised
traditsioonilises puukäsitöös
kasutatavatest tööriistadest ja
töövõtetest, tundma õppida
erinevate puuliikide omadusi ja kasutusviise ning nende
töötlemise meetodeid. Muidugi
mõista õpitakse koolituste käigus
valmistama ka erinevaid puust
tarbeesemeid.
Meelis Kihulane ehk Edev
Eremiit on puutöömeister, kelle
missiooniks on rahvapäraste
puukäsitööoskuste elustamine
ja õpetamine. Traditsiooniliste
puutöö tehnikate uurimise ja
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õpetamise eest anti talle 2018.
aastal ka Pärandihoidja tiitel. Nii
sõnas Meelis meiegi kutse peale,
et tal on hea meel tulla Avinurme
ja aidata taaselustada siinseid
traditsioonilisi puutööoskuseid.
Sest kus mujal on rahvapärane
puukäsitöö justament vaarisade kunst kui mitte ajaloolises
jännimeistrite kuningriigis Avinurmes.
Märtsist oktoobrini vältav
meistrikursus koosneb seitsmest
kahepäevasest koolitusest, mille
käigus saab omandada traditsioonilise puukäsitöö alusteadmised alates tööriistadest, nende
teritamisest ja hooldamisest kuni
põhilisemate puutöötehnikateni.
Koolitused toimuvad kord kuus
(v-a juuni) ning igale teemale
on pühendatud kaks täispikka
päeva (kl 10–18) praktilist õpet.
2021. aasta meistrikursusel
omandatavate teadmiste ja oskuste pinnalt saab pärandikooli
järgmistel hooaegadel liikuda
juba keerukamate puutöövõtete
ja nende puuesemete meisterdamise oskuste juurde, mille
poolest Avinurme mehed üle
Eesti tuntud olid.
Lisainfo kursuse kohta: http://
www.ajavakk.ee/parandikool/
Mis saab ühest haavast? Sellest
saab 34 eset: 6 sarja, 10 sõela, 7
vakka, 2 trummi, 7 ummikut, 2
küna, riidatäis kütet, seljatäis
tulehakatist, peotäie rakke pihkudes ja suure rahulolu.
Katre Pärn,
MTÜ Avinurme Ajavakk

foto: Toomas Kalve

Meeldetuletus
koeraomanikele!
Iga inimene, kes võtab omale koera, peaks endale aru andma,
et just tema kohustus saab muu hulgas olema oma lemmiku järelt
koristamine – seda nii kodus kui ka avalikus ruumis.
Nii nagu viisakas inimene ei viska tänaval prügi maha, niisamuti
võtab vastutustundlik loomaomanik koeraga jalutama minnes kodust
kaasa väikese kilekoti selleks, et koristada oma lemmiku poolt tänavale või muudesse avalikesse kohtadesse maha jäetud väljaheited.
Mustvee vallas kehtiva koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi on
koera omanik kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikke
kohti. Looma poolt tekitatud reostus tuleb koheselt koristada.
Pille Lapin,
keskkonnaspetsialist

Напоминание хозяевам собак!
Каждый человек, который заводит собаку, должен отдавать себе
отчет, что среди всего прочего отныне в его обязанности будет входит
уборка за своим питомцем – и дома, и в общественном пространстве.
Как вежливый человек не мусорит на улице, так и ответственный
хозяин, выходя с питомцем на прогулку, берет с собой маленький
пластиковый пакетик, чтобы убрать за фекалии, которые питомец
оставляет на улице или других общественных местах.
В соответствии с действующим в Муствеэской волости порядком
содержания собак и кошек собственник собаки обязан следить за тем,
чтобы его животное не загрязняло общественные места, а вызванное
животным загрязнение подлежит немедленной ликвидации.
Пилле Лапин
специалист по окружающей среде

Tünnimeistrite kuningriik kutsub taas!
„Tünnimeistrite kuningriik”–
kõlab uhkelt, eks!?! Aga just nii
on Avinurme piirkonnas see kutsung laadale tulemiseks kõlanud
juba üle sajandi ja kutsub laadale
tänagi.
Tõsi ta on, et päris niimoodi
Avinurme end hetkel tituleerida ei
saa, aga päris ilma tünnimeistriteta
pole me ka. Nii on meie tänane
tünnimeister lubanud kindlasti
tünnilaadaks teha suurema koguse tünne, et tünnilaat ikka oma
nime õigustaks ja tünnikaupa
teha saaks!
Mets on olnud siinse piirkonna
rikkuseks läbi inimpõlvede. Küll on
Avinurmet nimetatud jännimeistrite kuningriigiks, küll tünnimeistrite kuningriigiks, küll puidu- ja
tünnipealinnaks ja nii ta ajaloolise
puutöökeskusena jätkuvalt neid
nimesid edasi kannab. Juba 1786.
aastal kirjutas Laiuse (Torma)
pastor Jannau oma raamatus
„Eestimaa ja Liivimaa talupoegade
pärisorjuslikust seisundist” esmakordselt üle maa tuntud Avinurme
aamisseppadest. 1868. a kirjutas
Avinurme kodutööndusest pikemalt ka Schultž-Bertram Torma
kihelkonna ülevaates: „Avinurme
on meie maal kuulus oma puutöönduse tõttu.”
Nii ongi mets ajast aega siitkandi
inimestele leiva lauale toonud ja
olnud piirkonna rikkuseks läbi
inimpõlvede. Suurte metsade
lähedus ja metsaga koos elamine
andis siinsetele inimestele võimaluse õppida puitu mitmekülgselt
kasutama. Neid oskusi ja puutöö
tegemise traditsioone on edasi
antud ja kantud põlvest põlve.
Uskumatul kombel on nii mõneski
tänases puiduettevõttes arhailised
töövõtted veel tänagi au sees ja kasutusel. Paljuski on ka täna Avinurme inimeste tööga kindlustaja just
puit, puidutöö ja puidu töötlemine.
Mõned aastakümned tagasi tegi
kultuuriministeerium ettepaneku
Avinurme puutöö kui elulaad nimetada üheks UNESCO suulise ja
vaimse kultuuripärandi nimistusse
kandmise kandidaadiks. Kahjuks
toona asjaajamisega küll nii kaugele ei jõutud, kuigi põhjust seda
teha oleks kindlasti.
22. juunil 2002. aastal avati
Avinurme puutöömeistrite esmamainimise märkimiseks trükisõnas
ja siinse puutöötraditsiooni elujõulisuse auks PUUTÖÖSEIN, mida
täna saab näha Avinurme kiriku
lähedal pastoraadi pargis.
Avinurme puutoodetega on
ajalooliselt ikka kaubeldud laatadel ja nii peetigi laatasid siinmail
juba sõjaeelse Eesti ajal, sest
tünnimeistrite toodang ootas
ju ostjaid. Samamoodi käidi ka
hobuvankritega mööda Eestit
oma kaupa erinevatel laatadel
turustamas. Avinurme oli juba 19.
sajandi lõpul laadapaik, peeti kevad- ja sügislaatasid. Ajaloolistele
puutööoskustele rajanev eluviis
on elujõuline ka täna vaatamata
tehnikaajastu ja uute materjalide
pealetungile. Puidutööstus on osa
siinsest kultuurist, kunstist, elulaadist ja mõtteviisist.
20 aastat tagasi hakkasid tuult
tiibadesse saama tänapäevased
laadad. Kohalike ettevõtjate poolt
piirkonna arengule kaasa aitamiseks ja siinsete traditsioonide hoidmiseks loodud MTÜ Avijõe Seltsi
ideena ellu kutsutud PÜTILAAT
toimus esimest korda 2000. aastal.
Võimalus näha ja osta kohalikku
käsitööd, maitsta siinse piirkonna
maitseid, kätt proovida erinevates
töötubades, osa saada laadamelust
ja heast kultuuriprogrammist,
kokku saada sõprade-tuttavate
ning perega, nautida näituseid
– just selline oli eesmärk ja see
on väikeste variatsioonidega nii
jäänud tänastegi laatade puhul.
Nii võtsid laada ellukutsujad vedada sündmuse, mis tõi Avinurme
kui ajaloolise tünnipealinna taas
Eestimaa kaardile ja taaselustas siinse laadatraditsiooni. Laat
õnnestus üle ootuste hästi ja nii
saadi indu juurde ka järgmiste
laatade korraldamiseks. Kuupäev
23. juuni, ehk jaanilaat, on samaks

jäänud, vaid ühel korral on laat
toimunud ka 22. juunil. Ettevõtjad
koos kohalikku pärandkultuuri
tutvustava ja koguva Avinurme
Koduloomuuseumiga (hiljem Avinurme Elulaadikeskuse nime all
tegutsenud muuseumiga) nägid
vajadust luua bränd, mis tutvustaks siinset rikkalikku kultuuri- ja
puutöötraditsiooni, paikkonda
üldisemalt ja reklaamiks meie kohalike ettevõtjate toodangut ning
annaks neile läbi laada võimaluse tutvustada ja turustada oma
toodangut ning seeläbi saada ka
vajalikke kontakte; vanade traditsioonide tutvustamine ja edasi(k)
andmine uuele põlvkonnale, et
säiliks järjepidevus ja arhailisus
ning laadalaval pakkuda võimalust
esinemiseks tuntud artistidele ja
samas ka kohalikele isetegevuskollektiividele. Kultuuriprogrammis
on olulisel kohal kirikukontsert,
mis toimub laadapäeva raames
ja kus esinejaks alati tuntud ja
tunnustatud solist või ansambel,
samuti näitused, tuntud teatritegelaste etteasted laadalaval ja
varasemalt ka Avinurme KAPA
võrkpalliturniir laadaplatsil. Kuna
laat on iga aastaga hoogu juurde
saanud, siis laadaplatsil enam
sportlikke võistlusi pole korraldatud. Loodetavasti saab võrkpalliturniir toimuma 20. augustil,
mil toimub Avinurme staadionil
traditsiooniline perepäev ja juba
mitmendat aastat ka üleriigilist
kõlapinda saanud seebihokiturniir.
Avijõe Seltsi eestvedamisel toimus 7 pütilaata, peale seda vahetus korraldusmeeskond ja laat sai
nimeks tünnilaat, mis on kasutusel
siiani. Haldusreformi järel, kui
Avinurme vald ühines Mustvee
vallaga, korraldab laata MTÜ Avinurme Tünnilaat.
Tänaseks on Avinurme (püti)
tünnilaadast välja kasvanud üks
suuremaid ja hinnatumaid käsitööga kauplemise kohti Eestis.
Lisaks kohalikele käsitöö- ja puutöömeistritele sõidavad igal jaanilaupäeval siia sajad käsitöölised
üle Eesti ja mitte ainult käsitööga
ei kaubelda, vaid eheda ja eestimaise toiduga ning rikkalik on
ka aiakaupade valik. Laadalised
saavad osa laadaloteriist, kus
peaauhinnaks tünnikomplekt,
tegevused toimuvad nii lastealal
kui üle terve Avinurme – avatud
on Avinurme puiduait, sõita saab
kitsarööpmelise muuseumirongiga
ning erinevaid põnevaid maitseelamusi pakuvad siinsed kohvikud.
Sel aastal on korraldusmeeskonnal
varuks ka mitmeid uuendusi ja
üllatusi, aga sellest kõigest juba
peagi täpsemalt.
Just laatade korraldamiseks oli
vaja vabaõhulava ja nii valmiski
2002. aastal Avijõe Seltsi eestvedamisel Avinurme VABAÕHU-TÜNNILAVA, mille projekti autoriks on
kohalik, puutööga sina peal olev
mees, Avinurme puutööpärandi
väärtustaja, hoidja ja arendaja
Arvi Tooming, kes on ka endise

Avinurme valla aukodanik. Avinurme tünnilava on täiesti ainulaadne
ja kordumatu Eestis ning projekti
luues on inspiratsiooni saadud
Avinurme puunõudest – külgedeks tünnilauad, tantsuplatsiks
ovaalne pesupali, kaaneks sari või
tünnikaas. Lava on iga-aastaste
tünnilaatade toimumiskohaks
(staadionil) ja Avinurme Suveteatri vabaõhuetenduste esitamise ja
jaanikute toimumise paigaks.
Laadal on kesksele kohale jäänud ka heategevuslik ja parenduslik aspekt. Igaks laadaks on
korda tehtud või remonditud mõni
korrastamist vajav paik või objekt
ja laada tuludest toetatakse kohalikke kultuurikollektiivide tegevust
kui ka koolinoori, lasteaeda, noorte huvitegevusega seotud projekte
ja tegevusi ning meie alevikule
kaunima ilme loomist.
Pütilaada nime kandvate laatade
ajal oli tore traditsioon koos laadalistega ette võtta mingi ühistöö
või ettevõtmine – kootud on kaltsuvaipa, tehtud siidimaali, kokku
on pandud tünni, korve punutud.
Kõik ühised ettevõtmised on hoiul
muuseumi fondides, kus need
möödunud laatasid ja laadaliste
hingesoojust meenutavad.
Avinurme tünnilaat ei ole ainult
müümine ja ostmine. Iga laat on
kordumatu ja omanäoline, oma
peateemaga, mis on üles ehitatud
külade ja seltside ühistööle ja
kogu päevaprogramm on teemast
kantud ja toetab seda.
Sel aastal on keskmes Eesti
Rahvakultuuri Keskuse algatus
– KÄSITÖÖ MEESTE AASTA. Uskuge, meil on nii mõndagi selle
teemaga seonduvat jätkuvalt siin

kogukonnas – on pere-ettevõtted,
kus põlvest põlve jätkatud puutööd
ja on FIE-d ja kodused tegijad, kes
samuti annavad panuse siinse elulaadi ja pärandi edasi kestmisele.
See kõik kokku ongi Avinurme
puutöö kui elulaad, mis väärib
hoidmist, kaitsmist ja edasiviimist,
et säilitada põlvkondade loodu ja
anda võimalus tänastele tegijatele
olla üks osa meie kultuuriruumist.
Puutöö, mis sajandeid erinevate
elu-olude kiuste siin vastu pidanud, on hindamatu väärtusega!
Mul on väga hea meel, et peale
Elulaadikeskuse sulgemist on n-ö
uksed avanud meie pärandit ja
ajalugu tutvustav veebimuuseum
Avinurme Ajavakk (ajavakk.ee),
kelle eestvedamisel alustab märtsis
Raja Majas ka pärandikool (info ja
registreerimine nende kodulehel).
Kindlasti on sel aastal veel palju
põnevat ees ootamas. Veebruaris
on käimas ka Kultuuritee muuseumite kuu, mille kohta infot
saate kultuuritee.ee lehelt ning
Avinurmest osalevad seal veebimuuseum Avinurme Ajavakk ja
meie muuseumirong.
Jääbki üle loota, et 21. korda
toimuv Avinurme TÜNNILAAT
23. juunil toimub ja teie kõik olete
oodatud külalised nii laadale kui
laada raames toimuvatele sündmustele Avinurmes.
Nii loome meie siin praeguse aja
lugu, millest kunagi saab ajalugu.
Olge terved ja hoitud ning kohtumiseni TÜNNILAADAL!
Katre Mölder,
Avinurme tünnilaada
korraldusmeeskonna liige

Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 27. jaanuaril
Vallavolikogu istungil osales
21 volikogu liiget, istung toimus
virtuaalselt
• Mustvee valla elanike 2020.
aasta rahulolu- ja maineuuringust
tegi kokkuvõte Jaan Urb OÜst
Cumulus Consulting
• Toimus Mustvee valla 2021.
aasta eelarve teine lugemine
• 14 poolthäälega võeti vastu
Mustvee valla 2021. aasta eelarve
• 17 poolthäälega võeti vastu
otsus Mustvee valla teenetemärgi
andmine Külli Mustale ja Maris
Lahele
• Otsustati Avinurme relvakollektsioon otsustuskorras võõrandada tasuta Jõgewa Militaarmuuseumile
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmine Avinurme alevik, Võidu
tn 2 Avinurme keskväljaku ja bussiootepaviljoni rajamise eesmärgil
• Otsustati eluruumi alaliste
kulude piirmäärade kehtestamine
Mustvee vallas
• Otsus Lohusuu Kooli ümberkorraldamise kohta jäi vallavolikogus vastu võtmata
• Otsus Peipsi Gümnaasiumi
ümberkorraldamise kohta jäi vallavolikogus vastu võtmata
• Vallavalitsuse ettepanekul
võeti Avinurme Gümnaasiumi
ümberkorraldamise eelnõu tagasi
• Kinnitati revisjonikomisjoni
2021. aasta tööplaan
• Kinnitati kultuurikomisjoni,
sotsiaalkomisjoni ja arengu- ja
eelarvekomisjoni tööplaanid 2021.
aastaks
• Kuulati revisjonikomisjoni
aruannet 2020. aasta tööst
• Kinnitati Mustvee Vallavolikogu 2021. aasta istungite ajakava
• Vallavanem A. Lainjärv andis
ülevaate 2020.aastal tehtust
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 23. veebruaril
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Vallavalitsuses 7. jaanuaril
• Otsustati puuetega inimeste
eluasemete füüsiline kohandamine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 24.09.2020 korralduse nr 623
„Tugiisikuteenuse rahastamine“
muutmine
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Otsustati katastriüksuste lähiaadressi muutmine
• Otsustati hoonestusõiguse
seadmise võimalikkus ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Kooli tn
1 kinnistule olemasoleva elamu
lammutamiseks ning uue kuni
2-korruselise elamu püstitamiseks
• Väljastati ehitusload Vilusi
külas Tehnopargi kinnistule olemasoleva töökoja juurdeehituseks
ja Voore külas Tuule, Taeva, Vikerkaare, Töörõõmu, Vihmapiisa,
Pikse, Äikese, Tormi, Rahe, Lume
ja Mäeotsa kinnistule kuni 50kW
päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks ja selle ühendamiseks
liitumispunktiga Elektrilevi OÜ
võrguga.
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
Vallavalitsuses 14. jaanuaril
• Otsustati tugiteenuste määramine ja rahastamine
• Otsustati eluruumi alaliste
kulude piirmäärade kehtestamine
Mustvee vallas eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati jäätmevaldajate tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Otsustati nõusoleku andmine
jäätmeveosageduste muutmiseks

• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluse rahuldamata jätmine
• Otsustati katastriüksuste lähiaadresside muutmine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 03.12.2020 korralduse nr 823
“Tähtaja määramine” muutmine
• Otsustati Mustvee valla 2021.
aasta huvihariduse ja huvitegevuse
kava kinnitamine
• Otsustati huvihariduse kuluhüvitiste määramine
• Otsustati Sihtasutuse Kalevipoja Koda nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogusse uue
liikme määramine

seadmine eelnõu esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati Maa riigi omandisse
jätmiseks arvamuste andmine
• Otsustati katastriüksuste lähiaadresside muutmine
• Otsustati nõusoleku andmine
katastriüksuse jagamiseks
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Otsustati haridusvõrgu ümberkorraldamise otsuste eelnõud
esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati vallavara tasuta võõrandamise otsuse eelnõu esitada
vallavolikogule vastuvõtmiseks

Vallavalitsuses 19. jaanuaril
• Otsustati Mustvee valla 2021.
aasta eelarve vastuvõtmine eelnõu esitada vallavolikogule vastu
võtmiseks

Vallavalitsuses 25. jaanuaril
• Kinnitati valla tegevusplaan
koroonaviiruse leviku peatamiseks
vallas

Vallavalitsuses 21. jaanuaril
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Otsustati nõusoleku andmine
jäätmeveosageduste muutmiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahutite kasutamine
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluse rahuldamata jätmine
• Väljastati kasutusload Kalmakülas Ranna-Piilsi kinnistule
paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks, Võtikvere külas Torma prügila kinnistule paigaldatud
päikeseelektrijaama kasutamiseks,
Kääpa külas Hoole kinnistule
paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Otsustati hoonestusõiguse

Vallavalitsuses 28. jaanuaril
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
• Otsustati tugiisikuteenuse
määramine
• Kinnitati Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon
• Otsustati Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade ja
toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluste rahuldamata jätmine
• Otsustati jäätmevaldajate
vabastamine korraldamine jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Otsustati piirangute kehtestamine valla haldusterritooriumil

Kultuuritee Muuseumite
kuu ja palju muud põnevat
Kalevipoja Kojas
Kultuuritee ühendab peamiselt
Jõgevamaa põnevaid paiku ja
veebruaris on võetud plaani meie
muuseumite tutvustamine. Kalevipoja Koda asub ka Kultuuriteel
ja seega on ka meie juures kogu
veebruari kuu toimumas väga
vahvaid tegevusi.
Kõigepealt ütlen saladuskatte
all, et kasutage veebruari kuus
muuseumisse tulles salasõna „kultuuritee“ ja saate 20% piletid
soodsamalt. Lisaks on meil terve
kuu ajutiste näituste ruumis võimalik näha Kärr&Surr lipukettide
näitust, mida saab tulla uudistama
täitsa tasuta. Ja seal saab teha
ka fotosid lipukettide, mõõga ja
pildiraamiga. Ära jäta võimalust
kasutamata.
16.02 kell 16 tähistame vastlapäeva ja sel puhul ootab kõiki
Tamme ratsatalu saanisõit, pika
liu laskmine ja erinevad mängud.
Plaanis on ka hernesupp ja vastlakuklid nagu vastlatrallile kohane.
Vaheajal on meil igaks päevaks
midagi erilist plaanis.
23.02 kell 12, 14 ja 16 muuseumikülastajatele giiditeenus tasuta
24.02 oleme ka terve päev lahti!
Kell 12 tulealtari juures EV103
tähistamiseks tule süütamine,
ühine kruubipudru söömine ja
teejoomine. Ja peale seda saavad
kõik huvilised vaadata lühifilmi
„Kalevipoeg“ muuseumi konverentsiruumis.
Kell 14 ja 16 on muuseumi
külastajatele tasuta töötuba: sinimustvalge kaheksakanna rinnamärgi valmistamine.
25.02 kõigile muuseumi külastajatele lisaks võimalus lahendada
töölehti, panna puslesid kokku,
osaleda viktoriinis.
26.02 16.30–19 uisudisko muuseumi kõrval. Kindlasti saab ka
midagi kõhtu pista, kui kõht tüh-

jaks läheb.
27.02 kell 12, 14 ja 16 muuseumikülastajatele tasuta töötuba
– Kalevipoja järjehoidja valmistamine.
Laupäeva, 27.02. õhtul kell
18–21 toimub Kalevipoja muuseumis Mustvee valla elanikele
Kultuuritee muuseumiõhtu. Need
kolm tundi saab salasõna „Mustvee
valla elanik“ alusel iga meie vallas
elav inimene muuseumisse tasuta.
Järgime ohutusreegleid ehk kanname maski, desinfitseerime käsi
ja hoiame distantsi.
28.02 kell 12, 14 ja 16 muuseumikülastajatele tasuta töötuba
– siili valmistamine.
Kogu kuu on teid ootamas kelgumägi, mänguhoov ja valgustatud
uisuväljak. Jätkuvalt teeme ettetellimisel ka Siili talvemaad. Seda
seni kuni talve jätkub.
Kui soovid tähistada oma sünnipäeva, siis oled kindlasti meie
juurde oodatud. Praegusel ajal
on turvalisem pidutseda õues ja
selleks on meil kõik tingimused
loodud. Meil on õuegrill, lauadpingid-pakud. Saab kelgutada,
uisutada, talvemaad teha, mänguhoovis hullata. Täpsema info
saamiseks ja aja broneerimiseks
helista 528 9500 (Annika) või
kirjuta annika@kalevipojakoda.ee.
Kui soovid teha siiski pidu siseruumides, siis saab ka nii. Pakume
võimalust pidada sünnipäeva muuseumis. Seda saab teha nii päeval
kui ka õhtul, kui muuseum on juba
teistele külalistele suletud. Privaatne giidituur just teie seltskonnale,
soovi korral Põrgu retk, mõni tore
töötuba jne. Saame programmi
kohandada igale vanusele.
Head muuseumite kuud!
Annika Oras,
SA Kalevipoja Koja juhatuse
liige

vase karantiini lõppemisel läbida
SARS-CoV-2 testimine, et avastada
võimalik asümptomaatiline haigestumine.
Teavitage esimesel võimalusel
oma perearsti enda kokkupuutest
COVID-19 haigestunuga. Terviseseisundi halvenemisel teavitage
taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.
Siin on käitumisjuhised
10-päevaseks jälgimisperioodiks:
1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust
2. Ärge lahkuge oma kodust või
viibimiskohast:
2.1 v.a igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks;
2.2 v.a arsti kutsel raviasutuse
visiidiks;

2.3 v.a teiste isikutega täielikku
kontakti vältides õues (pargis,
metsas jne) viibimiseks;
2.4 v.a kui 10 päeva pärast
Terviseameti poolt tuvastatud lähikontakti tehtud SARS-CoV-2 PCR
analüüsi tulemus on negatiivne;
Haigustunnuste ilmnemisel
palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega
perearsti vastuvõtule, vaid esmalt
küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste
ilmnemisel või tervisliku seisundi
halvenemisel palume kindlasti
teavitada ka Terviseametit.
Koroonaviiruse alane lisainfo
on leitav Terviseameti leheküljelt
www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

тестирование на SARS-CoV-2 по
истечению 10-дневного карантинного периода для выявления
возможного бессимптомного заболевания.
При первой возможности сообщите своему семейному врачу
о тесном контакте с больным
COVID-19. При ухудшении самочувствия сообщите об этом
семейному врачу и следуйте его
дальнейшим инструкциям.
Предоставляем инструкцию по
поведению на 10-дневный период
наблюдения:
1. Воспользуйтесь дистанционной работой и обучением.
2. Не выходите из дома или места
проживания, за исключением:
2.1
необходимости приобретения необходимого для повседневной жизни;
2.2
посещения медицинского учреждения по приглашению

врача;
2.3
пребывания на открытом
воздухе (в парке, в лесу и т. д.), избегая контакта с другими людьми;
2.4
если результат теста
SARS-CoV-2 PCR, сданный через
10 дней после выявленного Департаментом здоровья тесного
контакта с заболевшим оказался
отрицательным.
При появлении симптомов болезни просим не идти самим в
отделение экстренной медицины
или на прием к семейному врачу,
а сначала по телефону запросить
рекомендации по лечению. При
появлении симптомов болезни или
ухудшении состояния здоровья
просим обязательно оповестить
об этом и Департамент здоровья.
Дополнительную информацию
о коронавирусе вы найдете на
сайте Департамента здоровья www.
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Mida teada koroonaviirusest ja selle ennetamisest
• Koroonaviirus levib piisknakkuse kaudu
• Koroonaviirus põhjustab haigust, mille nimi on COVID-19 ja
mida igapäevases keeles kutsume
koroonaviiruseks
• Koroonaviirus levib silmale
nähtamatute piiskadega, mida nakatunud inimene levitab hingates,
rääkides, köhides või aevastades,
samuti levib viirus pindade kaudu,
mida nakatunud inimene on puudutanud või millele on nakkusega
piisakesed sattunud
• Viirusosakesed võivad suletud ruumis lennata kuni 2 meetri
kaugusele. Toatemperatuuril säilib
viirus kuni 4–5 päeva.
• Koroonaviirus on väga nakkav,
iga koroonaviirusega nakatunud
inimene nakatab keskmiselt 2

inimest. Mida rohkem nakatunud
inimene teiste inimestega kokku
puutub, seda tõenäolisemalt ja
rohkem ta teisi nakatab
• Koroonaviiruse kõige levinumad tunnused on palavik, köha ja
hingamisraskused. Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige
sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest: peavalu, haistmismeelte kadu, ninakinnisus,
köha, väsimus, lihasvalu, nohu,
maitsemeelte kadu, kurguvalu, palavik. Võib olla nakatunud ka nii,
et sümptomid on kerged või neid
pole üldse ja inimene ise tunneb
end täiesti tervena.
• Kui Sul on palavik, köha,
hingamisraskused või kurguvalu,
otsi varakult abi ja helista oma
perearstile

• Koroonaviiruse sümptomid
avalduvad 2–14 päeva jooksul
• Viiruse peiteperiood on umbes
2–14 päeva.
• Koroonaviirusesse haigestunud inimene on nakkusohtlik kuni
14 päeva pärast sümptomite tekkimist. Seetõttu tuleb kodus püsida
14 päeva pärast haigusnähtude
tekkimist. Sel ajal kodust ei tohi
väljas käia. Seda ka siis, kui kõik
haigusnähud kiiremini kaovad.
Kodus püsimine aitab ennetada
haiguse levimist.
• Avalikes kohtades nagu ühistranspordis, poodides, kaubanduskeskustes tuleb kanda maski või
katta nina ja suu
• Maskiga kaitsed mitte ennast,
vaid teisi inimesi – maski kandmine aitab vähendada võimalust,

et köhides või aevastades jõuab
piisknakkus teiste inimesteni.

Что нужно знать о коронавирусе и его предотвращении
• Коронавирус распространяется
воздушно-капельным путем.
• Коронавирус вызывает болезнь,
которая называется COVID-19,
которую в повседневной речи называют коронавирусом.
• Коронавирус распространяется невидимыми глазу каплями,
которые заразившийся человек
распространяет при дыхании, говорении, кашляя или чихая, вирус
также распространяется через поверхности, которых заразившийся
человек касался, или на которые
попали капли с инфекцией.
• В закрытом помещении вирусные частицы могут разлетаться
на расстояние до 2 метров. При
комнатной температуре вирус сохраняется до 4-5 дней.
• Коронавирус очень заразен,
каждый человек, заразившийся

коровирусом, заражает, в среднем,
2 человек. Чем больше заражённый
человек соприкасается с другими
людьми, тем вероятнее и тем больше он других заражает.
• Самыми распространенными
симптомами коронавируса являются температура, кашель и затрудненное дыхание. У человека,
заразившегося коронавирусом,
чаще всего встречается один или
несколько следующих симптомов:
головная боль, потеря обоняния,
нос заложен, кашель, усталость,
мышечная боль, насморк, исчезновение вкусовых ощущений,
боль в горле, температура. Можно
заразиться и так, что симптомы
легкие или отсутствуют вовсе, и
человек чувствует себя совершенно
здоровым.
• Если у вас температура, кашель,
затрудненное дыхание или болит
горло, то сразу обращайтесь за

помощью и позвоните своему семейному врачу.
• Симптомы коронавируса проявляются в течение 2-14 дней.
• Инкубационный период вируса
составляет порядка 2-14 дней.
• Заразившийся коронавирусом
человек заразен в течение до 14
дней с возникновения симптомов.
Поэтому дома нужно находиться
14 дней со дня возникновения
признаков болезни. Выходить из
дома в это время нельзя, даже в
случае, если симптомы болезни
исчезнут быстрее. Пребывание
дома поможет предотвратить распространение болезни.
•
В общественных местах,
общественном транспорте, магазине, торговых центрах нужно носить
маску или закрывать нос и рот.
•
Маской вы защитите не
себя, а других людей – ношение
маски снижает опасность, что при

кашле или чихании капельная инфекция дойдет до других.

Juhis COVID-19 haige lähikontaktsele
Terviseameti andmetel on teil
olnud lähikontakt isikuga, kellel
on laboratoorselt ja/või arsti kinnitatud koroonaviirus SARS-CoV-2.
Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad
jääma koju eneseisolatsiooni.
Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist palume
Teil viibida kodus 10 päeva alates
lähikontaktist ning jälgida oma
tervislikku seisundit.
Kuigi testimine ei ole kohustuslik, on Terviseameti soovitus
lähikontaktsetel 10-kalendripäe-

Руководство для лиц, находившихся в тесном контакте с
заражённым COVID-19
По данным Департамента здоровья, у вас был тесный контакт с
человеком, у которого подтвержден лабораторно и /или врачом
коронавирус SARS-CoV-2.
Все люди, находившиеся в тесном контакте с больным, должны
оставаться дома в самоизоляции.
С учетом длительности инкубационного периода инфекционного
заболевания COVID-19 просим вас
оставаться дома в течение 10 дней
со дня последнего тесного контакта
с заболевшим и следить за состоянием своего здоровья.
Хотя тестирование не обязательно, Департамент здоровья
рекомендует контактным пройти
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Hoonete katuseid tuleb regulaarselt jääst ja lumest puhastada
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) tuletab hooneomanikele meelde, et katustelt
langevad lumi ja jää on ohtlikud
nii katuste all liiklejaile kui varale,
näiteks autodele. Oht suureneb
veelgi sulailmadega, mil jää ja lumi
hakkavad katustelt alla libisema.
Võimaliku ohu puhul tuleb piirata
inimeste ligipääsu räästa alusele
alale ning puhastada koheselt nii
katus kui ka räästad.
TTJA paneb südamele, et katuseräästad peavad olema ohutud
igal ajahetkel. Majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil
katusele kogunevat lume ja jää
seisukorda. Kaasomandi puhul
vastutavad omanikud ühiselt, ning
nii lumi kui jää tuleb õigeaegselt ja
korrektselt eemaldada.
“Ohu puhul tuleb lumi ja jää

kõrvaldada viivitamatult ja esimesel võimalusel – ei piisa pelgalt
sellest, et seatakse tokid koos
piirdelindiga üles ja oodatakse,
et lumi ise alla kukub,” märkis
TTJA ehitusosakonna juhataja Kati
Tamtik. Lisaks lindiga piiramisele
peab omanik tekitama olukorra, et
ohutsoonist arusaamine on üheselt
mõistetav, ka näiteks laste puhul,
ning inimestel puudub võimalus
kogemata ohutsooni sattuda. Kui
inimene saab piiretele ja ohutuslindile vaatamata ohutsoonis
katuselt langeva lume või jääga
viga, siis vastutab õnnetuse eest
hoone omanik.
Samuti ohustab liigne lumekoormus teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste
osasid (varjualused, varikatused,
karniisid), lameda katusega või

väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid
amortiseerunud ehitisi. Lisaks
tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse
ning sadevee äravoolutorudesse
ja -lehtritesse, kuna see võib
kahjustada sadeveesüsteeme ning
takistada katuselt lumesulamise
vee ärajuhtimist.
Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud
ning märgunud lume kaal on
tunduvalt suurem värske lumekihi
kaalust. Arvestama peab ka hoonete projekteerimisel ette nähtud
võimalikke lisakoormusi. Üleliigne
lumi tuleb katustelt eemaldada ja
paralleelselt jälgida, et see ei tekita
ajutist lisakoormust (nt ajal, mil
enne lume alla viskamist kogutak-

se lumi kokku ühte katuse serva).
Lume ja jää eemaldamisel soovitame järgida järgmisi nõudeid:
• katusel liikudes tuleb kasutada
turvavarustust ning end kindlalt
konstruktsiooni külge kinnitada;
• kui hoone omanikul puudub
nõuetekohane turvavarustus ja
muud tööohutuse tagamiseks
vajalikud vahendid, siis tellida
katuse lumekoristustööd sellele
spetsialiseerunud ettevõttelt;
• katusele minnes arvestada
ilmastikutingimustega, sest jää,
tugev lumesadu ja tuul võivad
alla kukkumise riski oluliselt suurendada;
• lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale osale,
kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone madalamale osale ning
põhjustada selle varingut;

• kui lund visatakse inimeste
ja sõidukite liikumistsooni, tuleb
eelnevalt piirata inimeste ligipääs
antud tsooni;
• ohutuks liikumiseks on soovitav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid;
• lume ja jää katuselt varisemise
takistamiseks paigaldada katusele
lumetõke;
• lume ja jää sulatamisel vältida
keemilisi aineid ja tehnoloogiaid,
mis võivad kahjustada katusekatet või sadeveesüsteeme, samuti
vältida jää lõhkumisel teravaid
esemeid, mis võivad katusekatet
vigastada;
• lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle
katte lõhkumist;

Ehitise omaniku kohustuste eiramisel võib füüsilist isikut karistada
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut rahatrahviga
kuni 32 000 eurot. Hoonetel oleva
lume ja jää ohutus on heakorraküsimus ja seda kontrollivad
kohalikud omavalitsused. Varalise
kahju tekkimisel vastutab omanik
tsiviilkorras, teisele inimesele
tervisekahjustuse põhjustamisel
võib järgneda omaniku vastutus
karistusseadustiku alusel.
Ohutut talve jätku!
Aap Andreas Rebas,
Tarbijakaitse ja tehnilise
järelevalve ameti
kommunikatsiooni
peaspetsialist

Крыши зданий необходимо регулярно очищать от льда и снега
Департамент защиты прав
потребителей и технического
надзора (TTJA) напоминает владельцам зданий, что снег и лед,
падающие с крыш, опасны как
для участников дорожного движения, так и для собственности,
например, автомобилей. Опасность усугубляется в оттепели,
когда лед и снег начинают таять
и соскальзывать с крыш. В случае
возникновения потенциальной
опасности доступ пешеходов к
территории под карнизом должен быть ограничен, а крыша и
карниз должны быть немедленно
очищены.
TTJA подчеркивает, что карнизы должны быть безопасными
всегда. Домовладелец обязан
следить за состоянием снега и
льда, который накапливается на
крыше в период снегопадов. В
случае совместной собственности владельцы несут солидарную
ответственность, и снег со льдом
должны быть удалены своевре-

менно и правильно.
«В случае опасности снег и лед
необходимо удалить немедленно
и как можно скорее – недостаточно только ограждать территорию
под карнизами стойками и лентами и ждать, пока снег не упадет
самостоятельно», - сказала Кати
Тамтик, руководитель строительного отдела TTJA. Помимо
установки ограждений, владелец
должен создать ситуацию, в которой обозначение опасной зоны
будет однозначно понятным, в
том числе для детей, и у людей
не будет возможности случайно
попасть в опасную зону. Если
человек, в результате падения
снега или льда с крыши, получил
травму в опасной зоне, несмотря
на ограждения и предохранительную ленту, ответственность
за несчастный случай несет собственник здания.
Чрезмерная нагрузка на крышу
также опасна для легких построек или частей построек со
стальными и деревянными кон-

струкциями (навесы, карнизы),
для зданий с плоской крышей
или пологим скатом крыши (автозаправочные станции, спортивные сооружения, ангары,
эстакады) и старых изношенных
зданий. Необходимо также избегать скопления снега и льда в
водосточных желобах, трубах и
воронках ливневой канализации,
так как это может привести к
повреждению систем ливневой
канализации и помешать отводу
талой воды с крыши.
При оценке снеговой нагрузки
следует учесть, что вес застоявшегося и мокрого снега значительно превышает вес свежего
снега. Необходимо учитывать
также возможные дополнительные нагрузки, предусмотренные
на этапе проектирования зданий.
Излишки снега нужно удалять с
крыш, и одновременно следить
за тем, чтобы они не создавали
временной дополнительной нагрузки (например, когда снег собирается на одном краю крыши

перед сбрасыванием его вниз).
При удалении снега и льда рекомендуем соблюдать следующие
требования:
• при перемещении по крыше необходимо использовать
средства безопасности, надежно
крепиться к конструкции;
• если у собственника здания
нет надлежащих средств защиты
и других средств, необходимых
для обеспечения безопасности
труда, то работы по уборке снега
на крыше необходимо заказать
у специализированного предприятия;
• при выходе на крышу нужно
учитывать погодные условия, так
как лед, сильный снегопад и ветер могут значительно повысить
риск падения;
• снег нельзя сбрасывать с
верхней части здания на нижнюю, так как это может создать
чрезмерную нагрузку на нижнюю часть здания и вызвать ее
обрушение;

Lohusuu Kooli sulgemise eelnõu ei
läinud volikogus läbi
Jaanuari lõpus toimus volikogu
istung, mida kõik juba pikka aega
ootasid – arutluse all oli haridusvõrgu korrastamise eelnõu, mille
kohaselt oleks Lohusuu Koolile
jäänud see õppeaasta viimaseks.
Lohusuu piirkonna rõõmuks see
siiski nii ei läinud ja volikogu
tegi otsuse, et Lohusuu Kooli ei
suleta. Suur aitäh kõigile volikogu
liikmetele, kes hääletasid meie
kooli hoidmise poolt! Kool on iga
maapiirkonna jaoks ülioluline
ning on vajalik nii elu elavdajana,
töökohtade mõttes kui ka üldises
plaanis maapiirkonnas elu säilitamiseks. Olles ise ligi kolm aastat
tagasi kolinud Lohusuusse, ei ole
ma sugugi kindel, et oleksime
siia tulnud ka siis, kui lähedal ei
oleks olnud kooli ja lasteaeda ning
kindlasti on see oluline argument
ka paljudele teistele, kes võivad
kaaluda ükskõik millisesse maapiirkonda kolimist. Seega ei ole
võimalik väita, et kooli sulgemisest
tuleb ainult rahaline kokkuhoid ja
kõik võidavad – tuleb põhjalikult
kaaluda ka muid selle otsusega
kaasnevaid sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte, et kooli sulgemisotsus ei viiks lõpuks vallast välja
rohkem inimesi ja maksutulu, kui
sulgemisest raha võidetakse.
Mis aga puutub antud koosolekusse, kus oli arutluse all Lohusuu
kooli sulgemine, siis tekitas eelnõu
sellisel kujul volikogusse jõudmine
Lohusuu piirkonna elanikes üsna

palju pahameelt. Esiteks oleks kooli sulgemise otsus läinud vastuollu
valdade ühinemislepinguga, mille
kohaselt 4 aasta jooksul haridusvõrk säilib ning elanikel oli teadmine, et vähemalt 4 aastat on meie
kool alles. Teiseks on Lohusuu
piirkonna inimesed korduvalt nii
avalikel koosolekutel, kirjalikult,
hariduskomsjonis kui koosolekutel
arvamust avaldanud ja kogunud
sadu allkirju Lohusuu Kooli toetuseks, kuid piirkonnas elavate
inimeste arvamusele vaadatakse
järjekindlalt läbi sõrmede ja ettepanekuid ei arvestata. Kui Lohusuu
inimestel on ilmselge soov, et kool
ükskõik mil kujul püsiks, siis miks
ei olnud toodud sulgemisele mitte
ühtegi alternatiivi? Volikogus öeldi
minu suureks hämmastuseks otse
välja, et Lohusuu Kooli hoolekogu
ei ole teinud mitte ühtegi ettepanekut, ometigi see nii ei ole. Seadusest tulenevalt ei ole võimalik
kooli ilma hoolekogu ametliku
arvamuseta ümber korraldada
ning 09.12 saatis Lohusuu Kooli
hoolekogu esimees ametliku kirja
oma arvamuse ja ettepanekutega
nii vallavanemale kui volikogu esimehele – palun volikogu liikmetel
nende dokumentidega tutvuda,
enne kui võtta avalikult sõna, et
Lohusuu poolt pole ühtegi ettepanekut tulnud. Samuti saatis oma
arvamuse Lohusuu kogukonnakogu, kes oli kooli sulgemise vastu
ning hariduskomisjoni kuuluv

Triinu Dressel väljendas komisjoni
koosolekutel korduvalt, et tema
sellise otsuse poolt olla ei saa. Miks
ei kajastu meie piirkonna inimeste
ja institutsioonide arvamus mitte
kuskil ja raiutakse järjekindlalt,
et ettepanekuid ei ole ja kõik on
kooli sulgemise poolt? See on
eriti muserdav, kuna selline info
tuleb vallavalitsuse ja volikogu
liikmetelt ning ka sotsiaalmeedias
ja ajakirjanduses jääb mulje, nagu
oleks Lohusuu Kool ainuke murekoht meie valla haridusmaastikul
ning kui Lohusuu Kool sulgeda, siis
kõik teised sellest ainult võidavad.
Kurb on see, et ei vaadata valda kui
tervikut ja igaüks arvab, et teisele
„ära pannes” tema oma kodukant
sellest võidab. See tekitab muret,
et mis saab väiksematest piirkondadest ja küladest siis, kui tulevad
uued valimised ja igast piirkonnast
ei ole võrdselt esindajaid.
Samuti on murettekitav, et
aastatepikkune hirmutamine on
viinud Lohusuu Koolist mitmed
lapsed ja uusi lapsi meile ei tooda,
sest ebakindlus kooli püsimise osas
levib laialdaselt. Mures oma tuleviku pärast on nii lapsed, lapsevanemad kui kooli töötajad ning keegi
pole ammu saanud rahus tööd
teha, muretsemata, mis saab edasi. Kes võtab selle eest vastutuse?
Senisest hirmutamispoliitikast on
vald ainult kaotanud ning kaotab
veelgi, kui ei vaadata ümber tervet
strateegiat, kuidas me oma inimes-

tesse suhtume. Idee, et hoiame
raha kokku, mängib valusalt kätte,
kui kolivad ära veel need vähesedki elanikud, sest tuntakse, et
nendega ei arvestata ega hoolita,
vaid ainus eesmärk on kokkuhoid.
Kokkuhoid kelle või mille nimel?
Pigem tuleks suunata energiat sellesse, kuidas muuta olemasolevat
taristut atraktiivsemaks, kuidas
meelitada igasse valla piirkonda
uusi peresid ning töötada välja
strateegia, kuidas valda tuleks uusi
elanikke, selle asemel, et olemasolevaid ära ajada. Ilmselgelt senine
üksteisele kaigaste kodaratesse
loopimine edu toonud ei ole, õppigem siis oma vigadest ja hakakem
ometi koostööd tegema, nii vald
oma inimestega kui asutused ja
piirkonnad omavahel, sest vaid nii
on võimalik praegusest usalduskriisist välja tulla ja kogu vallale
tulevik luua. Ka hiljuti avaldatud
Mustvee valla rahulolu uuringust
selgus, et on aeg muuta senist
suhtumist ja kaasata koostöösse
ka kogukonnad.
Veelkord suur tänu kõigile, kes
hääletasid Lohusuu kooli sulgemise eelnõu vastu – te andiste
oma panuse Lohusuu piirkonna
püsimisele.
Kadri Jaska,
Lohusuu Kooli hoolekogu
esimees

• если снег сбрасывается в зону
движения людей и автомобилей,
то заранее должен быть ограничен доступ участников дорожного движения на территорию;
• для безопасного передвижения на крыше рекомендуется
установить мостики и лестницы;
• установите на крышу снежный барьер, чтобы избежать
обрушения снега и льда с крыши;
• при размораживании снега
и льда избегать использования
химических веществ и технологий, которые могут повредить
кровельное покрытие или водосточные системы, при рубке льда
избегать использования острых
инструментов, которые могут
повредить кровельное покрытие;
• при механическом удалении
снега и льда использовать соответствующие средства, чтобы не
сломать крышу или ее покрытие,
которое может стать хрупким от
мороза.
Несоблюдение обязательств
собственником здания может

повлечь наложение штрафа в
размере до 300 штрафных единиц для физического лица и до
32 000 евро для юридического
лица. Безопасность передвижения рядом со зданиями зимой
является вопросом общественного порядка и контролируется
местными органами власти. При
возникновении имущественного
ущерба собственник несет ответственность в порядке гражданского судопроизводства; если
другому лицу причиняется вред
здоровью, то собственник может
понести ответственность в соответствии с Пенитенциарным
кодексом.
Безопасного продолжения
зимы!
Аап Андреас Ребас
гл. специалист коммуникации
Департамент защиты прав
потребителей и технического
надзора

Kultuurikomisjoni tööst
On väga raske teha kirjatükki,
kui lõppenud aasta tõi kultuuritööle mitmeid proovikive.
Ometi selgus valla poolt tellitud
rahulolu uuringust, et meie rahvas
on valla kultuurieluga väga rahul.
Minul kultuurikomisjoni esimehena oli seda suur rõõm lugeda.
Oleme oma komisjoniga üritanud
anda ka oma väikese panuse meie
kultuurielu parandamisse. Mõne
sõnaga siinkohal meie eelmise
aasta suurematest õnnestumistest.
Aasta alguses valmistasime ette
koostöös valla juristiga „Mustvee
valla kaunis kodu“ korraldamise
juhendi, mis vallavalitsuses ka kinnitati. Peamiseks uuenduseks selles
oli, et tegime ettepaneku kauneid
kodusid valida augustikuus, kus
aiad eriti lopsakad. Autasu majamärgi näol antakse üle vabariigi
aastapäeva üritusel veebruarikuus.
Sel aastal peame kahjuks selle
ürituse edasi lükkama, aga autasud
üle andmata kindlasti ei jää.
On suur heameel tõdeda, et
meie ettepanekul said ühtlustatud
valla ringijuhtide töötasud, mis
olid piirkonniti väga erinevad. Hea
meel on, et meie vallas hinnatakse
ringijuhtide tööd ja osatakse neid
inimesi hoida. Aitäh!
Valla kultuuritöötajad olid palutud komisjoni koosolekule, kus siis
arutati ühiselt nii rõõme kui muresid. Sellised kokkusaamised on
tegelikult väga vajalikud ja saame
ennast tunda ühtse meeskonnana.
Komisjoni poolt esitati meie valla tublisid inimesi tunnustamiseks:
Jõgevamaa aasta isa, MTÜde tun-

nustamine, Eesti Kultuurkapitali
Jõgevamaa ekspertgrupp, Mustvee valla teenetemärgid. Kutsun
siinkohal ka vallaelanikke tublisid
tegijaid märkama ja esitama.
Möödunud aastast on meelde
veel jäänud Ulvi Naisteühenduse
tublid tegemised ja külaskäik nende juurde, Lohusuu muuseumituba
ja Elle Vaheri suur töö, Logovesti
juubel ja nende uue maja külastamine ja palju veel. Komisjoni
laual oli veel teemasid ja kõigil
on võimalus tutvuda komisjoni
protokollidega, mis on üleval valla
kodulehel asuvas dokumendiregistris.
Oma piirkonna asjadega on väga
hästi kursis ka meie komisjoni liikmed Andri Plato, Verner Mölder,
Sirle Tomson, Valentina Jazõkova,
Anu Ots. Meeldiv on koostöö aseesimees Aivar Altmäega.
Teretulnud on, et pöördute
nende inimeste poole, et kultuuriteemad ikka meieni jõuaksid.
Selle aasta jaanuarikuu komisjonis vaatasime üle 2021. aasta
eelarve projekti. Vaatamata möödunud raskele aastale ja teadmatusele uue ees, kultuurivaldkonnale
liiga ei ole tehtud.
Usun, et meid on ees ootamas
vahva kultuurisuvi, iga piirkond
ikka oma näo ja tegemistega.
Olgem ikka positiivselt negatiivsed!
Laidi Zalekešina,
vallavolikogu
kultuurikomisjoni esimees
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Maadlejate saavutused
Tubli õppimise kõrvalt on kaks
Mustvee koolis õppivat venda
saavutanud 2020. aastal suurepäraseid tulemusi maadluses.
Mario Aganitš, kes õpib 4. klassis,
võitis 2020. aastal 1. koha kolmel
turniiril (Vilnius Open, Presidendi
karikaturniiridel Tapal ja Rakveres). Peale selle võitis ta kaks
hõbemedalit ja ühe pronksmedali
erinevatel üleriigilistel maadlusturniiridel Pärnus, Tallinnas ja

Viljandis.
Vincent Laurent Aganitš, meie
2. klassi õpilane, võitis 1. koha
üleriigilise tähtsusega Vooremaa
turniiril Jõgeval ja lisaks võitis ta
veel kaks pronksmedalit erinevatelt maadlusturniiridelt Tallinnas
ja Valgas.
Tunneme koolis poiste üle uhkust ja soovime vanematele jaksu
poegade sportlasteekonnal toetamiseks.

Tворческий урок в Пейпси гимназии
15 января в Пейпси гимназии
прошёл открытый творческий
урок “Старый новый год” для
учеников 1–4 классов.
На этом мероприятии ребята

пели, танцевали, разгадывали
загадки и узнали некоторую
информацию о погодных приметах.

Lohusuu uisuväljak
Lohusuu kooli juures on juba mitu nädalat võimalik kasutada
uisuväljakut. Õpilased ja ka lapsevanemad on juba võimalust
kasutanud. Lohusuu kool soovib koos oma õpilaste ja lapsevanematega tänada teid, uisuväljaku tegijaid: Tarmo Tomson, Aivar
Altmäe, Avo Kask ning teisi abilisi.
Tulge kõik uisutama!
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ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
16. VEEBRUAR – 11. MÄRTS
16.02 kell 15
16.02 kell 16
17.02 kell 19
18.02 kell 10–13
24.02 kell 8.

vastlapäeva matk Kaevussaarde Avinurmes
vastlapäeva tähistamine Kääpal
film „Martin Eden“ Avinurme kultuurikeskus
doonoripäev Avinurme kultuurikeskuses
EV 103 pidulik hommik
Mustvee kultuurikeskuse pargis
24.02 kell 7.30 EV 103 tähistamine
Avinurme kultuurikeskuse ees
24.02 kell 10
EV 103 pidulik hommik Kasepää rahvamaja ees
24.02 kell 12
tulealtari juures EV103 tähistamiseks tule
süütamine Kääpal
26.02 kell 16.30–19 uisudisko muuseumi kõrval Kääpal
27.02 kell 8
Kasepää Kala
27.02 kell 18– 21 Mustvee valla elanikele Kultuuritee
muuseumiõhtu Kalevipoja muuseumis
6.03 kell 14
Jääpidu Mustvee sadamas
11.03 kell 11
Mustvee Kultuurikeskus 60
1.–28.02
näitus „Pärandkultuur metsas“
Avinurme kultuurikeskus
1.–28.02
Kultuuritee muuseumite kuu
1.–26.02
Eesti Panga rändnäitused „Eesti raha margast
krooni“ ja „Euroraha“ Mustvee kultuurikeskus

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
LEONHART ELIO MÄESTU 14.01.2021
STERLING SINISALU
17.01.2021
REVON KALDMA
23.01.2021

Õnnitleme
veebruarikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
VALENTINA KARP
ANTONINA PRUSAKOVA
AADO SOOSAAR
HEINO KÜTT
ELLA LAURIMAA
SILVI ROSENBERG
JAAN VAINO
ELNA OTTERKLAU
ANDRIAN BAŠKIROV
MILVI MÄRTSIN
MEINHARD MAASING
ERNA VASK
OLGA DOMNINA
ELSA-ADELE TOOMING
HELMI TOOMING

75
75
75
75
75
80
80
80
85
85
90
91
92
95
100

Koostöökoda kutsub juhatuse
liikme kandidaate esitama
Jõgevamaa Koostöökoda, Euroopa Liidu Leaderi meetme raames tegutsev kohalik tegevusgrupp, valib peatselt endale uue
juhatuse. Koostöökoja liikmetelt oodatakse aktiivsust juhatuse
liikmekandidaatide üles seadmisel ning neid oodatakse ka piirkondlikel koosolekutel ning läheneval üldkoosolekul osalema.
Jõgevamaa Koostöökoda edendab Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi toel maaelu Jõgevamaal. Jõgevamaa
Leaderi tegevusgruppi kuulub omavalitsusi, ettevõtjaid ja kolmanda sektori esindajaid. Ühtekokku on liikmeid ligemale sada.
Jooksvaid tegevusi korraldavad 11-liikmeline juhatus ja nelja
töötajaga büroo. Juhatus valitakse koostöökoja liikmete seast
kolmeks aastaks.
Juhatuse uute liikmete kinnitamisele üldkoosoleku poolt
eelnevad piirkondlikud (Vooremaa, Peipsi ja Põltsamaa) koosolekud piirkonna juhatuse liikmete kandidaatide esitamiseks
üldkoosolekule. Piirkondlikud koosolekud korraldatakse seekord
elektrooniliselt.
„Leaderi tegevusgruppidel algab uus rahastusperiood ja selleks
töötame välja ka uue strateegia,“ ütles Jõgevamaa Koostöökoja
tegevjuht Jako Jaagu. „Strateegiast sõltub, millised meetmed
avatakse ja millised rahanumbrid neile taha tulevad. Kes praegu meie tegemistes aktiivselt kaasa löövad, saavad anda oma
panuse piirkonna arengu suunamisse. Kindlasti tuleb projektide
rahastamises mingeid muudatusi võrreldes varasemate rahastusperioodidega, näiteks tulevad eeldatavalt sisse kliima- ja
keskkonnateemad.“
Kahe varasema rahastusperioodi kestel on Jõgevamaa Koostöökoja egiidi all ellu viidud sadu projekte alates ettevõtluse
jaoks olulistest investeeringutest kuni sündmuste korraldamiseni. Et Leaderi põhimõtetesse kuulub koostöö tegemine, on
leitud paljude ettevõtmise juures uusi koostööpartnereid ja
mõttekaaslasi nii kodu- kui välismaal.
Täpsemat infot koostöökoja piirkondlike koosolekute ja
üldkoosoleku toimumise kohta saab Jõgevamaa Koostöökoja
kodulehelt www.jogevamaa.com.
JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA

Müüa küttepuid aasta
ringi koos kohaletoomisega, veokile laotult
5-–15m³. Kuivad 38, 50 cm
ja toored 30–50 cm.
Hinnad soodsad.
Kontakt +372 503 0311

Südamlik tänu
Mustvee vallavalitsuse kahele
abivalmis töötajale Janele ja
Janekile, kes aitasid ühel üksi
elaval pensionäril töökorda
seada õhksoojuspumba.
Tänulik Heljo Mustveest

22. märtsil alates kell 10
AVINURME
KULTUURIKESKUSES
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

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

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
PAUL MÖLDER
BERNHARD LIIS
ENDEL AMBOS
SERGEI KUDRJAVTSEV
MARIA LEPIK
JEKATERINA LUNINA
JUTA NÕMME
MAIMU SORGUS
GALINA POŽARSKAJA

28.08.1925 – 23.01.2021
26.01.1929 – 24.01.2021
03.07.1935 – 18.01.2021
23.01.1959 – 01.02.2021
07.02.1929 – 06.01.2021
03.12.1932 – 17.01.2021
18.03.1934 – 09.01.2021
20.05.1939 – 07.01.2021
05.08.1950 – 27.01.2021

