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Mustvee valla kaunid kodud on valitud
Kui loodus augustikuu sumedat
küpsust näitama hakkab, teeb oma
„ringi“ Mustvee valla kauni kodu
komisjon. Komisjoni liikmed ootavad seda ringsõitu alati väga, sest
meie inimeste ilumeel ja töökus
oma koduümbruste kaunistamisel
rõõmustab aasta aastalt üha enam.

Tõdesime jälle, kui kaunis kohas
me elame ja kuidas inimesed seda
rohkem väärtustavad ning aina
rohkem ilu enda ümber loovad.
Komisjon valib nominentide
hulgast parimad ja tunnustused
antakse kätte EV aastapäeva pidulikul üritusel veebruaris.

Mustvee valla Kaunis kodu
2021:
Tiina Tuur
Perekond Matso
Riin Tamm, Indrek Zalekešin
Perekond Jeršov
Perekond Leeben
Perekond Raiter

Fevrusja Guž
Kaunis ühiskondlik hoone:
Lohusuu Vabaajakeskus, Jõe tn 1
Aitäh esitajatele ja märkajatele!
Komisjoni nimel
Laidi Zalekešina

Avinurme on uue lasteaia projekteerimise ootel
Avinurme lasteaia hoolekogu on oma
koosolekutel viimased ca kolm aastat
hoidnud uue lasteaia ehitusteemat
stabiilselt üleval, kuid olukord sarnanes
„hüüdja häälele kõrbes“. Rühmaruumid, kus lapsed igapäevaselt viibivad on
päikselised ja rõõmsates värvitoonides,
mis oma kihtide ja piltidega varjavad
peagu seintes ja põrandates olevaid
pragusid ja nihkeid.
Suur oli heameel, kui Mustvee vallavalitsus valmistas ette volikogule
eelnõu, eraldamaks Avinurme lasteaiale 10 000 eurot uue lasteaiahoone
eskiisprojekti konkursi läbiviimiseks ja
Mustvee vallavolikogu ühehäälselt selle
eelnõu kinnitas. Plaanide kohaselt on
uue lasteaia hoone asukoht sama, kus

asub praegugi Avinurme lasteaed Naerulind. Meede, millest EL toetust taotleda käivitus esmakordselt eelmise aasta
detsembris. See toetusmeede on meie
vallale võimalus lasteaia vana hoone
lammutada ja uus liginullenergiahoone
ehitada. Eeldatavasti käivitub meetme
II voor 2022. aasta kevadel. Viimaste
nädalate konkreetsed arengud vallas
on loonud võimaluse jõuda uue lasteaia
projekteerimiseni ning loodame tarkusele ka uues volikogus ja vallavalitsuses,
et uus Avinurme lasteaed Naerulind
2023. aasta suvel valmis saab!
Mai Tooming,
Avinurme lasteaed Naerulind
hoolekogu liige,
Mustvee vallavalitsuse liige

koos toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate
elukohtadega.
25. septembril toimuval üleeestilisel Maal elamise päeval on
avatud külastuseks tunnustatud
Eestimaa aasta külad 2020. Meie
vallas on selliseks külaks Avinurme
kandi üheksa küla ja avatud oleme
selleks, et olla koos oma kogukonnaga ja soovime külalistele näidata
seda, mis on külaelus väärtuslik.
Avinurme kandi üheksas külas
on 25. septembril avatud külakohvik-õpitoad. Pakume nii kogu-

konnaliikmetele kui ka külalistele
vahvaid võimalusi õppida juurde
Avinurme piirkonda esindavaid
erinevaid oskusi.
Soovime tutvuda uute inimestega, aga nautida koosolemist ka
vanade sõpradega.
25. septembri kavas on nii mõndagi, et peatuda just Avinurme
piirkonna külades. Loe ja otsusta!
kell 10.00 Vadi – õpitoas valmistatakse kuldnokapuure;
10.00 Loovuse kodus Avinurme
pastoraadis on avatud savituba,
maalinäitus, keraamikapood;
11.00 Maetsma külaplatsil pee-

Kaarama, kes toimetab igapäevaselt Avinurme teenuskeskuse
sekretär-registripidajana. Valla
veebilehe info edastamiseks
palume kasutada meiliaadressi:
teated@mustvee.ee.
Pean oluliseks, et valla teenistujad oleks ühtses inforuumis ja
selleks toimub igal esmaspäeval
kell 10 infotund, kus kuulame,
mis eelmine nädal tehtud sai
ja mis nädala sees plaanis teha.
Üheks oluliseks teemaks on
tõusnud arengukava ja eelarvestrateegiaga seonduv. Need dokumendid on esimeseks lugemiseks
volikogule ette valmistatud ja
neisse kaasatakse läbi avalike
arutelude kogu vallarahvas.
Tuleme 20-28. septembril valla
erinevatesse piirkondadesse rahvaga arenguteemadel rääkima.
Loodan, et meie valla rahvas
mõistab nende dokumentide
olulisust, sest läbi nende korraldatakse valla elu järgmised
neli aastat. Kohtumiseni avalikel
aruteludel.
Teie vallavanem
TERJE RUDISSAAR

Колонка волостного старейшины

Elame maal, siin on me kodu ja süda
Enamasti oleme rahul sellega,
mis meil on. Sageli aga mõtleme,
mis kõik võinuks olla. Kusagil
on sinine ookean, palmipuud ja
linnupiim.
Siin, kodus on aga mu pere, mu
küla, mu naabrid ja mu töö. Kas
oleme uhked, et elame maal? Me
ei mõtle sellele just tihti, aga me
teeme paljugi selleks, et elukeskkond me ümber oleks väärtuslik
ning saaksime öelda: „Jah, me
oleme uhked“.
Eesti maaelu väärtustav Maal
elamise päev on sündmus, mille
keskmes on elukeskkond maal

Augustikuus toimus vallavalitsuses muudatus ja valda asus
juhtima Terje Rudissaar. Kogu
Mustvee piirkonna ajaloos on
esimest korda valla eesotsas kaks
naist: volikogu juhib Ülle Rosin
ja vallavalitsust Terje Rudissaar.
Muutunud on ka valitsusliikmed. Mustvee Vallavalitsus on
seitsmeliikmeline: kaasatud on
igast valla piirkonnast tegusad
inimesed ja valitsusse kuuluvad
Ene Tooming, Lembit Mangulson, Mai Tooming, Taivo Kruusaauk, Vitali Ossipenko, Zoja
Koromnova.
Ei saa me kuidagi üle ega
ümber kooli algusest. Kõik valla koolimajad on avanud oma
uksed nii vanadele tuttavatele
nägudele kui ka oma esimest
kooliteed alustavatele õpilastele.
Ja kooliteid alustavaid õpilapsi
on meie vallas 37. Esimene september oli pidupäev ka neile,
kes ei istu küll esimest korda
koolipinki, aga teevad oma
järjekordse sammu huvitaval ja
avastusterohkel teel. Samuti neile, kes jätkavad oma tööd koolis
ning aitavad õpilastel sammuda
sellel pikal kooliteel.
Kuigi suvi kestab veel, on
kätte jõudnud september. Nii
nagu sügis on värvirohke, nii
on ka vallas tegemisi olnud
palju ja värviküllaselt. On toimunud erinevaid üritusi valla
erinevates piirkondades, aga
ka vallavalitsuses on toimumas
mõningad ümberkorraldused.
Avalike suhete ja infokogumise
ning edastamisega tegelevad
vallas nüüd vallavanem ja Imbi

takse küla kokkutulek-piknik;
12.00 Piilsi koolimajas toimub
restaureerimise õpituba (vana
puidu värvist puhastamine);
12.00 Raja poes Avinurme alevikus toimub lõimeripsvaiba kudumine, avatud näitus;
13.00 Paadenurmes on talutoodete ja käsitöö müük, kohvik, Elu
uurimise töötuba;
15.00 Ulvi rahvamaja juures on
Ulvi küla sügislaat ja rohevahetus;
Laekannu külas on niidutaimedest hoidised-maitsmine, retseptid;
Kõrvemetsa külas on pannukapidu;
Adraku külas on suve- ja sügishoidiste näitus-maitsmine.
Päris kindlasti pakume õpitubades kohvi-teed ja kohvikõrvast.
Kuulete igas külas ka huvitavaid
fakte ja jutustusi külaelust.
Oleme väga tänulikud, kui leiate
taskupõhjast paar eurot annetusena küladele.
Kohtumiseni 25. septembril.
Avinurme
Külavanemate Koda

В августе произошла смена в
правительстве волости Муствеэ
и Терье Рудиссаар взяла на себя
управление волостью. Впервые
в истории Муствеэского края
волость возглавляют две женщины: совет возглавляет Юлле
Росин, а волость - Терье Рудиссаар. Сменились и члены правительства волости. В состав
правительства Муствеэского волости входят семь членов: в него
привлечены активные люди из
каждого волостного округа и в
него входят: Эне Тооминг, Лембит Мангульсон, Май Тооминг,
Тайво Круусаук, Виталий Осипенко, Зоя Коромнова.
И конечно же мы не сможем
не затронуть тему о начале учебного года . Все школьные здания
волости открыли свои двери
для старых знакомых , а также
для учеников, которые пошли
в школу впервые. А в первые в
нашей волости начали учиться
37 учеников. Первое сентября
было праздником и для тех, кто
не впервые сидит за школьной
партой, но делает следующие
шаги на интересном и насыщенном открытиями пути. Также
для тех, кто продолжает свою
работу в школе и помогает ученикам продвинуться в этом долгом школьном пути.
Хотя лето еще продолжается, но наступил сентябрь. Как
и осень полна красок, так и в
волости было много разнообразнх дел. В разных частях
волости прошли различные
мероприятия, также в волости

происходят некоторые реорганизации. Связями с общественностью, а также сбором и передачей информации в волости
в настоящее время занимается
старейшина волости и Имби
Каарама, которая ежедневно
работает секретарем-регистратором в центре услуг Авинурме.
Для отправки информации на
сайте самоуправления используйте адрес электронной почты:
teated@mustvee.ee.
Считаю важным, чтобы сотрудники волости находились в
единой информационном поле и
для этого каждый понедельник
в 10.00 проводится инфочас , на
котором мы слушаем, что было
сделано на прошлой неделе и
что планируется сделать в течение этой недели.
Один из важных вопросов связан с планом развития
и бюджетной стратегией. Эти
документы подготовлены для
волостного совета к первому
чтению и в них участвует вся волость путем публичных обсуждений. Придём 20-28 сентября,
чтобы поговорить с жителями
муниципалитета в разных регионах о проблемах развития.
Надеюсь, что жители нашей волости понимают важность этих
документов, потому что через
них будет организована жизнь
волости на ближайшие четыре
года. Увидимся на публичных
слушаниях.
Стареишина вашей волости
TERJE RUDISSAAR
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Volikogus

Valimis- ja hääletamisinfo
Mustvee kultuurikeskuses – Tartu tn 12, Mustvee linn
Kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval 11.–
17.10.2021.
Korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist, vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Avinurme kultuurikeskuses – Võidu tn 9, Avinurme alevik
Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval,
15.–17.10.2021. Korraldab kodus hääletamist.
Ulvi rahvamajas - Laekannu tee 4, Ulvi küla
Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval,
15.–17.10.2021. Korraldab kodus hääletamist.
Kasepää rahvamajas – Sõpruse tn 105, Kasepää küla
Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval,
15.–17.10.2021. Korraldab kodus hääletamist.
Lohusuu vabaajakeskuses – Jõe tn 1, Lohusuu alevik
Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval,
15.–17.10.2021. Korraldab kodus hääletamist.
Voore Aktiviseerimiskeskuses – Lossi, Voore küla
Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval,
15.–17.10.2021. Korraldab kodus hääletamist.
Saare rahvamajas – Rahvamaja, Kääpa küla
Teisel ning esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval,
15.–17.10.2021. Korraldab kodus hääletamist.
https://www.riigiteataja.ee/akt/427082021004
Küsimuste korral palume pöörduda:
Daisy Utsar, Mustvee valla valimiskomisjoni esimees, tel 5568
3418, e-posti aadress daisy.utsar@mustvee.ee või
Marju Soop, Mustvee valla valimiskomisjoni aseesimees, tel
772 6257, e-posti aadress marju.soop@mustvee.ee

Jäätmeveost Mustvee vallas
Tänaseks peaksid juba kõik
korraldatud jäätmeveoga liitunud majapidamised olema RagnSells aktsiaseltsilt kätte saanud
jäätmeveograafikud kuni 2021.
aasta lõpuni. Neil, kes oma veograafikut seni veel kätte saanud
ei ole, tuleks seda Ragn-Sellsilt
küsida (tel 60 60 439, info@
ragnsells.ee). Kuigi Mustvee
vallavalitsus on viinud läbi hanke jäätmevedaja leidmiseks perioodil 01.10.2021–30.04.2026
on leping sõlmimata hanketulemuste vaidlustamise tõttu. Seega
pakub jäätmeveo teenust edasi
praegune lepingupartner RagnSells AS senistel tingimustel
kuni ajani, mil vaidlused saavad

lahendatud ja jäätmevedusid
alustab uus jäätmevedaja.
PILLE LAPIN,
Mustvee valla majandusosakond

1. septembril algas uus kooliaasta ja Mustvee vallavolikogu poolt
tervitan kõiki õpilasi, õpetajaid ja
vanemaid uue kooliaasta alguse
puhul. Meie valla koolides õpib
2021/2022. õppeaastal 433 last ja
esimeses klaasis alustas kooliteed
37 last. Soovin edu ning kordaminekuid alanud õppeaastal.
Augustikuus oli kolm vallavolikogu istungit. 11. augusti istungil
toimusid muudatused volikogu
komisjonides. Valiti uued komisjonide esimehed ja aseesimehed
haridus-, sotsiaal- ning arenguja eelarvekomisjonile ja kinnitati
arengu- ja eelarvekomisjoni muudetud koosseis. Sellel istungil uuriti valitsuselt teedega seonduvat,
Lohusuu silla remondikava, Avinurme ja Lohusuu jalg- ja jalgrattatee ehitamisega seonduvat ning
Avinurme keskväljaku tegemiste
kohta. Kuna volikogu liikmed olid
uurinud juba juulikuus Mustvee
linna soojatrassidega seonduvat,
aga vastuseid ei saadud, siis volikogu istungil tuli valitsusel ka
nendele küsimustele vastata.
16. augustil toimus erakorraline
vallavolikogu istung, kus avaldati
umbusaldust vallavanem Aivar
Lainjärvele. Samal istungil valiti
Mustvee vallavanemaks Terje
Rudissaar, kelle poolt hääletas 12
volikogu liiget ning samal istungil
kinnitati vallavanem Terje Rudissaare ettepanekul seitsmeliikmeline valitsus.
16. augusti istungil oli menetluses ka vallavolikogu esimehe
Ülle Rosina usaldusküsimus, mis
oli seotud ühe valla piirkonna
kultuurikorraldusega.
„Olen seda meelt, et meie valla igas piirkonnas korraldataks
kultuuritööd ühtemoodi, läbi
hallatava asutuse. Vastavalt Voore
Aktiviseerimiskeskuse sihtasutuse
põhimäärusele on sihtasutuse
tegevus oma otstarbe ammendanud. Lugedes Sihtasutuse Voore
Aktiviseerimiskeskuse majandusaasta aruande tegevusaruannet
on selgunud, et töötute aktivi-

seerimise, täiskasvanute tööalase- ja vabahariduslike koolituste
korraldamise ja elukestva õppe
võimaluste laiendamisega ei ole
sihtasutus tegelenud.
Neid teenuseid pakub Eesti
Töötukassa. Kindlasti oli usaldusküsimuse üheks tõukeks ka
minu varasemad otsused, mida
umbusalduses välja otseselt ei
toodud: Olin ja olen jätkuvalt
Avinurme ja Peipsi gümnaasiumi
üldkeskhariduse andmise poolt.
2020/21. õppeaastal õpib meie
koolides üle 430 õpilase ja oleks
kurb, kui meie vallas lõpetatakse
gümnaasiumiastmes koolitegevus.
Olin ja olen praegu seda meelt, et
Lohusuu kool ja Lohusuu lasteaed
toimetaks edasi. Kokkuhoiukohad
tuleb leida mujalt, mitte laste ja
hariduse arvelt.“ Kaksteist volikogu liiget leidsid, et Ülle Rosin
on usaldusväärne ja nii volikogu
esimehena ka jätkan.
25. augusti vallavolikogu istungil võeti vastu otsus, „Isikliku
kasutusõiguse seadmine“ Mustvee
valla kasuks avalikult kasutatava
kergliiklustee valdamiseks riigi
omandis olevale maale Lohusuu
aleviku jalg- ja jalgrattateele.
Mustvee Linnavara osaühingule
anti üle aktiga Mustvee linna
soojustrassid, et saaks alustada
ehitustöödega ja lõpetada soojatrasside remondiga seonduv enne
külmade saabumist.
Kinnitati Mustvee valla investeeringutoetuse projektide nimekiri
ning Lohusuu silla remondiks eraldati täiendavalt 50 000 eurot. Voore põhikooli pesuruumide remondiks 30 000 eurot ning Avinurme
lasteaia uue hoone eskiisprojekti
läbiviimise korraldamiseks 10 000
eurot. Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosoleku uuteks esindajateks nimetati Terje Rudissaar
ja tema asendajaks vallavalitsuse
liige Mai Tooming.
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse ja planeeringute
osakonna esindajad väisasid meie
vallas ja vallavanem ning maa-

korraldaja tutvustasid üldplaneeringuga seonduvat. Vallavalitsusel
on eesmärk valla üldplaneering
veel sellel aastal volikogu ette tuua
kuulsid infona volikogu liikmed.
Vallavanema palvel on muudetud aasta alguses kinnitatud istungite ajakava ja volikogu istungid
on viidud 15. septembrile ja 13.
oktoobrile.
15. september toimus volikogu
istung, mille päevakord oli 17
punktuline. Ülevaatamisse läks
Mustvee valla vallavara valitsemise
kord, kuhu viiakse sisse munitsipaalkorterite üürile andmisega
seotud info. Vallavalitsus on teinud
ettepaneku volikogule andmaks
keskkonnaspetsialistile õigus jäätmeveost vabastusi korraldada,
see kiirendaks otsustuse aega ja
pakkuda saab kiiremat teenust.
Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise kord on jäänud ajale
veidi jalgu ja vajab korrastamist.
Kehtiva korra järgi peab ürituse
luba küsima 20 päeva enne, mis
on ebamõistlikult pikk tähtaeg
ja sellest tükitakse ka mitte kinni
pidama. Vaadatakse üle tähtajad ja
see, millised üritused vallavalitsuse luba vajaksid, ja millised ainult
vallavalitsuse teavitamist, samuti
kuidas kaasata päästeametit ja
politseid.
Arengukavaga ei ole peale 2018.
aastat tegeletud, uuendamata on
jäänud hetkeolukord ja üle on
jäänud vaatamata tegevuskava.
Tegevusvaldkondade strateegilised
eesmärgid on vaja paika panna
detailsemalt kui senini, sest sellest
olenevad võimalikud toetusprogrammide rahastusvõimalused nii
kohalikule omavalitsusele endale,
aga ka kolmanda sektori toetuste
küsimiste võimalused. Volikogu
ette tullakse teise lugemisega
ja kinnitamisega 13. oktoobril.
Eelarvestrateegia on valla arengu
finantsplaan, millest said volikogu
liikmed istungil esmase ülevaate.
15. septembri volikogu istungil
oli päevakorras arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine.

Dokumendid peab avalikustama
kaheks nädalaks. Avalikustamise
aeg on planeeritud 17. september
kuni 1. oktoober. Muudatusettepanekuid oodatakse 1. oktoobrini
nii vallamajja, teenuskeskustesse
kui ka meilile: info@mustvee.ee
Lohusuu kergliiklustee ehitustegevus algas 1. septembril, töö saab
valmis tähtaegselt 10. novembriks.
On olemas transpordiametist kooskõlastus Avinurme kergliiklustee
osas. Projekt on täielikult valmis.
Tööde ajagraafik on kooskõlastusel. Veel on vaja sõlmida kokkulepped maaomanikega. Avinurme
bussijaama ehitus valmib kahes
etapis, esimeses etapis tehakse
valmis bussijaam ja natuke kiviparketti, mis peab valmis saama
22. septembriks. Teine etapp,
bussijaama kõrval olev ala, saab
valmis 2022. aasta lõpuga, tähtaeg
on 1. jaanuar 2023.
On avanenud keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) taotlusvoor, millest vald taotleb toetust
elanikele biojäätmekonteinerite
ostuks. Samuti selgus istungil, et
valmistatakse ette tegevusi eterniidikogumiseks valla jäätmekogumiskohta.
LEADER-projektide taotlusvooru
on vallal kavas esitada projekt, et
taotleda toetust Voore laululava
korrastamiseks.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 13. oktoobril. Kõik volikogu istungid on vaadatavad VOLIS
keskkonnas nii reaalajas kui ka
järelevaadatavana.
Ülle Rosin,
Mustvee vallavolikogu esimees

Lohusuu kergliiklustee

JÄRELHÜÜE
EVI LEPIKSOO
(1.05.1929-6.08.2021)

Mustvee vallavalitsuse ning
riigi rahastuse kaasabil on ehitamisel Lohusuu alevikus kergliiklustee aleviku keskusest Torioja
puhkealani. Kergtee kulgeb aleviku keskusest üle riigimaantee
nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga ning
ühendab alevikus kooli, keskuse, kalmistu ja bussipeatused.
Loodav kergliiklustee võimaldab ligipääsu Lohusuu aleviku
puhkealadele Torioja piirkonnas
ning korrastada infrastruktuuri
planeeritud alade kasutusele
võtul. Teostatava kergliiklus-

teega väheneb oht jalakäijatele
Lohusuu alevikku läbival riigi
kõrvalteel.
Hange kergliiklustee rajamiseks viidi läbi 2020 aastal, lepingust tulenev töö teostamine on
kavandatud perioodile 09.2021
– 11.2021. Kõik kooskõlastused
projekti osas on sõlmitud ning
juba on alustatud ehitustegevusega.
KALEV KARU,
Mustvee valla
majandusosakond

Igas hinges on igatsus,
igas elus on indu;
küllap igaüks igatseb
püüda püüdmatut lindu.
/Virve Osila/
6. august 2021 lõpetas püüdmata linnuna antud eluaastad kauaaegsele õpetajale,
kodukandi ajaloo uurijale ja
Saare valla aukodanikule Evi
Lepiksoole.
Inimese elukaarel on oma
reeglid. Sel põhjusel saab rääkida Evist vaid minevikus. Evi
jääb meelde hea ja oskusliku
suhtluspartnerina. Ta jääb
mälestustesse õpilastele, kodukoha sõpradele-tuttavatele
ja kauaaegsetele kaasteelistele
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Ehitusobjekti juht ning geodeet viimasel täpsustusel
kergliiklustee märkimise ja selgituste osas tellija soovil.

Voore koolist kui õpetaja, kelle
elutöö aitas tõelise maasoolana
kaasa vaimsuse kujundamisele
meie piirkonnas.
Raivo Reimets

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2021. aastal üks kord kuus koos ajalehega Vooremaa.

Kergliiklustee lõpu kõrgusjooned ja koordinaadid on fikseeritud tööde alustamiseks, tulenevalt ehitusprojektist.

Probleemid koertega
Kui seni on Mustvee vallas sügiseti olnud probleeme kodutute
kassidega, siis millegipärast on
viimasel ajal sagenenud probleemid koertega.
Koeri lastakse tänavatele ja
muudele avalikele aladele lahtiselt jooksma põhjendusega, et
loom on sõbralik ja ei hammusta.
Koeraga saadetakse jalutama
lapsed, kes ei jõua oma lemmikut
jalutusrihma otsas kinni hoida.
Inimene ei julge tänaval autost
välja tulla ja on mures oma laste
pärast, sest tänaval jookseb ringi
suur koer. Piirkonna elanike
öörahu häirivad ööseks õue haukuma ja ulkuma jäetud koerad.
Jäätmevedaja jätab jäätmekonteineri tühjendamata, sest koer
on lahti. Kõik need probleemid
on jõudnud vallavalitsusse viimase kuu aja jooksul.
Kallid koeraomanikud! Mustvee vallavolikogu on 2018.
aastal kehtestanud koerte ja
kasside pidamise eeskirja (vt
https://www.riigiteataja.ee/
akt/408052018045), kus on

kirjas, et koerad peavad olema
ohjatud ja ei tohi ohustada kedagi, olgu nad siis pererahvaga
jalutamas või koduaias. Ja päris
kindlasti ei ole õigus koera üksi
välja saata. Ükskõik kui armas
koer omanikule on, ei saa eeldada, et kõigile inimestele koerad
meeldivad. Nii nagu on olemas
inimesi, kes kardavad ämblikke
ja hiiri, nii leidub ka inimesi, kes
kardavad koeri, ja neid ei veena
selgitus, et koer on sõbralik,
hästi kasvatatud ja ei hammusta.
Samuti ei tohiks tihedamalt asustatud piirkondades jätta koeri
ööseks õue haukuma ja ulkuma,
sest isegi juhul, kui see koeraomanikku ennast ei häiri, võib
see tõsiselt häirida naabreid.
Püüame siis üksteist austada, hoiame ja armastame oma
lemmikud, aga arvestame ka
teistega!
Pille Lapin,
Mustvee vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
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Колонка волостного совета
1 сентября начался новый учебный год, и от волостного совета
Муствеэ я поздравляю всех учеников, учителей и родителей с
началом нового учебного года. В
2021/2022 учебном году в школах
нашего волости учатся 433 ребенка и 37 детей пошли в школу в
первый раз. Желаю успехов в текущем учебном году.
В августе состоялось три заседания волостного совета. На
заседании 11 августа произошли
изменения в комиссиях совета.
Были избраны новые председатели и заместители председателей
комиссии по образованию, социальным вопросам, развитию
и бюджету, а также утвержден
пересмотренный состав комиссии
по развитию и бюджету. На этой
встрече правительство интересовалось дорогами, планом ремонта
моста Лохусуу, строительством
пешеходных и велосипедных дорожек Авинурме и Лохусуу, а также строительством центральной
площади Авинурме. Поскольку в
июле члены совета уже обследовали теплотрассу города Муствеэ,
но не получили ответа, волостному правлению также пришлось
ответить на эти вопросы на заседании совета.
16 августа состоялось внеочередное заседание волостного совета, на котором было выражено
недоверие старейшине волости
Айвару Лайнъярв. На том же заседании старейшиной волости Муствеэ была избрана Терье Рудисса-

ар, за которую проголосовали 12
членов совета и на том же заседании по предложению старейшины
волости Терье Рудиссаар было утверждено волостное правление из
семи человек.
На заседании 16 августа находился на рассмотрении вопрос о
доверии председателя волостного
собрания Юлле Росин, который
касался организации культуры
одного волостного округа. «Я
считаю, что культурная работа
должна быть организована одинаково в каждом районе нашей
волости через управляемое учреждение. Согласно уставу фонда
SA Voore Aktiviseerimis Keskus, деятельность фонда исчерпала свое
предназначение. Прочитав отчет
о деятельности годового отчета
SA Voore Aktiviseerimis Keskus,
стало ясно, что фонд не занимается активизацией безработных,
организацией профессионального и неформального образования
для взрослых и расширением
возможностей обучения на протяжении всей жизни. Эти услуги
предоставляет Эстонская касса
по безработице. Конечно, одним
из толчков к вопросу о доверии
послужили и мои предыдущие
решения, которые прямо не выражались вотумом недоверия: я
была и остаюсь за предоставление
общего среднего образования в
Авинурме и Пейпси гимназиях.
В 2020/21 учебном году в наших
школах будут учиться более 430
учеников, и было бы грустно, если

бы школьные мероприятия в нашей области были завершены на
уровне гимназии. Я была и сейчас придерживаюсь мнения, что
следует развивать школу Лохусуу
и детский сад Лохусуу. Экономия
должна быть найдена в другом
месте, а не за счет детей и образования ». Двенадцать членов совета
сочли Юлле Розин заслуживающей доверия и я буду продолжать
делать это как председатель волостного совета.
На заседании волостной думы
25 августа принято постановление
«Об установлении права личного пользования» в пользу волости Муствеэ на владение общего
пользования на государственной
земле в поселке Лохусуу для пешеходно-велосипедной
дорожки. Теплотрассы города Муствеэ
были переданы частной компании
с ограниченной ответственностью
«Mustvee Linnavara OÜ», чтобы
иметь возможность начать строительные работы и завершить ремонт теплотрасс до наступления
холода. Был утвержден перечень
проектов поддержки инвестиций
волости Муствеэ и дополнительно
выделены 50 000 евро на ремонт
моста Лохусуу,
30 000 евро на
ремонт санузлов основной школы
Вооре и 10 000 евро на организацию эскизного проекта нового
здания детского сада Авинурме.
Терье Рудиссаар была назначена
новым представителем общего
собрания Союза эстонских городов и волостей, а член волостного

Lõpusirgel on kohaliku omaalgatuse programmi poolt rahastatud
projekt Lohusuu kogukonna ja Logovesti hüvanguks
Projektitoetusega osteti väliürituste pidamisteks telk, lauad
ja pingid, mis suve alguses ka
kohe Kasefestivalil kasutust
leidis. Üritusel osalesid Lohusuu
kooli lapsed, kellega koos õpiti
rahvamänge, tantsiti ringmänge.
Meie ühingu liikmed kostitasid
üritusest osavõtjaid teega ja
maitsvate maiustustega. Üritusel
osalenute seas tekitas erilist huvi
kaseokstest pärgade punumise
õpetus. Samuti pakkus palju
elevust kalaluudest piltide tegemise õpetus.
Projekti teise etapi toetusega
soetati seltsimaja juurde infotahvel MTÜ Logovest logoga
ja soetati printer, mida vajavad
erinevad ringid oma töö edukaks
läbiviimiseks. Samuti soetati projektitoetusega MTÜ Logovestile
kvaliteetne õmblusmasin, mis
annab võimaluse õmmelda ja
parandada meie etlejate rahvarõivaid.
Oktoobris on meil plaanis avada kõigile huvilistele õmblemise
algõpetuse ring. Esimeses etapis

selgitame õmblemise põhitõdesid, õpime lihtsaid õmblemise
võtteid ja kaasaegse õmblusmasina kasutamist.
MTÜ Logovest ja Lohusuu
elanikud on tänulikud kohaliku

omaalgatuse programmist saadud toetuse eest, millega saime
soetada meie piirkonnale olulisi
vahendeid.
MTÜ Logovest juhatus

Koorilaul avardab
See aasta tõi segakoor Servitile
uue kogemuse: kui tavaliselt saavad lauljad kokku Kääpal või Voorel, siis eriolukorra tõttu toimusid
lauluharjutused virtuaalkeskkonnas. Võimalus jälgida ja kuulata
dirigenti ekraani vahendusel säilitas harjumuse ja huvi koorilaulu
vastu, kodusele üksilaulmisele ja
põhjalikku viimistlust nõudvate
nüansirohketele pingutustele vaatamata. Õnneks suutsime kooriga
selle raske perioodi üle elada, kuna
ees terendasid mitmed esinemised:
meie segakoori oodati Kasepää
jaanitulele, Prangli saarele esinema koos laulukooriga Jõeõed,
Kalevipoja kala- ja veefestivalile,
Saare rahvamajja raamatu „Monoloogid Maalile“ esitlusele, Jõgeva
kultuurikeskusesse ning Rakverre
Vaba Rahva Laulule! Lisaks veel
osalemine „Johannese lähetamise“

võttetiimis.
Miks ma käin neljapäeva õhtuti
laulmas?
Olen jõudnud järeldusele, et
kooris laulmine on omamoodi
spetsiifiline füüsiline tegevus,
mille komponendid on dirigendi,
kaaslauljate ja noodi jälgimine
ning hingamise, häälepaelte ja
emotsioonide juhtimine. Tuleb ka
tunnistada, et laulmine annab ajule kosutavat puhkust ning meelte
koordineeritud koostöö ei anna
mingit võimalust samal ajal millegi
muuga tegeleda. Kooslaulmine
on ehe näide viljakast meeskonnatööst, õpid märkama, hindama
ja tunnustama kaaslauljaid, ühise
eesmärgi ja pühendumise nimel
oled võimeline arvestama ja mõnikord isegi leppima inimeste
individuaalse eripäraga.
Laulmine on mulle toonud

rohkesti nii emotsionaalseid kui
ka kunstilisi elamusi, kontserdilavadel esinemised on lisanud minu
igapäevaellu ka korraliku annuse
adrenaliini.
Kooriga üheskoos esinemistele
sõitmine erineb oluliselt harjumuspärastest turismi- ja puhkusereisidest, tekivad oma naljad, reis
värskendab alati suhteid, annab
ühislaulmisele uue hingamise.
Elamusterohke oli eelmise aasta
reis Hiiumaale, tänavu külastasime
Prangli saart, järgmisel suvel ootab
meid Kihnu.
Segakooris Serviti käib koos
lauluhuviline mõnus seltskond,
kellega kunagi igav ei hakka. Tule
segakoor Servitisse laulma!
Kooriga koos saad oma lauluoskust arendada ja esinemisjulgust!
Rita Kivisaar,
Segakoor Serviti liige

управления Май Тооминг - ее заместителем.
Представители администрации
Министерства финансов регионального департамента и планирования посетили нашу волость.
Старейшина волости и землеустроитель представили генеральный план. Задача волостного
управления - в этом году представить совету генеральный план
волости.
По просьбе старейшины волости утвержденный в начале года
график заседаний был изменен и
заседания совета пройдут 15 сентября и 13 октября.
15 сентября состоялось заседание совета, повестка дня которого состояла из 17 пунктов. Был
пересмотрен порядок управления
имуществом волости в волости
Муствеэ, в котором представлена
информация, связанная с арендой
муниципальных квартир.
Правление волости предложило совету предоставить специалисту по окружающей среде право
организовывать
освобождение
от вывоза отходов, что ускорит
время принятия решений и обеспечит более быстрое обслуживание. Процедура организации и
проведения массовых мероприятий отстала от времени и требует
корректирования. Согласно действующей процедуре, разрешение
на мероприятие должно быть запрошено за 20 дней, что является
неоправданно долгим сроком и не
всегда соблюдаеся. Пересмотрят-

ся сроки и то, какие мероприятия
потребуют разрешения волостной
управы и которые будут рассматриваться только при уведомлении волостной управы, а также
как привлечь спасательную службу и полицию.
План развития не рассматривался после 2018 года, не обновлёна текущая ситуация, остался не
пересмотренным план действий.
Необходимо более детально, чем
раньше, определить стратегические цели сфер деятельности,
потому что возможные возможности финансирования программ
поддержки зависят от самого
местного самоуправления, а также от возможности обращения
за поддержкой к третьему сектору. Совет будет представлен на
второе чтение и утверждение 13
октября. Бюджетная стратегия это финансовый план развития
волости, первоначальный обзор
которого члены совета получили
на собрании.
Чтение плана развития и бюджетной стратегии было включено
в повестку дня заседания совета
15 сентября. Документы должны
быть опубликованы в течение двух
недель. Опубликование запланировано с 17 сентября по 1 октября.
Внесение изменений ожидается до
1 октября в здании самоуправления, центрах услуг и по электронной почте: info@mustvee.ee.
Строительство пешеходной дорожки Лохусуу началось 1 сентября, работы будут завершены в

Eterniidijäätmete kogumine
Mustvee vallas
Mustvee vallavalitsus soovib korraldada kodumajapidamises tekkinud eterniidijäätmete
kogumise vooru keskkonnainvesteeringute
keskuse toel.
Vallavalitsus soovib pakkuda Mustvee valla
elanikele võimalus viia oma eterniit Mustvee vallas asuvasse jäätmekogumiskohta ja
valla elanikud saavad eterniidijäätmed anda
jäätmekäitlejale üle tasuta. Tasuta saavad
eterniidi üle anda ainult etteregistreeritud
isikud, sest jäätmekogumiskohas võetakse
eterniidijäätmeid tasuta vastu vaid registreeritud koguses. Etteregistreerimiseks tuleb
eterniidijäätmetest tasuta vabaneda soovijatel täita ära registreerimisvorm kuni 20.
septembrini 2021, mis asub Mustvee valla
kodulehel aadressil: https://mustveevald.
kovtp.ee/
Eterniidi kogumiseks määratakse kindel
jäätmekogumiskoht ja täpsustatakse kuupäevad, millal on eterniidi tasuta äraandmine
võimalik.
Positiivse rahastamisotsuse korral toimub
eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt
2022. aasta esimeses poolel. Registreerunutega võetakse kuupäevade osas täiendavalt
ühendust.
Lisainfo: Julija Artjušenkova, tel 53481670,
julija.artjusenkova@mustvee.ee

срок к 10 ноября. С департаментом транспорта согласовано в отношении пешеходнои дорожки
в Авинурме . Проект полностью
завершен. График работ согласовывается. Еще нужны договоренности с землевладельцами. Строительство автобусной остановки
Авинурме будет завершено в два
этапа, на первом этапе будет завершена автостанция и каменная
мостовая, который должен быть
завершен к 22 сентября 2021 года.
Второй этап, территория рядом
с остановкой, будет завершена к
концу 2022 года.
Открылся раунд подачи заявок
Центра экологических инвестиций (Keskkonna Investeeringute
Keskus-KIK), из которого волость
обращается за поддержкой для
жителей в приобретении контейнеров для биоотходов. На собрании также выяснилось, что
готовятся мероприятия по сбору
асбеста на волостном пункте сбора мусора.
В раунде подачи заявок на участие в проектах LEADER муниципалитет планирует подать заявку
на поддержку в организации певческой сцены Voore.
Следующее заседание волостной думы состоится 13 октября.
Все заседания совета можно просматривать в среде Volis.ee как в
режиме реального времени, так и
под наблюдением.
Юлле Розин,
Председатель волостного
совета Муствеэ

Toetus kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamiseks
Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) on avanud
taotlusvooru jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamiseks valdades. Toetust on võimalik taotleda kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamiseks.
Biojäätmete ehk aia- ja köögijäätmete üleandmine
jäätmevedajale või alternatiivina kinnistusisene kompostimine muutub Mustvee vallas kohustuslikuks alates
1. jaanuarist 2022. Mustvee vallavalitsus esitab KIK-ile
toetuse saamiseks taotluse, kuid vajab selleks infot, kui
paljud majapidamised on kodukompostri või biojäätmete
konteineri soetamisest huvitatud.
KIK-i positiivse rahastusotsuse korral tuleb isikul, kellele komposter või konteiner üle antakse, tasuda Mustvee
vallavalitsusele selle omaosaluse määr, mis on kompostri
puhul eeldatavalt kuni 30 eurot ja konteineri puhul kuni
10 eurot, ning sõlmida vallavalitsusega leping, mille
järgi tuleb kompostrit või konteinerit eesmärgipäraselt
kasutada vähemalt kolm aastat pärast projekti lõppemist.
Kodukompostreid ja biojäätmete konteinereid saab
taotleda Mustvee vallas asuvatele kinnistutele, mis
on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas
rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt
ühel isikul.
Kodukompostri või biojäätmete konteineri soetamisest
huvitatud isikutel palume täita taotlusvorm, mis asub
Mustvee valla kodulehel aadressil https://mustveevald.
kovtp.ee/
Taotlusi võetakse vastu kuni 30. septembrini.
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Pille Lapin, tel 5068432,
e-post: pille.lapin@mustvee.ee
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Mustvee valla arengukava 2018-2030
ja eelarvestrateegia 2022–2025
eelnõude avalikustamine ja
ettepanekute tegemine
Mustvee valla arengukava 2018-2030 muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu on avalikustatud Mustvee valla
kodulehel 17. septembrist kuni 1. oktoobrini käesoleval aastal.
Igaühel on õigus ja võimalus avalikustamise perioodil esitada
Mustvee vallavalitsusele arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude
kohta kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna eposti aadressil info@mustvee.ee või paberkandjal allkirjastatuna
vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tartu tn 28, Mustvee linnas
ja valla teenuskeskustesse.
mustvee valla arengukava ja eelarvestrateegia avalikud arutelud algusega kell 17.30 toimuvad järgmiselt:
20. septembril 2021 Lohusuu teenuskeskuses;
21. septembril 2021 Avinurme Kultuurikeskuses;
22. septembril 2021 Saare Rahvamajas;
23. septembril 2021 Ulvi Rahvamajas;
24. septembril 2021 Kasepää Rahvamajas;
27. septembril 2021 Mustvee Kultuurikeskuses;
28. septembril 2021 Voore Seltsimajas.
Lisainfo: arendusnõunik Julija Artjušenkova,
julija.artjusenkova@mustvee.ee, tel 53481670.
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Õnnitleme juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Ilse Lepp
103
Silvia Rillo
95
Pärja Pärn
94
Natalia šarina
94
Riida Koppel
94
Alma Timofejeva
93
Anna Panksepp
93
Hilda Kuus
93
Petr Kondratenko
92
Amalia Nikkel
92
Hilja Raudsepp
92
Selaide-Ludmilla Tori 92
Maria Parvelt
92
Endel Opmann
92
Liidia Luts
92
Jevdokia Kanošina
91
Erich Soome
91
Leida Kriis
90
Endel Aun
90
Helg Pärlin
90
Riina Lember
85
Silvi Põld
85
Tatjana Kilter
85
Maria Sukhareva
85
Ants Laht
85
Elgi Lindma
85
Milvi Lepp
85
Laine Lepasepp
85
Arveld Hinno
85
Maini Loorits
85
Ülo Traks
85
Aita Päll
85
Johannes-Aleksander
Roosipuu
85
Elizaveta Kuzina
85
Aili Koppel
85
Helga Matvejeva
85
Ariadna Neverovskaja 85
Madli Korol
80
Aarne Kangur
80
Nadežda Lukk
80
Viive Tooming
80
Matti Kuusk
80
Olga Nõmm
80
Linda Petuhhova
80

Werner Stuwe
Mihkel Tooming
Arno Vene
Evi Loik
Heino Melk
Vello Rohi
Valve Anderson
Tamara Lopatina
Niina Vello
Vladimir Käher
Ille Uusorg
Taavet Ivask
Rein Sarapuu
Maire Kadak
Veera Eero
Peeter Krehov
Andres Kivimurd
Õie Kuusk
Liia Mägi
Larissa Korobova
Liili Väits
Heino Koppel
Juta Haamer

80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
REgINA AgANITš
ENRICKE SOE
ROMARIO ROHTVÄLI
RASMUS VELBERK

28.06.2021
20.07.2021
27.07.2021
02.09.2021

22.septembril
kell 17.30
toimub Kääpa rahvamaja suures saalis pööripäeva

RAHVAKOOSOLEK
Kavas on:
Mustvee valla arengukava 2018-2030 tutvustus;
Mustvee valla eelarvestrateegia 2022-2025 tutvustus;
Arukate külade esimese uuringu tulemused;
Näituse avamine (Urve Sulger).

Ootame sind, et mõnusalt kohvilaua taga asju arutada!

P.S.
Vastavalt hetkel kehtivatele piirangutele kontrollime
sissepääsul tõendeid. Haara see kindlasti kaasa!
Ja kui sul seda ei ole, pole ka muret, tule kohale veidi
varem, et kiirtest kohapeal teha (võtab aega ca 5
minutit)

Mustvee valla teedel sõidab
vaktsineerimisbuss
eSmaSPÄeVal, 20. SePTemBrIl kell 9–18
Sa mustvee Tervis parkla, Mustvee linn, Kastani 40.
Kontaktisik – Pavel Kostromin, tel 505 3823.
reeDel, 24. SePTemBrIl
Kell 9–12 avinurme Kultuurimaja parkla, Avinurme alevik,
Võidu 9. Kontaktisik – Aivar Parfojev, tel 505 4864.
Kell 13–15 lohusuu Teenuskeskuse parkla, Lohusuu
alevik, Jõe 1. Kontaktisik – Einar Hinno, tel 528 8375.
Kell 16.30–18 Kasepää Teenuskeskuse parkla, Kasepää
küla, Sõpruse 90. Kontaktisik – Lembit Mangulson, tel 502 7507.
Kell 18.30–20 Kasepää II, Kükita küla, Tartu mnt 62C
(Sitika kauplus).
Kontaktisik – Lembit Mangulson, tel 502 7507.

Spordikeskuse uudised!
Uus hooaeg on alanud ka meie spordihoonetes.
Etteruttavalt olgu öeldud, sportimise võimaluse info täieneb
jooksvalt- ja ametlikku infot saab kõige paremini Spordikeskuse
kodulehelt: www.spordikeskus.mustvee.eu
* avatud on mustvee ja avinurme jõusaalid, samuti
avinurme ujula.
* Tegevust on alustanud Mustvee valla koolinoortele mõeldud
spordi- ja saalihoki treeningud.
* Uudisena lisandub võimalus tegeleda laskmisega ja
20. septembril kell 18.30 avame Avinurme spordihoone lasketiiru uksed ja huvilised saavad proovida õhupüstolist laskmises
oma kindlat kätt ja teravat silma.
* Uue alana alustab Kohtla-Järve spordiklubi Tekken Taekwondo treeningutega Mustvee spordihoones. Teisipäeviti ja
neljapäeviti 18.30–20 on oodatud kõik 8–15 poisid ja
tüdrukud treeningutele.
* mustvee spordihoone jõusaal: e–r kell 14–20 (teisipäev ja neljapäev saalis juhendaja).
avinurme spordihoone jõusaal: e, K, r kell 18–21;
l kell 15–18.
Treenijaid jõusaalis ootame alates 16 eluaastast. (Nooremad
uurigu individuaalvõimalusi)

MUSTVEE KULTUURIKESKUSE
ÜRITUSED
21.09 kell 11
22. 09 kell 19
9.10

Teeklubi Mustvee kultuurikeskuses
kino “Vee peal” Mustvee kultuurikeskuses
Oktoobrikuu laat Mustvee kesklinnas

TeISIPÄeVal, 28. SePTemBrIl
Kell 10–12 Voore aktiviseerimiskeskuse ülemine parkla, Lossi. Kontaktisik – Aare Uleksin, tel 511 2513.
Kell 13–15 Kääpa Teenuskeskuse parkla, Siili katastriüksus. Kontaktisik – Aare Uleksin, tel 511 2513.
nB! Vaktsineerida saavad kõik valla kodanikud. Olete oodatud
nii esimesele kui ka teisele vaktsineerimisele!

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
lInDa VOODer
JeVgenIa laTOVa
leOnHarD TOOmIng
neOnIla BaŠKIrOVa
raUnI SIlD
ellen-rUTT KOPPel
HelJU KIVI
TIIU TOOmIng
lIIa Saare
VlaDImIr mannIma
aleKSeI ŠIHHanOV
VlaDImIr lIZarOV
eVI lePIKSOO
VelDUr KOPPel
HIlDa raJa
lYDIa agan
UlVI Tamm
HannO raIDVere
SVeTlana TSÕPOVa
VellO TreSTIP
mIKHaIl VeSelOV
Tamara reISenBUK
eeVI STUrm

03.10.1927–16.06.2021
25.05.1924–21.06.2021
10.09.1951–23.06.2021
03.11.1937–23.06.2021
15.07.1961–28.06.2021
04.11.1931–08.07.2021
20.03.1937–11.07.2021
20.02.1944–16.07.2021
23.12.1956–20.07.2021
15.10.1930–21.07.2021
24.10.1939–30.07.2021
30.06.1974–03.08.2021
01.05.1929–06.08.2021
21.08.1941–08.08.2021
18.09.1933–09.08.2021
20.12.1931–16.08.2021
21.04.1971–19.08.2021
19.11.1949–19.08.2021
05.10.1946–22.08.2021
08.04.1936–25.08.2021
30.03.1954–25.08.2021
18.05.1953–07.09.2021
11.12.1937–12.09.2021

