NR 9 (41) OKTOOBER 2021
Vallavanema veerg

Presidendi rattaretk Peipsimaal
Mustvee sadamas oli 4. oktoobri õhtupoolikul märkimisväärne
hulk rahvast. Oodati endist presidenti proua Kersti Kaljulaidi, kes
oma ametiaja viimasel nädalal
külastas Mustvee valda.
Tegemist ei olnud ametliku
ja suurejoonelise sündmusega,
vaid Kersti Kaljulaid soovis koos
Mustvee rahvaga vahval rattamatkal Mustveest Kasepää laululava
juurde sõita.
Heade soovidega saatis ratturid teele Mustvee vallavolikogu
esimees proua Ülle Rosin ja seitse
kilomeetrit, Mustvee sadama
juurest mööda tänavküla Kasepää
laululava suunas alustas sõitu.
Ilm oli päikesepaisteline ja ilus,
kui sõit algas ja presidendiga kaasa sõitjaid oli umbes sadakond.
Oli nii kohalikke elanikke kui
ka kaugemalt tulijad. Rahvast
jätkus ka tee äärde, kus lehvitati
vabariigi lipukesi. Lõpppunkti,

Kasepää laululava juurde jõuti
kella kuueks õhtul.
Kohalejõudnuid rattureid tervitas Avinurme puhkpilliorkester.
Särtsakad lood karges sügisõhtus
mõjusid kosutavalt. Oma tervitused Kasepää kogukonnakogu ja
Kasepää Külaseltsi nimel edastas
Heiki Post. Kõikidele üritusest
osavõtnutele pakkus Kasepää
Külaselts vanausuliste ivan tšaid
ja söögiks sibulapirukaid, barankasid ja präänikuid. Pakuti ka
„vanausuliste maiust“ ehk keedusuhkurt ning maitsta sai kohaliku
Kasepää piirkonna rukkileivast
tehtud küüslaugupeki võileibu.
President vestles rahvaga ja fotosid tehti sellel õhtul palju. Õhkkond oli väga hubane ja meeldiv.
Kõlama jäi kohaletulnute ütlus.
„Me armastame presidenti ja
soovime talle edu edaspidiseks.“
Kasepää rahvamaja

foto: janek romanovitš

Kohaliku omavalitsuse valimised
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
2021. a toimuvad 17. oktoobril.
Valimisjaoskonnad 15.10.–17.10. on
avatud valla erinevates piirkondades:
1. Mustvee, valimisjaoskond nr 1, Tartu tn 12, Mustvee,
tel 5430 1193, esimees Siret Laurikainen;
2. Avinurme, valimisjaoskond nr 2, Võidu tn 9, Avinurme,
tel 5430 1194, esimees Imbi Kaarama;
3. Ulvi, valimisjaoskond nr 3, Laekannu tee 4, Ulvi,
tel 5430 1195, esimees Klaarika Klemm;
4. Kasepää, valimisjaoskond nr 4, Sõpruse tn 105, Kasepää,
tel 5430 1186, esimees Antonina Kašnikova;
5. Lohusuu, valimisjaoskond nr 5, Jõe tn 1, Lohusuu,
tel 5430 1197, esimees Kaire Kivi;
6. Voore, valimisjaoskond nr 6, Lossi, Voore,
tel 5430 1198, esimees Kaie Mikko;
7. Kääpa, valimisjaoskond nr 7, Rahvamaja, Kääpa,
tel 5430 1199, esimees Ly Kütt.

Elektrooniliselt saab hääletada kuni 16. oktoobrini kell 20.
Valimispäeval, 17. oktoobril on
võimalik varem antud elektroonilist häält jaoskonnakomisjonis
tühistada, hääletades paberil
hääletamissedeliga.
Kodus hääletamise taotluse
saab esitada kirjalikult (sh ekirjaga) ja telefoni teel (tel
55683418). Taotlust saab esitada
vallavalitsustele. Eelhääletamise
päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi telefoni teel vastu ka
jaoskonnakomisjonid. Taotlust
saab esitada hiljemalt valimispäeval kella 14.00-ni.
Kodus hääletamise taotlus
peab sisaldama valija nime, isi-

kukoodi, aadressi, sidevahendi
numbrit ja kodus hääletamise
põhjust.
Põhjendatud taotluse aluseks
tuleb lugeda näiteks terviseseisundit, kõrget iga, raskeid
teeolusid, transpordivõimaluste
puudumist ja muid põhjuseid,
mis takistavad valijat kodust
lahkumast.
Küsimuste korral helistage
jaoskonda või valimiskomisjoni
esimehele.
Daisy Utsar,
Valla valimiskomisjoni
esimees
daisy.utsar@mustvee.ee
tel 5568 3418

On oktoober ja see on aeg kui
õuetoimetused on lõppemas.
Õhtud jõuavad varakult kätte
ning iga päevaga värvilisemaks
muutuv mets ja maa seavad end
puhkama.
Oktoobrikuuks on õpilased
õppimislaine leidnud ja koolides on kenasti rutiin saabunud.
Kui muul ajal peame iseenesest
mõistetavaks õpetajate tööd,
siis oktoobrikuu viiendal päeval
ütleme ja täname kõva häälega
meie õpetajaid. Aitäh, et olemas
olete. Aitäh, et meie lastele kooliharidust jagate.
See aasta ei saa me ei üle ega
ümber kohalike omavalitsuste
valimistest. Juba esmaspäevast
alates sai e-hääletada ja seda
saab teha 17. oktoobrini. Need,
kes soovivad hääletamispunktides hääletamas käia, siis Mustvee vallavalitsus on korraldanud
valimisjaoskondade tegevust nii,
et kõikides jaoskondades saab
hääletada 15. oktoobrist kuni
17. oktoobrini ehk siis nii reedel,
laupäeval kui ka pühapäeval.
Nädala lõpuks saab siis selgeks,
missugune saab olema uus volikogu koosseis: uus algus, mis
nõuab aega, energiat, pühendumist ning muidugi suurt koostöötahet. Aga volikogusse kandideerijad on meie endi inimesed
meie kõrvalt, siis sellevõrra on
valiku tegemine lihtsam, sest on
teada nende head ja vead. Head
kandideerimist kõikidele kandidaatidele ning head otsustamist
valijatele!
Kui ma kaks kuud tagasi Mustvee vallavanemaks asusin, luba-

sin kiiresti õppida, et Mustvee
valla teemadega end kurssi viia
ning vallarahvast rohkem kaasata ja vallavalitsuse tegemiste
kohta rohkem infot jagada. Olen
pikka aega olnud ettevõtja ja kui
ettevõtja ei kaasa töötajaid, siis
on ta läbikukkunud. Kaasamise
põhimõttest lähtuvalt olen ka
Mustvee vallas tegutsenud. Arengukava ja eelarvestrateegia –
need on olulised valla strateegilised dokumendid. Kaasamisest
lähtuvalt käisin kõikides valla
piirkondades selgitamas Mustvee
valla nelja aasta perioodi investeerimise plaane ja finantsvõimekust. Vallavanemana soovin, et
valla tegevus oleks vallarahvale
avatum, seega korraldasin vallas
töid ümber ja kõik need kaks
kuud on valla veebilehel kajastatud värsket ning ajakohast infot.
Kuna suur osa vallarahvast kasutab aktiivselt sotsiaalmeediat,
siis on vallavalitsuse tegemisi
samuti pidevalt Mustvee valla
facebooki lehel kajastatud. Mul
oli nägemus koostööst ja seda ma
ka vallavanemana rakendasin.
Senine palgapoliitika vallas
ei ole väärtustanud meie valla
sotsiaaltöötajaid: Mustvee vallas
on eakate ja puuetega inimeste
osakaal väga suur. Oleme lausa
teisel kohal vabariigis abivajajate
osas. Seega on meie sotsiaalspetsialistidel palju tööd. Samas kui
vaadata nende inimeste töötasu,
siis see on üks madalamaid valla
ametnike seas. Et sellist ebaõiglust vähendada ja sotsiaaltöötajate tööpanust tunnustada olen
välja andnud käskkirja, millest
tulenevalt tõusevad sotsiaalspetsialistide töötasud juba oktoobri
algusest 9,01 protsenti.
Nüüd on kätte jõudnud 2021.
aasta oktoobrikuu ja Mustvee
vallavolikogu I koosseisu tööaeg
lõpeb peatselt. Tänan kõiki valitsuse liikmeid ja volikogu liikmeid
panuse eest Mustvee valla arengusse! Aitäh teile kõigile!
TERJE RUDISSAAR,
vallavanem

Колонка волостного старейшины

Kortermajade
infopäev
Mustvee kultuurikeskuses
25. oktoobril kell 17.30
* Korterelamu rekonstrueerimistoetus
* Kuidas panna katus teenima?
* KOV toetus kortermajade
õuealadele
* Kortermajade valmisolek kriisideks
Infopäev toimub koostöös
KREDEXi, Päästeameti ja
omavalitsusega.
Info maimu@jaek.ee

Октябрь и это время, когда
все занятия во дворе заканчиваются. Вечера наступают рано и
лес и земля, которые с каждым
днем становятся

все красочнее,
отдыхают.
К октябрю учащиеся втянулись в темп обучения и в школах
наступили будни. Если в другое
время мы воспринимаем работу
учителей как должное, то в октябре пятого числа, мы скажем и
поблагодарим громким голосом
наших учителей - Спасибо за то
что ты есть. Спасибо за то, что
дали нашим детям школьное образование.
В этом году мы не можем переступить или обойти местные
выборы. Электронное голосование было доступно с понедельника и продлится до 17 октября.
Для желающих прийти на избирательные участки волостная

управа Муствеэ организовала
работу избирательных участков
таким образом, чтобы голосование могло проходить на всех
избирательных участках с 15 по
17 октября, то есть по пятницам,
субботам и воскресеньям. К
концу недели станет ясно, каким
будет новый состав волостного
совета: новое начало, требующее времени, энергии, обязательств и конечно же большой
готовности к сотрудничеству,
а кандидаты в совет - это наши
люди рядом с нами, поэтому
сделать выбор легче, потому
что их плюсы и минусы нам известны. Удачи всем кандидатам
и успешного принятия решений
всем избирателям.
Когда, два месяца назад, я стала старейшиной Муствеэ, я пообещала быстро научиться, чтобы ознакомиться с тематикой

волости Муствеэ, также больше
привлекать жителей волости и
делиться большей информацией о деятельности волостной
управы. Я долгое время была
предпринимателем и если предприниматель не привлекает сотрудников, он - неудачливый
предприниматель. По принципу
вовлеченности я также работала
в администрации Муствеэ. План
развития и бюджетная стратегия: это важные стратегические
документы для волости. На основе вовлечения я посетила все
районы волости, чтобы выяснить инвестиционные планы и
финансовые возможности волости Муствеэ на четырехлетний
период. Как старейшина я хочу,
чтобы деятельность волости
была более открыта для жителей, поэтому я реорганизовала
работу волостного управления

и все эти два месяца на сайте волости была свежая и актуальная
информация. Поскольку значительная часть населения волости активно пользуется социальными сетями, деятельность
волостной управы также постоянно отражается на странице
волости Муствеэ в Facebook. У
меня было видение сотрудничества и я применила его как старейшина волости.
Текущая политика оплаты
труда в области заработной
платы не оценила социальных
работников нашей волости: в
волости Муствеэ очень высока
доля пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями. Мы даже вторые в республике по количеству нуждающихся.
Так что у наших социальных работников много работы. Однако
если посмотреть на зарплату

этих людей, она одна из самых
низких среди волостных чиновников. Чтобы уменьшить такую
несправедливость и признать
вклад социальных работников,
я издала приказ, согласно которому с начала октября зарплаты
социальных работников увеличиваются на 9,01%.
И вот наступил октябрь 2021
года и скоро закончится рабочее
время 1-го состава волостного
совета Муствеэ. Благодарю всех
членов самоуправления и членов совета за их вклад в развитие волости Муствеэ! Спасибо
вам всем!
Терье Рудисаар,
Старейшина вашей
волости
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Mustvee Valla TEATAJA

Teated
Mustvee vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu
ehitisena Mustvee vallas Mustvee linnas Tartu tn 50 maal asuva ½
mõttelise osa elamust ja saun-laut-kuurist.
Hoone viimane teadaolev omanik oli S.M. Kirovi nimeline Kalurikolhoos.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada Mustvee vallavalitsusele
aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond
49603 kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest.
****
Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee vallavolikogu 15.09.2021
otsusega nr 49 algatati Mustvee vallas Mustvee linnas
Pihkva tn 97a katastriüksuse (katastritunnus 48501:011:0004,
registriosa nr 1789335) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine üksikelamu ja teenindavate abihoonete püstitamiseks ning
lahendada planeeringuala haljastuse, heakorra, juurdepääsuteede,
parkimiskorralduse ja tehnovõrkude varustamine.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 968 m2.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni
põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse
väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse,
ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
****

Mustvee valla üldplaneeringu
avalik väljapanek
Mustvee vallavalitsus annab teada, et Mustvee vallavolikogu
on 13. oktoobri otsusega nr 57 vastu võtnud Mustvee
valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande ning suunanud üldplaneeringu avalikule
väljapanekule vastavalt PlanS § 87 lg 1-le.
Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 8. novembrist 12. detsembrini.
Planeeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal
tutvuda Mustvee vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.
kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering.
Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:
• Mustvee vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16,
Mustvee linn);
• Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla);
• Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik);
• Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik);
• Kääpa teenuspunktis (Siili, Kääpa küla);
• Voore teenuspunktis (Lossi, Voore küla).
Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee vallavolikogu 26.09.2018 otsusega nr 63. Üldplaneeringu eesmärgiks
on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad
valla sotsiaal-majandusliku, kultuuriliste kui ka looduskeskkonna
arenguvajadustele ja laiematele suundumustele.
Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet ja ettevõtluse
võimalused valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuste
– Mustvee linna, Avinurme ja Lohusuu alevike ning Voore ja Kääpa
külade – arengut. Üldplaneering keskendub ühelt poolt teemadele,
mis on olulised täna koostatavates üldplaneeringutes – nt taastuvenergeetika. Teisalt käsitletakse ka Mustvee valla kontekstis olulisi
teemasid – nt üleujutusohu vältimine, paadikanalite seadustamine,
maaparandussüsteemide toimimine. Üldplaneeringuga ei kavandata
olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.
Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju. KSH
poolt tehtud ettepanekud on viidud planeeringusse.
Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi e-posti aadressil info@mustvee.ee või Mustvee vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva
maakond, 49603.
Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab
vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.
***
1. november on Mustvee vallas tähtaeg MTÜde tegevustoetuse taotlemiseks Mustvee vallas ja/või Mustvee
valla elanike kasuks tegutsevatel ühendustel.
Toetuse andmise eesmärk on laiendada Mustvee vallas kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike
koostööd. Rohkem infot taotlemise kohta leiate Mustvee valla
kodulehel: https://mustveevald.kovtp.ee/mtu-taotlus
Pärast taotluste laekumist vaatab komisjon kõik tähtaegselt laekunud taotlused üle ja teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste
rahuldamiseks või mitterahuldamiseks. Lõplikud toetuse saajad
selguvad peale volikogu poolt eelarve kinnitamist 2022. aasta
I kvartalis. Toetuse kasutamise kohta tuleb 31. jaanuariks 2023
esitada ka aruanne.
Teemakohastele küsimustele vastab ja abi annab: arendusnõunik
Julija Artjušenkova telefonil 5348 1670 või e-kirja teel julija.artjusenkova@mustvee.ee

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

Volikogus
13. oktoobril 2021 toimus
Mustvee Vallavolikogu I koosseisu viimane, 53. istung. Nelja
aasta jooksul on toimunud 53
vallavolikogu istungit, vastu on
võetud 95 määrust ja 310 otsust.
Tänasel istungil oli läbivaatamisel ja vastu sai võetud üldplaneering, samuti Mustvee
valla arengukava ja tegevuskava
ning eelarvestrateegia. Need on
vallale olulised ja laiapõhjalised
strateegilised dokumendid, mis
suunavad Mustvee valla tegevusi
järgmised neli aastat.
Neli aastat on kiirelt möödunud ja käes on uued valimised.
Pärast haldusreformi 2017.
aastal moodustus Mustvee
vald. Kandideerisin valimisliidus „Uus Laine“ ja saime 21
liikmelises volikogus kaheksa
kohta. 2018 aasta maikuus valiti
mind volikogu aseesimeheks ja
2020 aasta jaanuarikuust olen
juhtinud Mustvee vallavolikogu.
Kandideerimisel oli eesmärk
luua Mustvee vallas elukesk-

kond, kus lähtutakse kohalikest
vajadustest, kus teenused on kättesaadavad, kus avalik võim on
läbipaistev ning ametnikud on
kompetentsed ja oma töös paindlikud ning vallavalitsuse- ja volikogu istungitel tehtud otsused
oleks ajaleheveergudel kõigile
tutvumiseks. Kõige tähtsamaks
olid ja on valla lapsed: nemad
peavad saama põhi- ja gümnaasiumihariduse võimalikult kodu
lähedal ja igale lapsele on oluline kodulähedane lasteaiakoht.
Kui Voorel, Kääpal, Tihedal on
lasteaiahooned korrastatud,
siis Avinurme lasteaed vajab
muutusi. Selleks on volikogu
oma heakskiidu andnud ja välja
on kuulutatud hange lasteaia
eskiisprojekti osas, mille koos üle
vaatame ja otsustame, missuguse
uue lasteaia Avinurme lapsed
saavad. Oluliseks oli ja on, et
raamatukogude uksed oleks
avatud ja praegu seda teenust
ka piirkondades pakutakse. Kuna
veega on meie vallas probleeme,

siis oluliseks on jätkata veeja kanalisatsiooni võrgustiku
rajamist. Nii mõndagi asi sai
tehtud, näiteks valmis Kasepää
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
I ja II etapp, kolmanda etapiga
minnakse edasi järgmisel aastal.
Korrastatud sai teid ja ehitada
juurde kergliiklusteid, valmis
saab 2021 Avinurme bussijaam
ja järgmine aasta valmib Avinurme keskväljak. Praegu on ehitusjärgus Lohusuu ja Avinurme
kergliiklustee ja projekteerimisel
on Kääpa kergliiklustee. Soojustati Mustvee lasteaia Tihedal
asuv hoone ja renoveeriti Voore
lasteaed. Valmis on saanud
Mustvee Tervisekeskus ja valminud Avinurme perearstipunkt.
2019. aastal valmis Peipsimaa
Muuseumi esimene etapp, kus
on avatud samovaride näitus.
Eelmisel aastal sai valmis Kalevipoja Muuseum. Maikuus
lõppesid remonditööd Voore
koolis. Ja tehtud asjade nimekiri
on pikemgi, kui ehk oleks ootus-

pärane olnud. Saime need asjad
tehtud koostöös ja heas usus, et
Mustvee vald väärib parimat ja
meie lapsed ja valla elanikud on
meie tulevik. Volikogu esimehena tänan kogu valla rahvast, kes
on andnud meile kindlustunde,
et kõik see on olnud neile oluline, mis selle aja jooksul teha sai.
Tänan kõiki vallavolikogu liikmeid, vallavalitsust, komisjonide
esimehi, komisjonide liikmeid,
kes panustasid Mustvee valla
arengusse. Suur tänu kõigile!

13 октября 2021 года состоялось последнее 53-е заседание
1-го состава волостного совета
Муствеэ. За четыре года проведено 53 заседания волостного
совета, принято 95 постановлений и 310 решений.
На сегодняшнем заседании
был рассмотрен и принят генеральный план, а также план развития, план действий волости
Муствеэ и бюджетная стратегия.
Это важные и всеобъемлющие
стратегические документы для
волости, которые будут определять деятельность волости
Муствеэ в течение следующих
четырех лет.
Прошло четыре года и впереди новые выборы. После административной реформы 2017
года былa образована волость
Муствеэ. Я баллотировалась от
избирательного блока «Новая
волна», которая получила восемь мест в совете из 21 члена.
В мае 2018 года меня избрали
заместителем председателя совета, а с января 2020 года я
возглавляю совет волостного

самоуправления Муствеэ. Целью избирательного союза было
создание в волости Муствеэ
жизненной среды, основанной
на местных потребностях, где
доступны услуги, где государственные органы прозрачны, а
должностные лица компетентны и гибки в своей работе, а
решения принимаются на заседаниях волостного правления
и совета. Самыми важными
были и остаются дети волости:
они должны получать базовое
и полное среднее образование,
как можно ближе к дому, а место
в детском саду рядом с домом
важно для каждого ребенка. В то
время как детские сады в Вооре,
Кяяпа, Тихеда в хорошем состоянии, детский сад Авинурме
нуждается в изменениях. С этой
целью совет утвердил и объявил тендер на эскизный проект детского сада, который мы
вместе рассмотрим и решим, какой новый детский сад получат
дети Авинурме. Было важным
и есть, чтобы двери библиотек
были открыты и чтобы эта ус-

луга стала доступна и в регионах. Поскольку в нашей волости
есть проблемы с водой, важно
продолжить строительство водопроводно-канализационной
сети. Сделано так много всего,
например, завершены первая
и вторая очереди системы водоснабжения и канализации
Касепяа, третья очередь будет
продолжена в следующем году.
Приведены в порядок дороги и
построены пешеходные дорожки, в 2021 году будет завершена
работа автостанции Авинурме, а
в следующем году - центральная
площадь Авинурме. В настоящее время строится пешеходная
дорожка в Лохусуу и Авинурме,
а также проектируется пешеходная дорожка в Кяяпа. Было
утеплено здание Муствеэского
детского сада в Тихеда, был отремонтирован детский сад в Вооре. Завершено строительство
медицинского центра Муствеэ
и кабинета семейного врача в
Авинурме. В 2019 году завершен
первый этап ремонта здания
музея Причудья в Касепяя, где

открыта выставка самоваров. В
прошлом году был завершен ремонт здания музея Калевипоэг в
Кяяпа. В мае были завершены
ремонтные работы здания школы в Вооре. И список сделанных
дел даже длиннее, чем предполагали. Мы добились этого в
сотрудничестве и добросовестности, понимая, что волость
Муствеэ заслуживает самого
лучшего, а наши дети и жители
волости- это наше будущее. Как
председатель совета, я хотела бы
поблагодарить всех людей волости, которые внушили нам уверенность в том, что все это было
важно для них, что можно было
сделать за это время.
Я благодарю всех членов волостного собрания, волостного
управления, председателей комиссий, членов комиссий, которые внесли свой вклад в развитие волости Муствеэ. Всем
огромное спасибо!

Ülle Rosin,
volikogu esimees

Юлле Розин
Председатель совета

Korraldatud jäätmeveoga
liitumine on alates
1. oktoobrist kohustuslik
Alates 1. oktoobrist kehtib Mustvee vallas uus jäätmehoolduseeskiri
(https://www.riigiteataja.ee/akt/423092021004), mille alusel on
korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik kogu Mustvee valla
territooriumil.
Kõik majapidamised, kus seni veel jäätmevedu ei toimu, peaksid
hiljemalt selle aasta lõpuks saama jäätmevedajalt lepingu sõlmimiseks
vajalikud dokumendid.
Kõigil neil, kellele jäätmevedaja on edastanud allkirjastamiseks lepingu ja veograafiku, tuleb arvestada, et jäätmevedu hakkab vastavalt
veograafikule toimuma sõltumata sellest, kas leping allkirjastatakse
või mitte, ja osutatud teenuste eest, sealhulgas tehtud tühisõitude
eest esitatud arved kuuluvad tasumisele.
Lisainfo Mustvee vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt telefonil
506 8432 või meiliaadressil pille.lapin@mustvee.ee

Hea lapsevanem,
õpetaja,
Mustvee valla elanik!
Mustvee valla hariduse tugikeskuse nõustamiskabinet
asub aadressil Narva 16 ja
pöörduda võivad kõik abi vajavad valla elanikud eelneval
kokkuleppel nii kirja teel kui
ka telefonitsi.
Info tugispetsialistide kontaktandmete ja vastuvõtuaegadega aadressil http://mustvee.edu.ee/vastuvotu-ajad/.

Teade
SA Mustvee Tervise ruumides aadressil Kastani 40 alustas tööd
ämmaemand Gethel M. E. Kirsipuu.
Osutatavad teenused: kontratseptsiooni – nõustamist, rasedusejälgimist, sünnitusjärgset kontrolli, imetamisnõustamist, samuti on
võimalik läbi viia emakakaelavähi sõeluuringut.
Ämmaemanda vastuvõtt esmaspäeviti 8.00–16.00
SA Mustvee Tervise ruumides võtavad alates 1. oktoobrist vastu
günekoloogid (Roksolana Goshka, Annemari Ojamaa ja Alexey
Tsaregorodtsev)
Info ja registreerimine vastuvõttudele tööpäeviti 9.00–13.00
Tel. 53660433 või nouandla@mustveetk.ee
Olete oodatud vastuvõttudele!
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Rahvamatkaga tähistame tähtpäevi
Neljandat Mustvee valla aastapäeva ja Mustvee-Sonda raudtee
avamise 95. aastapäeva tähistame juba traditsioonilise matkaga
kunagisel kitsarööpmelise raudtee tammil.
Ootame kõiki osavõtjaid 24.
oktoobril kell 11 stardipunktidesse Mustvee poolt Tartu-Jõhvi
maanteel endise raudteetammi teeotsast ning Avinurmes
muuseum-rongi vastas olevast
parklast. Mõlemalt poolt tulles
liigutakse edasi kuni endise Piilsi
jaamahooneni. Stardipunktid on
tähistatud kollaste lippudega ja
kõigile hästi nähtavad.

Matka pikkust saab igaüks ise
valida, arvestades, et mõlemast
otsast Piilsi jaamani on umbes
8 kilomeetrit, mida võib läbida
jalgsi või rattaga. Et pikka sirget
teelõiku igav matkata ei oleks, on
raja äärde paigaldatud lugusid
tragikoomilistest juhtumistest,
mis leidsid aset kunagisel raudteel. Matkaraja keskosas – endise
Piilsi jaamahoone juures – on
kahest otsast saabunud osalejatele rõõm pakkuda sünnipäevatorti ning sündmusele vastavat
muusikat, kohale sõitnud rongi
taustal saab meeleolukaid fotosid teha ja toredat sündmust

jäädvustada.
Keskpunktis saab igaüks otsustada, kas matka jätkata või
sealsamas matk lõpetada. Tagasi
liikumiseks pakutakse transpordivõimalust.
NB! Ärge unustage maskikohustust. Kui osaleja on esimest
korda Mustvee valla matkal,
saab ta matkapassi, kuhu päev
kantakse sisse toreda kleepsuga.
Kolm kleepsu kogunud matkaja
saab aga väikese auhinna.
Hea matkaja, kui sul on
juba matkapass olemas,
võta see kindlasti kaasa!

Matka ajakava:
kell 11 matka algus mõlemast
suunast
kell 12 kokkusaamine matka
keskpunktis, tordi, kohvi, tee
paus
kell 12.30 matka jätkamine,
transpordi võimalus tagasi.
Üritus on kõigile tasuta.
Ootame rohket osavõttu kõikidest Eesti piirkondadest.
Korraldajad on Piilsi küla
selts ja Mustvee kultuurikeskus,
koostööpartnerid Avijõe selts ja
Vah OÜ.

Kaitse ennast vingugaasi eest
Vingugaas on lõhnatu, värvitu
ja maitsetu mürgine gaas, mis
võib tekkida igasugusel põlemisel, kui ei jätku piisavalt õhku.
Selline olukord tekib kergesti
halva ventilatsiooniga siseruumides. Vingugaasi tuvastamiseks
sobib ainult vingugaasiandur.
Suitsuandur ega gaasiandur
vingugaasi ei tuvasta.
Millistesse hoonetesse või ruumidesse peab vingugaasianduri
paigaldama?
* Eluruumi, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade.
Eelkõige on selliseks seadmeks

gaasil töötav veesoojendi ja
katel.
* Hoonesse, kus on gaasikütteseade või gaasiveesoojendi. Seda
ka juhul, kui seade asub näiteks
keldris või eraldi tehnoruumis.
Sellisel juhul peab andur asuma
kohas, kus alarm oleks ohustatud
inimestele kuuldav. Näiteks keldris asuva gaasikütteseadme korral võib andur asuda selle kohal
olevas ruumis. Või tehnoruumis
asuva gaasiseadme korral sellele
lähimas eluruumis.
* Alates 1. jaanuarist 2022
hoonesse (nii kodud kui ka muud

hooned), kus on tahkekütteseadmed – puuküttel ahi, kamin, pliit,
katel vms.
Vingugaasiandureid on mitmesuguseid, kuid nõuded, millele
nad vastama peavad, on samad.
Valida saab ekraaniga ja ekraanita andurite vahel, samuti on
olemas erinevate toitesüsteemidega andureid (patarei vs aku
vs võrgutoide). Kõige lihtsam ja
odavam andur on ilma näidikuta
vingugaasiandur. Näidikud, mälud ja nutifunktsioonid lisavad
seadmele kasulikke funktsioone,
kuid teevad anduri ka kallimaks.

Sõltumata anduri omadustest
toimivad ja teavitavad nad ohtlikust vingugaasist ühtemoodi.

Saare valla lugu on saanud raamatukaante vahele
Meeldiv on tõdeda, et lõpuks
ongi trükist ilmunud raamat
„Saare vald 1866–2017“. Mõte
Saare valla ajalugu kirjasõnas
kajastada on meie seltsi liikmetel
kaua meeles mõlkunud, seda
juba ka seepärast, et 1950ndatel
aastatel oli keegi mõtlematult
Saare valla arhiivi hävitanud.
Kääpa ühistegevuse selts kirjutas
ühisprojekti Leader-meetmesse
ja kaasas partneriteks Halliku
maanaiste seltsi ja SA Kalevipoja
Koja, kes meeleldi nõustusid.
Tänu ühiskondlikult tegusa Viivi Lani aastatepikkusele

ajaloohuvile ning kogutud materjalidele, juhuse tahtel leitud
Hugo Kauri ülestähendustele ja
arhiveeritud toimikutele, oli meil
julgus alustada ettevalmistusi
raamatu kirjutamiseks.
Eriline tänu kuulub raamatu
koostajale Marika Jürgensonile,
kes mõistis meie soovi anda valla
ajaloole uus hingamine, aitas
otsida algandmeid, ulatas abikäe
kokkuvõtete tegemisel ja fotode
leidmisel ning lõpuks raamatu
lugejale huvitavaks lugemiseks
koostas ja kokku kirjutas.
Saare valla lugu on ülevaade

Saare haldusliku üksuse kujunemisest neljal erineval ajaloolisel
etapil, kus iga valitsev režiim
jättis valla arengusse oma tugeva jälje.
Raamatus kohtume meie eelkäijate aruka tegevusega, mille
läbi on Saare vald olnud just
selline, nagu ta oli ja nagu sooviti
näha oma koduvalda. Raamat
tugineb arhiivist leidud ajaloolistele faktidele, kohalike inimeste
ajalooks saanud lugudele, kirjalikele mälestustele. Olles oma
tegudega tänases päevas, jääb
side aegade tagant toeks meie

Mis tehtud, mis teoksil Avinurme
kultuurikeskuses?
Tegemisi-toimetamisi ja sündmusi on Avinurme kultuurikeskuses olnud nii septembris kui
ka juba oktoobris üksjagu.
Septembrikuusse jäi Avijõe
kanuuretk, kusjuures korraldajatele mängis juba teist aastat koroona ninanipsu ja nii ongi retke
toimumine lükkunud sügisesse.
Kanuumatk oli kahepäevane ja
kultuurikeskus pakkus retkest
osavõtjaile tantsuõhtut, kus
tantsubändiks mängis ansambel
Sada ja seened.
Tegevust on alustanud jooga
täiskasvanutele, idamaine tantsustuudio Alima, puhkpilliorkester, keraamikaring, Vadi lauluansambel. „Meie lipu lugu“ oli
näitus ERMist, mida pakkusime
vallarahvale vaatamiseks.
Esimene oktoober algas rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisega ning sel korral olid
külalisteks Jaanus Nõgisto ja
Tõnu Timm. Nauditav muusikaline elamus, saalitäis koolinoori
ja õpetajaid ning erilised pillid,
millest võluti välja imelisi helisid! Sama päeva õhtul avati
maalikunstnik Timo Kähara
portreemaalide näituse „Tere,
inimene“. Näitus jääb avatuks
terve oktoobrikuu.
Oktoobrikuus toimub täiskasvanud õppija nädal (TÕN),

mis on saanud üle-eestiliseks
täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi
tutvustavaks nädalaks. „Õppida
on mõnus“ on 12.–15. oktoobri
nädala moto ja nii saab lubada
endale mõnusalt aega veeta,
õppides unustada argimured,
nautida oma kätega valminud
tulemust. Tasub proovida! Eriliselt hea meel, et Avinurmes
on viimase poolaasta jooksul
avanud uksed mitmedki uued
tegijad ja tekkinud on lausa väike „käsitöömeka“, sest Loovuse
Kodu pastoraadihoones, Ajavaka
pärandikool ja kangakudumise
ateljee vanas Raja poe majas,
keraamikaring Avinurme gümnaasiumi savitoas ning Avinurme
Puiduait paiknevad 50 meetri
raadiuses!
23. oktoobril on Eesti rahvamaja päev, millest võtavad osa ka
meie valla rahva- ja kultuurimajad. Nii meiegi. Päeva eesmärk
on tõsta inimeste teadlikkust
rahvamaja olulisusest ja vajalikkusest, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut.
Avinurme kultuurikeskuses on
soovijatel võimalus osaleda meie
isetegevuskollektiivide avatud
proovides, kuhu kollektiivid
ootavad juurde ka uusi liikmeid.
Avatud on kohvik ja kell 17.00

on külla tulemas Väike-Maarja
seltsimaja näitering etendusega
„Provintsianektoodid“.
Oktoobrikuus alustasid tegevust naiskoor, meeskoor, segarahvatantsurühm Avitaguse ja
suveteater. Uus on laste jooga ja
kohe-kohe on algamas ka seenioride võimlemine.
November on hingedekuu ja
2. novembril on tulemas meie
maja kohvikus hingedepäeva
kontsert-mõtisklus koos Mustvee
naisansambliga Helin.
Lastele rõõmuks toimub 14.
novembril tsirkuseetendus ja ka
kinoõhtud jätkuvad. Noortetuba
ning ujula ootavad teid samuti!
Novembrikuu tegevuste teavet
leia kodulehtedelt kui kuulutustelt, kultuurikeskuse uksel kui ka
Avinurme Konsumi kuulutuste
tahvlilt.
Selline siis sai seekordne info.
Eks kultuurimajas on toimetamist tunduvalt rohkem ja iga
päev on midagi toimumas. See ju
kogukonnamaja eesmärk ongi!
Olge terved ja nautige kuldset
sügist!
Katre Mölder,
Avinurme kultuurikeskuse
kunstiline juht

kõigi edaspidistes tegemistes.
Aeg on liikunud ühest riigikorrast teise ja jõudnud tänasesse. Meil on nüüd suurepärane
võimalus õppida Saare valla
minevikust ja minevikupärandist, kogemustest ja kohalikest
traditsioonidest, mis on rikas ja
pakub palju äratundmist ja edasiminekut meile kõigile.
Rita Kivisaar,
Kääpa ühistegevuse seltsi
juhatuse liige,
projektijuht

Maal elamise päev Avinurme
kandi külades
25. september, pisut vihmane
ja jahe laupäevane päev tõi
meie kandi küladesse üle 200
inimese, neist ligi 60 väljastpoolt
piirkonda. Need on numbrid, mis
näitavad meie külade tahtmist
midagi ette võtta oma kodukoha tutvustamiseks. Uhkustunde
tekitamiseks-me elame maal,
me saame hakkama ja meil on
siin tore elada. Avinurme kandi
10 küla, igaüks isemoodi, võtsid
ette Maal elamise päeval külakohvik-õpitubade korraldamise
ja tulid sellega suurepäraselt
toime. Mida õppisime ise ja mida
õpetasime külastajatele?
Õppisime, et mitte midagi ei
ole võimatu, kui Külavanemate
Kojas saab kõik läbi arutada,
külades aga plaane tehakse
koos, kaalutakse võimalusi ja
oskusi. Põlva valla Taevaskoja
külavanema Ahti Bleive sõnul
oli Avinurmes Maal elamise päev
väga meeldiv ja õpetlik päev,
meeldejäävad kõik kohad, kus
käisime ja õppisime. Nii korvi
punuma kui vaipa kuduma,
saime osa entusiasmist ja rõõmsast meeleolust. Tore, et ka seni
vaikuses elanud olnud külas on
taas elu ja rõõmu märgata.
Mustvee vallalt rahalist toetust
Maale elamise päeva tarbeks
ekstra ei saanud, kuid et Mustvee
vald registreeris end osalejaks,
saime tutvustada Maalehe erinumbris ka Mustvee valda kui
Peipsiäärset piirkonda.

Selliseid külalisi, kes oleks
uurinud: kas on piirkonnas
töökohti, kas on maju müügis,
kuidas on lood lasteaiaga, kas
on teenuseid-ei olnud. Ja ikkagi
oli meil väga tore päev.
Mis meile endile jäi meelde
oma külade tegemistest? Vadi
küla oma seltsi taasasutamise
25.aastapäevaks Maal elamise
päeval valmistatud 25 kuldnokapuuri. Piilsi küla jätkuv ja
pühendunud, samm-sammult
oma koolimaja heaks ja korrastamiseks tehtav. Maetsma küla uus
algus. Ulvi, Adraku, Laekannu
ja Kõrvemetsa külade koostoimetamine, hoidiste konkurss,
sügislaat ja rohevahetus ning
pannkoogikohvik. Paadenurme
väikeküla entusiastide põhjalik
ja läbimõeldud päev, kus oli aega
nii õppimiseks, muusikale kui ka
maitsvate toitude nautimisele.
Avinurme keskuses MTÜ Ajavakk
lõime-ripsvaiba kudumise õpituba ja Loovuse Kodus maalinäitus,
kohvik, savi ja muud töötoad.
Lause „Tagasi koju” oli seekord
väga asjakohane ja tõi selleks
päevaks küladesse lapsed, sugulased, endised külaelanikud. Ja
tagasiside küladest-teeks järgmisel aastal jälle, kui piirkonna
ettevõtjad, haridusasutused
ja teisedki kaasa lööksid ning
Mustvee vallas ka see päev eriliseks tunnistatakse.
Avinurme Külavanemate
Koda

Sügisesed Mustvee valla
noortekeskuse tegemised
Septembris võtsid Raja piirkonna noored osa Eesti ANK
Ühenduse korraldatud noorte
omaalgatuste välk-projektikonkurssist „Tulevik on täna!“ ning
osutusid üheks kaheksast taotlejast, kes rahastuse said. Nüüd
viivad nad ellu oma ideed „Toidu
säilitamine – kappmaja“.
Oktoobris toimuvad noortetu-

bades lisaks avatud noorsootööle
erinevad huviringid ja helkuripuu kampaania.
Mustvee noored saavad näha
filmifestival „Kino maale“ nimekirjas olevaid filme. Avinurme
ja Lohusuu noored koostavad
projektitaotlusi haridus- ja noorteameti „Noorte heaks“ täiendavasse välkvooru. Voore noored

on kooskäimiseks ajutiselt kolinud virtuaalsesse noortetuppa.
Lisainfot juba toimunud,
hetkel toimuvatest ning alles
planeeritavatest tegevustest
saab noortekeskuse piirkondlikest noortetubadest ja nende
Facebooki lehtedelt.
Mustvee valla
noortekeskus
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Õnnitleme juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
Paliopatra Maspanova
Jakob Lausing
Valli Angerjärv
Zinaida Tailova
Vilmar Randla
Liivi Blähhina
Mare Neimann
Ivar Tooming
Jevgenia Grinkina
Grigori Puškin
Jefimia Blinnikova
Tamara Agafonova
Pjotr Borissov
Mare Allikas
Valentina Tamm
Helle Lehtsalu
Zinaida Sorgina

94
91
90
90
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75

võimalik poleks. Raamatukoguhoidjad aitavad kõigil soovijail
vajalikku infot leida, annavad
edasi infootsingu- ja digioskusi,
õpetavad valeuudiste ja libateaduste ajastul üliolulisi meediapädevusi ja allikakriitikat, mis
toob ühiskonna ühtsemasse
inforuumi.
Seoses raamatukogupäevadega kutsume kõiki huvilisi
raamatukogusid märkama:
Avame raamatukogupäevad
Lohusuu raamatukogu 100. juubeliga ja oma viimast raamatut
tutvustab Anneli Lamp.
20. oktoober on traditsiooniline ettelugemisepäev.
23. oktoobril osaleb Mustvee raamatukogu Eestimaa
rahvamajade päeval, kus igal
täistunnil on majaekskursioonid, ennast saab raamatukogus
lugejaks vormistada ja tutvuda
pakutavate teenustega.
26. oktoobril rõõmustab Avinurme raamatukogus lugejaid
kirjanik Leelo Kassikäpp.
27. oktoobril on kohtumine
Saare raamatukogus ajakirjanik
Janno Zõbiniga.
Raamatukogudes on avatud
erinevad näitused: „Vanad uudised“ Voorel ja Mustvees on
avatud jätkuvalt näitus „Palju
õnne, Pipi!“
Raamatukogupäevade ajal
jagame Mustvee valla raamatukogude infovoldikuid, mille
trükkimiseks saime toetust
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupilt. Voldikute
abil tutvustame kogukonnale
raamatukogudes pakutavaid
teenuseid.
Õnnitleme ka tööjuubeli puhul meie valla raamatukoguhoidjaid: Veronika Obuhova
täitus 5 aastat, Tea Daškoval 15
aastat ja Liidia Krehoval 20 tööd
raamatukogus.
MUSTVEE VALLA
RAAMATUKOGUD

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
EMMA KALAUS
ARETTA KALAUS

02.10.2021
02.10.2021

SK mustvee ja mustvee spordikeskus kutsuvad noori saalihoki treeningutele.
Treeningud Mustvee spordihoones
esmaspäeviti kella 18.30–20.00 ja
Avinurme gümnaasiumi võimlas
kolmapäeviti kella 17.30–19.00.
Tulge ja tehke tutvust saalihokiga.

Voore seltsimaja uus elu

Kohtume ikka raamatukogus!
Kuigi praegune aeg on eriline,
viime raamatukogudes jätkuvalt
läbi üritusi ja tegevusi, mis erinevas vanuses lugejaid ikka ja
jälle meie juurde tooks.
Mustvee valla raamatukogud
osalevad liikluskasvatusalases
koostööprojektis transpordiametiga. Liikluskuul soovime
tõsta laste ja täiskasvanute
teadlikkust ja märkamist liiklusohutuse teemadel. Selleks
tuleb aga tulla raamatukokku
ja sooritada test ning juba osaledki loosis ja kohe saad väikese
kingituse transpordiametilt, mis
võib päästa sinu elu!
Teisipäeval, 20. oktoobril
tähistame Eestis juba 22. korda
ettelugemise päeva.
Ettelugemise päeva eesmärk
on tõsta raamatu- ja lugemishuvi ning väärtustada ettelugemist.
Mustvee ja Avinurme kooli 4.
klassid osalevad ettelugemise
võistlusel, mis sel aastal kannab
nime „Ega mets tühi ole“, võistluse finaal toimub 23. oktoobril
Tallinnas.
Samuti on võimalik Voore,
Avinurme ja Mustvee raamatukogudes osaleda „Lugemisisu“
programmis, mis on mõeldud
5–10-aastastele lastele. Kaasame siia ka lasteaiad ja materjale
võime jagada kõigile valla piirkonnas olevatele lasteaedadele
ja raamatukogudele.
Pikendasime oma rahuloluuuringus osalemise tähtaega,
ootame veel aktiivseid inimesi
küsitlusele vastama. Küsitlust
on võimalik täita arvutis Mustvee raamatukogu kodulehel või
paberkandjal raamatukogus.
Raamatukogupäevadel ootame kõiki huvilisi raamatukogudes pakutavate võimalustega
lähemalt tutvuma. Raamatukogudes saab nii paberil kui
digitaalselt avaldatud uudiseid
lugeda ka need, kel see muidu
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Mustvee Valla TEATAJA

MTÜ Kikita Vanausuliste Kogudus tänab Mustvee vallavalitsust
ja majandusspetsialisti Kalev Karu, kes aitasid, projekti „Kikita
palvela remonttööd“ koostamisel ja taotlemisel Peipsiveere
programmis.
Tänu toetuse struktuurfondidest Peipsiveere programmiga on
tehtud Kikita palvela hoone katuse külgnevate osade renoveerimine ja sadevee süsteemide ehitus vee eemale juhtimiseks.
Täname ka selle projekti kaasfinantseerijad: German Bestšastnõj ja Ilja Bõstrov, tööteostaja Peipsi Ehitus OÜ
Kikita Vanausuliste Koguduse liikmed
Кикита староверческая община благодарит волостное управление Муствеэ и специалиста Калев Кару, которые помогли в
составлении и подаче заявки проекта «ремонтные работы для
моленны Кикита» в программе Peipsiveere.
Благодаря поддержке структурных фондов и программе
Peipsiveere были выполнены ремонт прилегающих частей крыши молитвенного здания Кикита и строительство систем ливневой канализации для отвода воды.
Мы также благодарим за финансовую помощь для осуществления этого проекта: Германа Бесчастного и Илью Быстрова, за
выполнение работ подрядчика Peipsi Ehitus OÜ.
Члены Кикита староверческой общины

Raja draamaring esitleb
BABA-JAGA ja MAKSUAMETNIK
23. oktoobril kell 13.
RAJA VABAAJAKESKUSES

Kasepää rahvamajas –
23. oktoober kell 12–16.
Kääpa rahvamajas –
23. oktoober kell 11–14.
raja vabaajakeskuses
– 23. oktoober kell 10–13.
mustvee kultuurikeskuses – 23. oktoober
kell 10–16.
avinurme kultuurikeskuses – 23. oktoober
kell 10–21.
Täpsem info toimuvatest
üritustest
mustveevald.kovtp.ee/
kalender1

Head inimesed, tervitan teid Voore seltsimaja poolt!
Voore seltsimaja on asutusena päris pika ajalooga. Loodud aastal
1974, aastal 2000 kinnitatud Saare valla allasutusena ning aastast
2017 on Voore seltsimaja Mustvee valla hallatav asutus.
Sellel sügisel jätkab seltsimaja taas Voore piirkonna kultuuritegevuse korraldamisega. Olles töötanud Voore seltsimaja juhatajana
kaks nädalat, olen kuulnud, et kohalike inimeste hulgas levitatakse
pahatahtlikku infot, nagu kaoks Voore piirkonnast igasugune kultuuritegevus. Julgen kinnitada, et sellisel hirmutamisel ei ole mingit
alust. Kõik tegevused, mida on seni ehtud jätkuvad, kindlasti tuleb
juurde uusi ringe ja tegevusi.
Lisan siinkohal, et hetkel majast lahkuvad ringid teevad seda
omal vabal tahtel neile endile teada olevatel põhjustel. Mina,
seltsimaja esindajana, olen ringijuhtidega rääkinud ja kinnitanud,
et ei minu ega valla poolt ei muutu nende tegevuses midagi ning
olen igati valmis aitama ja toetama ringide edukat toimetamist.
Iga asutus vajab juhti ning mul on hea meel, et mulle on usaldatud Voore seltsimaja juhtimine. Olen Voorel elanud kolm aastat,
kuid töötanud väljaspool piirkonda. Seetõttu pean vajalikuks end
veidi tutvustada. Inimese elu mõõtmise kõige lihtsustatum skeem
on: päritolu, haridus, perekond, tööelu.
Mina sündinud ja kasvanud Mulgimaal, elu jooksul jõudnud
elada ja töötada mitmetes Eestimaa paikades – viimased 10 aastat Jõgevamaal. Meie peres on üles kasvanud viis last, neist kaks
paari kaksikuid. Täna olen õnnelik vanaema kolmele lapselapsele.
Kultuuripisikuga olen nakatunud juba aastaid tagasi ja jäägitult.
Oma elu jooksul olen omandanud mitmeid haridusi ja töötanud
kõigil õpitud erialadel: rätsep, raamatupidaja, kultuurikorraldaja
ning äsja omandatud humanitaarteaduste magistrikraad on aluseks
minu edasistele ettevõtmistele. Esmapilgul väga erinevana tunduvad erialad on praktikas teineteist täiendanud, eriti kultuuritöös on
omandatud teadmised mul aidanud elus edukalt hakkama saada.
Kultuuritööd olen teinud kogu Jõgevamaal elatud aja, ühtekokku
siis kümme aastat.
Minu kindlaks veendumuseks kultuuritöös on, et Voore seltsimaja
peab olema apoliitiline koht, kuhu on teretulnud kõik inimesed
olenemata soost, vanusest, haridusest, staatusest või poliitilisest
vaadetest. Kultuuritöötajana olen oma inimeste ja kogukonna
teenistuses: lähtun kultuurielu korraldamisel inimeste soovidest,
huvidest ning ettepanekutest. Et sõnad oleks nähtavad ka tegudena
jagan leheveerul Voore seltsimaja kultuurikava eskiisi 2021. aasta
lõpuni. Kõik täiendused ja ettepanekud on oodatud!
15.10.2021 – sügispidu ansambliga
24.10.2021 – rahvateatri etendus
07.11.2021 – hingedeaja kontsert – Marek Sadam
14.11.2021 – isadepäev
25.11.2021 – kadripäev Voore laulumemmedega
28.11.2021 – 1. advendi tähistamine, jõulutulede süütamine
16.12.2021 – eakate jõulupidu
18.12.2021 – jõulupidu ansambliga
23.12.2021 – koduste laste jõulupidu
31.12.2021 – uusaasta pidu
Lõpetuseks tahaksin paluda inimestelt mõistvat suhtumist asjaolusse, et ma ei ole tuttav Voorel väljakujunenud kommetega ehk
„alati on nii olnud“ teadmised mul puuduvad. Seepärast võtke
minuga julgelt ühendust kui soovite seltsimajas midagi korraldada,
broneerida või ettepanekuid teha. Esialgu võib tunduda hirmutav
vana mudeli muutumine, kuid elul on kombeks uueneda, pakkuda
uusi võimalusi, võtkem need koos ja rõõmsal meelel vastu! Meie
kõigi ühise ja sõbraliku koostööga on võimalik korda saata imesid!
Lootusküllaselt uutele aegadele vastu asutudes
TERJE LILL,
Voore seltsimaja juhtaja

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
ÜLO KUKK
AIVAR RUUSALU
JOSSIF DUBANEVITŠ
ATS PUGRI
KALJU ÕUN
VOLDEMAR HEIN
VAIKE EIN
NIKIFOR TSÕPOV

01.09.1942–19.09.2021
31.10.1956–21.09.2021
19.09.1934–01.10.2021
03.11.1966–03.10.2021
26.02.1957–04.10.2021
06.03.1935–05.10.2021
12.12.1930–12.10.2021
15.06.1937–12.10.2021

