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VOLIKOGU ESIMEHE veerg
16. novembril toimus Mustvee Vallavolikogu II koosseisu
esimene istung. Seaduse järgi
kutsub esimese volikogu istungi
kokku valla valimiskomisjoni
esimees. Nii ka seekord. Päevakorras oli kolm päevakorra
punkti: volikogu esimehe valimine, volikogu aseesimehe
valimine ja vallavalitsuse lahkumispalve ära kuulamine. Kuigi
volikogu esimehe kohale esitati
kolm kandidaati, siis valima
pidi kahe kandidaadi vahel, sest
kolmas kandidaat, Marianne
Kivimurd-Tarelkina ei soovinud
kandideerida volikogu esimehe
kohale. Kui volikogus hääletustulemused ette loeti, siis selgus, et
valiti 11 poolthäälega volikogu
esimeheks tagasi Ülle Rosin.
Volikogu aseesimehe kohale
esitati üks kandidaat Marianne

Kivimurd-Tarelkina, kes ka volikogu liikmete poolt volikogu
aseesimeheks üksmeelselt valiti.
Valitsus peab esitama lahkumispalve volikogu uue koosseisu
esimesel istungil. Vallavanem
proua Terje Rudissaar esitas vallavalitsuse lahkumispalve. Pärast
lahkumispalve esitamist täidab
vallavalitsus oma ülesandeid ja
tema volitused kehtivad kuni uue
valitsuse ametisse kinnitamiseni.
Järgmine volikogu istung toimub juba järgmise nädala esmaspäeval, 22. novembril. Päevakorras on vallavanema valimine,
vallavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri kinnitamine, volikogu
alatiste komisjonide esimeeste
ja aseesimeeste valimine ning
komisjonide koosseisu kinnitamine. Komisjonide kinnitamine
on väga oluline, sest valimistu-

Vallavanema veerg

lemuste vaidlustamise pärast on
vabariigis uue volikogu töö ja
komisjonide kokkusaamine lükkunud juba novembrikuu lõppu.
Eelarve on see, mis vajab komisjonide poolset ülevaatamist
ja arvamuse andmist. Volikogu
peab oluliseks, et eelarve saaks
menetletud käesoleval aastal.
Kaunist peatselt saabuvat advendiaega teile kõigile.
Ülle Rosin,
Mustvee vallavolikogu
esimees

Колонка председателя волостного совета
16 ноября состоялось первое
заседание 2-го состава Совета волостного самоуправления
Муствеэ. Согласно закону первое заседание совета созывает
председатель
избирательной
комиссии волости. Так и в этот
раз. В повестке дня было три
вопроса: выборы председателя совета, выборы заместителя
председателя совета и рассмотрение ходатайства волостной
управы о выходе из управления
волости. Хотя на должность
председателя совета было выдвинуто три кандидата, выбор
должен был быть сделан между
двумя кандидатами, поскольку третий кандидат, Марианна
Кивимурд-Тарелкина, не хотела
баллотироваться на должность
председателя совета. Когда в совете были оглашены итоги голосования, выяснилось, что Юлле

Росин была переизбрана председателем совета 11 голосами “за”.
Один кандидат, Марианна Кивимурд-Тарелкина, была выдвинута на должность заместителя
председателя Совета, который
также был единогласно избран
заместителем председателя совета.
Правительство должно уйти
в отставку на первом заседании нового совета. Старейшина
волости г-жа Терье Рудиссаар
подала прошение о выходе из
правления волости. После подачи заявления об отставке волостная управа выполняет свои
обязанности и ее полномочия
действуют до утверждения нового правительства.
Следующее заседание совета
состоится в следующий понедельник, 22 ноября. Повестка
дня включает: выборы старей-

шины волости, утверждение
количества и структуры волостной управы, выборы председателей и заместителей председателей постоянных комиссий
совета и утверждение состава
комитетов. Утверждение комитетов очень важно, потому что
из-за оспаривания результатов
выборов в республике, работа
нового совета и заседания комитетов уже отложены до конца
ноября. Бюджет это та работа,
которую необходимо проанализировать и комитеты должны вынести заключение. Совет
считает важным, чтобы бюджет
был оформлен в этом году.
Прекрасного
наступления
Адвента для всех вас.
Юлле Росин,
Председатель волостного
совета Муствеэ

Lohusuu aleviku kergliiklustee ehitus
Mustvee vallavalitsus sõlmis
Lohusuu aleviku kergliiklustee
ehitamiseks töövõtulepingu
osaühinguga KV Infra ning omanikujärelevalvet teeb Insten
Projekt OÜ.
Kergliiklustee algab aleviku
keskel asuvast Aldari poe parklast, kulgeb mööda Jõhvi-TartuValga mnt äärt kuni Peipsi järve
äärse Torioja parklani. Kogupikkuseks on 1,01 kilomeetrit.
Rajatava tee ulatuses ehitatakse
välja ka valgustus. Ehituse käigus on uuendatud mahasõite,
paigaldatud uued truubid ning
tehtud ohutumaks bussipeatustesse minekud. Kergliiklustee
ehitusmaksumuseks kokku on
229 336,8 eurot.
Ehitustöödega ollakse praegu
korralikult graafikus, tööde lõpptähtaeg on 1. detsember 2021.
Enamuses Lohusuu kergliiklusteest on saanud kenasti asfaltkatte, jäänud on väike lõik
bussijaama taga, kus on praegu
paigaldatud asfaldi asemel sõe-

lutud freesipuru. Kuna Lohusuu
inimestel on tekkinud küsimused seoses freespuruga kaetud
teelõiguga, siis on väike selgitus
asjakohane. Kunagi ammu on see
ala olnud järve põhi ja praegu on
tegemist väga soise alaga ehk siis
vajab see teelõik pisut rohkem
vajumist, enne kui asfalt peale

panna. Rääkides ehituse järelevalvega selgus, et see teema
tuleb järgmisel töökoosolekul
arutlusse ja võimalusel asfalteeritakse ka antud lõik käesoleval
aastal. Kui maapind siiski käesoleval aastal asfalteerimist ei
võimalda, siis lükkub see järgmisesse aastasse.

Novembrikuu hakkab lõpule
jõudma ja esimesed öökülmadki juba ära olnud. Eestlastel
on vanasõna: Kui mardipäeval
paistab päike, siis kadripäeval
sajab vihma. Mina hoian igatahes pöialt, et see nii ka oleks,
sest soojakraade vajame vallas,
et kergliiklustee ehitusega Avinurmes käesoleva aasta lõpuks
valmis saaks. Liiga pikaldaselt on
liikunud varasemalt Avinurme
kergliiklustee projekteerimisehitusprojekt. Kui oktoobrikuus
veel ei pidanud abivallavanem
probleemiks kergliiklustee projekti valmimist, siis tõde on see,
et tegelikult peab Avinurme
kergliiklustee projekt siiski 2021.
aasta lõpuga valmima. Pean seda
praeguse vallavalitsuse suurimaks väljakutseks: kui see saab
siiski tehtud, saaks seda juba
kordaminekuks pidada. Kakssada tuhat eurot on raha, mille
nimel tuleb nüüd minul ja uuel
vallavalitsusel võidelda.
3. novembril allkirjastasid
Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja
Isamaa Erakond koalitsioonilepingu ning mulle tehti ettepanek
jätkata Mustvee vallavanemana.

Praegu on käsil eelarve koostamine ja kolmapäeval vaatas
vallavalitsus esmase eelarve
üle. Kuna valla finantsjuhtimise
korra järgi peab valitsus 1. detsembriks eelarve volikogule üle
andma, siis Mustvee valla 2022.
aasta eelarve kokku saamine
on suur töö, millega tegeleme
koos finantsjuhiga. Siinkohal on
juba koalitsiooni poolt saanud
heakskiidu lasteaia abiõpetajate
palgatõus 720 euroni, samuti on
plaanis tõsta sotsiaalhooldustöötajate töötasusid. Kui palju, see
selgub siis, kui analüüs tehtud
ja koalitsioon oma arvamuse
annab. Esimesse klassi astujate
ranitsatoetus tõuseb 150 euroni
ja üle 75-aastased saavad valla
poolt uuest aastast 30-eurose rahalise kingituse. Lapsed on meie
prioriteediks ja selleks võtab vald
kohustuse lasteaialaste toidurahast ühe euro ise tasuda. Ülevaatamisse lähevad haldusteemad ja
korrastusse struktuur. Kindlasti
on väljakutse Avinurme uue
lasteaia ehitamine ja Mustvee
hariduskeskuse ajakohastamine.
Aga teemasid on veelgi.
Mustvee vald on väga suurte
võimalustega vald. Siin elavad

inimesed, kes väga hoolivad
oma kodukohast. Kuigi erinevad
piirkonnad näevad erinevaid
arenguvajadusi, siis mina vaatan
valda tervikuna. Praegu olen
toimetanud palju arengudokumentidega ja nendesse on sisse
kirjutatud väga erinevate jõudude mõtteid.
Kohe, kohe on esimene advendipüha, selle valguses soovin
teile kõigile toredat sügist ja
vallavolikogule koostööpunktide
leidmist.
Terje Rudissaar,
vallavanem

Колонка волостного старейшины
Подходит к концу ноябрь и
уже прошли первые ночные заморозки. У эстонцев есть пословица: если на Марди светит
солнце, то на Кадри пойдет
дождь. В любом случае, скрестим пальцы, потому что нам
нужно тепло, чтобы до конца
этого года завершить строительство пешеходной дорожки в Авинурме. Строительный
проект пешеходной дорожки в
Авинурме продвигался слишком медленно. Если в октябре
помощник старейшины еще не
считала завершение проекта
пешеходной дороги проблемой,
то правда заключается в том,
что строительство дороги для
легкого движения в Авинурме
фактически должно быть завершено к концу 2021 года. Я
считаю, что это самая большая
проблема нынешнего волостного управления: если это будет
сделано, то это уже можно будет
считать успехом. Двести тысяч
евро - это деньги, за которые я и
новая волостная управа должны
бороться.
3 ноября было подписано ко-

алиционное соглашение между
Центристской партией Эстонии,
Консервативной народной партией Эстонии и Партией Отечества и мне предложили остаться
старейшиной волости Муствеэ.
В настоящее время составляется бюджет и в среду волостная
управа рассмотрела первоначальный бюджет. Поскольку в
соответствии с процедурой финансового управления волости,
волостное управление должно
представить бюджет в совет до
первого декабря, составление
бюджета волости Муствеэ на
2022 год является большой работой, которую нужно решить
вместе с финансовым руководителем. Повышение зарплат воспитателей детских садов до 720
евро уже одобрено коалицией,
также есть планы по увеличению заработной платы социальных работников. Сколько:
станет ясно, когда будет сделан
анализ и коалиция выскажет
свое мнение. Пособие для тех,
кто поступает в первый класс,
увеличится до 150 евро, а те, кто
старше 75 лет, получат с нового

года денежный подарок в размере 30 евро от муниципалитета.
Дети - наш приоритет и волость
обязуется платить один евро на
питание детских садов. Будут
рассмотрены административные вопросы и реорганизована
структура. Безусловно в повестке строительство нового детского сада в Авинурме и модернизации образовательного центра
Муствеэ. Но есть еще вопросы.
Волость Муствеэ - это волость
с очень большим потенциалом.
Здесь живут люди, которым небезразличен свои край. Хотя
разные регионы видят разные
потребности в развитии, я смотрю на волость в целом. На данный момент я редактировала
множество документов по развитию и в них отражены мысли
самых разных сторон. Скоро,
скоро уже первый праздник Адвента, в свете которого желаю
всем замечательной осени и нахождения сотрудничества для
волостной думы.
Терье Рудиссаар,
стареишина волости
Муствее

Uus volikogu on kinnitatud
16. oktoobril toimusid kohaliku
omavalitsuse valimised. Oli palju
vaidlustamisi vabariigis ja see
pikendas Mustvee valla valimiskomisjoni otsustust. Lõpuks, 9.
novembril, sai Mustvee valla valimiskomisjon kokku tulla ja valimiste nimekirjad kinnitatud. Ühel
volikogusse valitud liikmel tuli otsustada, kas ta soovib panustada
läbi töökoha valla arengusse või
teeb seda volikogus. Seekord oli
otsus, et töökohal saab paremini
valla arengusse panustada ja nii

asus volikogu töösse Rita Kivisaar.
Tulevased neli aastat esindavad
valla rahvast volikogusse valitud
kandidaatidest järgmised 21 volikogu liiget:
EKRE nimekirjas kandideerinud
ja valitud volikogu esindajad on
Ülle Rosin, Artur Aganitš, Aivar
Anijago, Ants Rummel, Arlo Säälik.
Eesti Keskerakonna nimekirjas
valitud volikogu esindajad on
Tarmo Tomson, Zoja Koromnova, Vitali Ossipenko, Ljudmilla
Smirnova, Marianne Kivimurd-

Tarelkina, Sergei Uleksin.
Rita Kivisaar on Isamaa erakonna esindajana volikogus. EKRE,
Eesti Keskerakond ja Isamaa volikogu esindajad on moodustanud
Mustvee vallas koalitsiooni.

Valimisliidust Meie vald 2035
on volikogus oma valijaid esindamas: Indrek Kullam, Aivar Lainjärv, Raldo Lorits, Jüri Morozov,
Verner Mölder, Anne Paas, Riina
Pajula, Hannes Soosaar, Laidi
Zalekešina.
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Mustvee Valla TEATAJA

Teated
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus annab teada, et alates 22. novembrist 2021 muutuvad kaugbussiliin nr 110
(Rakvere-Tudu-Rannapungerja-Mustvee-Kallaste) väljumisajad
lähtepeatustest.
Täpsem info http://www.ühistransport.eu/
***
Voore Põhikooli võimlas algasid riietusruumide renoveerimistööd ning peagi saavad võimla ja jõusaali kasutajad
hakata nautima ajakohaseid pesemisvõimalusi. Samuti on lähiminevikus lisandunud meie jõusaali uusi seadmeid jooksulindi,
sõudeergomeetrite ja veloergomeetrite näol.
Lisainfo kooli kodulehelt (https://www.mustvee.edu.ee/uudised-ja-teated-vk).
Kääpa lasteaiarühma suured ja väikesed siilikesed valmistuvad
juba jõuluajaks. Harjutame laule, paneme ahjud sooja piparkookide küpsetamiseks ja näpud maja kaunistamiseks valmis. Meie
aasta tähtsündmus – traditsiooniline heategevuslik jõululaat –
leiab seekord aset teistmoodi.
Hea sõber Kääpa OTT võtab meid oma tiiva alla, ühineme oma
maailma parima õnneloosiga. 19. detsembril Kalevipoja Koja
maadel leiab sündmus aset.
Juba on meie head sõbrad ja toetajad appi tulnud, ootamas on
hulk suurepäraseid auhindu.
SA Mustvee Tervisekeskus annab teada, et jätkuvalt
on võimalik vaktsineerida meie perearstide juures
COVID-19 vastu.
Etteregistreerimine: dr Ülle Lomp, tel 5880 4266 ja
dr T. Štšaslivaja, tel 772 6677.
Günekoloogide ja ämmaemanda vastuvõtule saab registreerida
tööpäeviti 9–16 telefonil 5366 0433 või nõuandla@mustveetk.ee
Spordikeskuse uudised
Hoolimata kehtivatest piirangutest, mida ka meie valla spordirajatiste külastamisel tuleb järgida, saab sporti teha.
Täpsemad spordirajatiste graafikud on üleval meie kodulehel
www.spordikeskus.mustvee.eu.
Samuti on kodulehel ja FB-s nähtaval juhendid ja muu vajalik info.
Lähema aja võistlustest on tulemas 27. novembril „Energia Liiga
ja M35+ liiga“ etapp saalihokis, mis toimub Mustvee spordihoones.
4. detsembril leiavad Avinurme spordihoone lasketiirus aset
Mustvee valla lahtised meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises.
Selleks, et sihik paika seada, võib tulla harjutama igal esmaspäeval
ja kolmapäeval kell 18–20.30. Lasketiirus aitavad nõuga instruktorid.
Endiselt on avatud meie valla jõusaalid Mustvees, Avinurmes ja
sellest hooajast saab treenida ka Voorel. Samuti on avatud Avinurme
ujula. Harjutada erinevatel aladel, saab ka meie spordihoonetes
vallarahvale mõeldud avatud aegadel.
Seega külastage meie kodulehte, vaadake endale meelepärane
treening ning tere tulemast sportima!

Isadepäeva tähistamine Avinurme
gümnaasiumis
Novembrikuu on rikkalik tähtpäevade poolest. Kui mardi- ja
kadripäeval on tähtsal kohal rahvatraditsioonid, siis isadepäeval
saab traditsioone luua ise.
Avinurme Gümnaasiumi algklasside õpetajad on juba aastaid
isasid, vanaisasid ja vanemaid
vendi kutsunud koos lastega
kooli sportlikku isadepäeva tähistama. Eelmisel aastal pidime
kahjuks ürituse viiruse leviku
tõttu ära jätma. Sel aastal tahtsime vaatamata olukorrale tähtsat
päeva siiski tähistada, kuid otsustasime seda teha veidi teisiti.
Sportlikult saab liikuda ka
õues, see on tervislikum ning
praegusel ajal turvalisem: saab
hoida distantsi, kuid samas olla
ikka koos. Et lisada liikumisele
põnevust, otsustasime korraldada otsimismängu. Kaasa tuli võt-

ning ülesandeid lahendama
29 isa, vanaisa ja venda ning
33 algklassiõpilast.
Lõpp-punktis koolimaja siseõuel ootas kõiki otsimismängus
osalejaid maiustus ning isadvanaisad said tänuks kiidukirja.
Meie suureks rõõmuks oli osalisi
tõesti palju.
Täiskasvanutelt saime tagasisidet teekonna ja vihjete-ülesannete kohta, aga lastele oli kõige
põnevam pimedas taskulampidega asukohti otsida.
Oleme rõõmsad, et üritus õnnestus ning suur tänu kõikidele
osalejatele. Tundub, et olemegi
loonud uue traditsiooni isadepäeva tähistamiseks.
ta taskulamp ja telefon, kuhu on
alla laetud QR-koodi lugemiseks
vajalik äpp.

Neljapäeva õhtul kell 18 läks
kolmel erineval marsruudil QRkoodide kaudu vihjeid otsima

Kaiel Altpere,
Avinurme Gümnaasiumi
klassiõpetaja

Rahvamaja päev Avinurmes
23. oktoobril toimus üle terve
Eestimaa RAHVAMAJA PÄEV.
Sellel päeval pealkirjaga „Keel.
Kultuur. Kogukond” pakuti kontserte, töötubasid, näituseid,
kursuseid, kohtumisi, kultuurikohvikuid ja palju muud. Ehk
kokkuvõtvalt –kõik soovijad
said näha majaden-ö köögipoolt,
tutvuda rahvamajades pakutava
ja sealsete tingimustega. Päeva
projektijuht Kai Kannistu ütleb,
et päeva eesmärgiks oli tõsta
teadlikkust rahvamajade vajalikkusest ja olulisusest, tagada
kultuuri ja rahvusliku identiteedi
hoidmine ning ning luua eeldused rahvamajade arenguks.
Kõigil meil on oma elu ja lugu,
aja kestes saab sellest ajalugupole majadki elu- ja ajaloota:
jääb üle vaid uskudes loota,
et rahvale läbi aja on vaja
kooskäimise kohta, oma Rahvamaja.
Kuni veel kestab külakultuur,
seni meie RAHVA VAIM püsib suur.
/Virve Osila/

RAHVAMAJA on kogukonna
mõistes üks olulisemaid kohti,
kus inimesed kokku saavad, kus
tegeletakse erinevate huvialadega, hoitakse seeläbi elavana
ja arendatakse edasi kohalikku
kultuurielu. Ainult tegevuste ja
erinevate ettevõtmiste kaudu
saab tagada järjepidevust läbi
erinevate põlvkondade.
Rahvamajja sisenedes astutakse maailma, kus saadakse end
loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut
teistega jagada. Ja täpselt samamoodi ka vastupidi – nautida
erinevate artistide kontserte,
etenduskunste, näitusi, töötubasid, huvialaringe. Ühised huvid
ja eesmärgid seavad erinevates
eluvaldkondades leiba teenivad
inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse
ideid ja energiaid ning sünnivad
uued paikkondlikud vaimse
kultuuri väärtused. Kultuur on
vundament, toetuspunkt, mis
ka raskematel aegadel annab

jõudu, hingepidet ja vaheldust
argipäeva.
Kogukonna motiveeritus ja
kaasa löömine annab inspiratsiooni ja jõudu ka rahvamajas
töötavale personalile. Alati on
kahju, kui laval pakutav läheb
pooltühjale saalile või mõni
kinoõhtu ühe käe sõrmedel loetavatele inimestele ... Jah, aeg
on keeruline, nõuab eritingimusi
ja seab ka korraldajad tihti raskete valikute ette, et kas üldse
on mõtet? Õnneks oleme siiani
alati leidnud kuldse kesktee ja
saanud plaanitu teoks teha. Eks
väikestel piirkondadel on ka raskem suuremate linnade, valla- ja
maakonnakeskustega sammu
pidada, eeldused ja tingimused
pole kaugeltki võrdsed. Samas
oodatakse meilt kvaliteeti ja
samaväärset mujal pakutavaga.
Püüame oma võimaluste piires
sammu pidada.
Ka Avinurme kultuurikeskus
oli sel päeval siginat-saginat täis,
sest meil toimus nii mõndagi.

Kollektiivide avatud proovid,
kultuurikeskuse ja Avinurme Kultuuri ja Hariduse Seltsi Nurmetuled koostöös ning seltsi eestvedamisel avati mälestuspink Ülle
Toomingale, Avinurme kultuurihingele ja kunagisele rahvamaja
juhatajale ning seltsi juhatuse
esinaisele, pikaaegsele Avinurme
naiskoori liikmele. Vaadata sai
Väike-Maarja seltsimaja lõbusat
etendust “Provintsianekdoodid”
ning avatud olid noortetuba ja
ujula. Imetlemiseks oli Timo
Kähara portreemaalide näitus
“Tere, inimene!”.
Suur tänu kõigile, kes päevast
osa võtsid ning kõigile neile, kes
päeva oma hindamatu panuse
andsid!
Olge terved ja kohtume taas!
Katre Mölder,
Avinurme
kultuurikeskuse
kunstiline juht

Saare piirkonna toimetamisi
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel toimub 22. novembrist
kuni 5. detsembrini 2021 romusõidukite kokku kogumise kampaania.
Kõikjal Eestis on kampaaniaperioodil võimalik tellida oma vanale kasutult seisvale autole tasuta äravedu. Selleks tuleb helistada
Autolammutuste Liidu telefonile 5787 7233 või Kuusakoski tasuta
lühinumbrile 13660.
Lisainfo aadressil https://envir.ee/romusoidukid

Me kõik saame jäätmete tekke
vähendamiseks midagi ära teha
Novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks. Sellel aastal 15.–28. novembrini
toimuv kampaania keskendub ringmajanduse põhimõtteid kasutavatele kogukondadele. Märksõnadeks on säästlikkus, toodete taasja korduskasutus, parandamine ja remontimine ning biojäätmete
kompostimine.
Me kõik saame midagi ära teha selleks, et vähendada jäätmete
teket.
Lisainfo aadressidel https://envir.ee/jäätmenädal

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

Peipsiveere programmi abil paigaldati Kasepää laululavale sisenemis- ja väljumisavadele liuguksed, mis on
nii kaua ürituste korraldajate ja esinejate sooviks olnud.
Esinejad ja ürituste korraldajad saavad arvestada kõikide plaanitud showefektide elluviimist tuulisele ilmale
vaatamata. Liugustega ei ole tuul enam mureks!

Sellel aastal algas kütteperiood Kääpa katlamajas väikse
murega, kas katel ikka püsib kuni
kütteperioodi lõpuni töökorras.
Kahjuks ei õnnestunud nelja aasta jooksul ajakohastada ja uuendada soojatootmist Kääpa külas.
Veel kord üllatas ka soojatrassi
leke juba vanas kohas, mis sai
vigastusi vee- ja kanalitrasside
ehitamise ajal. Selle trasside jagunemise sõlme peame kindlasti
ümber ehitama, et oleks igal ajal
juurdepääs tagatud.
Kindlasti vajab väljavahetamist Kääpa 6 ja lasteaia vaheline soojatrass 140 m ulatuses.
Vajalik on asendada raudtorud
eelisoleeritud torudega. Millised
on aga uue volikogu plaanid
soojamajanduse arendamiseks
vallas, selgub ilmselt peagi.
Välistatud ei ole ka sooja piirhinna ülevaatamine ja taotluse
saatmine konkurentsiametile.
Kääpa piirhind kehtib alates
01.01.2017 ja on kogu hinnatõusu rallis kahjumisse minemas.
Kääpa jalgtee projekti koostamisega on toimetanud ettevõte
„P.P. Ehitusjärelevalve”. Valmis on
saanud kõnnitee geoloogilised
uuringud ning põhiprojekti joonised kus on tee asukoht kaardil
Kalevipoja Kojast kuni JalaseUuna tee ristini. Kooskõlastatud

maanteeametiga on sõiduteede
ületuskohad koos künnistega.
Kolm künnist ülekäigukohtades
aitab ka sõidukiirust piirata ja
muudab liikluse rahulikumaks.
Projekt on kooskõlastus ringil.
Novembrikuust alates toimetab Voore seltsimaja soojamajandusega (tootmine ja müük)
ja heakorraga maja ümber Mustvee Vallavara. Suvel lisandub
muruniitmine ja talvel lume- ja
libedusetõrje. Katlamajas ja
territooriumi korrastamisel on
tööl majandusmees, kahjuks on
tal plaan detsembri algul töölt
ära minna ja ta ei soovi hiljem
ka Mustvee Vallavara koosseisus
jätkata. Vallavara otsib uut majandustöölist, kes jätkaks majandustegevust hoones. Soovitavalt
peaks inimene elama Voorel või
küla lähedal. Automaatne graanulikatel võimaldab ka kaugemalt juhtida, aga talvel lume ja
tuisu korral tuleb kõnniteed maja
ümber varakult lumest koristada.
Riigihanke tulemusena kinnitas vallavalitsus Voore piirkonnas
lumetõrjet tegema Taumar Palkmajad OÜ ja Kääpa piirkonnas
hoiab teed lumevabad FIE Mati
Miil Veskiaru Talu.
Aare Uleksin
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Mustvee Valla TEATAJA

Sügisestest tegemistest Mustvee koolis

Peipsiveere Ettevõtlikud
noored 2021

Õnneks ei saabunud sellel aastal sügis teisiti ja saime alustada
kooliaastat tavapärasel moel.
Järgides erinevaid piiranguid
oleme siiski saanud toimetada
koolimajas üsna tavapäraselt –
tegeledes õppetööga ja pakkudes
õpilastele ka veidi huvitegevust
ning võimalust osaleda erinevatel üritustel.
Nagu igal sügisel toimus ka
sellel aastal sügisnäitus. 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, andis meie majas kontserdi Läti popmuusik Rihards
Berzinš. Kontsert oli suurepärane
ja meeldis meie õpilastele väga.
oktoobri alguses tähistasime juba traditsiooniks saanud
õpetajatepäeva. Toimus pidulik
kontsert õpetajatele ja õpetaja
ametit said proovida 8.–9. klassi õpilased. Lisaks tähistasime
kooli sünnipäeva ühise kringli
söömisega.
Kuna oktoober on rahvusvaheline pudrukuu, siis osalesid
1. kl, 2. kl, 6. kl ja 7. kl õpilased
pudruprogrammis, mille raames õpilased koos õpetajatega
valmistasid küpsiseid, erinevaid
putrusid, tegid pudrupakkidest
taaskasutatavaid hoiukarpe ja
järjehoidjaid.

Tänu rahandusministeeriumi
regionaalarengu toetuse meetme
Peipsiveere programmile, Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele ning Mustvee vallale oli
Mustvee valla noortel võimalik
osaleda projektis Peipsiveere
Ettevõtlikud noored 2021.
Ettevõtlusküla korraldas noortele ettevõtlusmänge „Ärilahing”
ja koolituspäevi, mille raames
noored arendasid oma äriideid
sellisesse faasi, et võivad nüüd
registreerida enda esimese firma
ja asuda ettevõtlusmaastikul
toimetama.
Noorte ettevõtjate vahel jagatakse ära auhinnafond 1000 €,
kuid ainult neile, kes päriselt
tegutsema hakkavad.
Lisaks kinkis Ettevõtlusküla
kõigil noortele, kes tegutsema
hakkavad, 1 tund mentorlust.
Äriideede konkurss, millest zürii
valis oma lemmikud, osales sel
aastal lausa 12 meeskonda.

Nii mitmedki üritused on
meie koolis saanud juba traditsiooniks. Nii ka halloween’i
tähistamine. Kuna sellel aastal
langes halloween koolivaheajale,
siis tähistasime seda pärast vaheaega kooli tagasi tulles.
Sellel päeval oli koolimajas
palju erinevates kostüümides
õpilasi ja ka õpetajaid, vahetundides sai tantsida halloween’i
tantse, maiustada õudust tekitavalt heade kommidega ja
kaunistada maske.
Igal aastal toimub meil novembris reaalainete nädal, nii
ka seekord. Selle nädala raames
toimusid „viis ritta“ võistlused,
vee degusteerimine, veeteemalised katsed, bioloogia- ja keemiateemaline viktoriin. Parimad
said premeeritud auhindade ja
diplomitega.
oleme igal õppeaastal proovinud kooli tegevustesse mahutada koolikontserdi. Sellel aastal
toimus kontsert 12. novembril.
Esinesid Tanja Mihhailova-Saar
ja Mihkel Mattisen, kes koos
õpilastega kirjutasid isegi laulu
valmis. Kontsert oli hariv ja pakkus palju häid muusikaelamusi.
Kuna Mustvee kool on Ettevõtlik Kool ja samuti Kiusamis-

Jõuluaeg on uksele
koputamas ...
Jälle saame juba loetud päevade pärast kaunist jõuluaega
nautima hakata.
Igal aastal on see seotud uute
ootuste ja lootustega. Ei ole
erandiks ka see aasta.
Mustvee kultuurikeskus avab
oma jõuluaja ürituste pagasi
28. novembril, 1. advendiküünla
süütamisega kultuurikeskuse
pargis. Anname võimaluse häid
jõulusoove edasi anda vabas
õhus.
detsembri algus toob meie
kinoekraanidele uue kodumaise
komöödia „Jahihooaeg” ja Mustvee kultuurikeskuses on seda
filmi võimalus vaadata juba enne
ametlikku esilinastust, suisa
1. detsembril.
Nalja ja naeru jagub ka
2. detsembri õhtusse, kui etendub mõnus komöödiaetendus
„Professor sai värske õhu mürgituse”.
7. detsembril koguneb meie
majja teeklubi rahvas, et ühiselt
meenutada mööduvat aastat ja
ühiseid tegemisi.
11. detsembri jõululaadal on
hea võimalus jõuluvana kingikotti täiendada. Töötab ka
jõulukohvik.
Traditsiooniline valla eakate
jõulupidu toimub 15. detsembril.
Külla tulevad Merle Lilje, Toivo
Asmer ja Peeter Kaljuste. Laudade broneerimine juba käib.
17. detsembril ootame väikeseid ja suuri kultuurikeskuse
parki jõuluaja võlumetsa, kus

vaba (KiVa) kool, siis toimusid
erinevad ettevõtmised ka nende
projektide raames. Algklassidele
toimus KiVa-tund ja ettevõtlusnädala raames erinevad raha- ja
ettevõtlusteemalised mängud
vanematele õpilastele.
Peagi lõpeb 1. trimester ja kaugel jõuludki enam on. Küll aga
mahub selle aja sisse nii mõnigi
tore ettevõtmine. Saabuva jõuluaja puhul kaunistame klasside
uksed ja koguneme traditsioonilisele 1. advendi hommikule

kooli saali, kus soovime üksteisele head ja kaunistame kuuse.
Ei möödu detsember ka ilma
jõulupeota, milleks ettevalmistused käivad juba praegu.
oleme tänulikud selle eest,
et saame käia koolis, kohtuda
sõpradega, klassikaaslaste ja
õpetajatega.
Mustvee kooli pere soovib kõigile ilusat ja rahulikku saabuvat
advendiaega!
JANIKA RoMANoVITŠ,
Mustvee kooli huvijuht

LAIdI ZALEKEŠINA
Mustvee
kultuurikesuse
juhataja

RIIN JuuRMA,
Ettevõtlusküla projektijuht

Mustvee Lasteaed

Sügis Kalevipoja Kojas

kella 11–14 saab päkapikkude
juhendamisel teha hobusesõitu
ja lõkkel kuuma teed. Jõulumetsas ootavad teid poni, jänkud,
kitsed, kanad, haned, pardid.
Esinevad kultuurikeskuse lasteringid.
18. detsembril on kõik üle
hulga aja oodatud lõbusale aastalõpu stiilipeole „Suusabaasis
on tantsupidu“. Laske fantaasial
julgelt lennata, tantsupoognaid
saab võtta ansambli Village Voice
saatel.
Kes mingil põhjusel metsa ei
jõua, on 21. ja 22. detsembril
võimalus kultuurikeskuse eest
turuplatsilt endale kaunis jõulukuusk osta.
22. detsembril olete oodatud
vaatama maailma kõige armsamat jõulufilmi „Eia jõulud Tondikakul“. Avatud on kinokohvik
ja mängida saab uut lauamängu
„Eia jõulud Tondikakul“.
1.–30. detsembrini on meil
üleval hobikunstnik Sten-Sixten
Traksi näitus: „Anne Veski“, kus
eksponeeritud pastellmaalid
meie esidiivast aastatel 1980–
1988.
usun ja loodan, et detsember
tuleb meil koos teiega mõnusalt
piparkoogilõhnaline, koheva
valge lume ja päkapikkudega!
Ilusat ootust!

Projekti olid kaasatud Mustvee
kooli, Peipsi gümnaasiumi, Lohusuu põhikooli, Voore põhikooli ja
Avinurme gümnaasiumi noored
alates 7. klassist.
Projekti vältel oli näha, et
noortel on lennukad ideed ja
nad nautisid protsessi ilu. Esimese auhinnalise koha sai žürii
hinnangul Peipsi Print (Lohusuu
põhikooli noored, teevad 3d pinteriga lampe meeneteks). Teise
auhinnalise koha sai Savikild
(Voore põhikooli noored, valmistavad meeneteks käsitööehteid).
Kolmas koht läks sel aastal
jagamisele. Mustvee meened
(Mustvee kooli noored, teevad
Mustveeteemalisi suveniire) ja
Puhastuspoisid (Mustvee kooli
noored, pakuvad koduhoovi
hooldustöid) jagavad seda vahvat auhinnalist kohta.

September ja oktoober olid
Kalevipoja Kojas töised kuud.
Koolilapsed said üle pika aja
taas koolipinki istuda ja koos
ka väljasõite ette võtta. Päris
paljud neist jõudsid ka meie
juurde. Lisaks muuseumile käidi
ka seikluspargis, mänguhoovis
või orienteerumas. Mõni grupp
soovis lisaks veel ka meisterdada
või Põrgus käia.
Hetkel on väike hingetõmbepaus ja 1. detsembril alustame
Siili jõulumaaga. See on vahva
1,5–2-tunnine retk, kus läbime kolm kohta ja umbes 1000
meetrise teekonna. Käime vanades palkmajades lambaid ja
jänkusid paitamas ja toitmas,
uurime Kalevipoja loost siili lugu
ja teeme siilile kõik koos okkad.
Kuulame vanaema urve pajatusi
vanadest kodutöödest. Edasi aga
suundume metsaretkele. Teeme
mõned vahvad peatused, viime
metsloomadele süüa ja keedame endale lõkkel teed. Viimaks
jõuame rahvamajja ja räägime
seal vanadest jõulukommetest,
mängime mõned vanad jõulumängud ja kaunistame siilikujulisi piparkooke. Kogu paketti
saame kohandada vastavalt vanusele ja teeme samu tegevusi
ka pimedal ajal laternate valgel.
Siili jõulumaa kestab vähemalt
20. detsembrini ja pikeneb soovi
korral ka jaanuari-veebruarini ja
kannab siis nime Siili talvemaa.
oktoobri viimasel päeval esitleti rahvamajas Saare valla kohta
kirjutatud raamatut „Saare vald
1866–2017“. Suur kummardus

Kääpa Ühistegevuse Seltsile selle
eest! Kes raamatut soovib, siis
poes, rahvamajas ja muuseumis
on need raamatud ka müügis.
Novembris muutus Kalevipoja muuseum esimest korda
pop-up restoraniks. osalesime
Lõuna-Eesti suures kampaanias
„Metsast taldrikule“. Meie juures
sai nautida õhtusööki neljal nädalavahetuse õhtul. Loodetavasti
saab selliseid põnevaid õhtuid
muuseumis ka edaspidi olema.
Kääpa oTT toimetab nüüd
talvise graafiku järgi pühapäeviti
kell 11–12 rahvamaja väikses
saalis. Jooga on pühapäeviti kell
17, segakoor käib laulmas neljapäeviti kell 19 ja naistantsurühm
Linely tantsib kolmapäeviti kell
19. Käsitööring toimetab pühapäeviti kell 10.
Järgmised sündmused
Kalevipoja Kojas:
19. novembril kell 19 kinoklubi öölapsed, pilet 5/4 €.
28. novembril kell 13 esimene advent Kääpal, rahvamajas.
Erinevad sõnavõtud ja segakoor
Serviti esinemine.
1.–20. detsembril Siili jõulumaa, osalus 8 €.
10. detsembril kell 19 kinoklubi Jahihooaeg, pilet 5/4 €.
19. detsembril kell 11–14 Kääpa oTT jõululaat koos lasteaia
heategevusliku jõululoosiga.
21. detsembril kell 18 talvise
pööripäeva rahvakoosolek.
Teid Kääpale oodates,
ANNIKA oRAS

Mustvee lasteaed elab oma
igapäevast elu, oma rõõmude ja
muredega.
Lasteaed jätkab ohutusmeetmeid kasutades tavapärast tööd.
Vältimaks nakkuse edasikandumist, peab lasteaed arvestama
oma töö korraldamisel järgmiste
ennetusmeetmetega:
• Haigusnähtudega isik ei tohi
tulla hoonesse ning keelatud on
haige lapse toomine lasteaeda.
Esmasteks haigusnähtudeks on
nohu, köha, palavik. Haige laps
saadetakse viivitamatult koju,
soovitatav on ühendust võtta
perearstiga. CoVId-19 kahtluse
korral on soovitatav testimine ja
positiivse vastuse korral kindlasti
ühendust võtta terviseameti ja
lasteaiaga.
• Väldime lastevanemate ja
võõraste sisenemist lasteaia rühma. Laste üleandmine toimub
väljaspool rühmaruumi. Kolmandaid isikuid ilma mõjuva põhjuseta mitte lasteaeda lubada.
• Lasteasutuse traditsionaalsed üritused korraldada ainult
lastega, vajadusel kasutada
virtuaalseid kanaleid.
Isadepäev toimuski Mustvee

lasteaias virtuaalselt, rühmad
saatsid oma tervitused isadele
ja vanaisadele digilahendusi
kasutades. Esitlused olid väga
südamlikud ja vahvad.
Augustis 2020 alustasime
Mustvee lasteaia venekeelsetes
rühmades varajase keeleõppe
programmiga, milleks on eesti
keele õpetamine muukeelsetes
rühmades.
Projekti vedaja on haridus- ja
teadusministeerium, kes ka antud projekti rahastab.
oleme töötanud rühmades
Maasikad ja oravakesed 15 kuud
varajase keeleõppe programmiga. Keeleõpetajad on saanud
süvitsi töötada ja tulemused on
juba näha, lapsed saavad osaliselt eesti keelest aru ja püüavad
ka vastata.
Tulemas on kõige maagilisem
aeg jõuluootusega. Kaunistamine, ettevalmistused, laulude ja
luuletuste õppimine. Lapsed valmistuvad hooga, sest jõulumees
on tõesti juba teel. Tuleks veel
vaid veidikene lund!
MARIS RoHTLA,
Mustvee lasteaia direktor

1. advendi tähistamine
28. novembril
avinurmes algusega kell 13
(Avinurme puhkpilliorkester, Avinurme meeskoor,
laululapsed Lii Karro juhendamisel,
õnnistus Tartu praostilt Ants Toomingalt)
Kalevipoja Kojas algusega kell 13
(meeleolu loob segakoor Serviti, sõnavõtud, kohvilaud)
mustvee kutuurikeskuse pargis algusega kell 16
(vallavanema sõnavõtt, õnnistust jagab EELK koguduse õpetaja
Eenok Haamer, advenditule kojuviimiseks võta kaasa latern)
Kasepää rahvamajas algusega kell 17
(esinevad Mustvee muusikakooli lapsed, Kasepää naisansamblid
Eluõied ja Vingerjas, sõna võtab Mustvee luteri koguduse õpetaja
Eenok Haamer)
Info kultuurikalendris www.mustvee.ee

SAALIHOKI
Spordiklubi mustvee korraldab
27. novembril mustvee spordihoones energialiiga ja m35+
liiga kolmada etapi.
Senimaani on Mustvee naiskonnal läinud võrdlemisi hästi, liiga
tabelis hoitakse hetkel teist kohta ja meie ründaja Kätlin hoiab
resultatiivsete mängijate edetabelis esimest kohta.
Kui piirangud lubavad, siis on oodata ka pinevaid mänge
Mustvees.
Info liigade kohta saab ammutada aadressilt www.saalihoki.
eu ja Spordiklubi Mustvee kodulehelt mustvee.saalihoki.eu leiab
infot meie tegemiste kohta.
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23. oktoobril toimus Eestimaa
rahvamaja päev
Raja Vabaajakeskus võttis osa
sellest sündmusest esmakordselt.
Sellel päeval toimus keskuses
vene ikoonide näitus. Need
pühapildid kuuluvad Narva kollektsionäärile Jevgeni Sõtševskile. See näitus pakkus huvi nii
kohalikele elanikele kui ka vene
ikoonide spetsialistidele. Toimus
ansambel Rainka avatud proov
Valentina Rohioja juhendamisel.
Proovist said võtta osa kõik huvilised. Lisaks laulmisele tehti ka
muid harjutusi, sh hingamisharjutusi Strelnikova süsteemi järgi.
Koostöös MTÜ-ga Peipsi Vene
Kultuuriselts korraldati kividele
maalimise töötoa. Sellel korral
maaliti kividele matrjoškasid.
Tulemus rõõmustas kõiki ja valmis tööd oli seatud vaatamiseks
keskuse külastajatele. Kõige
aktiivsemalt võtsid üritusest osa
meie külalised VHK Kunstikoolist, kes sõitsid siia Tallinnast.
Lastel toimus kolmepäevane
kunstilaager, mis oli pühendatud
vene kultuurile. Rajale tõi neid
Ikoonimuuseumi tegevjuht ja
meie külanaaber Tiina Jurjeva.
Ta tutvustas lastele Peipsiveere
vanausuliste kultuuri, rääkis
Gavriil Frolovi ikoonimaali koolkonnast, üheskoos külastasid
nad Frolovi hauda. Kogu reisi
ajal valmistasid noored eskiise,
maalisid ümbrust, portreteerisid
kohalike elanike. Selle laagri

23 октября по всей Эстонии
прошел день Народного Дома.
В раяском Центре Досуга
день открытых дверей проходил
впервые.
В этот день все желающие
могли бесплатно посетить выставку русских икон из коллекции Нарвского коллекционера
Евгения Сычевского. Выставка
привлекла внимание как местных жителей, так и специалистов русской иконы.
Проходила также открытая
репетиция ансамбля «раинька»
под руководством Валентины
рохиоя. На репетиции все желающие могли присоединиться
и поучаствовать в совместном
пении, а так же освоить дыхательные упражнения по системе
Стрельниковой, которые являются полезными для здоровья.
Совместно с MTÜ Peipsi

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
KARL JoHANNES METS
REINu RAIMETS
doMINIC LoKTEV

tulemusel valminud töödest
pannakse kokku kunstinäitus ja
korraldatakse vene kultuurile
pühendatud õhtu Tallinna kohvikus Kloostri ait. Õhtul kaeti Raja
Vabaajakeskuse saalis rikkalik
laud, mille otsas auras samovar.
Külalistele pakuti kohalikke
maitseid: keedetud suhkrut, sibulapirukaid ja soolakurke. Vaba
õhkkond ja hubane olek aitas
kaasa elavale vestlusele, mille tulemusel tekkis kindel tahe aidata
kaasa kohalikule teejoomise traditsiooni säilimisele. Nii otsustati
üheskoos korraldada järgmise
aasta suvel siinsamas Raja külas
Teefestival. Märkamatult hakkas
päev lõppema. Meie veel pikalt
imetlesime noorte kunstnike
töid, olime suure mõju all sellest,
mida kuulsime ja nägime. Kuid
kõige rohkem meile avaldas
muljet lause ühel joonistusel:
„ME KÕIK oLEME INIMESEd“.
Paneb mõtlema, kas pole …
Aitäh kõigile osalejatele: Jevgeni ja Natalja Sõtševskid, Svetlana Kirpu, Aivar Anijago, Tiina
Jurjeva, Jevdokia Annikova,
Jelena Ljukova, ansambel Rainka, Raja Noortetuba, Vanalinna
Hariduskolleegium (VHK), MTÜ
Peipsi Vene Kultuuriselts

EdITH-ALIdE-MARIE SÕSTAR
MARTIN TAMM
KoIduLA LuTSoJA
ELSA VIILHEIN
LAINE KoLL
HELGA-RoSIINE MÄGI
KLAVdIA SuMINA
ELGA EIMLA
ANAToLI KAZANTSEV
VILVE KATTEL
SVETLANA JAZÕKoVA
HANS MÕTTuS

kinno, vaadata multikaid ja koguperefilme.
Kauni lume saabumine pühade
ajal paneb mõtteid mõlgutama
jõulumeeleolu loomiseks õue,
otsides ideid, kuidas kaunistada
maja.
Ja igaüks, kes meie majas käib,
panustab ühistele tegevustele –
kes toob kuuseoksi, kes tuleb
huvitava ideega välja ...
Lisaks sellele käib tihe koostöö
Raja noortetoa lastega, kes võtavad osa meie üritustest.
Ei olegi palju vaja – kui igaüks
panustab natuke saame rohkem
tehtud!
Rõõmsalt kaugelt
kostab aisakell,
jõululootusest meil süda hell!
NATALIA MÄGI,
Kasepää rahvamaja juhataja
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ÜRITUSED
19. novebril kell 19 “öölapsed” Kääpa rahvamajas
24. novembril kell 19 “öölapsed” Avinurme kultuurikeskuses
1. detsembril kell 19 “JAHI-HooAEG” Mustvee kultuurikeskus
2. detsembril kell 19 etendus “Professor sai värske õhu mürgituse”
Mustvee kultuurikeskuses
5. detsembril kell 10–14 Jõulumaa jõululaat
Avinurme kultuurikeskuses
11. detsembril kell 9–15 Jõululaat Mustvee kultuurikeskuse ees
ja sees.
Palju kaupa jõuluvana kinkekotti

VALENTINA JAZÕKoVA,
Raja Vabaajakeskuse juhataja

Vene Kultuuriselts был проведен мастер-класс по росписи
камней. В этот раз мы предложили нашим гостям рисовать
матрешки, в итоге получилось
очень забавно, а готовые работы
были представлены всем посетителям на обозрение.
Самыми активными участниками мероприятия были наши
гости ученики художественной
школы VHK из города Таллинна, которые находились в этот
день в трехдневном лагере по
изучению русской культуры. В
деревню рая группу направила
директор Музея русской иконы
(город Таллинн) наша землячка Тийна Юрьева, она познакомила детей с культурой староверов Причудья, рассказала о
иконописной школе Фролова,
посетили его могилу. Дети делали эскизы для своих будущих

18.10.2021
23.10.2021
12.11.2021

Õnnitleme juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi

mustvee valla 1. lahtised meistrivõistlused
õhkrelvadest laskmises avinurme spordihoone
lasketiirus 4. detsembril 2021
картин, рисовали пейзажи, портретировали местных жителей.
итогом художественного лагеря
станет выставка картин участников и вечер, посвящённый
русской культуре в таллиннском
кафе Kloostri Ait.
Вечером в большом зале Центра Досуга рая был накрыт общий стол, во главе которого шумел самовар, пирожки с луком,
вареный сахар, соленые огурцы
из бочки. Все это создавало домашний уют и располагало к
живой беседе. Традиция чаепития уникальна по своей сути,
которую необходимо сохранить. Так пришло общее решение воплотить в жизнь проект
«Чайный фестиваль», который
планируем провести уже этим
летом в деревне рая.
День незаметно подошел к
концу.

Мы еще долго рассматривали
рисунки юных художников, впечатленных увиденным и услышанным. Но больше всего нас,
взрослых впечатлила надпись на
одном из рисунков: „ ME KÕIK
OLEME INIMESED“, что в переводе на русский язык означает,
что все мы люди…. Согласитесь,
стоит задуматься……
Спасибо всем, кто приняли
участие: Евгений и Наталья
Сычевские, Светлана Кирпу,
Айвар Анияго, Тийна Юрьева,
Евдокия Анникова, лена люкова, ансамбель раинька, Молодежный Центр рая, Vanalinna
Hariduskolleegium (VHK), MTÜ
Peipsi Vene Kultuuriselts
ВАлЕНТиНА ЯЗЫКОВА,
Заведующая Раяским
Центром Досуга

Advendiaeg on ootuse aeg enne jõule ja tähendab saabumist
Jõulud on üks tähtsaimaid
rahvakalendri pühi. See on püha,
mis sisaldab palju erinevatest aegadest pärit kihistusi ja tavasid.
Ka meil, Kasepää piirkonnas,
on oma kombed ja tavad.
Kasepää rahvamajas käivad
ettevalmistused tulevasteks üritusteks, esimeseks advendiks ja
jõulupäevaks. Igal kolmapäeval
ja reedel kostavad meie majas
meeltrõõmustavad ja tuju tõstvad jõululaulud – need on meie
tublid naised naisansamblitest
Eluõied ja Vingerjas, kes teevad
proove tulevasteks üritusteks.
Esmaspäeviti on kuulda naeru
ja näha Kasepää teatritrupi tegevusi. Iga meie kollektiivide proov
ei möödu tuleviku plaanide aruteluta: kus esineme, millal, mis
kavaga jne.?
Lisaks saavad pere pisemad
koos vanematega tulla meile
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Registreeri ennast hiljemalt
29. novembriks 2021, e-postiaadressil: spordihoone@mustvee.eu
oodatud on noored alates
14. eluaastast, mehed ja naised.
Sihiku saad paika, kui tuled
harjutama esmaspäeviti ja kolmapäeviti 18–20.30.
Tiirus instruktor.

12. detsembril algusega kell 17
Avinurme kultuurikeskuses
Avinurme puhkpilliorkestri ja
Põltsamaa linnaorkestri
ühiskontsert
avatud kohvik
dirigendid Verner Mölder ja urmas Mägi. Kaasategev Reval Brass
(ERSo). Sissepääs: vaba annetus

Mälestame lahkunud
vallakodanikke

28. novembril kell 17 1. advent
10. detsembril kell 10 lastefilm „Sabata kass“
17. detsembril kell 18 jõulupäev
olete kõik oodatud Kasepää Rahvamajja koos meiega neid sündmusi tähistama.
detsembris ja jaanuaris on Peipsimaa muuseumi teemaks „Jõulud
vanausuliste traditsioonide ja kommete järgi“.

ANATOLY PROKOFIEV
ENDEL ANT
ALMA TIMOFEJEVA
JEVGENI SORGUS
VEERA KARAMNOVA
MILVI EISER
IGOR ANKIPOVITŠ
OLGA-ARMILDE SUVI
ELDUR UUSPALU
EDA KÜTT
VOLDEMAR KASK
ANATOLI FATIN
AINO RANDMER
ANTS AGAN
HARRI PIHLAK
RAIVO TALIRAND
LJUBOV KONONOVA
HELVE HALLIK

07.09.1932–13.10.2021
06.03.1948–15.10.2021
30.07.1928–16.10.2021
25.12.1966–19.10.2021
02.09.1937–20.10.2021
06.04.1943–20.10.2021
24.08.1966–23.10.2021
01.06.1924–23.10.2021
09.09.1938–29.10.2021
10.03.1939–29.10.2021
07.06.1923–02.11.2021
25.08.1952–02.11.2021
28.09.1945–02.11.2021
15.02.1935–03.11.2021
20.11.1944–07.11.2021
10.03.1978–07.11.2021
05.05.1953–09.11.2021
12.12.1938–12.11.2021

