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Avinurme kultuurikeskus 20

27. detsembril oli meie kultuurikeskus pidurüüs, sest maja
avamisest möödus 20 aastat.
Tähistasime seda sündmust
koos aastalõpupeoga ja oli suur
rõõm näha saalis nii kutsutud
külalisi kui ka rohkearvulist
publikut!
Pidulikul aktusel astusid üles
kõik kultuurikeskuse kollektiivid
ja praegu on neid lausa 7 – puhkpilliorkester, naiskoor, meeskoor,
segarahvatantsurühm Avitaguse,
memmede tantsurühm, idamaise
tantsu rühm Alima ja Vadi Metsakaja lauluansambel!
Milline au ja uhkus on ühel
majal omada sellist rikkust isetegevuslaste näol! Loomulikult
ei puudunud pidukõned, tänukirjad tublidele tegijatele,
õnnitlejad, tort ja pokaalide
kokkulöömine ning tantsu keerutamine ansambli Ai kurja saatel!
Mis on aga siis meie tänane kultuurikeskus? Tõsi, mitte
ainult KULTUURI keskus, siin
majas asuvaid „rakukesi“ on ju
mitmeid – teenuskeskus, RMK
kontor, ujula, Kaitseliidu ruumid,
hambaravi, muuseumi fondid ja
kultuurikeskuse erinevad ruumid alates saalist ja lõpetades
kohvikuga. Jah – kultuurikeskus
on maja, aga selle maja südameks on inimesed, nii need, kes
siin igapäevaselt töötavad, kui
need, kes kaasa löövad kultuurikollektiivides ning külalised, kes
kes meile erinevaid emotsioone
pakuvad nii kontsertide kui muude sündmuste näol! Inimesed
loovad selle maja energia!
Juubeli puhul on aga rõhk sõnal KULTUURI-keskus. Avinurme
on olnud ja on jätkuvalt sajanditevanuse kultuuri- ja puutöötraditsioonidega paik ning siinsele
rahvale on vilgas kultuurielu
omane. Sellest võime lugeda vanadest kroonikaraamatutest, ajalehtedest, artiklitest ning saame
kuulda auväärses eas inimestelt
ja näeme fotodelt. Ajast aega on
püütud alal hoida ja säilitada
siinse kogukonna omapära ja
traditsioone ning tehtud seda
värvikalt ja väljapaistvalt!
Meie tublid kollektiivid on olnud uhkuseks nii eelmises kuika
praeguses maakonnas ja saadud
on ainult positiivset tagasisidet.
Loominguline tase on olnud
kõrge ja käest ei ole lastud minna
ka Avinurme „kultuurivaimul“.
Kõike on tehtud väärikalt ja seda
ka tänasel päeval. Võib öelda, et
see ongi Avinurme kultuuri „kaubamärk“ – väärikus ja hea tase!
„Kultuur avinurmiku jaoks
tähendab kõiki inimesi, kes on
välja kasvanud kogukondliku
kultuuri ruumist. Igas põlvkonnas on neid, kes on pääsenud
maailmalavadele ja kogunud
tuntust oma elutööga. See omakorda, tänu juurte tundmisele
ja tunnetamisele, on olnud alati
osa Avinurme kultuuriloost, on
olnud avinurmiku teadmises ja
hinges. Väga tähtis on siinjuures,
et muusikud, kunstnikud, kirjanikud, arstid, teadlased, ühiskonnategelased jt on endis alal
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hoidnud koduarmastust. Neid on
kasvatatud ja nad on kasvanud
hingega siinsete metsade külge
ja peavad Avinurmet jätkuvalt
oma koduks“ – nii kirjutas brošüüris „Tere tulemast Avinurme“
kunagine koduloomuseumi juhataja Küllike Pärn.
Inimesed, kes läbi aastakümnete meie kultuurikeskusesse on
sattunud, ei jõua siinset vilgast
kultuurielu ära imestada – milline suur hulk kaasalööjaid ja kui
mitmekesine meie kollektiivide
tegevusraadius on! Vilgas tegevus toidab kaasalööjate hinge
ning see, millised on ringide
töö tulemused, seda võib lausa
väikeseks „imeks“ pidada – olla
pildil ja tegutseda aastakümneid,
väsimuse märke jätmata – au ja
kiitus! Eks see ole tegijatele rõõm
ja lust, aga ka järjepidev töö
repertuaariga, proovid, esinemised, ringsõidud jms. Kindlasti
ka kosutavad inimsuhted, rõõm
koos olemisest ja koos tegemisest, rõõm õnnestumistest ja
ühistest käimistest!
Oma laulude, pillihelide, tantsude ja näitemängudega on
rikastatud paljusid sündmusi,
festivale, laatasid ja erinevaid pidusid. Ja muidugi laulu- ja tantsupeod. Uhkusega võime öelda,
et Avinurme kultuurikeskuse ja
gümnaasiumi koorid ja orkester
olid selle aasta juubelipeol Mustvee valla kollektiividest valdavas
enamuses! Eks see laulu- ja
tantsupidude lummus ja sünergia hoiab ka ringidel eluvaimu
ja sädet sees – on, mida oodata
ja millest osa saada! Koorid ja
tantsuringid ei ole ju lihtsalt
vaba aja veetmise vorm, vaid see
on üks osa haridusest, nentis ka
Hirvo Surva.
Aga nii nagu laulupidu on suurem kui üksnes see, mis mahub
laulukaare alla, on suurem ka
meie kultuuritraditsioon mahtumata ära kultuurikeskuse seinte

vahele... Kõik see nõuab järjepidevat tööd ja kindlasti tuleb
väärtustada neid, kes kannavad
hoolt meie kollektiivide elujõulisuse eest – head ringijuhid,
me oleme teile väga tänulikud!
Me peame eriliselt hoidma neid
suure tahtejõu, säravate silmade
ja kogemustepagasiga inimesi,
kelle eestvedamiseta poleks ju ka
meil põhjust kodunt välja tulla
nautimaks kollektiivide üheshingamist! Kuidas küll hoida ja
leida neid juhte, kes tulevikus
põlvkondade vahetusel teatepulga üle võtaksid? Mis toimub
meie kultuurikeskuses 5 või 10
aasta pärast? Kas saame endiselt
hõisata, et meil on 7 kollektiivi?
Kas võime olla optimistid? Kes
teevad ringidega tööd aastate pärast? Osavõtt ringidest toimubki
ju eelkõige eestvedajate pärast
– nemad kujundavad meie hoiakud ja tahtmise. Meist igaühest
sõltub tulemus ja ühiselt loome
väärtust, mis ringiga jõuab uute
põlvedeni! See on nagu suur
pusle, mille iga tükike on oluline,
et kokku saaks tervik!

Just nii pannakse alus ka
põlvkondade sidususele – kui
meie lapsed näevad, millega
nende vanemad tegelevad ja
millist naudingut ja rahulolu see
tegevus pakub, siis kindlasti nii
mõnigi järeltulevast põlvkonnast
leiab tee kooridesse või teeb
algust pilliõppega! Võin oma
pere näitel seda kinnitada – sest
just nii, teatepulka põlvest põlve
edasi andes järjepidevus kestab!
Ja tänased koolijuhid, muusikaning tantsuringide juhid laovad
samuti vundamenti, mida tulevikus saab n-ö majaks ehitada.
Väärtushinnangud pannakse
paika ju varakult ja seetõttu on
nii oluline, kes ja kuidas meie
lastega tegelevad...
Kui nüüd tagasi tulla kultuurikeskuse juubeli tähistamise
juurde, siis eks sellesse aega
kahe aastakümne jooksul on
mahtunud nii mõndagi – Avinurme vallast on saanud Mustvee vald, majas on vahetunud
vallavanemad, kultuurijuhid ja
palju muud. Olen isegi siin majas aastaid töötanud Avinurme

koduloomuuseumis, mille enamus eksponaate on nüüd väljas
Elulaadikeskuses, siia majja on
jäänud vaid osa fondist. Peale
üheksa-aastast pausi olen jälle
ringiga siia tagasi jõudnud, küll
ametit vahetades, aga üks minu
töö osa on endiselt muuseumi
fondide haldamine ja korrashoid,
näituste koostamine ja materjalide kogumine. Kui otsisin meie
aastapäevaks näituse materjale,
siis tundsin end mitmelgi korral
mõtlemast – mis siis, kui meil
puuduks see ajalooline mälu,
millele praegu saame toetuda?
Kust otsida ja leida materjale,
millega nii hea on praegu tööd
teha ja mida uhkusega võime
nii kogukonna inimestele kui
ka külalistele tutvustada? Seetõttu olengi oma südameasjaks
võtnud meie pärandi hoidmise
ja väärtustamise, püüdes minu
käsutuses olevatest materjalidest
koostada päevakajalisi näitusi,
kirjutades artikleid jms. Killukesed selle maja sünniloost ja
ajaloost said üles ka näitusele,
mida kultuurikeskuse fuajees

vaadata saab.
Olles ise nüüd kultuurikeskuses n-ö abijõuna töötanud veidi
üle poole aasta, võin öelda, et
2019. aasta oli justkui selle maja
„taas-avastamise“ aasta nii mulle
kui ka paljudele meie kogukonna
inimestele. Siia leidsid jälle tee
inimesed, keda ma aastaid selles
majas liikumas ei näinud. Aasta
tõi meie majja mitu täissaali
kontserti, alustades Kaitseväe orkestrist lõpetades Kihnu Virvega.
Loodi juurde veel üks tore
rakuke – käsitööring, mis samuti
täistuuridel tegutsema hakkas!
Valik sündmuste näol oli kirju ja
pakkus kõigile midagi!
Käies ringi üritustel erinevates
valla kultuurimajades, siis olen
jõudnud järeldusele, et igal
majal on välja kujunenud „oma
käekiri“, see sõltub personalist,
võimalustest, ehk traditsioonidestki ja sajast muust pisiasjast.
Eelkõige tahtest, milleta ei hakka
midagi juhtuma. Soov pakkuda
parimat. Nii nagu meie kodud on
meie nägu, on ka meie kultuur
meie endi nägu – igal pool veidi
erinev, sõltuvalt taustsüsteemist
ja tegijatest.
Meie kodukoha elavad suureks
ja tuntuks inimesed, kes panevad
oma töödesse ja tegemistesse
oma hinge ja südame. Need
inimesed elavad oma argipäevad
pidupäevadeks ja nad soovivadki
rohkem – iseenda ja kogukonna
hüvanguks! Me soovime, et see,
mis meil hetkel olemas on, oleks
jätkusuutlik ka aastate pärast ja
seetõttu ongi meie kõigi panus
väga oluline! Ning eks ole ka
nii, et mida rohkem aega panustab inimene teda innustavale
töövälisele tegevusele, seda produktiivsem on ta ka oma igapäevatöös. Selles peitub suur tähendus! Me peame leidma endale
hetki, mis meile häid emotsioone
ja laengut pakuvad ja kultuuriga
tegelemine ja kultuuri nautimine
on kindlasti üks väljund selleks.
Teeme kõik selleks, et järgmisel
laulu- ja tantsupeol oleks meie
kogukonna ja valla kollektiivid
taas sammumas laulupeo rongkäigus, laulmas laulukaare all
ja tantsimas staadionil! Ja seda
meie ja teiste rõõmuks! Siinkohal
saavad ka omavalitsused väga
palju ära teha just kultuuri ja
tegijate väärtustamise poole
pealt. Loodan ja usun, et töö,
mida teeme, jätab jälje, mille
üle rõõmustavad meie lapsed
ja lapselapsed ning meie traditsioonid on elujõus ka paljude
aastate pärast!
Eelinfoks ka niipalju, et märtsikuus tähistab Avinurme naiskoor
kontserdiga oma 30. juubelit
ja aprillikuus täitub puhkpilliorkestril 20. tegevusaasta ning
samuti on tulemas sündmus koos
erinevate külalistega! Jälgige
reklaami ja olete oodatud!
Katre Mölder,
Avinurme kultuurikeskuse
kunstiline juht
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Mustvee Valla TEATAJA

Alustava ettevõtja
starditoetust on võimalik
taotleda ka 2020. aastal
Starditoetuse meetme planeeritud kogueelarve aastatel 2014–
2020 on 7 081 747 eurot, millele
lisandub omafinantseering 1 770
436 eurot. Toetuse maksimaalne
summa on 15 000 eurot. Toetuse
osakaal projekti maksumusest
on maksimaalselt 80%. Kuna
toetusi on saanud paljud Eesti
ettevõtted, siis planeeritud toetussumma on tänaseks kõvasti
kahanenud. Kardeti, et äkki 2020
aastaks enam ei jätkugi. Riigi
Tugiteenuste Keskuse kodulehelt
saab infot, et Jõgevamaa ettevõtjatest said viie aasta jooksul
selle meetme fondist toetusi 5
ja kokku 55 700 eurot. Toetust
on saadud ekskavaatori ostuks,
tööriistade ja seadmete hankimiseks, toitlustusteenuse käivitamiseks, kodulehe tegemiseks
ja reklaamiks ning töömasinate
hooldamiseks.
Toetuse taotlemise tingimused muutusid leebemaks juba
aprillist 2019. Näiteks saavad
starditoetust taotleda isikud,
kes on varem edukalt ellu viinud Töötukassa ettevõtlusega
alustamise toetuse projekti.
Samuti on muudetud nõudeid
töötajate palkamisele. Kui varem
tuli ettevõttel palgata korraga
kaks töötajat esimesel aastal
pärast projekti lõppu, siis edaspidi võib palgata ühe töötaja

projekti lõppedes ja teise töötaja aasta hiljem, makstes neile
vähemalt 50% Eesti keskmisest
brutokuupalgast. Ettevõtte kasvu
hinnatakse müügitulu eesmärgi
80 000 euro saavutamise alusel,
sõltumata kasvu tempost.
Muutus ka toetust vahendav rakendusüksus. Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS)
asemel jagab starditoetust Riigi
Tugiteenuste Keskus. Täpsem
info toetuse taotlemise kohta on
kättesaadav RTK koduleheküljel
www.rtk.ee.
Taotlemiseks on vajalik läbida eelnõustamine ja saada
eelhinnang maakondlikult arenduskeskuselt. SA Jõgevamaa
arendus- ja ettevõtluskeskus
pakub tasuta nõustamist ja teeb
äriplaani eelhinnanguid kõigile
soovijatele. Võiks öelda, et kiirustage head ettevõtjad! Ilmselt
2020 aasta jooksul suudetakse
see toetusfond tühjaks teha ja
seni ei ole teada kas tuleb riigi
poolt mingeid toetusmeetmeid
või mitte. Nõustajate kontaktid
leiate www.jaek.ee või kirjutage
oma soovist ettevotlus@jaek.ee .
Marve Millend,
ettevõtluskonsultant
SA Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskus

Jõgevamaa Koostöökoda
annab teada,
et LEADER-projektide taotluste vastuvõtt on
avatud 3. veebruarist kuni 13. veebruarini 2020.
aastal kella 15.00-ni e-pria keskkonnas.
Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja
Põltsamaa-, Peipsi- ja Vooremaa piirkondade
meetmes 1.2 – Ettevõtluse investeeringud ning
Peipsi piirkonna meetmes 2.2 – Kogukondade
investeeringud.
Soovijatel on võimalik tulla tasuta nõustamisele Jõgevamaa Koostöökoja kontorisse.
Vajalik eelnev aja kokkuleppimine.
Täiendav info: www.jogevamaa.com.

Statistika Mustvee valla elanike kohta
Mustvee vald isikute nimekiri 01.01.2019–31.12.2019
toimunud sündmuste järgi seisuga 07.01.2020
Sündis kokku 31 isikut
Suri kokku 103 isikut
Saabus kokku 155 isikut
Lahkus kokku 191 isikut
Elanike arv seisuga 01.01.2020 – 5435
Allikas: Rahvastikuregister

Alates jaanuarist 2020
on kõigis Mustvee valla raamatukogudes
võimalik tellida maakonnalehte Vooremaa.

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus 13.02; 12.03; 09.04; 14.05;
11.06; 13.08; 10.09; 08.10; 12.11; 10.12 (välja arvatud juuli)
koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee

Peipsiveerel on ettevõtlikud noored
Kätte on jõudnud uus aasta ja
seegi kord toimub Peipsiveere
ettevõtlike noorte projekt. Seda
juba 5. aastat!
Peipsiveere noorte ettevõtlikkuse projekti eesmärk on
kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna elujõulisuse
jätkusuutlikule säilimisele, läbi
kohapealsete koolinoorte (8.–12.
klass) ettevõtlusaktiivsuse arendamise. Projekti otsene eesmärk
on initsieerida piirkonna noorte
ettevõtlikku hoiakut ja üldist
ettevõtlikkust. Lõppeesmärgiks
on õpilas- või minifirma loomine.
Auhindadeks on firma loomisel vajaliku alginvesteeringu
katmine projekti läbiviija projekti eelarves planeeritud mahus.
Näiteks, vajaliku masina, seadme, materjalide ja ka teenuse
ostmine. Meetod motiveerib
peale ettevõtluslaagrit looma
õpilasfirma ja asuma reaalselt
tegutsema. Auhinnafond on 1

000 eurot!
Varasematel aastatel õpiti
ettevõtlusega seotut Mustvee
kultuurikeskuse ruumides kahe
kuu vältel. Iga nädal uus teema,
kus alustati oma idee genereerimisega ja lõpetati avaliku esinemise koolitusega. Põneva lõpu
projektile kujundas ettevõtjatest
žürii ees toimunud äriideede
konkurss, kus kõik ettevõtlikud
noored said premeeritud.
Seekord on projekt ülesehitatud teisiti – nimelt korraldame
22.–24. jaanuaril kolmepäevase
ettevõtluslaagri Voore puhkekeskuses, kus kõik ettevõttega
alustamiseks vajalikud etapid
läbi võetakse. Laager tuleb intensiivne, kuid kindlasti väga õpetlik ning kasulik! Laagri viimasel
päeval toimub finaal, kus noorte
võistkonnad esitlevad oma ideid
žüriile. Parimad äriideed valivad
välja kohalikud ettevõtjad.
Laagris osalevad Mustvee

valla viis kooli: Lohusuu kool,
Avinurme gümnaasium, Voore
põhikool, Mustvee kool ja Peipsi
gümnaasium. Kuna laagrisse
mahub ainult 45 õpilast, siis tuli
teha eeltööd, et selgitada välja
kõige ettevõtlikumad õpilased,
õpilasfirmaks valmistuvad tiimid. Selleks toimusid detsembri
alguses ärilahingud ehk inspiratsioonitunnid, kus osales kokku
kõikide koolide peale 110 õpilast. Valiku, kes saab laagrisse,
teeb õpilasfirmade koolitajaks
koolitunud õpetajad noorte motivatsiooni põhjal.
Ettevõtluslaagri läbiviijateks
on MTÜ Ettevõtlusküla koolitajad.
Eelnevatel aastatel on projekt
noortele meeldinud ja selleaastane saigi ülesehitatud nende
tagasiside põhjal. Loodame, et
ka sel aastal on noortel rõõm ja
huvi ettevõtlikkuse vastu sama
suur, kui seda on olnud eelne-

vatel aastatel.
Projekti tegevustega saab end
kursis hoida meie Facebooki
lehel: Peipsiveere ettevõtlikud
noored. Kutsume üles ettevõtjaid
noorte õpilasfirmade starti toetama nii ajaliselt kui ka rahaliselt,
ikka selleks, et esimesed kogemused ettevõtluses inspireeriks
edasiseks eluks kohaliku kogukonna elu rikastama!
Projekti „Peipsiveere ettevõtlikud noored“ rahastatakse
Peipsiveere programmi raames.
Toetus eraldamise aluseks on SA
Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse taotlus, mille kirjutas
sihtasutuse ettevõtluskonsultant
Marve Millend, kes on olnud
Peipsiveere Ettevõtlikud Noored
projekti algatajaks ja eestvedajaks.
Elis Hannolainen,
projektijuht

В Пейпсивеэере предприимчивая молодежь
Наступил новый год, и
проект предприимчивой молодежи Пейпсивеэре опять
продолжает работу, уже пятый год!
Цель проекта предприимчивости молодежи Пейпсивеэре – помочь сохранению
устойчивой жизнедеятельности региона Пейпсивеэре
Йыгеваского уезда посредством развития активности
местной учащейся молодежи
(8-12 классы) в области предпринимательства. Прямая
задача проекта состоит в
инициировании
предприимчивого настроя и общей
предприимчивости местной
молодежи. Конечная цель –
основание ученической или
мини-фирмы.
Призами при учреждении
фирмы являются покрытие
необходимой начальной инвестиции со стороны основателей проекта в объеме,
запланированном в бюджете
проекта. Например, на приобретение необходимого механизма, материалов, а также на приобретение услуги.
Данный метод мотивирует
после проведения предпринимательского лагеря создавать ученическую фирму и

реально начинать действовать. Призовой фонд – 1 000
евро!
В предыдущие годы всему, что связано с предпринимательством, 2 месяца
учились в помещениях Муствеэского центра культуры. Каждую неделю была
новая тема, начиналось все
с формирования своей идеи
и заканчивалось обучением
публичному выступлению.
Увлекательным окончанием
проекта был конкурс бизнес-идей перед жюри, состоящим из предпринимателей,
на котором премию получили все предприимчивые молодые люди.
В этот раз проект строится иначе: с 22 по 24 января
в Центре отдыха Вооре мы
проведем трехдневный предпринимательский лагерь, в
течение которого мы пройдем все этапы, необходимые
для начала деятельности собственного предприятия. Лагерь будет интенсивным, но
безусловно поучительным
и полезным! В последний
день лагеря пройдет финал,
в котором команды молодых
представят жюри свои идеи.
Лучшие бизнес-идеи выбе-

SISEMINISTEERIUM OOTAB KANDIDAATE
SISETURVALISUSE VABATAHTLIKE
RÜHMADE JA NENDE
TOETAJATE TUNNUSTAMISEKS
Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike
rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks.
Kandidaate saab esitada 27. jaanuarini.
Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad on
oma kogukonna turvalisuse eestkõnelejad. Nad on inimesed,
kes aitavad Eestis turvalisust luua ja hoida. Nende roll turvalise
ühiskonna tagamisel on asendamatu. Samuti on vabatahtlike töös
ülioluline toetajate panus. Sellepärast soovime juba üheksandat
aastat järjest tunnustada vabatahtlike rühmi ning tänada neid
toetavaid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes panustavad meie riigi turvalisusesse.
Ettepanekuid ootame nii üksikisikutelt kui ka organisatsioonidelt neljas kategoorias:
• aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm;
• aasta vabatahtlik merepäästeühing;
• aasta abipolitseinike rühm;
• aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja.
Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu: https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 27. jaanuaril 2020.

рут местные предприниматели.
В лагере примет участие
пять школ волости Муствеэ:
школа Лохусуу, гимназия
Авинурме, Основная школа Вооре, школа Муствеэ и
Пейпсиская гимназия. Поскольку в лагере сможет
принять участие только 45
человек, то понадобилась
предварительная работа по
определению самых предприимчивых учащихся, команд, готовящихся к ученической фирме. Для этого
в начале декабря прошли
бизнес-баттлы, или часы
вдохновения, в которых приняло участие 110 человек со
всех школ. Отбор в лагерь на
основании мотивации молодых проведут учителя, прошедшие обучение руководителей ученических фирм.
Предпринимательский лагерь проведут лекторы MTÜ
Ettevõtlusküla.
В предыдущие годы проект молодым нравился, и в
этом году он организован на
основе их обратной связи.
Надеемся, что радость и интерес молодых к предпринимательству будут такими же
большими, что и в прошлые

годы.
Держать себя в курсе действий проекта можно на
нашей странице в Фейсбуке: Peipsiveere ettevõtlikud
noored. Призываем предпринимателей и временем,
и финансово поддерживать
старт ученических фирм нашей молодежи. Все это для
того, чтобы первый опыт в
предпринимательстве вдохновлял и в дальнейшем обогащать жизнь местного сообщества!
Проект
«Предприимчивая молодежь Пейпсивеэре» («Peipsiveere ettevõtlikud
noored») финансируется в
рамках программы Пейпсивеэре. Основанием для выделения дотации является проект SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus, которые написала консультант по предпринимательству целевого
учреждения Марве Милленд,
которая являетя инициатором и лидером проекта
Предприимчивой молодежи
Пейпсивеэре.
руководитель
проекта
Элис Ханнолайнен

Hea ettevõtja!
Kutse messile: All-Energy Exhibition & Conference
2020 – taastuvenergeetika mess ja konverents, Glasgows
12.–14. mail 2020.
All-Energy on Ühendkuningriigi juhtiv taastuvenergiasündmus, kus tutvustatakse uuemaid energiavarustuse
ahela tehnoloogiaid ja teenuseid ning nii era- kui ka
avaliku sektori energiatarbijaid, arendajaid ja investoreid.
All-Energy pakub hindamatuid kontakte 7000 ostja ja 350
taastuva lahenduse tarnija vahel.
Reis leiab aset 12.–14. mai 2020 (mess toimub 13.–
14.05.2020).
Registreerimine 2020. aasta messikülastusele All-Energy
Exhibition & Conference on avatud kuni 31. jaanuarini
2020.
Messi ametlik veebileht:
https://www.all-energy.co.uk/
Messil osalemise hind (kuni 50% kogumaksumusest,
teise poole katab messitoetus), täpsem info www.jaek.ee
Kontakt: Ilmi Aksli,
ilmi.aksli@hiiumaa.ee / (+372) 5342 0425
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Tule osale

Voore piirkonna RAHVAKOOSOLEKUL
laupäeval, 18. jaanuaril 2020 kell 14
Voorel, aktiviseerimiskeskuse saalis
Voore piirkonna külad:
Jaama, Kallivere, Levala, Maardla, Putu, Saarjärve,
Sirguvere, Tarakvere, Tuulavere, Vanassaare, Vassevere,
Veia, Voore,
Mustvee vallavolikogu 20. mai 2018 määruse nr 19 kohaselt
valitakse kogukonnakogu rahvakoosolekul.
Kogukonnakogu on valla ühe piirkonna esindajate esinduskogu.
• RAHVAKOOSOLEKUL TUTVUSTAME KOGUKONNAKOGU
STATUUTI, RÄÄGIME KOGUKONNAKOGU PÄdEVUSEST
JA LIIKMETE ÜLESANNETEST
• SEAME ÜLES KANDIDAADID
• VALIME VOORE KOGUKONNAKOGU

Tule osale

Kääpa piirkonna RAHVAKOOSOLEKUL
laupäeval, 18. jaanuaril 2020 kell 12
Kääpal, Kalevipoja Kojas, rahvamaja saalis
Kääpa piirkonna külad:
Halliku, Kiisli, Koseveski, Kääpa, Nautrasi, Odivere,
Pedassaare, Pällu, Ruskavere

2020. aasta algus Kalevipoja Kojas
Märkamatult on üks aasta
läbi saanud ja uus alanud. See
uus on Kalevipoja Koja jaoks
väga märgilise tähtsusega aasta.
Nimelt saab sel kevadel valmis
meie Kalevipoja Muuseum uues
kuues. Ja see on valla, maakonna
ja kogu Eesti mõistes väga tähtis
verstapost.
On ju meie eeposes peidus
meie rahva juured, identiteet ja
jõud. Kindlasti on selles teoses
peidus paljud vastused, mis
aitaksid meil ka tänapäeval
säilitada talupoja mõistust ja
kainet meelt. Iseasi, kas meil
jätkub tarkust see sealt ridade
vahelt üles leida. Meie missiooniks ongi tuua eepos ja selle sisu
võimalikult lähedale kõigile,
kes meie muuseumi külastavad. Ja teha seda ka noortele
võimalikult atraktiivseks, et ka
neil tekiks huvi see paks raamat
kätte võtta ja otsast lõpuni läbi
lugeda. Aga kes lugeda ei soovi,
saab meie juures kõrvaklappidest

ära kuulata terve eepose, kulugu
selleks või mitu päeva. Ja seoses
sellega anname teada, et 18. ja
19. jaanuaril toimub Kalevipoja
muuseumis eepose sisse lugemine, seda teevad täitsa tavalised
inimesed. Seal on vallavalitsuse, volikogu, kultuurikeskuste,
raamatukogude, külateatrite,
kaupluste, lasteaedade ja paljude
teiste üksuste töötajaid. Kõik, kes
on soovi avaldanud, on saanud
ennast kirja panna. Ja kui Sina
veel ei ole, aga sooviksid ka,
siis helista ruttu tel 528 9500 ja
räägime läbi.
Muuseumi ehitus on lõppemas. Maja on nii seest kui väljast ära renoveeritud ja näeb
väga hea välja. Ilus kollane ja
nagu uus. Valmis on saamas ka
välipark puitkujudega, mis on
Kalevipoja lapsepõlve tööriistad
või mänguasjad.
Üks Kalevipoeg on ka maja ees
püsti, aga see on veel noor Kalevipoeg. Veel natuke tagasihoidlik

ja uudishimulikult ringi vaatav.
Las ta natuke kasvab meil siin
maja ees ja siis annab oma koha
üle täiskasvanud Kalevipojale,
kes tuleb maja ette aprillis.
Muuseumi ametlik avamine on
plaanis mai alguses.
Aasta lõpp sai rahvamajas ära
saadetud ühe vinge peoga. Alustasime eatute peoga, kus sai nii
laulda, tantsida, luuletusi lugeda
kui ka head jõulupraadi süüa.
Ja sellele järgnes kohe õhtune
tantsupidu, mida juhtis väga
vahva ansambel Ahhoi. See on
punt noormehi, kes on kasvanud
välja ansamblist Rehi ja Kalm.
Ja muusika, mida nad tegid, oli
üdini kaasakiskuv. Nii mõnigi
piduline mainis, et ta pole ammu
käinud peol, kus saab kõiki
lugusid kaasa laulda. Ja lisaks
veel mängud, mis andsid peole
vürtsi juurde. Silmailu ja elevust
pakkus veel ka Zerkala tulesõu,
mis vallandas publikus tulise
aplausi, kui tulekera veeres üle

esineja selja alla ja üles tagasi.
Rahvamajas on jätkuvalt toimumas ka kinoseansid. Jaanuaris on tulemas „Aasta täis draamat“ 17. jaanuaril kell 19.00.
Veebruaris tuleb ekraanile veel
uusi Eesti filme. Näiteks „Talve“
film. Selle filmiga on meil eriline
side, sest meie juures toimus lausa kaks filmipäeva. Ja meie kogukonnast on päris palju liikmeid
ka filmi massistseenides kaasa
tegemas. Lisaks näeb ekraanil ka
meie rahvamaja suurt saali, vana
vallamaja esist ja meie kaunist
loodust.
24.–26. jaanuaril on Kalevipoja Koda esindamas Kalevipoja
muuseumi Leedus turismimessil,
31. jaanuarist 2. veebruarini
Riias Balttour messil ja 6.–8.
veebruaril Tallinnas Tourestil.
Kohtumiseni Kääpal!
ANNIKA

Jõulukuu üritused Lohusuus
Nii nagu kõigil teistel, möödus ka Lohusuus jõulude-eelne
aeg väga tegusalt. Kuu algas I
advendil küünalde süütamisega
kiriku juures, kus koolilapsed
laulsid ja luuletusi lugesid. Sellest ajast alates on võimalik
kirikuaias imetleda ka ilusat tuledega ehitud jõulupuud. Külas
on veel teinegi jõulukuusk – ka
teenuskeskuse juures on ilus
kaunistatud puu.
Lohusuu teenuskeskuses oli
10 päeva avatud jõulumüük,
kus kohalikud elanikud kauplesid omavalmistatud käsitöö
ja hoidistega. Huvilisi oli palju
ja loodame, et sarnane müük
toimub ka järgmisel aastal! Kuid
ega koolgi kehvem olnud – ka
lapsed tahtsid laadamelust osa
saada ning peeti jõululaata, kus
kaubeldi nii käsitöö, maiustuste
kui ka jõulukaunistuste ja ehetega. Lisaks laadale süütasid kooliõpilased igal advendil küünla ja
kaunistasid kooli jõulupuu.
Jõuluaja ühed tähtsamaid
üritused Lohusuu kandis olid
loomulikult lasteaia ja kooli
jõulupeod, mis toimusid 20.

detsembril vastavalt kell 10 ja
kell 12. Lasteaia jõulupeole olid
oodatud ka kõik meie piirkonna
kodused lapsed. Nii kooli- kui
ka lasteaialapsed olid selgeks
õppinud palju laule, luuletusi ja
näidendeid ning isegi jõuluvana
kiitis meie kolmkeelset (eesti,
vene, inglise) eeskava ja lubas
edaspidi Peipsi ääres suvitamas

käima hakata.
Ka Lohusuu kirik toimetab aktiivselt, seda eriti jõuluajal. Enne
jõule käis kogu kool kuulamas
õpetaja Eenok Haamerit, kes rääkis lastele jõulude tähendusest
ning sai kuulata orelimuusikat.
Lohusuu kiriku I jõulupüha jumalateenistusel esinesid Karusoo
lapsed ning mängiti jõulumuu-

sikat viiulil ja tromboonil. Ka
vana-aastaõhtul ja 1. jaanuaril
toimusid jumalateenistused, mis
olid traditsiooniliselt rahvarohked. Vene õigeusu pühade ajal
tutvusid lapsed ka vene õigeusu
jõulukommetega, mida tutvustas
Venekülas asuvas Jumalailmumise kirikus isa Aleksander.
KAdRI JASKA

Mustvee vallavolikogu 20. mai 2018 määruse nr 19 kohaselt
valitakse kogukonnakogu rahvakoosolekul.
Kogukonnakogu on valla ühe piirkonna esindajate esinduskogu.
• RAHVAKOOSOLEKUL TUTVUSTAME KOGUKONNAKOGU
STATUUTI, RÄÄGIME KOGUKONNAKOGU PÄdEVUSEST
JA LIIKMETE ÜLESANNETEST
• SEAME ÜLES KANDIDAADID
• VALIME KÄÄPA KOGUKONNAKOGU

Lohusuu noortetoa
detsembrikuu tegemised
detsember oli natuke erilisem
kuu kui eelnevad. Oli väga palju
piparkoogi lõhna ning ka tiba
ootusärevust enne pühi ja koolivaheaega. Toimetamist oli nagu
jõulude eel päkapikkudel.
Kiriku ja Lohusuu vabaajakeskusega koostöös pidasime
esimest adventi, kus küpsetasime
koos noortega SUURE hunniku
piparkooke. Küll oli vahva neid
kaunistada ning näha pärast
kuuseküünalde süütamist rahulolevaid nägusid piparkooke
nosimas ja sooja teed peale
joomas. Ka kirikuõpetaja Hr.
Haamer juhatas I advendi sisse
soojade ja hoolivate sõnadega.
Lohusuu ja Avinurme noored
laulsid, mängisid pilli ja lugesid
luuletusi.
Meil käisid noortekas tillukesed sõbrakesed lasteaiast külas,
neil oli uudistamist küllaga,
küpsetasime piparkooke ja kaunistasime, kuigi jah, tillukesed
sõbrakesed olid kõigest muust
huvitatud kui piparkookidest.
Igatahes ootame neid alati veel
külla, eks me õpetajatega lepime
kokku.
Noorpäästja ring külastas Iisaku päästekat, kus Hr. Hans Karp
tutvustas meie noortele päästeka
tööd ja näitas meile masinaid,
tundus et noortele meeldis.
Suuremad noored said koo-

litust vaimse tervise teemadel.
Koolituse viis läbi Pille Kriisa.
Teeviit.ee noorte heaolu ideetubade läbiviimist rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevustega.
Jõululaada tegime koos kooliga. Noored said omatehtud
piparkooke, komme, hoidiseid ja
muudki pudi-padi , mida nad ise
enam ei vajanud müüa, vahetada
ja osta.
Uuel aastal on tulemas kindlasti palju uusi ja huvitavaid
tegevusi, tutvusi ning vahel ei
tee me ka mitte midagi. Mis on
ka väga vajalik, et tunda tunnet
mis on igavus või vaikust kuulata, paneb mõtted liikuma mida
päriselt tahaks.
Uueks aastaks sooviksingi kõigile: kuulake, märgake, hoolige
ja hoidkem üksteist.
Mustvee valla noortekeskuse
Lohusuu noortetoa tegemistega saab ennast kursis hoida
facebookis aga meile võib ka
kirjutada
lohusuunoortekas@gmail.com
või helistada
tel 5691 0008, Kaidi
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Meenutades jõulukuud ja vaadates uude aastasse...

Detsembrikuus oli kultuurikeskuse pargis avatud väike
jõulumaa.
Kaire Vilgats ja Dagmar Oja ehk bäkid jõuluhoos.
Kuigi aasta lõpp kinkis meile
lumeta jõulud, meenutame erilise soojusega detsembrikuud...
Esimeseks jõulukuu ürituseks
oli 1. advendiküünla süütamine
kultuurikeskuse pargis. Sel aastal otsustasime teha seda natuke
teistmoodi ja kolisime hoopiski
õue, omaloodud kuusemetsa.
Metsas piilusid päkapikud, põles lõke, avatud oli jõulumaja,
mõnus glögi ja piparkoogilõhn
tungis ninna. Ilusad jõulusoovid edastasid vallavanem Märt
Kraft ja oma õnnistuse andis
EELK Mustvee Koguduse õpetaja
Eenok Haamer. Ruthi laulustuudio lapsed koos juhendajaga
tõid muusikalise tervituse. Ilus
algus jõuluaega oli tehtud ja
advendikontserdite sari jätkus
nii muusika- ja kunstikoolis

kui ka Betaania koguduses.
Advendikontserdi sarja lõpetas
imeilus kontsert Mustvee kultuurikeskuses, kus esinesid Kaire
Vilgats ja meie oma valla tüdruk
Dagmar Oja. Rahvast täis saal oli
vaimustuses ja pikk aplaus rääkis enda eest. Seejärel suunduti
afterpartyle Mustvee Teemajja.
Detsembrikuusse mahtus veel
jõululaat, kust usinasti jõuluvana
kingikotti ostusid tehti. Väga
meeleolukas oli valla eakate
jõulupidu, kus veendusime, et
vanameister Voldemar Kuslap
sütitab endiselt.
Koduste laste ja kultuurikeskuse lasteringide peol kõlasid
kaunid laulud ja tantsiti tantse.
Aastalõpupeo korraldasime seekord natuke riske võttes, aga oli
meeldiv tõdeda, et vahel võib ka

Messid Euroopas 2020
Maakondlikud arenduskeskused korraldavad igal aastal
ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele. Tänavu on võimalik osaleda kokku 10 erineval messil, tutvu
messikalendriga SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
kodulehel: https://www.jaek.ee/messid!
Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma
messiga ja seal pakutavate võimalustega.
Messidel osaledes saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad
tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele
sisenemiseks.
SIHTGRUPP: messidest võivad osa võtta kõik Eesti äriregistrisse kantud äriühingud. Eelistatud on suurema ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.
OSALEMINE: sooviavalduse alusel.
Sooviavaldus tuleb esitada messi korraldatavale maakondlikule arenduskeskusele. Lisainfo leiate messikalendrist https://
www.jaek.ee/messid.
Marve Millend,
ettevõtluskonsultant SA JAEK;
e-post: marve@jaek.ee

Mustvee sadamahoone kohviku rentimine
enampakkumise korras
Tingimused:
Kohvik peab olema avatud vähemalt reedel ja laupäeval, aastaringselt.
Kohviku pindala 45m², juurde on võimalik rentida ladu 12 m2
ja kontoriruumi.
Suvel välikohviku pidamise võimalus tasuta.
Lepingu pikkus minimaalselt 1 aasta. Kohvikus on 2 külmikut,
kraanikauss, kohviaparaat, 8 lauda, 32 tooli, baarilett, mikrolaineahi.
Rendi alghinnad:
1. mai - 30. september – 370 eurot/kuu (lisandub käibemaks)
+ kommunaalkulud ja elekter

Jõululaadal kaubeldi hea ja paremaga.
hoopis teistmoodi ja pidu õnnestus suurepäraselt...
Uus aasta algas uusaastapeoga
vana kalendri järgi ja oli rahvarohke.
Plaanid alanud aastaks on
tehtud ja suuremate ürituste
kalendri oleme teie jaoks kokku

fotod: Anu Ots

pannud. Ees on ootamas põnev
kultuuriaasta. Väga loodame, et
saame selle veeta koos teiega.
Ilusat alanud kultuuriaastat
meile kõigile!
Laidi Zalekešina,
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja

JEC World:
The Leading International
Composites Show
• Toimumiskoht: Pariis, Prantsusmaa, Nord Villepinte
Exhibition Centre
• Kuupäevad: 3.-4. märts 2020 (mess toimub 3.-5. märts
2020)
• Valdkond: Juhtiv rahvusvaheline komposiitmaterjalide
mess, kus kohtuvad laevatööstus, raudteetööstus, lennundus,
tsiviilehitus, taastuvenergeetika, meditsiin, spordirajatised ja
vaba aja veetmine. Üle 1300 eksponendi 112-st riigist. Osalejaid üle 43 500. JEC World 2020 pakub välja valdkonnad, mis
on pühendatud integreerivate tootmistehnoloogiate arengule
ja arusaamadele. Koostöös ülikoolide, teadus- ja arendusasutustega ning tehnoloogiakeskustega tutvustatakse uusimaid
valdkonna arenguid. Ei puudu toote ja demoesitlused. Messi
käigus toimuvad ka valdkondlikke start-upide esitlused.
• Messi ametlik veebileht: https://www.jec-world.
events/
• Messil osalemise hinna katab kuni 50% kogumaksumusest
messitoetus.
Digiallkirjastatud ankeet saata 20. jaanuariks 2020 aadressile: meelis@sasak.ee

European Biomass Conference
& Exhibition
• Toimumiskoht: Marseille, Prantsusmaa, Chanot Convention and Exhibition Centre
• Kuupäevad: 27.-29. aprill 2020 (mess toimub 27.-30.
aprill 2020)
• Valdkond: EUBCE-l kohtuvad maailma biomajanduse
juhtivad eksperdid teadlastest ettevõteteni. Toimuvad konverentsid, kus analüüsitakse läbi kogu biomajanduse väärtusahel.
Messil on esindatud nii selle valdkonna suurimad ettevõtted
kui ka koostöö organisatsioonid.

1. oktoober - 30. aprill – ainult kommunaalkulud ja elekter
Pakkumiste esitamise tähtaeg 20. jaanuar 2020 kell 16.00.

• Messi ametlik veebileht: http://www.eubce.com
• Messil osalemise hinna katab kuni 50% kogumaksumusest
messitoetus.

mustteenus@gmail.com
Lisainfo: tel. 772 6330, mob. 5055061

Digiallkirjastatud ankeet saata 20. jaanuariks 2020 aadressile: meelis@sasak.ee

Koolidele!

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“ on avatud kuni 20. veebruarini 2020 kl 17.00.
Toetatavad tegevused
Toetatakse kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil läbiviidavaid projekte, mille käigus kool ja kooliväline osapool ühiselt:
- panustavad ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
- muudavad ettevõtlusõpet praktilisemaks;
- viivad ettevõtlusõpet läbi väljaspool kooli.
Taotleja võib olla kool, era- või avalik-õiguslik juriidiline isik.
Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri või koostööpartneri. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline
osapool.
Taotlusvooru eelarve on kokku 250 000 eurot. Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 1000 kuni 25 000 eurot. Toetuse
maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
Täpsem teave https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/
ettevotlusope

5

Mustvee Valla TEATAJA

Nr 1 (22) Jaanuar 2020

Adraku küla eakad ja lastega pered Kilekott vajab tähelepanu
said jõulukingituseks „vingurid”
Alates 2022. aastast on vingugaasiandur nõutud laiemalt
kõikides eluruumides, kus asub
põlemisprotsessiga seotud küttekolle, näiteks ahi või kamin. Oleme murelikud mõeldes sellele,
et eakad on üksi kodus, kütavad
ahju ja võib juhtuda, et ahi suletakse liiga vara. Tekkiv vingugaas
on aga lõhnatu ja värvitu ning
seega inimesele väga ohtlik.
Adraku külaselts kirjutas
projekttaotluse siseturvalisuse
programmi vinguandurite soetamiseks. Koostööpartneriks
kutsusime Avinurme Pritsimeeste
Seltsi. Jõulukingitusteks saimegi soetada 23 vinguandurit
ning seltsi juhatuse liikmed
Leigi Molodõk, Anu Tooming
ning külavanem Krista Pedak
need peredele ka koju viisid.
Üllatusrõõmu oli nii mitmeski
peres, paaril-kolmel kodul oli
vinguandur juba olemas. Ühest
perest tuli vinguandurile uus
nimi „vingur”, mis vastab üsna
täpselt selle vidina otstarbele.
Jaanuarikuu jooksul teeme
koos Avinurme Pritsimeeste
seltsiga veel ka pistelised kodukülastused, vaatame kui õigesti
on vinguandurid paigutatud ja

Kilekott tundub alguses olevat
hea sõber. Aitab kraami poest
koju tassida ja hoiab asju määrdumast. Selle tootmiseks vajalik
vee- ja energiakulu on kordades
väiksem kui näiteks paberist või
riidest kotil. Kilekott on odav
ja kõigile kättesaadav. Kuid
kõik see headus lõpeb hetkel,
mil kilekott loodusesse satub.
Siis saab kilekotist nn killerkott
(tapjakott).
Kõige tavalisem, naftast toodetud kilekott laguneb looduses
enam kui 1000 aastat, muutudes
järjest väiksemateks helvesteks.

Ebasoodsates tingimustes see
ei lagunegi. Kilekotijäänuste ja
muu plasti allaneelamise või
neisse takerdumise tagajärjel
surevad igal aastal miljonid
kalad, linnud ja loomad. Ja
mitte ainult Vaikse ookeani prügisaartel. Plastikut on leitud ka
Eesti metsloomade magudest ja
toidu järele lõhnavate kilekottide
söömise eest ei ole kaitstud isegi
meie koduloomad.
Kilekotte toodetakse ja tarbitakse väga suurtes kogustes.
Maailmas võetakse igas minutis
kasutusele umbes miljon uut

kilekotti ja ka nende keskmist
kasutusaega mõõdetakse minutites. Kuigi kilekotte on võimalik
uuesti ümber töödelda, jõuab
neist taaskasutusse ainult 1%.
Arvestades, et kilekottide taaskasutus on drastiliselt kulukam kui
uute tootmine, on meist igaühel
võimalik vähendada loodusesse
sattuva kile hulka ja säästa elusid, kui võtame vaevaks järgida
kasvõi üht järgmistest soovitustest:
PILLE LAPIN,
keskkonnaspetsialist

1. Väldi kileko� soetamist ja kasuta selle asemel korduvkasutatavaid ko�e,
korve, pappkaste jms käepärast ja mugavat.
2. Kui sul juba on kileko�, siis kasuta seda võimalikult palju – uues� poeko�na, koerakakako�na, prügiko�na jne.
3. Ära viska katkiseid ja kasutuid, kuid puhtaid kileko�e olmeprügi hulka,
vaid kogu need kokku ja vii pakendikonteinerisse.
(allikas: www.killerkott.org)
paigaldatud, vestleme eakatega
tuleohutusest ja kriisidest.
Loodame, et üks väike mure
jälle lahendatud!

Kõigile turvalist uut aastat!
ANU TOOMING,
Adraku külaseltsi
juhatuse liige

Пластиковый мешок требует внимания
Поначалу пластиковый пакет кажется добрым другом:
помогает донести домой товар из магазина, содержать
вещи в чистоте. Необходимые на его изготовление затраты воды и энергии в разы
меньше, чем, например, на
производство бумажных или
тканевых мешков. Пластиковый пакет дешёв и доступен
всем. Но все эти блага заканчиваются в момент попадания пластика в природу.
Тогда пластиковый мешок
превращается в т.н. киллермешок (мешок-убийцу)
Самый обычный, изготовленный из нефти пластиковый мешок в окружающей
среде разлагается более 100
лет, превращаясь в хлопья

всё меньшего размера. В неблагоприятных
условиях
он не разлагается вообще.
Каждый год миллионы рыб,
птиц и животных погибают
от того, что проглатывают
остатки пластика или запутываются в них. И не только
в Большом тихоокеанском
мусорном пятне. Пластик
находили также в желудках
лесных зверей Эстонии, от
поедания пахнущих продуктами пластиковых мешков не
застрахованы даже наши домашние животные.
Пластиковые мешки производятся и потребляются в
очень больших количествах.
Каждую минуту в мире берется в оборот примерно
один миллион пластиковых

мешков, среднее время их
использования тоже измеряется в минутах. Хотя пластик можно перерабатывать,
во вторичное использование
из них доходит только 1%.
Учитывая, что вторичное
использование пластиковых
мешков на порядки дороже производства новых, то
уменьшить количество попадающего в окружающую
среду пластика и сохранить
жизни может каждый из нас,
если не почтет за труд следовать хотя бы одной из нижеприведенных рекомендаций:
Пилле Лапин,
специалист по окружающей среде

1. Избегайте приобретения пластиковых мешков, вместо этого пользуйтесь многоразовыми сумками, корзинами, картонными коробками и пр., что есть под рукой и удобно
для ваших целей.
2. Если пластиковый мешок уже приобрели, то пользуйтесь им как можно дольше –
еще раз в магазине, для собачьих экскрементов, для сбора мусора и т.д.
3. Порванные и ненужные мешки не выбрасывайте в бытовой мусор, соберите их и
отнесите в контейнер упаковок.
(источник: www.killerkott.org)
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Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
SAMUEL SAARELA
24.12.2019
JANELLE-LIISBET METSALU 28.12.2019

Juubilaride ja eakate
sünnipäevalaste nimede
avaldamine vallalehes
alates 2020. aastast
Mustvee vallavalitsus hakkab alates 2020.aastast õnnitlema eakaid
sünnipäevalapsi nimeliselt Mustvee Valla Teatajas.
Mustvee Valla Teataja avaldab igas kuus järgmised andmed:
juubilaride 75., 80., 85 ja alates 90. eluaastast igal sünnipäeval
isiku eesnime, perekonnanime, vanuse.
Kui inimene ei soovi enda või oma lähedase andmete avaldamist,
teavitab ta vallavalitsust kirjalikult e-posti aadressil: krista.pint@
mustvee.ee või saadab kirja Mustvee vallavalitsusse aadressil: Tartu
tn 28 Mustvee linn 49603.
Teade peaks jõudma vallavalitsusse hiljemalt iga kuu 1. kuupäevaks.

Публикация в волостной газете с 2020года
имен
пожилых
именинников
и
юбиляров
Волостная управа Муствеэ с 2020 года начнет поименно
поздравлять пожилых именинников в волостной газете
Mustvee Valla Teataja.
Каждый месяц Mustvee Valla Teataja будет публиковать
следующие данные:
юбиляров 75, 80, 85 и, начиная с 90 лет в каждый день
рождения – имя, фамилия и возраст лица.
Если человек не желает публикации данных о себе или
своем близком, то волостную управу он оповещает об
этом письменно на адрес э-почты: krista.pint@mustvee.
ee или письменно на адрес Муствеэской волостной
управы: Tartu tn 28 Mustvee linn 49603.
Сообщение должно бы поступить в волостную управу
не позднее 1-го числа каждого месяца.
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VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus
20. detsembril
Osales 21 volikogu liiget
* Informatsioon Voore kooli
renoveerimisest – Voore põhikooli direktor Kalle Kolberg
ja lastevanemate esindaja Alo
Arumäe tutvustasid töös olevat
eskiisprojekti, mida toetavad
lapsevanemad
* Anti nõusolek katastriüksuse jagamiseks Mustvee valla
munitsipaalomandisse kuuluva
Kääpa külas asuva Tuuslari katastriüksusele
* Anti arvamus Tarakvere küla
Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa
andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta
* Anti arvamus OÜ Birger õhusaasteloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmise kohta
* Otsustati laenu võtmine
* Otsustati Mustvee vallavolikogu 30.04.2019. a otsuse nr 26
„Nõusoleku andmine vara tasuta
kasutusse andmiseks“ kehtetuks
tunnistamine
* Vallavalitsuse infost andsid
ülevaate Märt Karft ja Aive
Tamm
Järgmine vallavolikogu
istung on 29. jaanuaril
Vallavalitsuses
5. detsembril
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „Arvamuse andmine
Jaska liivakarjääri mäeeraldise
maavara kaevandamise loa andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta“

– volikogu eelnõu
• Otsustati detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
• Otsustati maa sihtotstarbe
muutmine
• Väljastati ehitusload Saarjärve külas Kalda kinnistule suvila püstitamiseks ja Kiisli külas
Lõhmuste kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastati kasutusload Avinurme alevikus Võidu tn 14, Võidu tn 16, Võidu tn 28, Põllu tn
1, Põllu tn 10 renoveeritud soojavõrgu torudele ja Voore külas
Konnamaa kinnistule püstitatud
suvila/aiamaja kasutamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Kääpa külas Sooja kinnistule olemasoleva tehnohoone
lammutamiseks, uue tehnohoone koos juurdepääsutee ning
teenindusplatsiga ehitusprojekti
koostamiseks.
• Otsustati sundvalduse seadmine
• Otsustati Kasepää ÜVK II
etapi SA KIK projektist välja
jäänud mitteabikõlbulike (MAK)
kinnistute liitumispunktide rajamised kinnistupiirini
• Otsustati raha eraldamine
reservfondist
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „Mustvee valla
koolivõrgu ümberkorraldamine“
• Mustvee vallavolikogu otsuse eelnõu „Laenu võtmine“
Vallavalitsuses
12. detsembril
• Otsustati kalapüügivõistluse „Kasepää Kala“ osavõtutasu
kehtestamine
• Otsustati maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine

ja sihtotstarbe määramine
• Anti nõusolek tehnorajatise
paigaldamiseks
• Otsustati pärimismenetluse
algatamine
• Otsustati katastriüksuse
jagamine
• Väljastati ehitusluba Mustvee linnas Aia tn 51 kinnistule
abihoone püstitamiseks
• Väljastati kasutusluba Vilusi
külas Tammevärava kinnistule
üksikelamu kasutamiseks
• Otsustati sundvalduse seadmised
• Otsustati hinnapakkumuse kinnitamine Mustvee kooli
hoone korruste plaanide koostamiseks
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Arvamuse andmine OÜ
Birger õhusaasteloa muutmise
ja keskkonnamõju hindamise
algatamata jätmise kohta – volikogu eelnõu
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitise määramine
• Otsustati raha eraldamine
• Otsustati raha eraldamine
reservfondist
• Otsustati Avinurme kogukonnakogu moodustamine
Vallavalitsuses
19. detsembril
• Otsustati hooldajatoetuse
määramine
• Otsustati munitsipaal- ja
sotsiaaleluruumi üürileandja
muutmine
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine
• Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine
• Kinnitati projekti „Mustvee

Muudatused bussiliikluses!
Õnnitleme jaanuarikuu
juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
HANNA TAMPUU
HELdUR IVASK
AGNES IVASK
VAIKE OJA
SELMA ROOSVALd
LINdA-IRENE LEPP
ÕIE-ELFRIdE INGEL
BERNHARd LIIS
LEILI LÄÄNE
TATJANA KOLPAKOVA
APOLINARIJA VENTšIKOVA
ANTS TOMBERG
VITALI PšONKIN
LEHTE TOOMING
APOLINARIA REPKINA
HELJO REPKINA
GORdEI KRIVONOGOV
MAIME LORENZ
ÕILE KALAUS
GENNAdY BUKANOV
EdE SALU
LJUBOV JAZÕKOVA
JOOSEP KAASIK
HELMUT VOOdER

97
94
94
93
92
92
92
91
90
90
85
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75

Seoses vee ja kanalisatsioonitrasside ehitusega Tiheda külas on
muudetud busside liikumist ja graafikuid.
Liiklus on suunatud osaliselt Tartu maanteele ning Tiheda peatus
on toodud Tartu mnt ja Kastani tn ristmikule.
Busside peatuste ajad võivad veidi erineda tabelis toodud esialgsetest aegadest.
Vabandame ebamugavuste pärast!
В связи со строительством трасс водоснабжения и канализации в
деревне Тихеда изменились маршрут и графики движения автобусов. Движение частично переведено на Тартуское шоссе, остановка
Тихеда переведена на перекресток улиц Тартуское шоссе и Кастани.
Время остановки автобусов может несколько отличаться от первоначального времени, приведенного в таблице. Приносим извинения
за неудобства.
Bussiliin 221
Mustvee
Marat
Kalda
raja
Kükita
Tiheda
Kasepääle sissesõit
jääb ära!
nõmme
Põrvetu
Metsaküla nurk
Metsaküla
Kasepää
Tiheda
Kükita
raja
Kalda
Mustvee
Täpsem info peatus.ee

Bussiliin 221-1
6.55
6.59
7.00
7.01
7.02
7.04
7.11
7.13
7.18
7.23
7.28
7.30
7.32
7.34
7.36
7.42

Mustvee
Marat
Kalda
raja
Kükita
Tiheda
Kasepääle sissesõit
jääb ära!
Jõe
Teemeistri
Omedu
Teemeistri
Jõe
Kasepää
Tiheda
Kükita
raja
Kalda
Mustvee

7.45
7.48
7.49
7.50
7.52
7.54
7.58
7.59
8.00
8.01
8.02
8.05
8.07
8.09
8.11
8.13
8.18

valla üldplaneeringu üleujutusalade, sademevee käitlemise
põhimõtete ja maaparandussüsteemide“ hinnapakkumus
• Otsustati Hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete kinnitamine
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee vallas Saarjärve külas Puhhi kinnistule
Metsakooli 19 kinnistule, Telliskivitehase kinnistutele, Saare
alajaama kinnistule ning 14113
Vanassaare tee kinnistule BaltiTartu L300 rekonstrueerimise
330/110 kV liiniks rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
• Otsustati sundvalduste seadmine
• Otsustati katastriüksuse
lähiaadressi muutmine
• Otsustati bilansiväliste varade mahakandmine
• Otsustati ühismahuti kasutamine
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Otsustati korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotluste rahuldamata jätmine
• Otsustati SA Voore Aktiviseerimiskeskus nõukogu liikme
tagasiastumine ja uue nõukogu
liikme kinnitamine
• Otsustati Mustvee vallavolikogu 30.04.2019. a otsuse nr 26
„Nõusoleku andmine vara tasuta
kasutusse andmiseks“ kehtetuks
tunnistamine
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 12.12.2019 korralduse nr
759 „Raha eraldamine reservfondist“ muutmine
• Otsustati õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse
kinnitamine 2020. aastaks
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Avinurme noored muusikud pärast jõulukontserti ja kitarriõpilased advendikontserdil esinemas.

Mustvee muusika- ja kunstikooli tegemistest
2019/2020. õppeaasta esimene pool on läinud kiirelt, tegude
ja arenemise tähe all. Meie
tähtsaim uudis tuleviku perspektiivis on uute erialade avamine
Avinurme osakonnas. Alates
õppeaasta algusest saab seal
õpetaja Marti Suvi käe all õppida
vaskpuhkpille: trompetit, metsasarve, eufooniumit, trombooni ja
tuubat. Tore ja liigutav oli jõulukontserdil kuulda-näha väikesi
pillimehi oma esimesi lugusid
esitamas. Nendest sirgub kord
järelkasv Avinurme teenekale
ja aktiivsele puhkilliorkestrile.
Selline järjepidevus on aleviku

kultuurielu jaoks väga oluline.
Koolis õpib praegu 112 last,
nendest 32 kunsti osakonnas.
Kunstiõppes tegutseb meil teist
aastat eelklass, kust loodame põhiõppesse peagi lisa. Sellel aastal
alustasime ka vabaõppe vormis,
kus õppeplaan ja tundide arv on
õpilasele sobivalt kohandatav.
Muusika osakonnas käib meie
tegevus kolmes kohas: Mustvees,
Avinurmes ja Voorel. Nii on kogu
valla laste vajadused kaetud. Õppida saab lisaks juba nimetatud
vaskpuhkpillidele klaverit, kitarri, laulu, plokkflööti ja saksofoni,
kokku juba 10 muusikaeriala.

2019. aasta sügisel ja talvel
kuni jõuludeni andsid meie
õpilased kokku 8 kontserti. Peaaegu kõik kontserdid toimusid
koostööd kunstiosakonnaga.
Kontsert, kus samaaegselt muusikaga saab vaadata kooliõpilaste
loodud kunstiteoseid, annab
toitu nii silmale kui ka kõrvale.
Tekib kunstide sümbioos, kus
visuaalne pool täiendab kõlalist
ja vastupidi.
Klaveriõpilastel oli sellel sügisel suur projekt – Pjotr Tšaikovski lastepalade tsükli „Lastealbum“ tervikesitus. Esimest korda
esinesid koos kõigi osakondade

lapsed, kontserdid toimusid
Mustvees, Avinurmes ja Voorel.
Ekraanilt sai vaadata õpilaste
palade järgi loodud pilte, sõnalise osa muusikateoste vahel
esitasid samuti õpilased Mustvee
koolidest.
Pean sellist koosmusitseerimist
ja koos esinema sõitmist väga
oluliseks laste muusikalisel ja
kunstilisel kasvatamisel. Kuulatakse üksteise mängu, õpitakse
tundma muusikat, heli-, kujutava
ja sõnakunsti vahelisi seoseid,
tekib oluline küünarnukitunne.
Rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril toimus Mustvee

kultuurikeskuses kontsert „Loodus muusikas“. detsembrikuus
andsid kitarri- ja lauluõpilased
III advendi kontserdi „Üksteist
peab hoidma“ Mustvee muusikakooli saalis. Esineti Kasepää rahvamaja jõulukontserdil, toimusid
traditsioonilised jõulukontserdid
Avinurme ja Voore osakondades.
Suure tunnustuse sai muusikakooli lauluõpilane Alondra
Kuusik õpetaja Ruth Lehise lauluklassist, kes saavutas diplomi
rahvusvahelisel laulukonkursil
„Kuldne roos“ Pärnus. Palju õnne
õpetajale ja õpilasele!
Kokkuvõttes – oli tegus sügis.

Loodame, et pakkusime kuulamis- ja vaatamisrõõmu arvukale
publikule mitmel pool vallas.
Algav, 2020. aasta on meie
jaoks eriline: sügisel täitub 25
aastat muusika- ja kunstikooli
asutamisest.
Küllap me seda ka vääriliselt,
muusikalis-kunstiliselt tähistame. Seniks aga tere tulemast
meie Iseseisvuspäeva ja kevadkontsertidele!
LAURI VÄINMAA,
Mustvee Muusika- ja Kunstikooli direktor
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Kuressaare Teatri etendus – „Järgmine peatus: Kosmos“
Avinurme kultuurikeskuses 29. jaanuaril kell 13.30 – etendus noortele ja noortest

ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
17. jaanuar kell 19.00
29. jaanuar kell 13.30
6. veebruar kell 19.00
7. veebruar kell 19.00
9. veebruar kell 17.00

Film „Aasta täis draamat“
Saare rahvamajas Kääpal
Kuressaare Teatri etendus
“Järgmine peatus: Kosmos“
Avinurme kultuurikeskuses
ﬁlmi „TALVE“ esilinastus
Mustvee Kultuurikeskuses
Teater „Ämm pole naljaasi“
Mustvee Kultuurikeskuses
Kalle Sepa ja Mikk Tammepõllu
kontsert Avinurme Kultuurikeskus

Mälestame lahkunud vallakodanikke
OSIP PUŠKIN
07.01.1929 - 08.12.2019
HELGI ELMERE KARLIS
29.04.1924 - 10.12.2019
VALDEK ROSIN
28.02.1931 - 21.12.2019
TIIU ANNUK
17.10.1946 - 22.12.2019
IRINA GLUBOKOVA
21.02.1952 - 22.12.2019
NATALJA VÕSOKOVA
30.08.1935 - 23.12.2019
LEIDA-ARMILDE PAJUSAAR 22.04.1926 - 28.12.2019
ELMU AMBOS
26.01.1938 - 29.12.2019
TOIVO TIKK
28.11.1955 - 30.12.2019
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TÕHUS RAVIMASSAAŽ JA KOGEMUSNÕUSTAMINE
OÜ ESTEST PR
ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

NÜÜD KA MUSTVEES !

RAVIMASSAAŽ: venitused, kerged kiropraktilised võtted ja parimad
kombineeritud tehnikad keha blokeeringute avamiseks,
liigeste korrigeerimiseks ja keha tasakaalu säilitamiseks.
NB! Seanss toimub põrandal, mati peal, mugavas riietuses.
KOGEMUSNÕUSTAMINE:
psühholoogiline ja vaimne lähenemine erinevatele probleemidele ja teemadele:
seljavalud, stress, alkohol, töötus, võlaringi sattumine, suhteprobleemid,
elu ummikseis, hirm.
Mustvee, Kastani 40 (uus tervisekeskus), tel 5383 1115.
www.dunamis.ee

