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Lõunasadamast ja paljust muust Mustvee vallas
Sügis on täies jõus ja ilmataatki otsib tagasihoidlikult
teed miinuskraadide poole.
Möödunudaastane talv oli pisut
tagasihoidlik, kui mitte öelda pikenenud sügis, mis läks sujuvalt
üle kevadeks.
Mustvee linnas on selle suve
lõpus alanud Mustvee Lõunasadama ehitus. Ettevõetud
on muuli korrastamine, sildumiskohad 10 jahile (pikkus
u 140 m), kraanaplatvorm,
tuletõrjehüdrant, muuli valgustus, elektriliitumise punktid.
Lisaks valmivad kahepoolne
slipp, kraanaplatvormi ja kaide
valgustused, vee- ja kanalisatsiooniühendused ning pilsivee
äraandmise koht. Riigihanke
võitja BauEst OÜ on esitanud
Mustvee vallavalitsusele tööde
ajagraafiku koos töövõtulepingus kajastatud dokumentidega,
mille järgi hankes kajastatud
töödega alustati 24.08.2020 ja
lõpetatakse 24.02.2021. Kõik
tööd valmivad tähtaegselt ning
projektikohaselt.
Sadamas tehtavaid töid kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese
koostöö programmi 2014–2020
projekt “Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik
Peipsi järve piirkond 2” („Common Peipsi 2“) 391 248 euroga.
Slipi ehitust rahastatakse EMKF
meetmest „Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine“, summas 43 686
eurot. Tööde maksumus koos
Mustvee valla omaosalusega on
524 100 eurot. Tööde tellijapoolne projektijuht on Mustvee oma
elanik Aive Tamm ja korraldajaks
Mustvee vallavalitsuse majandusosakond.
Mustvees on sellel suvel valminud lisaks kergliiklustee,

mille kogupikkuseks on ligi 10
kilomeetrit ja mis ulatub Mustvee rannapromenaadi algusest
Metsanurga külla. Kergliiklustee
on valgustatud ja on valmimisest
alates leidnud rohket kasutust.
Peale pikki arutelusid leiti raha
ka Voore kooli remondiks. Tööde
käigus remonditakse üks hoone
tiib täielikult, köök, söögisaal,
soojustatakse seinad-vundamendid, valmib õppeköök, korrastatakse fuajee ja palju muudki.
Peipsiäärse eluviisi näitamiseks tehakse ehitustöid Kasepää
külas Peipsimaa muuseumi II
korruse väljaehitamisel. Tööd
saavad valmis uuel aastal. Lisaks
on leitud hanke käigus kogu
ekspositsiooniala kujundamiseks
ettevõte, kes aitab kajastada
Peipsimaa köögiviljakasvatuse

traditsioone läbi aegade.
Kasepääl lõpetatakse lähipäevadel Emajõe Veevärgi eestvõttel
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitööd, mis on elanikes segadust
tekitanud terve käesoleva aasta
suve. Lahkus ju eelmine Töövõtja
ette hoiatamata objektilt päevapealt ja jättis kõik saatuse hooleks. Tänu kiirele reageerimisele
ja heale koostööle lõpetatakse
tööd novembrikuus, 1,5 kuud
peale esialgset lõpptähtaega.
Vee- ja kanalisatsiooniühenduse võimaluse saavad elanikud
alates Pioneeri tänavast kuni
Kooli tänavani, järgmisel aastal
taotleb Emajõe Veevärk edasist
võimalust kuni Omeduni.
Emajõe Veevärgi eestvõttel on
käesoleval aastal valminud veel
ühisveevärk ja kanalisatsioon

Voore külas, jätkuvad tööd Kääpal joogivee- ja kanalisatsioonipuhastite rajamisel.
Kõigi nende tööde maksumus
ulatub ca 3,5 miljoni euroni, mis
on kindlasti suur summa Mustvee elanike heaks. Peale selle
on teetöid tehtud ligi 400 000
euro eest. Lisaks on tehtud väiksemaid töid Mustvee kalmistu
ja Ulvi külakeskuse remondiks,
lisaks Mustvee turul, Avinurmel
perearsti vastuvõturuumides,
Kasepää laululaval.
Ilusat sügise jätku!
Lugupidamisega
Koit Prants,
abivallavanem

Rahvakoosolek Avinurmes
valis kogukonnakogusse
kaks uut liiget
14. oktoobril toimunud Avinurme piirkonna kogukonnakogu rahvakoosolekul said aruandeks sõna kogukonnavanem,
vallas toimuvat tutvustasid
vallavanem, arendusnõunik ja
piirkonnast valitud volikogu
liikmed.
Koosoleku kokkukutsumise
põhjus oli tegelikult kahe kogukonnakogu liikme avaldused
sooviga lahkuda kogukonnakogu
tegevusest. Mustvee valla statuut
ei ole ette kirjutanud, kuidas
vahetuvad kogukonnakogus liikmed. Seetõttu lähtusime lihtsast
loogikast, et kes valis, see saab
ka vabastada.
Koosolek otsustas vabastada
avalduse esitanud liikmed ja
salajasel hääletusel valida uued.
Rahvakoosolekul osales 47
piirkonna elanikku., kuulati kogukonnavanema Krista Pedaku
aruannet kogu tegevusest, kus
rõhutati edukat kaasarääkimist
valla otsuste ettevalmistamisel:
mitmed eelarve muutmise ettepanekud, tähelepanu juhtimised
piirkonna murede kohta, ettepanekud toetuste eraldamise kohta, elektroonilise kalmisturegistri
HAUDI lepingu pikendamine.
HAUDI olemust ja väärtusi tutvustas kogukonnakogu liige Piret
Haav, sest paljudele osalejatele
oli võimalus leida näiteks oma
kaugete lähedaste matmispaika
HAUDI abiga uudiseks.
Krista Pedak rõhutas, tuginedes statuudile, et ei volikogu
ega komisjonid ei ole kutsunud
kogukonnakogu oma istungitele,
kuigi statuut seda lubab. Oleme
siiski heas usus veendunud, et nii
mitmedki ebakõlad otsuste ettevalmistamisel saaksid parema

lahenduse või vähemalt selgitava
põhjenduse, miks selline otsus
tehakse, kui piirkonnas elavad
kogukonnaliikmed istungitel
osalevad. Eriti kui see puudutab konkreetselt arutusel oleva
piirkonna elu. Sellist kaasamist
rõhutas ka Rivo Noorkõiv kogukonnakogude koolitusseminaril.
Vallavanem Aivar Lainjärv
selgitas vallavalitsuse tegevust
mitmetele kogukonnakogu poolt
esitatud ja piirkonnas lahendamata muredele nagu perearstiteenuse puudumine, bussijaama
väljaku ehitamine, gümnaasiumihariduse jätkamise tingimused ning lubas kõvasti tööd teha.
Julija Artjušenkova tuletas
meelde saabuvat valla toetuse
taotlemise tähtaega ning selgitas
valla tegevust uue arengukava
ettevalmistamisel.
Volikogu liikmed Elyis Sinisalu, Anne Paas, Ants Rummel ning
Verner Mölder andsid kiire aruande oma tegevusest volikogus,
toetasid igati selliseid kohtumisi
ning soovitasid mõelda laiemalt
kui piirkonnahuvid. Vältida halvustamist ning olla toetavamad
otsustes, mis on valla üldist heaolu silmas pidades vastu võetud.
Kogukonnakogu on otsustanud hakata korraldama rahvakoosolekuid regulaarselt, võttes
eeskujuks Kääpa pööripäevakogunemised. Näeme, et elanikud
on hakanud kogukonnakogu
missiooni mõistma ning saanud
aru, et kogukonnakogu kaudu
on meil hääl valla otsuste ettevalmistamisel.
Avinurme piirkonna
kogukonnakogu

О Южном порте и многом другом в Муствеэской волости
Осень в своем расцвете, погода
скромно нащупывает путь к минусовым градусам. Прошлогодняя зима была скромной, если не
назвать ее продолжением осени,
плавно перешедшей в весну.
В конце лета в городе Муствеэ
начались работы по строительству Муствеэского Южного порта: начато приведение в порядок
мола, в порту будут места для
швартовки 10 яхт (длина около
140 м), платформа под кран,
пожарный гидрант, освещение
мола, точки подключения к электросети. Будут сооружены также
двусторонний слип, освещение
подкрановой платформы и причалов, соединения водоснабжения и канализации, а также
место передачи трюмной воды.
Победитель государственного
тендера BauEst OÜ представил
Муствеэской волостной управе
график произведения работ вместе с документами, указанными в
подрядном договоре, по которым
все указанные в тендере работы
были начаты 24.08.2020 г. и бу-

дут завершены 24.02.2021 г. Все
работы будут выполнены в срок
и соответственно проекту.
Поддержка проекту в размере
391 248 евро оказывается из
средств проекта «Экономически
устойчивый и экологичный регион Чудского озера 2» программы
трансграничного сотрудничества
Эстонии и России 2014-2020 гг.
(„Common Peipsi 2“). Строительство слипа в размере 43 686 евро
финансируется из средств меры
Европейского фонда мореходства и рыболовства «Внедрение
стратегии местного развития рыболовного региона». Стоимость
работ вместе с собственным участием волости Муствеэ составляет 524 100 евро. Руководителем
проекта со стороны заказчика
является жительница Муствеэ
Айве Тамм, организатором – хозяйственный отдел Муствеэской
волостной управы.
Целью программы трансграничного эстонско-российского
сотрудничества 2014-2020 гг.
является содействие трансгра-

ничному сотрудничеству Эстонской Республики и Российской
Федерации для стимулирования
социально-экономического развития по обе стороны обшей
границы. Веб-сайт программы:
www.estoniarussia.eu
В Муствеэ летом этого года
была также построена велосипедная дорожка общей протяженностью почти 10 километров, протянувшаяся с начала
берегового променада Муствеэ
до деревни Метсанурга на юге.
Велосипедная дорожка освещена,
и с самого начала она эксплуатируется очень активно.
После долгих поисков был найден способ проведения ремонта
школы Вооре. В ходе работ будет
полностью отремонтировано
одно крыло здания, утеплены
стены-фундаменты, отремонтированы кухня и зал столовой,
построена учебная кухня, приведены в порядок фойе и многое
другое.
Для демонстрации образа жизни Причудья идет строительство

второго этажа здания Музея
Причудья в деревне Касепяэ.
Работы завершатся в следующем
году, в результате тендера нашли
предприятие по оформлению
экспозиции, которое поможет
показать традиции овощеводства
Причудья в разные времена.
В ближайшее время в Касепяэ, под руководством Emajõe
Veevärk, закончится сооружение
общей сети водоснабжения и
канализации, вызывавшее недоумение жителей на протяжении
всего лета, ведь предыдущий
подрядчик без предуведомления за один день исчез объекта,
бросив всё на произвол судьбы.
Благодаря быстрому реагированию и доброму сотрудничеству
работы закончатся в ноябре,
через 1,5 месяца после предварительного заключительного срока.
Возможность подключиться к
общей сети водоснабжения и
канализации появится у жителей
от улицы Пионеэри до улицы
Кооли. В следующем году Emajõe
Veevärk будет ходатайствовать о

продолжении работ до Омеду.
Под руководством Emajõe
Veevärk в этом году построена
еще сеть общего водоснабжения
и канализации в деревне Вооре,
идут работы по строительству
очистных сооружений питьевой
воды и канализации в Кяэпа.
Работ будет в общей сложности выполнено примерно на 3,5
миллиона евро, что для жителей
Муствеэ, без сомнения, является
большой суммой. Кроме этого,
почти на 400 000 евро выполнено

дорожных работ. Произведены также более мелкие работы
на кладбище Муствеэ, рынке
Муствеэ, по ремонту сельского
центра Ульви, приема семейного
врача Авинурме и по ремонту
певческой эстрады Касепяэ.
Желаю всем приятного продолжения осени!
Койт Прантс,
заместитель волостного
старейшины
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Mustvee Valla TEATAJA

JAEK tunnustas Jõgevamaa
tublisid ettevõtjaid
9. oktoobril tunnustati Jõgeva
kultuurikeskuses Jõgevamaa
2020. aasta parimaid ettevõtteid.
Tunnustusi jagati viies kategoorias: Parim ettevõte 2020
SOFTCOM OÜ, Väike ja tubli
2020 MÄERAND GRUPP OÜ,
Aasta investeerija 2020 OG
ELEKTRA AS, Turismitegija 2020
WAKEPARK OÜ ja Õpilasfirma
2020 ÕF TORM.
Väike ja tubli 2020: MÄE-

RAND GRUPP OÜ – Mäerand
Grupi tootevalikust leiab väga
kvaliteetseid laste mänguasjakaste, puidust jõuluehteid,
erinevaid pulmadekoratsioone, isikupärase graveeringuga
tammest lõikelaudu ning palju
muudki, mida annab puidust
teha. Tegemist on kohalike Kääpa noorte ettevõttega, kes peagi
5 aastat tublilt tegutsenud.

foto: Kristi Sepri

Mustvee vallaelanike rahulolu- ja
mainekujunduse uuring
Mustvee vallavalitsus korraldab valla elanike seas rahulolu ja
mainekujunduse uuringut.
Uuringu eesmärgiks on selgitada välja, kuivõrd on valla teenuste
tarbijad ehk elanikud rahul erinevate valla poolt pakutavate teenuste
kvaliteedi ja kättesaadavusega ning tuua välja ootused ja ettepanekud
valla edasise arengu kavandamiseks. Piirkonna mainekujundusuuring on vajalik selleks, et saada teada, milline on valla maine hetkel,
millised sõnumid piirkonda iseloomustavad, milliseid märksõnu
teatakse, mis motiveeriks ettevõtjaid siia investeeringuid tooma jne.
Uuring on vajalik selleks, et edasised tegevused oleksid mõtestatud
ja kulutused põhjendatud.
Küsitlemine on kavandatud veebipõhiselt.
Küsitluse linki jagatakse Mustvee valla veebilehel ja FB-s
Paberkandjal on võimalik küsitlusele vastata Mustvee valla teenuskeskustes ja raamatukogudes.
Uuring viiakse läbi novembri lõpus ja detsembri alguses.
Analoogseid rahulolu uuringuid on kavas hakata tegema regulaarselt.
Mustvee Vallavalitsus

Raamatukogupäevad selleks aastaks läbi
Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus”, mis igal
aastal toimuvad oktoobrikuu
kahel viimasel nädalal, on selleks aastaks kenasti seljatatud.
Raamatukogupäevad on aeg, mil
veelgi rohkem raamatukogud
nähtavaks ja kuuldavaks teha,
näidata meil pakutavate võimaluste paljusust. Traditsiooniliselt
algavad raamatukogupäevad ettelugemisega ja lõpevad maaraamatukoguhoidja päevaga, sinna
vahele mahub palju huvitavat ja
harivat. Kultuuriministeeriumi
poolt on see aasta kuulutatud
digikultuuri teema-aastaks nii,
et programmi kokkupanemisel
lähtusime sõnast DIGI. Esimesel
nädalal segasid meie siseüritusi
natuke viirusest tingitud piirangud, aga leidsime kiiresti lahendusi. Kõigest järgemööda ...
Traditsioonid on selleks, et
neid muuta, nii pidime ettelugemisepäevaks asevariandi leidma,
kuna lasteaeda minna kahjuks ei
tohtinud. Mustvee kooli 4. klassi
õpilased osalesid maakondlikul
lugemisvõistlusel, teemaks oli
rahvajutt ja toimus sellel aastal
veebi vahendusel. Nii sobiski
kasutada digivõimalusi ja jagada
meie tublide laste Mario Aganitši, Dora-Liisa Toominga ja Oskar
Siiraku võistlusvideot.
21. oktoobril pidid pidulikumalt oma 105. aasta juubelit
tähistama Kasepää, Saare ja
Voore raamatukogud. Otsustasime need tähistamised lükata
tulevikku, päris ära pidustused
kindlasti ei jää. Jälgige reklaami!
22. oktoobri pärastlõunal
kogunes kamp aktiviste Ulvile.
Avasime raamatukapi, mis sai
nimeks Raamatuharakas. Selle
kapi eesmärk on vahendada Avinurme ja Mustvee raamatukogude raamatuid ehk RVL teenus.
Kappi saavad loomulikult kasutada kõik lugejad, kes tellivad
endale raamatu Mustveest või
Avinurmest ja sõltumatult kellegi
olemasolust kapi kõrval, saavad
ise raamatu kätte. Raamatukapi
idee hakkas idanema peale seda,
kui käisin eelmise aasta suvel perega Kanadas ja olles näinud seal
tänavanurkadel raamatukapikesi
raamatute vahetamiseks. Seal oli
vahetamisel natuke teine ülesanne, aga väga tore ja lugejasõbralik idee. Kodus olles mõtlesin

nende kapikeste peale, et kuidas
endalegi neid kasulikuks teha.
Kuna Ulvi raamatukogu on kahel
päeval nädalas lahti, aga lugejad
soovivad tihedamini raamatuid,
siis sealt ma mõtet edasi arendama hakkasin. Mustveest toon
tellitud raamatud ja Avinurmest
kasutame heade inimeste abi,
kes liiguvad seda teed ning
see on hakanud suurepäraselt
toimima.
Kapi meistrimeheks on Heiki
Post puukoda, kes minu juhiste
järgi täpselt õige kapi meisterdas. Aitäh sulle! Raamatuharakas sai peale avamist väga palju
positiivset tagasisidet, nii oma
maakonnas kui ka üleriigiliselt.
Aitäh kõigile kohalolijatele selle
meeleoluka avamisürituse eest
ja kõigile, kes selle ideega kaasa
tulid!
Tore päev oli „Tuntud inimene
raamatukogus”, kelleks kutsusime valla IT-spetsialisti Maiko
Koorti ja kultuurikeskuse juhataja Laidi Zalekešina. See päev on
ellu kutsutud ideega, et lugejad
saaks kohtuda kohalike tuntud
inimestega ja võib olla ka mõnele
murele lahenduse.
Raamatukogupäevade ajaks
jõudis meile Ilon Wiklandi kohvernäitus „Pikk-pikk teekond”.
Kohvernäituse on kokku pannud
ja teele saatnud lastekirjanduse
keskus ja see rändab mööda
Eesti raamatukogusid. Näituse
eesmärk on tutvustada Eesti
kuulsaima lasteraamatute illustraatori Ilon Wiklandi elu ja kujunemislugu. Kohvrites olevaid
lugusid said kuulda Mustvee
kooli 1.–4. klass ja Avinurme
gümnaasiumi 1.–4. klass.
Raamatukogupäevad lõppesid
30. oktoobril vahva „Lugude ja
muusikahommikuga”. Lugusid
jutustas Piret Päär ja pillilugusid
mängis Kulno Malva, kes andis
oma muusikaga juttudele värve.
Väga suure aitäh ütleme Diana
Siirakule, kes tegi meie valla
raamatukogude logo, mis ilutseb
nüüd ka helkuritel, mida jagame
oma külastajatele.
Sellised need raamatukogupäevad said.
Raamatukogu on kohtumispaik kõigile, nii et kohtume ikka
raamatukogus!
Kristi Pukk,
Mustvee raamatukogu

На озабоченные вопросы
относительно языка и школы
будут даны честные ответы
Murelikud küsimused keele
Изменения в образовательной
сети и организации образования
волости Муствеэ, а, следовательно, будущее беспокоят многих
людей. Питательной средой для
страхов и неуверенности в, первую очередь, является неизвестность, иногда также распространяющиеся и распространяемые
мифы, которые не обязательно
соответствуют действительности.
Скорейшим и ближайшим
путем до правды могло бы стать
получение информации от опытных специалистов, которые наряду с теорией опираются и
на практику. Поделиться опирающимся на научную основу
личным опытом по языковому
погружению и двуязычию в
Эстонии лучше всех может Ирене
Кяосаар, руководитель Фонда

интеграции.
3 декабря в 16 часов все, кого
волнует образовательная жизнь
Муствеэской волости, могут прийти в Центр культуры Муствеэ,
чтобы послушать об опыте Ирене
Кяосаар по объединению школ
Эстонии и языковому обучению,
а также задать свои вопросы
и вместе обсудить возможные
сценарии будущего.
В семинаре можно будет принять участие также по вебу, для
этого в течение ноября месяца
нужно будет зарегистрироваться
по адресу: tugikeskus@mustvee.ee
Приглашаем всех желающих!
Рийна Коолмейстер
руководитель Центра
поддержки образования
волости Муствеэ

Mustvee Valla Teataja
ilmub 2020. aastal üks kord kuus (10.11; 15.12)
koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, e-post: krista.pint@mustvee.ee
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ja kooli teemal saavad ausad
vastused

Mustvee valla haridusvõrgu
ja hariduskorralduse muutuste
tõttu valutavad paljud inimesed
südant tuleviku pärast. Hirmu
ja ebakindlust toidab eelkõige
teadmatus, mõnikord ka levinud
ja levitatavad müüdid, mis ei
tarvitse tegelikkusele vastata.
Kiireim ja lühim tee tõeni võiks
olla info ammutamine kogemustega spetsialistidelt, kes toetuvad
teooria kõrval ka praktikale. Eestis oskab keelekümbluse ja kakskeelsuse teemal kõige paremini
teaduslikel alustel põhinevaid
isiklikke kogemusi jagada Irene
Käosaar, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja.
3. detsembril kell 16 on kõi-

kidel neil, kellele Mustvee valla
hariduselu korda läheb, võimalus Mustvee kultuurikeskuses
kuulata Irene Käosaare kogemusi
Eesti koolide ühendamise ja
keeleõppe teemal, samuti esitada
küsimusi ja arutleda võimalike
tulevikustsenaariumide teemal.
Seminarist on võimalik osa
võtta ka veebi kaudu, selleks
tuleb eelnevalt registreeruda
novembrikuu jooksul aadressil
tugikeskus@mustvee.ee
Kõik huvilised on oodatud!
Riina Koolmeister,
Mustvee valla hariduse
tugikeskuse juhataja

EELK Avinurme koguduse uue õpetaja
ALGUR KAERMA ametisse seadmine
6. detsembril 2020 kell 14 Avinurme kirikus.
Kõik on oodatud.

Tunnustame tublisid tegijaid meie vallas!

16.–30. novembrini 2020 on võimalik esitada ettepanekuid, keda
tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeval valla kõrgemate autasudega –
aukodaniku nimetuse, teenetemärgiga või „Aasta tegu 2020” tiitliga.
Mustvee valla aukodanik
Mustvee valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule
erilise auavaldusena Mustvee vallale elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest.
Mustvee valla teenetemärk
Mustvee valla teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Mustvee
vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmise
aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja
olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele
Mustvee vallas.
Mustvee valla „Aasta tegu 2020”
Mustvee valla auhind „Aasta tegu“ on tunnustus, mis antakse
füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse
omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud
sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla
elanikke või toonud vallale tuntust.
Ettepanekud tunnustuste nominentide kohta esitada Mustvee
vallavalitsusele kirjalikult e-posti aadressile info@mustvee.ee või
postiga Tartu tn 28 Mustvee linn.
Vastav blankett on leitav Mustvee valla kodulehelt.
Aukodaniku märgi ja tunnistuse, teenetemärgi ning „Aasta tegu
2029” tiitli annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Mustvee
valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
Olge aktiivsed kandidaate esitama, et tublid ja teenekad inimesed
saaksid vääriliselt tunnustatud!
Infot saab Mustvee vallavalitsusest ning valla veebilehelt.
Krista Pint, avalike suhete spetsialist
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Tänutundest sündinud muusika
2020. aasta kevadel olime ootusärevad, sest aprillikuusse oli
planeeritud meie orkestri juubelikontsert „20 helisevat aastat”.
Kahjuks on aga käesolev aasta
kaasa toonud COVID-19 viiruse
ja ettearvamatuse. Nii jäigi viiruse tõttu meie kevadine kontsert
ära ja on nüüd ootel novembris.
Seekordne juubelikontsert on
pühendatud meie varalahkunud
dirigendile, Avinurmest pärit
ERSO tromboonirühma kauaaegsele kontsertmeistrile ja Eesti
muusika- ja teatriakadeemia
professorile Heiki Kalausele. Avinurme orkestri hea taseme eest
võlgneme tänu just Heikile, kes
nüüdseks juba paarkümmend
aastat tagasi taaselustas siinse
vahepeal pausi teinud orkestri
ning andis taas hoo sisse soikuvajunud pillimängule. Võime
kindlalt öelda, et just tänu Heikile sai loodud vundament, millele
toetub tänase orkestri tegevus ja
muusikalised oskused.
See, et meil aastaid tagasi oli
võimalus saada uusi teadmisi ja
mängida muusikat kõrgetasemelise professori taktikepi all, tundus toona nii iseenesestmõistetav ja loomulik. Heiki lihtsalt oli
selline inimene, kes oli küll väga
nõudlik, ent samas väga inimlik
ja lihtne, hea südamega ja teisi
arvestav. Ta oli suurepärane
kolleeg ja vahva seltsiline. Heiki
aurat ja karismat tunnetame
jätkuvalt, küllap ta pilvepiirilt
meie orkestri tegemistel ikka
silma peal hoiab.
Heiki pani aluse ka siinsele
noorte puhkpilliklassile, et kasvatada järelkasvu orkestrile. Õnneks on puhkpilliõpe olemas ka
täna, olles hetkeseisuga Mustvee
muusika- ja kunstikooli Avinurme haru. Mul on väga hea meel
tõdeda, et meie praegustel puhkpilliõpilastel on õpetajatega vedanud – praegu juhendavad neid
suurepärased ja andekad noored
tegevmuusikud ja õpetajad Henri
Aruküla ning Marti Suvi.
Siinkohal ütlen veelkord suuri

tänusõnu ka Mare Russakule, kes
pühendunult on siinses puhkpilliklassis õppureid aastate jooksul
juhendanud ja teeb seda väiksema koormusega tänagi. Tema
käe all on sirgunud üks põlvkond
noori pillimehi, kes praegu kaastegevad ka meie orkestris.
Veel ütlen tänusõnu ka meie
kunagisele kooliorkestri loojale
ja eestvedajale Evald Tammele,
kes andis esimesed õpetused ja
saatis ellu meie orkestri praeguse põhituumiku. Just kooli
orkestrist alguse saanud pillimänguarmastus on jõud, mis
kaasa aidanud sellele, et tänased
juba väärikas eas olevad orkestriliikmed jätkuvalt naudivad
pillimängu ja soovivad orkestri
töös osaleda. Sama suur tänu
ka Evald Tamme abikaasa Evi
Tammele orkestri kroonika kirjutamise eest!
Käes on juba november ja
meie südamed põksuvad taas
kiiremas rütmis ning proovide
graafik tiheneb. Novembrikuu
viimasel laupäeval saab toimuma meie juubelikontsert! Kavas
on palju eripalgelist muusikat,
sekka üllatusi ja muidugi ootab
teid traditsiooniline näitus ja

kohvilaud tordiga.
Uskuge – meil ei oleks mõtet
tegutseda kui poleks teid, meie
head publikut, kes te oma kohaoluga meie kontsertidel meid
alati rohkearvuliselt rõõmustate.
Loodame seda ka seekord ja usume, et sünergial, mis saalis tekib,
on pikk ja positiivne järelmõju
kõigile, kes õhtust osa saavad.
Soovin omalt poolt tänada
kõiki Avinurme orkestri pillimehi, tänan usalduse ja toreda

Voore põhikooli õpilaste
ja õpetajate mõtteid
liitklassidest

meeskonnatöö eest. Ilma teieta
poleks ka orkestrit. Tänan ka
kõiki muusikuid, kellega meil
on olnud ja on jätkuvalt rõõm
koostööd teha.
Kohtumiseni 28. novembril
kell 18 Avinurme puhkpilliorkestri juubelikontserdil Avinurme kultuurikeskuses.
Verner Mölder,
Avinurme puhkpilliorkester

Sügise üritused Lohusuus
Märkamatult on ligi hiilinud
november ja sügis hakkab vaikselt lõppema, nii et paras aeg
on kokku võtta, kuidas möödus
sügis Lohusuu kandis.
Septembri lõpus käis Lohusuu
kool keskkonnainvesteeringute
keskuse rahastuse toel Viljandimaal Ruunaraipe liivaluiteid
vaatamas. Projekt selliseks väljasõiduks kirjutati juba kevadel,
aga siis jäi sõit ära. Luidete
juures õpetati õpilastele kompassi valmistamist ja kasutamist
ning seda sai kohe ümbruskonna metsades orienteerumisega
praktiseerida. Kuigi sõit oli pikk,
jäid õpilased reisiga rahule ja
said mitmeid uusi teadmisi ja
praktilisi oskusi.
Koolis seadsime õppeaasta
üheks eesmärgiks regulaarsete
distantsõppepäevade sisseviimise ning oktoobris toimuski meil
esimene distantsõppepäev, mil
kogu koolipere harjutas distantsilt töötamist, et võimalikuks
eriolukorraks valmis olla. Leidus
nii õpilasi, kes ütlesid, et neile
väga meeldis kodus õppida, kuid
on ka neid, kes eelistavad siiski
klassiruumis õppimist. Ka õpetajad tegid päevast oma järeldused
ja novembris toimuvaks järgmiseks distantsõppepäevaks oleme
kindlasti veelgi paremini valmis.
Lohusuu lasteaed käis oktoobris esimest korda Palamu-
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II kooliastmes õppiva
Marteni kogemus, kes asus
ühe aastaga läbima kahte
klassi:
Mõte teha kaks klassi ühe
õppeaasta jooksul sündis väga
kiiresti. Ema imestas tihti, kui
mul said kodused tööd juba koolis ära tehtud, et õppida kodus
on vähe. Ühel päeval, kui koolist
koju tulin, ütlesin: „Ma võiksin
vabalt teha kaks klassi korraga.“
Vanemad olid sellega nõus, aga
ütlesid, et ma mõtleksin hoolega
järele ennem kui otsuse teen.
Minu otsus oli aga kindel. Ema
küsis koolist järele, kas selline asi
on üldse võimalik. Selgus, et on!
Kool tuli lahkesti vastu. Nii algas
mul uus ja põnev aeg. Õppida on
nüüd küll rohkem, samas huvitavaid teadmisi saab ka kiiremini.
Trennis käimisest ma praegu
ajapuuduse tõttu loobusin, kuid
üritan iga päev ikkagi kodus õues
olla. Hetkel läheb mul hästi ja ma
olen oma otsusega rahul.
Marteni klassijuhataja:
Marteni klassijuhatajana lisan,
et tegemist on võimeka poisiga.
Ta on laia silmaringiga ja õppimisest väga huvitatud. Tema puhul on liitklassis õppimine teda
innustanud veelgi uusi teadmisi
saama, sest ta on saanud pidevalt
jälgida aasta vanemate õpilaste
tegemisi.
Liitklassis õppimine on varakult õpetanud lapsi iseseisvalt
töötama ja ennast ümbritsevast
mitte segada laskma. Selline
õppevorm sobib õpihimulistele
ja tublidele lastele. Ei saa aga
salata, et vähemvõimekatele on
liitklassis õppimine kohati raske.
Siin tulebki siis õpetajal kasutada
õpetamise individualiseerimise
võimalusi. Olen kasutanud kahe
klassi koosõpetamist teemade
kattumise korral. Minu klassi
õpilased on harjunud üksteist
aitama. Kaaslaste õpetamine
tuleb mõlemale poolele kasuks.
Tuleb kasuks ka etteõpetamine ja
pidev õpitu kordamine. Lastele
meeldib töötamine paaris või
rühmades.
Ma ei väida, et liitklassis õpetamine on parem eraldi klasside
õpetamisest. Meil on liitklassid
olude sunnil. Ma tahan aga rõhutada, et liitklassis ei jää lapsed
õpetamata. Nad saavad õpetajalt
tuge, kuna õpilaste arv klassis on
väike. Õpilased saavad varem
iseseisvamateks ja õpivad õppima ka keerulisemates oludes.
Olen liitklassides õpetanud
alates aastast 1984 ja minu õpilastest on sirgunud väga tublisid
ja edukaid inimesi. Meie piirkonna lapsevanemad on ise siin
liitklassides õppinud ja ei karda

lapsi liitklassi panna.
Lühike kokkuvõte õpilasesinduse presidendilt:
Arutlesime natukene õpilasesindusega, et liittunnid, nagu
varemgi mainitud, võiksid olla
ainult siis vahetevahel lahus,
kui on uute teemade õppimine.
Liittunnid ei häiri kedagi sellepärast, et see õpetab iseseisvust ja
hakkamasaamist tunnis.
Paljudele sobivad liittunnid,
kuid osadele jälle mitte, sest nad
ei suuda keskenduda.
I kooliastme mõtted (meil
on liitklass 1.–3. klassidest)
Meie lastega saime sellised
mõtted.
3. klassi lapsed arvasid, et
liitklassi tunnis saab koos noorematega meelde tuletada ja
korrata varem õpitud asja, mis
pole hästi meelde jäänud.
Saame õppida üksteisega arvestama ja väiksemaid aitama.
Nii hea, et suured võtsid meid
oma perre. Omaette oleks vahel hea küll, aga koos on palju
toredam.
Koos õpime julgust, aitame
nooremaid.
Veel on hea see, et 1. ja 2. klass
saab koos kolmandaga rutem õppida, sest õpetaja ütleb nendele,
et vaadake sellele teemale otsa
– varsti tuleb teil ka. Ja kui see
teema tulebki, siis on juba tuttav
ja saab rutem selgeks.
Õpetaja lisab.
Koos on hea õppida mänge ja
laule, teha õppimisega seotud
otsimismänge.
Liitklassis saab väga hästi õppida teemasid, kus tuleb arvestada erinevas vanuses lastega, saame üksteist aidata ja juhendada.
Kui korraga oleks tunnis vaid
kaks last, siis oleks lastel ja ka
õpetajal pisut igav.
Koolijuhi arvamus:
Voore põhikooli pere on võtnud vastu tõsise väljakutse –
kuidas tulla toime olukorras,
kus õpilaste arvust lähtuvalt on
mõistlik järjest rohkem moodustada nn liitklasse. Esimeses
kooliastmes oleme tänu üldõppe rakendamisele saanud
lastevanematelt palju positiivset
tagasisidet. Plaanis on üldõpet
hakata kasutama ka II kooliastmes. Meile on sellel aastal
lisandunud suhteliselt palju uusi
õpetajaid, kes suisa pakatavad
uutest ideedest ning soovist neid
realiseerida. Loomulikult oleme
nõus oma positiivseid kogemusi
jagama teistelegi valla koolidele.
Kalle Kolberg,
Voore põhikooli director

MUSTVEE VALLA EELARVESTRATEEGIA
2020–2024 EELNÕU AVALIKUSTAMINE
JA ETTEPANEKUTE TEGEMINE
sel ujumas, kus lapsi juhendas
väljaõppinud treener. Lastele
meeldis ujumine väga ja loodetavasti hakkavad treeningud
edaspidi regulaarselt toimuma.
Samuti korraldati Europe Code
Week 2020 raames aastaaegade
teemaline tund, milles kasutati
Bee-Bot roboteid. See on üleeuroopaline programmeerimise
nädal, mille käigus toimub hulgaliselt üritusi üle kogu Euroopa
ja mille eesmärk on arendada
noorte programmeerimisoskust.
Bee-Botid on lasteaias regulaarselt kasutusel ja lastele meeldib

nende abil õppida.
Oktoobri lõpus tähistasid nii
kool kui ka lasteaed Halloweeni. Kõik võisid tol päeval tulla
kostüümides, tehti erinevaid
mänge ning nii kooliõpilased
kui lasteaialapsed meisterdasid
kõrvitsatest laternaid. Kõik jäid
päevaga väga rahule.
Lohusuu küla sügise oodatuim
üritus oli koos Vabaajakeskusega
kahasse korraldatud sügislaat
„Sügise maitsed”. Kuna kool
osaleb „Ettevõtlik kool“ programmis, siis olid selle raames
enamus õpilasi oma müügiletid

välja pannud ning laada lõpuks
pea kogu oma kraami ka maha
müünud. Õpilased jäid laadaga
väga rahule. Lisaks müümiseleostmisele oli laadal võimalik
proovida kätt ka vibulaskmises
ja noaviskamises ning sai osaleda
kartulitrüki töötoas. Laadalt oli
võimalik osta ka laadasuppi ning
niisama mõnusalt kogukonna
liikmetega juttu ajada. Päev läks
igati korda, juba on planeerimisel ka jõululaat.
Ilusat sügise lõppu!
Kadri Jaska

Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 eelnõu on avalikustatud Mustvee valla kodulehel 6.–19. novembrini k.a.
Igaühel on õigus avalikustamise perioodil esitada Mustvee
vallavalitsusele eelarvestrateegia eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-postile: info@mustvee.
ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressil Tartu tn 28, Mustvee
linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603.
Mustvee valla eelarvestrateegiasse saab ettepanekuid esitada
kuni 19. novembrini k.a
Eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 17. novembril 2020
algusega kell 16 Mustvee kultuurikeskuses, Tartu 12, Mustvee
linn, Mustvee vald.
Lisainfo: finantsjuht Heli Viiberg,
e-post: heli.viiberg@mustvee. ee, tel 528 7876.
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Maitsete nädal “Metsast taldrikule” toob novembris
Jõgevamaale metsikud toiduelamused
Esmakordselt toimuv Lõuna-Eesti
maitsete nädal “Metsast taldrikule”
ootab 5.–15. novembrini kuues
Lõuna-Eesti maakonnas huvilisi
maitseelamusi nautima.
Ligi 60 toidukohta on pannud
kokku erimenüüd, milles kasutatakse vähemalt ühe komponendina
eestimaist metsasaadust ning mis
koosneb suuresti kohalikust toorainest. Jõgevamaal osaleb kolm
toitlustuskohta, kelle menüüst leiab
näiteks põdraliha, erinevaid seeni ja
marju. Erimenüü hind on vahemikus
15–19 eurot.
Põnevaid maitseelamusi pakkuvad söögikohad ootavad külalisi
veel Tartumaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal. Kõikide toitlustajate ning
menüüdega saab tutvuda kodulehel www.visitsouthestonia.
com/metsasttaldrikule .
„Maitsete nädalal osalemine
on väljakutse,“ ütles kohviku
Ateljee perenaine Diana Lall, sest
teemakohase tooraine hankimine ei olegi nii lihtne. Ka LAUT
resto perenaine Katrin Olesk on

seda meelt, et erimenüü koostamine on põnev ettevõtmine.
Avinurme Puiduaida perenaine
Eveli Tooming ootab nädalat aga
elevusega, sest neil on plaanis
pearooga päeviti vahetada.
“Metsast taldrikule” sündmuse eesmärgiks on suurendada
toitlustusasutuste külastatavust,
toetada piirkonna toidukultuuri
ja toidu väiketootjaid ning tõsta
esile kohalikku toorainet.
„Sadakond aastat tagasi söödi meie kandis küll erinevate
metsloomade liha ja seeni, kuid
marjadest peamiselt jõhvikaid
ning neidki rohkem arstirohuks.
Nõukogude ajal kujunes metsas
käimisest aga peaaegu spordiala, sest marjade ja seente
hoidistamine oli populaarne nii
toidulaua mitmekesistamiseks
kui uute maitsekoosluste katsetamiseks. Täna on võimalik
metsasaadusi leida nii poest kui
turult kas toorelt, külmutatult
või hoidistena ning metsas käiakse rohkem jalutamise ja ajaveetmise eesmärgil. Sellegipoolest

Kalevipoja Koja
tegemised
Oktoober on olnud huvitav kuu.
Õpetajate päeval võõrustasime viit erinevat pedagoogide gruppi,
kes said peale muuseumikülastust meie poolt ühe üllatuse ka.
Ikkagi õpetajatepäev.
Terve oktoobrikuu on käinud meie juures looduskoolituste sari.
Kokku ligi 200 õpilast on Vahur Sepaga metsa läinud, seal peale
metsamatka pirukaid söönud ja teed joonud ning siis lõpetuseks
meie rahvamaja saalis loomade nahku, sarvi, küüniseid ja muud
uudistanud. Koroonapiirangud jõudsid ka meieni, aga õnneks
ainult nädalaks. Nüüd juba kõik ringid toimetavad ja elu läheb
edasi. Kes veel ei tea, siis meil on rahvamajas päris vilgas huvitegevus käimas. Esmaspäeviti kell 19.30 kogunevad joogasõbrad
võimlema, teisipäeval saab Hiina massaaži, neljapäeviti kell 19
tuleb segakoor Serviti laulma ja pühapäeviti kell 10 tulevad kokku
käsitööringi naised. Kui sul tekkis ka mõne tegevuse vastu huvi, siis
kirjuta või helista meile (info@kalevipojakoda.ee või 528 9500).
Oktoobris saime pidulikult avada meie kõige värskema kollase
iluduse koja territooriumil – kollase akna. See on tähis, mida on
Lõuna-Eestis nüüd 30 paigas. Selleks, et seda akent saada, pidime
saama komisjonilt positiivse otsuse. Valdkonnad, mida kollaste
akendega rõhutada tahetakse, on loodus, kultuur ja ajalugu, tervis
ja aktiivne puhkus, innovatsioon väikeettevõtluses, säästvad ja
jätkusuutlikud lahendused. Õnneks on meil kõik need asjad siin
Kääpal olemas.
Oktoobris algas juba ka järgmisteks valimisteks valmistumine.
Kahjuks kasutatakse siin pisut valesid hoobasid ja ka meie oleme
sellest pihta saanud. Aga me väga loodame, et kõik, kes lähevad
valima, teevad enne põhjaliku uurimustöö ja lähtuvad faktidest,
mitte sotsiaalmeedias kirjutatud infost, mis kahjuks ei vasta
alati tõele. Selleks, et asjad oleksid alati kõigile arusaadavad
ja läbipaistvad, oleme me juba mitu aastat korraldanud rahvakoosolekuid – igal pööripäeval, et oleks hea meeles pidada. Ehk
siis märtsi, juuni, septembri ja detsembri teises pooles, nii nagu
kalendris pööripäevaks märgitud. Meie eesmärk on tuua kokku
erinevad osapooled, et tekiks arutelu, küsimused-vastused. Kohal
on alati olnud esindaja vallast või volikogust. Ole ainult kraps ja
tule ka kohale! Saad kõik oma mured ja rõõmud välja öelda ja
kui me kohe kohapeal vastust ei saa, siis saame seda edasi uurida.
Nüüd on Kääpal ja Voorel ka kogukonnakogu olemas, kes saab
ka abiks olla.
Mis siis aasta lõpupoole plaanis?
Alustame taas kinoklubiga. Esimesena tulemas Eesti oma film
„O2“. 29.11 toimub 1. advendi sündmus sõnavõttude ja segakooriga Serviti. 1.–18. detsembril ootame kõiki Siili jõulumaale. Nii
lapsi kui ka täiskasvanuid. Viimastele pakume õhtust paketti, mille
tutvustus tuleb varsti ka meie kodulehele.
6. detsembril peab Kääpa OTT jõululaata.
12. detsembril kell 19 toimub rahvamajas Mandotrio kontsert.
Pileteid saab juba osta kas Piletilevist või Kalevipoja muuseumist.
Kohtumiseni Kalevipoja Kojas!
Annika

on omakorjatud mustikad või
kuuseriisikad ikkagi maailma
parimad, mis pannakse laual aukohale,“ rääkis Jõgevamaa Koostöökoja kohaliku toidu spetsialist
ja ajaloolane Ülle Jukk. „Seetõttu
võiks toidunädal pakkuda huvi

uudishimutsejatele, kuidas erinevaid metsaande tänapäevaselt
serveerida ning pärast kodus
kasvõi ise järele proovida. Ligi
60 kööki kutsuvad lisaks toidule
ju ka sügisesest Lõuna-Eesti loodusest osa saama,“ lisas ta.

Lõuna-Eesti maitsete nädalat
korraldavad: Tartu linn, Tartu
Ärinõuandla, Lõuna-Eesti turismiklaster, SA Tartumaa Turism,
Jõgevamaa Koostöökoda, Põlvamaa Arenduskeskus, SA Valgamaa Arenguagentuur, Võrumaa

Arenduskeskus ja Lõuna-Eesti
Leaderi tegevusgrupid. Ideekontseptsiooni loomisele aitasid
kaasa: Tartu Teaduspark, TÜ
Taluturg, MTÜ Sibulatee ja MTÜ
Mulgi Väiketootjate Liit.
Tutvu üritusega Facebook i s : w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/386318499034438
Maitsete nädalaga seotud
kulud kaetakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist
prioriteetse suuna 5 „Väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete
ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“
tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud
algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ – raames.
Lisainfo Jõgevamaal:
Ülle Jukk
kohaliku toidu spetsialist
Jõgevamaa Koostöökoda
ylle@jogevamaa.com
Tel +372 5305 6322
www.visitsouthestonia.com/
metsasttaldrikule

Kontrolli suitsuanduri
säilivusaega!
Suitsuandur on enamusele
eesti inimestest vaikne kaaselanik, kellele tuleb tähelepanu
pöörata vähemalt kord kuus.
Nimelt siis, kui on aeg nuppu
vajutades veenduda seadme jätkuvas valvelolekus. Niikaua kui
andur toimetab pealtnäha korrektselt, ei oska kahtlustadagi,
et kätte on jõudnud aeg seadme
väljavahetamiseks. Pane tähele!
Kui andur on sama vana kui tema
kohustuslikkuse nõue – aastast
2009 – siis on selle ette nähtud
eluiga juba ületatud. Vananenud
suitsuanduri tundlikkus kahaneb
ja see ei pruugi tulekahju suitsule
reageerida piisavalt kiiresti. Tegelikult ei pruugi anduri häire
üldse rakenduda. Seda isegi siis,
kui kontrollnuppu vajutades näib
kõik toimivat. Elektroonikakomponendid vananevad ja riknevad
ja sestap on neil sarnaselt toiduainetele oma „parim enne“.
Samuti kahandab andurite töövõimet niiskus, aja jooksul ladestunud tolm, putukate tegevus ja
muud keskkonnamõjud.

Selleks, et saada infot laes oleva anduri eluea kohta, tuleb see
laest ettevaatlikult eemaldada
ning uurida tagaküljel asuvat
peenikest kirja. Erinevate tootjate seadmed võivad olla erineva
elueaga, tavaliselt on selleks
7 kuni 10 aastat.
Töökorras suitsuandur peab
olema igas kodus, sest õnnetus
ei hüüa tulles, kuid töökorras
suitsuandur hoiatab tuleõnnetuse eest juba varakult.
Infot koduse tuleohutuse tagamiseks saab veebilehelt www.
kodutuleohutuks.ee. Kui soovite,
et päästjad tuleks teile koju oma
nõu ja jõuga appi tuleohutusküsimusi lahendama või on
lähedastel ohutusalaseid muresid, registreerige tasuta kodu
tuleohutusalane nõustamine
päästeala infotelefonil 1524.
www.paasteamet.ee
www.facebook.com/paasteamet
Riivo Mölter,
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo nõunik

Проверьте срок хранения
дымового датчика!
Для большинства жителей
Эстонии дымовой датчик – такой тихий сожитель, на который
следует обращать внимание
не реже раза в месяц, а точнее,
когда нажатием на кнопку наступает время убедиться в том,
что устройство по-прежнему
несет дежурство. Пока датчик
на первый взгляд корректно работает, никто и не подозревает,
что наступило время его замены.
Внимание! Если датчику столько
же лет, сколько и требованию
его обязательной установки – с
2009 года – то предусмотренный
ему срок службы датчик уже
превысил. Чувствительность
устаревшего дымового датчика
снижается, и он может недостаточно быстро реагировать на
дым пожара. Его сигнал тревоги
может вообще не включиться,
даже в случае, если при нажатии
на контрольную кнопку все вроде

работает. Электронные компоненты стареют и портятся, поэтому, как у продуктов питания
у них свой «годен до». Работоспособность датчиков также снижает влажность, осевшая за это
время пыль, жизнедеятельность
насекомых и другие факторы
воздействия окружающей среды.
Чтобы получить информацию
о сроке службы датчика, нужно
осторожно снять его с потолка
и посмотреть мелкий текст на
обороте. Устройства разных производителей имеют разный срок
службы, но обычно он составляет
от 7 до 10 лет.
Исправный дымовой датчик
должен быть в каждом доме, потому что беда всегда приходит
нежданно, а исправный датчик
именно заблаговременно предупреждает о несчастье с огнем.
Информацию об обеспечении
бытовой противопожарной без-

опасности вы найдете на сайте
www.kodutuleohutuks.ee. Если вы
хотите, чтобы спасатели пришли к вам домой для решения
противопожарных вопросов
словом и делом, или проблемы с
безопасностью имеются у близких, закажите по инфотелефону
сферы спасения 1524 бесплатную

противопожарную консультацию.
www.paasteamet.ee
www.facebook.com/paasteamet
Рийво Мёльтер
советник бюро превентивной
работы Лыунаского
спасательного центра
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Mustvee Valla TEATAJA

Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Vallavolikogus 5. novembril
• Otsustati vallavara võõrandamine Kallaste maantee 4
Kasepää küla.
• Kuulati arendusnõuniku Julija Artjušenkova informatsiooni
Mustvee valla arengukava aastateks 2018–2030 ülevaatamisest.
• Toimus Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 esimene
lugemine, avalikustamine ja
ettepanekute tegemine toimub
6.-19. november valla veebilehel
ja avalik arutelu 17. novembril.
• Ülevaate Common Peipsi 2
Lõunasadama projektist andis
abivallavanem Koit Prants.
• Ülevaate Avinurme piirkonna tööst andis teenuskeskuse
haldusjuht Aivar Parfojev.
• Ülevaate Lohusuu piirkonna
tööst andis teenuskeskuse haldusjuht Einar Hinno.
• JAEK-i tööst andis ülevaate
nõukogu liige Hannes Soosaar.
• Mustvee tervisekeskuse tegemistest andis ülevaate Pavel
Kostromin.
• Aivar Lainjärv andis ülevaate
vallavalitsuses toimuvast.

Vallavalitsuses 8. oktoobril
• Otsustati eestkostja ülesande
täitmine.
• Otsustati eestkostetava arvete tasumine.
• Otsustati hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
• Määrati hooldaja ja hooldajatoetus.
• Otsustati tasuta koduteenuse
osutamine.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine.
• Otsustati vallavara võõrandamine Võtikvere külas Tellise
maaüksusel paiknevas elamus.
• Mustvee valla eelarvest
ühendusele toetuse eraldamine.
Vallavalitsuses 13. oktoobril
• Kuulati valla kriisikomisjoni
informatsiooni ja otsustati piirangute kehtestamine
• Otsustati katastriüksuse

Hea Eesti inimene!
Edastame kõige olulisema info koroonaviiruse kohta.
Koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu,
peamiselt lähikontaktis haigestunud inimesega. Viiruse peamised
sümptomid on peavalu, ninakinnisus, köha, väsimus, lihasvalu,
nohu, kurguvalu ja palavik. Raskematel juhtudel võivad tekkida
hingamisraskused, rindkere valud, häired kõnes ja liigutustes.
Koroonaviiruse eripära on, et haigestunud inimene võib olla
nakkusohtlik mitu päeva enne sümptomite teket. Nii võid eneselegi
teadmata viirust levitada ja hiljem on sageli juba võimatu selgeks
teha, kellega nakkusohtlikul perioodil kokku puutusid. Kõige enam
ohustab koroonaviirus eakaid ja nõrgema tervisega inimesi.
Selleks, et kaitsta viiruse eest ennast, oma pere ja sugulasi, sõpru
ning kolleege, saame ise teha lihtsaid asju, mille mõju on väga suur:
1. Hoia vahet! Parim viis nakatumise vältimiseks on hoida
teistest inimestest ohutut vahemaad (vähemalt 2 meetrit). Niiviisi
on väiksem tõenäosus, et haigestunud inimeselt jõuavad piisknakkuse nähtamatud osakesed sinuni. Kinnistes ruumides tasub olla
võimalikult väikese seltskonnaga ja hajutatult.
2. Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA! Äpp hoiatab sind, kui oled olnud
lähikontaktis koroonaviirusesse haigestunud inimesega. Samuti
saad rakenduse kaudu anonüümselt teavitada teisi, kui oled ise
haigeks jäänud. Äpi kasutamine on privaatne ja turvaline. Saadetud
teavitused ei ütle millal, kui kaua ja kus kasutaja nakatunuga kokku
puutus ning seega ei ole ka võimalik selle põhjal tuvastada, kes oli
nakatunu. Seda infot ei saa ka riik, äpi tootja, telefoni tootja ega
ükski teine rakenduse kasutaja.
Turvakaalutlustel on HOIA kasutamine piiratud viimase viie aasta
jooksul toodetud telefonidega. Android telefonidest sobivad seega
kõik telefonid, mis toetavad Android 6.0 operatsioonisüsteemi.
Apple’i telefonidest sobivad kõik, mis toetavad iOS 13.5 operatsioonisüsteemi (alates iPhone 6S). Tutvu HOIA rakendusega lähemalt
veebilehel www.hoia.me. Õigeaegne hoiatus võib päästa kellegi
elu. Soovitame kõigil rakendus alla laadida.

lähiaadressi muutmine.
• Otsustati ehitiste teenindamiseks vajalike maade, maaüksustele koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine.
• Otsustati sundvalduste seadmine.
• Väljastati ehitusload Kääpa
külas Hoole kinnistule kuni
100,0 kW elektrilistel päikesepaneelidel põhinev elektrijaama
paigaldamiseks, Kaasiku külas
Kalda kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
Vallavalitsuses 15. oktoobril
• Kuulati valla kriisikomisjoni
informatsiooni ja otsustati kehtestada piirangud.
Vallavalitsuses 22. oktoobril
• Otsustati tugiisikuteenuste
rahastamine.
• Otsustati sotsiaaleluruumi
üürilepingute pikendamine.
• Määrati hooldajad ja hool-

dajatoetused.
• Hooldekodusse paigutamine
ja kohamaksu tasumine.
• Otsustati raha eraldamine
sotsiaalkorterite remondifondist.
• Väljastati projekteerimistingimused Mustvee linnas Pargi
tn 46 kinnistule päikesepargi
ehitusprojekti koostamiseks,
Kääpa külas Kirsi maaüksusele
rajatava 20 kW päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks, Omedu külas Priiduranna
kinnistule uue elamu, abihoone
ja saunamaja püstitamiseks,
Mustvee linnas Tartu tn 68b
kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastati ehitusload Veia
külas Mäearu kinnistule 15,0
kW elektriliste päikesepaneelidel
põhineva elektrijaama ehituseks,
Metsakülas Priidu kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Vassevere
külas Uus-Õimu kinnistule puurkaevu rajamiseks, Tammispää
külas Uuetoomara kinnistule
PEJ paigaldamine, Piilsi külas
Pihlaka kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Otsustati sundvalduste seadmine.

3. Haigena või lähikontaktsena püsi kodus! Kui oled haige
või olnud koroonapositiivse inimesega lähikontaktis, jää kohe koju.
Koroonaviiruse kahtluse korral helista oma perearstile või perearsti
nõuandetelefonile 1220 ja küsi nõu. Vajadusel suunab arst sind koroonaviiruse testimisele. Ära mine koroonaviiruse kahtlusega EMOsse,
seal võid ohustada teisi inimesi.
4. Kanna maski! Mask peab katma nii nina kui ka suu. Hoolitse,
et ka sinu teistel pereliikmetel on mask alati kaasas.
5. Pese käsi! Enda ja oma lähedaste nakatumisriski saab oluliselt
vähendada sageli ja hoolikalt käsi pestes. Ära puuduta pesemata
kätega oma suud, nina ega silmi. Tervita teisi inimesi kätlemata.
Terviseamet, www.terviseamet.ee

Дорогой житель Эстонии!
Делимся с вами самой важной информацией о коронавирусе.
Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с инфицированным
человеком. Основные симптомы вируса – это головная боль, заложенность носа, кашель, усталость, мышечные боли, насморк, боль в горле и
повышенная температура. В более тяжелых случаях может возникнуть
затрудненное дыхание, боль в груди, нарушение речи и движений.
Особенность коронавируса в том, что инфицированный человек
может заражать других за несколько дней до появления симптомов.
Таким образом, вы можете передать вирус другому человеку, потом
трудно вспомнить с кем вы контактировали во время периода, когда
были заразны. Коронавирус представляет наибольшую опасность для
пожилых людей и людей с более слабым здоровьем.
Чтобы защитить себя, свою семью и родственников, друзей и коллег
от вируса, мы можем соблюдать простые правила, которые имеют
большое влияние:
1. Держите дистанцию! Лучший способ предотвратить заражение
– это держаться на безопасном расстоянии от других людей (не менее
2 метров). Это снижает вероятность того, что невидимые частицы вируса попадут на вас. В закрытых помещениях необходимо находиться
как можно в меньшем кругу людей и рассредоточиться.

• Otsustati Mustvee Linnavalitsuse 18.02.2000 korralduse nr
57 “Maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse ja tingimuste
kohta” muutmine.
• Otsustati nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati ühismahuti kasutamine.
• Otsustati munitsipaalkorteri
üürile andmine.
• Otsustati Mustvee valla
eelarvest ühendusele toetuse
eraldamine.
• Otsustati tagastatava toetuse
eraldamine.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 13.10.2020 korralduse
nr 671 „Piirangute kehtestamine
valla haldusterritooriumil“ kehtetuks tunnistamine.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 15.10.2020 korralduse
nr 682 „Piirangute kehtestamine valla haldusterritooriumil“
muutmine.
• Mustvee valla eelarvestrateegia 2020–2024 koostamine.

Vallavalitsuses 29. oktoobril
• Väljastati ehitusluba Mustvee linnas Pargi tn 46 päikesepaneelide paigaldamiseks.
• Väljastati kasutusload Odivere külas Ulge kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaama
kasutamiseks, Mustvee linnas
Uus-Narva mnt 5 kinnistule
olemasoleva tankla teenindusjaama rekonstrueeritud hoone
kasutamiseks.
• Otsustati jäätmevaldajate
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost.
• Otsustati Mustvee Vallavalitsuse 24.10.2019 korralduse
nr 636 „Mustvee Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine“
muutmine.
• Otsustati Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu
kinnitamine.
• Otsustati Voore Põhikooli
koosseisu kooskõlastamine.

2. Скачайте в Google Play или App Store мобильное приложение
HOIA! HOIA предупредит вас, если вы были в тесном контакте с заболевшим, у которого подтвержден коронавирус. Если вы заболели,
то вы также сможете анонимно оповестить других пользователей
приложения, с которыми вы контактировали. Использование приложения конфиденциально и безопасно. В отправленных уведомлениях
не указывается когда, как долго и где пользователь контактировал
с носителем коронавируса, поэтому невозможно определить, кто
именно из контактов болеет. Эта информация также недоступна для
государства, производителя приложения, производителя телефона
или любого другого пользователя приложения.
Исходя из соображений безопасности использование мобильного приложения HOIA доступно для телефонов, которые были
произведены за последние пять лет. Поэтому телефоны Android,
которые поддерживают операционную систему Android 6.0, подходят. Телефоны Apple, поддерживающие операционную систему
iOS 13.5 (начиная с iPhone 6S) также подходят для скачивания приложения. Узнайте больше о приложении HOIA на www.hoia.me/ru.
Своевременное предупреждение может спасти чью-то жизнь. Мы
рекомендуем всем скачать приложение.
3. Заболевшим или контактным оставайтесь дома! Если вы
заболели или контактировали с человеком, который болен коронавирусом, немедленно оставайтесь дома. При подозрении на коронавирус свяжитесь со своим семейным врачом или позвоните на
консультационный номер семейных врачей 1220 и спросите совета.
При необходимости врач направит вас на тестирование. Если у вас
есть подозрения на коронавирус, не ходите в отделение неотложной
медицины, вы можете заразить других людей!
4. Носите маску! Маска должна закрывать нос и рот. Следите за
тем, чтобы у других членов вашей семьи всегда была с собой маска.
5. Регулярно мойте или дезинфицируйте руки! Вы можете значительно снизить риск заражения себя и своих близких, если будете
часто и тщательно мыть руки. Не трогайте грязными руками рот,
нос и глаза. Обходитесь без рукопожатий.
Департамент здоровья, www.terviseamet.ee/ru

Mustvee valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande eelnõu avalik väljapanek

Vooremaa 64. karikavõistlused
võrkpallis
1. novembril toimusid Põltsamaa Felixhallis Vooremaa 64. karikavõistlused võrkpallis meestele. SK Torma Sport meeskonnas mängis
Peipsi gümnaasiumi õpilane Sten Smirnov ja saavutas II koha.
Jaan Rahuküla

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 25.11.2020–
31.12.2020.
Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku
ajal tutvuda Mustvee vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.
kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering.
Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:
• Mustvee vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn);
• Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla);
• Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik);
• Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik);
• Kääpa teenuspunktis (Siili, Kääpa küla);
• Voore teenuspunktis (Lossi, Voore küla).
Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku
jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
e-postiaadressil info@mustvee.ee või Mustvee vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603.
Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu kesk-

konnamõju strateegilise hindamine algatati Mustvee Vallavolikogu
poolt 26.09.2018 otsusega nr 63. Üldplaneeringu eesmärgiks on
PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad
valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele
arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks
on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada
valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei
kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.
Üldplaneeringuga paralleelselt tehakse keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega
kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid
planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.
Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab
vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.
Reili Tooming,
maakorraldaja
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Mustvee Valla
Hariduse Tugikeskus
kuulutab välja avaliku konkursi

logopeedi ja eripedagoogi
ametikohtade täitmiseks

MUSTVEE VALLA HARIDUSE TUGIKESKUS on Mustvee vallavalitsuse hallatav asutus, mis osutab hariduse tugiteenuseid
Mustvee valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele,
õpetajatele, spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või
noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.
Logopeedi ametikoha eesmärk on tagada õpiabi kirjutamis- ja
lugemispuuetega ning kõneravi vajavatele õpilastele.
Eripedagoogi ametikoha eesmärk on hariduslike erivajadustega õpilaste õppetegevuse ettevalmistamine, õpetajate nõustamine IÕK koostamisel, lastevanemate nõustamine erivajadustega
laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel.
Kandidaatidele esitatavad nõuded: erialane magistrikraad
või sellele vastav kvalifikatsioon, väga hea eesti keele oskus
(kasuks tuleb ka vene keele oskus), hea suhtlemisoskus ning
oskus meeskonnas töötada, infotehnoloogia kasutamise oskus,
B-kategooria juhiload.
Konkursil osalemiseks esitada motiveeritud avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 20. novembriks 2020 Mustvee Valla Hariduse Tugikeskusele aadressil
Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti
aadressile tugikeskus@mustvee.ee
Täiendav info telefonil 5300 9220, Riina Koolmeister (Mustvee
Valla Hariduse Tugikeskuse juhataja).

Mustvee vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

MUSTVEE VALLAVALITSUSE
LASTEKAITSE SPETSIALISTI
ametikohale

Ametikoha eesmärk on tagada kvaliteetne lastekaitse korraldus
Mustvee vallas. Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on tagada
lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine
lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise
kaudu.
Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded on:
• lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine
• abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja
sotsiaalvaldkonnaalastes küsimustes;
• sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine;
• abivajavast lapsest teada saamisel lapse ja pere abivajaduse
hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine juhtumikorralduse abil;
• vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanema
hooldusõiguse piiramise ja taastamise algatamine, vastavate
dokumentide koostamine;
• perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete
pakkumine juhtumikorralduse kaudu;
• arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas ja valla
esindamine kohtuistungitel, vajadusel kohtumäärusest tulenevate
kohustuste täitmine või täitmise jälgimine;
• lapsi puudutavate vanemate vaheliste vaidluste lahendamisele kaasa aitamine, lapse elukorraldust puudutavate ja hooldusõiguse teostamisega seonduvate küsimuste lahendamine;
• lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide
väljatöötamine.
Kandidaadilt eeldame:
• sotsiaaltööalast kõrgharidust;
• sotsiaaltöötaja kutset spetsialiseerumisega lastekaitsele või
valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
• vastavust avaliku teenistuse seadusele ja lastekaitseseaduse
nõuetele;
• eesti keele valdamist C1 tasemel, vene keele valdamist
suhtlustasandil;
• head suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskust;
• kohusetundlikkust ja otsustusvõimet;
• head pingetaluvust;
• analüüsi- ja iseseisva töö ja ajaplaneerimise võimet;
• soovi ja tahet meeskonnatööks;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.
Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga
e-posti aadressile info@mustvee.ee
hiljemalt 20. novembriks 2020.
Lisainfot annab sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur,
tel 5837 8601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee

TARTU MNT 62C
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Mustvee vallavalitsus teatab, et Mustvee vallavalitsuse
05.11.2020 korraldusega nr 729 kehtestati Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c katastriüksuse (registriosa nr 1573635, katastritunnus 65701:001:0006,
sihtotstarve maatulundusmaa, üldpindala 5692 m²)
detailplaneering.
Kükita külas asuval 5692 m² suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega Tartu mnt 62c katastriüksusel koostatud detailplaneering
on kooskõlas Kasepää vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 26
kehtestatud Kasepää valla üldplaneeringuga. Olemasoleva Tartu
mnt 62c katastriüksuse piire detailplaneering ei muuda. Maaüksusele on kavandatud kuni neli hoonet (üks üksikelamu, elamu
abihoone, kaubandushoone ja muu laohoone) suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 1000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks
on määratud 8,5 m maapinnast ning lubatud korruste arv on kaks.
Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele
üksikelamu ja abihoonete sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Samuti ei kahjusta planeeringuga
kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu
ega vara.
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Kingi oma vanale autole uus elu
Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et vana romu
viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2.
detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit, Kuusakoski AS ja
BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab BLRT Refonda 1817, Eesti Autolammutuste Liidu
telefonilt 5787 7233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.
Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis
on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel
ega oma liikluskindlustust. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite
ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romusõidukitest on
võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse.
Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või
müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Ebaseaduslik lammutaja
ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end
sõiduki uue omanikuna liiklusregistis.
Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning
võtavad ruumi ning linnas hõivavad parkimiskohad.
Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda.
Keskkonnaluba omav töötlemiskoda suudab teie romusõiduki
taaskasutada.
BLRT Refonda, Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki osas lammutustõendi ning annavad teie
autole uue elu.
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ÜRITUSED JA SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
novembris-detsembris
2. november – 1. detsember näitus „Peipsimaa kultuuripärand
läbi käsitöö” Mustvee kultuurikeskuseses.
4. november – 6. detsember Eesti Vabaõhumuuseumi ja Eesti
Filmimuuseumi ühisnäitus „Eesti. Talu. Film.”
Avinurme kultuurikeskuses.
12. november kell 11.30 Merike Paberitsi soolokontsert 		
„Ühe torupilli lugu“ Avinurme kultuurikeskuses.
12. november kell 19 kontsert Trio Senjo „Sõitsid mustlased“.
14. november kell 11–13.30 soodne laomüük, uued riided 		
Soomest Mustvee kultuurikeskuses.
14. november kell 10–13 kapi tuulutamise päev Avinurme 		
kultuurikeskuses.
14. november kell 11 koguperefilm „Ruuduline Ninja“ 		
Avinurme kultuurikeskuses.
18. november kell 10–13 doonoripäev Avinurme 			
kultuurikeskuses.
20. november kell 12 Tuuleveski teater „Uusaasta ime“ 		
Mustvee kultuurikeskuses.
20. november kell 19 film „O2“ Saare rahvamajas.
20. november kell 20 tantsuõhtu Raul Kiviga Voore 			
aktiviseerimiskeskuses.
24. november Teeklubi Mustvee kultuurikeskuses.
28. november kell 18 Heiki Kalause mälestuskontsert ja 		
Avinurme puhkilliorkestri 20. aastapäeva tähistamine 		
Avinurme kultuurikeskuses.
29. november kell 13 I advendiküünla süütamine Saare 		
rahvamajas.
29. november kell 14 I advendiküünla süütamine 			
Mustvee kultuurikeskuses.
29. november kell 15.30 I advendiküünla süütamine 		
Kasepää rahvamajas.
29. november kell 16 I advendiküünla süütamine 			
Avinurme muusikakooli ees.
30. november kell 19 Vana Baskini teater „Unerohi“ 			
Mustvee kultuurikeskuses.
1.–18. detsember Siili jõulumaa Kalevipoja Kojas.
1. detsember kell 19 kino „Hüvasti NSVL“ Avinurme 			
kultuurikeskuses.
4. detsember „Mustvee muusika- ja kunstikool 25“ 			
Mustvee kultuurikeskuses.
6. detsember kell 10–13 jõulumaa (laat, fotonurk, kohvik, 		
töötoad) Avinurme kultuurikeskuses.
6. detsember kell 15 II advendiküünla süütamine Mustvee koolis.
6. detsember kell 16 kontsert „JÕULUKS KOJU“ Avinurme 		
kultuurikeskuses.
11. detsember kell 10.30 film „Lotte ja kadunud lohed“ 		
Kasepää rahvamajas.
11. detsember kell 18 Avinurme meeskoori advendi kontsert 		
Kasepää rahvamajas.
12. detsember kell 9–15 jõululaat Mustvees.
13. detsember kell 17 III advendiküünla süütamine 			
Mustvee Betaania kirikus.
16. detsember kell 17 laste jõulupidu Raja vabaajakeskuses.
18. detsember kell 18 film „Pettson ja Findus. Maailma parimad
		
jõulud“ Kasepää rahvamajas.
18. detsember kell 19 aastalõpu stiilipidu „Parukad ja prillid“ 		
Mustvee kultuurikeskuses.
19. detsember kell 18 jõulupidu Raja vabaajakeskuses.
20. detsember kell 12 IV advendiküünla süütamine 			
Mustvee luteri kirikus.
22. detsember kell 17 jõulupidu Kasepää rahvamajas.

Õnnitleme pisipõnnide vanemaid
KETLIN SIMSON
ROMAN SVÄTSKI		
MIRTEL SCHMIDT		

01.09.2020
29.09.2020
23.10.2020

Õnnitleme
novembrikuu juubilare ja
eakaid sünnipäevalapsi
VALENTINA ZAHARKINA 75
LJUBOV TREGUBOVA
75
MILVI KITS 			
75
REGINA JUDENKOVA
75
VELLO JÜRGENSON
80
PRASKEVA AMELKINA
85
LEILI VAHER 		
85
VALVE HABAKUK 		
85
LINDA RÄNI 			
85
ZINAIDA JAZÕKOVA
85
KOIDULA LUTSOJA 		
92
ELSA VIILHEIN 		
92
EDITH-ALIDE-MARIE SÕSTAR 93
MARTIN TAMM 		
93
Avinurme sotsiaal- ja turvakeskus
otsib oma sõbralikku kollektiivi kohusetundlikku

puhastusteenindajat
Väljaõpe kohapeal, töö graafiku alusel.
Info telefonil 5341 1318.
Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga.
Hooned võivad vajada põhjalikku remonti.
Telefon 5666 9006

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
LEMBIT SEPP
VLADIMIR SULIMOV
VÄINO VOODER
VIKTOR KOROMNOV
LAINE TAMM		
ELLEN EHASALU
MARIA BAREŠINA
SUULE MÄGI		

05.02.1939
26.10.1948
16.04.1957
29.01.1967
24.09.1927
10.04.1934
09.01.1939
27.12.1951

–
–
–
–
–
–
–
–

20.10.2020
30.10.2020
25.10.2020
18.10.2020
29.10.2020
21.10.2020
29.10.2020
05.11.2020

