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Lohusuu nimi on tõenäoliselt
pärit lohulisest Avijõe suudmest. Lohusuus suubub Avijõgi
Peipsi järve ja jõesäng suudmes
on lohus.
Lohusuu vald on läbi aegade
kuulunud nii Tartu-, Jõgevakui Ida-Viru maakonda. Eesti
omavalitsuste haldusreformi
käigus 2017. aastal moodustati
Avinurme valla, Kasepää valla,
Lohusuu valla, Mustvee linna
ja Saare valla ühinemisel uus
omavalitsusüksus – Mustvee
vald ja alates 2017. aasta
oktoobrist on Lohusuu valla
territooriumi nimeks Lohusuu
teenuskeskuse piirkond. Lohusuu teenuskeskuse piirkond
koosneb Lohusuu alevikust
(336 inimest) ja üheksast külast: Vilusi küla (72 inimest),
Piilsi küla (42 inimest), Jõemetsa küla (10 inimest), Kärasi
küla (40 inimest), Separa küla
(22 inimest), Raadna küla
(11 inimest) Tammispää küla
(80 inimest), Ninasi küla (28
inimest) ja Kalmaküla (57 inimest). Piirkonna üldpindala
kokku on 102 km² ja 2019.
aasta jaanuari seisuga elab siin
kokku 698 inimest. Inimeste
teenindamiseks töötab Lohusuus teenuskeskus aadressil
Jõe tn.1. Siin on ka Vabaajakeskuse ja perearsti ruumid.
Meil on mitmeid toimekaid
vabaühendusi Lohusuu Rannakultuuri Selts, Tammispää
Külaselts, Vilusi Külaselts,
Piilsi Küla Selts jne. Ühed
aktiivsemad on Lohusuu
memmede tantsurühm „Elame veel” ja Vene kultuuriselts
Logovest, ilma nendeta ei
oska enam Lohusuu üritusi
ettegi kujutada. Üritustest
suurimad on suvel juulikuus
toimuv Lohusuu Kalalaat ja
talvel märtsi alguses Peipsil
toimuv Tammispää Kalapidu.
Väikese piirkonna kohta on
meil palju erinevate elualade ettevõtjaid, esindatud on
nii kalandus-, metsandus-,
transpordi-, ehitus-, põllumajandus-, turismi-, puidutöötlemis-, õmblus-, toitlustamis-, kui turismiettevõtted.
Ettevõtetest rääkides ei saa me
Lohusuu puhul üle ega ümber
Germani Talus toodetud Peipsi
hapukurgist, mis on Lohusuu
piirkonna tuntuim kaubamärk.
Meil head eeldused areneda
tugevaks piirkonnaks. Soovime, et aina rohkem inimesi
tuleks tutvuma siinse Peipsi
äärse eluga ning sooviks siia
elama tulla.
Lohusuu teenuskeskusest:
Lohusuu teenuskeskuse haldusjuht Einar Hinno tel: 528
8375, e-post: einar.hinno@
mustvee.ee,
vabaajakeskuse juht-teenuskeskuse sekretär Kaire Kivi
tel:5682 7766, e-post: kaire.
kivi@mustvee.ee,
sotsiaaltöö spetsialist Piret
Tomson tel:5302 3870, epost: piret.tomson@mustvee.
ee, kalmistuvaht Estra Tamm
tel:508 1965,
majandustöötaja Sulev Kivi
tel:5666 1868

LOHUSUU ERI

See on Lohusuu Kool

Maria Vorobjova
Lohusuus on kooliharidust
antud juba aastast 1697. Tänasel
päeval on Lohusuu Kool üks väheseid omalaadseid koole Eestis,
sest siin õpivad koos nii eesti kui
ka vene emakeelega lapsed. Õppetöö toimub valdavalt kummalgi
oma emakeeles kuid on ka tunde,

milles õpitakse koos – sõbralikult
ja üksmeelselt. Nii võikski kogu
meie kooli iseloomustada. Lisaks
on kooli õppetöös suur tähtsus
meie kakskeelse kohaliku kultuuritraditsioonide tutvustamisel ja
säilitamisel.
Kool on pisike. Tänasel päeval
õpib meie koolis 35 õpilast. Kuid
nende hulgas on palju tublisid ja
toredaid lapsi, kelle üle võime
uhkust tunda. Viiendas klassis
õppiv Karolina Vesselova on
väga tubli võimleja, kes on Eestit rahvusvahelistel võistlustel
korduvalt esindanud ja sealt iga
kord medalitega tagasi tulnud.
Maria Vorobjova on taekwondo
meistrivõistluste medalist. Aune
ja Laura Altmäe ning Richard
Reisenbuk on tublisti kooli olümpiaadidel esindanud. Anastasia
Tyštšenko oma imeilusa lauluhäälega on osalenud edukalt
lauluvõistlustel.
Kool püüab võimaldada oma
õpilastele igati mitmekülgset
haridust ja seepärast püüame osa
võtta väga paljudest erinevatest
projektidest. Kui vaadata selle
aasta esimest kuudki, siis oleme
saanud külastada Jõgevamaa ettevõtteid (Valmeco AS ja Scanola
Baltic As), väiksemate tüdrukute
võistkond võttis osa Mustvees
toimunud rahvastepalli võistlus-

Karolina Vesselova

Lohusuu kooli lapsed Valmecos.
test ja Ettevõtlusküla viis meil
läbi ärilahingu. Ettevõtlusõpe on
juba teist aastat meie koolis suure tähelepanu all, kuna osaleme
FER projektis.
Erinevate tähtpäevade tähistamine ja üritused, millest saab
osa terve Lohusuu kogukond,

on kooli poolt alati sisustatud
õpilaste etteastetega. Esitatakse
nii laule, luuletusi kui ka näitemänge ja tantse. Seejuures peab
lisama, et tihti on lapsed need,
kes suure osa kavast välja mõtlevad ja ka ellu viivad. Näiteks
nagu meie jõulupidu, mis leidis

väga head vastukaja kõigilt, kes
seda nägid.
Tänu headele valla inimestele
(erilised tänusõnad Tarmo Tomsonile ja Aivar Altmäele) valmis
ka sellel talvel meie kooli juurde
liuväli. Seda kasutavad lapsed
nii kehalise kasvatuse tundides,
kuid tegelikult on see kõikidele
soovijatele avatud.
Lohusuu Kool on väike, kuid
ta väärikas ajalugu ja ta on oluline
keskus mille ümber on koondunud kohalik elu. Olgu need
jõulud, Vabariigi aastapäev või
mõni muu üritus, siis ikka leiavad
Lohusuu inimesed ja ka külalised
kaugemalt tee sellesse majja ning
nad on siin alati teretulnud.
Lohusuu Kooli pere

Elu meie lasteaias
Lohusuu lasteaed „Sipsik”
töötab alates 2006 aasta 1. septembrist. 2018 aasta sügisest
on meie lasteaias 1 segarühm
12 lapsega vanuses 1,5 – 7 a.
Rühmas on nii eesti kui ka vene
keelt kõnelevad lapsed.
Iga kuu toimuvad meil erinevad üritused. Üheks traditsiooniks on „Ostan – müün” laat, mis
toimub 3 korda aastas ja selle
õnnestumiseks annavad oma
panuse ka lapsevanemad. Nad
toovad müüki omavalmistatud
küpsetisi ja käsitööd. Müügist
saadud tulu kasutame lastega
väljasõitudeks.
Sügisel käisime Tartus kinos
koos lastevanematega. Lastele
meeldis väga. Kui on võimalust,

käime ka teatris.
Üritustest toimuvad meil igal
aastal veel spordipäev, viisakuse ja abistamise nädal, leivapäev, isade ja vanaisade päev on
koos kooliga. Kadripäeval käime
kadrisandis. Advendihommikud
on koos kooliga. Meil on oma
jõulupidu ka.
Igal aastal käime erinevaid
jõulumaid külastamas, lastele
meeldib seal väga. Jaanuari
alguses käisime loomadele metsa toitu viimas. Lapsed võtsid
toidu loomadele kodust kaasa.
Ees ootab meid veel vabariigi
sünnipäeva tähistamine, sõbrapäev ja vastlapäev. Igal aastal
vastlapäeval saame vastlasõitu
teha hobusega, kui ikka lund on.

Lohusuu lasteaia lapsed tähistavad kadripäeva.
Üheks traditsiooniks on meil
naistepäeva tähistamine koos
emade ja vanaemadega. Valmistame tervisliku salati ja koogi.
Siis mängime ja tantsime koos
ning maitseme enda valmistatud

sööke.
Maikuus on tulemas veel emadepäev, kevadine matk koos
grillimisega, lasteaia lõpupidu
ja enne suvevaheajale minekut
iga – aastane ekskursioon eri-

nevatesse Eestimaa paikadesse.
Selliselt see meie väikese, kuid
armsa ja hubase lasteaia aasta
möödub.
Soovime teile kõigile ilusat
talve jätku!
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Lohusuu Vabaajakeskus
Lohusuus on Vabaajakeskus
tegutsenud juba 1. juulist 2015.
Eelnevatel aastatel asus Vabaajakeskus Lohusuu vana koolimaja ruumides. Eelmise aasta
suvest, kui koliti uude teenuskeskuse majja, sai uued ruumid
ka Vabaajakeskus.
Meie kasutada on suur saal
ülemisel korrusel, uhke kööginurk ja väiksem kivisaal allkorrusel. Ruumid on ilusad, avarad
ja ka soojad. Üleval saalis saame
korraldada suuremaid koosviibimisi ja teha ka erinevaid
ettevõtmisi, mis nõuavad rohkem ruume, nagu näiteks meie
memmede tantsurühma proove
ja erinevaid külapidusid.
All asuva köögiga on veel
natukene probleeme, et teda
täielikult tööle saada, kuid valla
abiga peaks see varsti töökorras
olema. Kasutamiseks olev köök
juba toimib, kuid meie suureks
eesmärgiks on, et see oleks ka
tunnustatud köök. Selle nimetuse saamiseks on vaja täita palju
erinevaid nõudmisi.
Tunnustatud köögi eeliseks
on see, et inimene, kes on valmistanud mingisuguse produkti
,vastavas köögis võib seda ka
müüa. Näiteks erinevate siirupite
ja keediste valmistamine. Tahaksime, et selline võimalus oleks
ka meie kogukonna inimestel.
Samuti plaanime korraldada
erinevaid kokanduskoolitusi ja
proovida ka väikese külakohvikuga. Mõtteid on palju ja kõik
tahavad teostamist, kõik nagu
ikka nõuab aga aega ja raha.
Väikeses kivisaalis toimub meil
igal kolmapäeval käsitööring,
kus tegutseme koos ja oleme ise
ilutegijad. Eriti meeldiv on see,
et me oleme kõik koos nii eestlased, kui venelased, nii noored kui
vanad. Lisaks käsitööle õpime
üksteiselt veel lisaks mõlemat
keelt ja üksteise harjumusi ning
kombeid. Suhtlus on väga huvitav ja naised on väga tublid.
Meil on tublid ja elurõõmsad
memmed, rahvatantsurühm
„Elame veel”. Nad on väga ettevõtlikud ja energilised, teevad silmad ette igale noorele.
Proove teevad koos Avinurme
memmedega ja seda peaaegu

igal nädalal. Alati, kui on kasvõi
mingisugustki abi vaja, tean, et
memmed ei ütle kunagi ära.
Meie suureks rõõmuks tegutseb meil ka ,, Logovest,,, nende
kiitmiseks jääb sõnu puudu .
Nad jõuavad kõike ja kõikjale.
Tegelevad käsitööga, laulmisega,
näitlemisega, tantsimisega ja
veel palju , palju muuga. On väga
tublid ja saanud ka erinevaid
aukirju ja tunnustusi. Lohusuu
Vabaajakeskus püüab neid igati
aidata ja abiks olla, tunnustades
nende ettevõtmisi suure tänuga.
Eriti täname Jüri Morozovit,
tänu kellele saime nendele väga
vajalikud vahendid, et ,,Logovesti,, tegemised sujuksid veel
paremini.
Lohusuu Vabaajakeskusel on
tulevikuks palju plaane ja ettevõtmisi, mille teostamiseks on
vaja kogukonnarahva kaasabi.
Olge palun rohkem osavõtlikumad, unustage eelarvamused
ja tülid. Teeme koos ja oleme
rõõmsad. Teeme ju kõike endale
ja oma külale. Korrastame kodud
ja asutused, rajame väikese külapargi, viime läbi traditsioonilised
üritused ja abistame abivajajaid
jne. Märkame teisi enda ümber
ja ärme vingume nii palju. Tihti
on vingujateks just need, kes ise
midagi ei tee ega millestki osa
ei võta.
Lohusuu Vabaajakeskusel on
veel palve külaelanikele, kui
kellelgi on häid ideid või soove,
mida teha või mida teha tahaksite, siis andke palun kindlasti
teada. Oleme teie jaoks ja koos
leiame lahenduse. Astuge julgesti läbi ja edastage oma mõtted.
Asume teenuskeskuse majas teisel pool otsas, aadressil Jõe tn 1
või helistage numbril 5667 9309.
Tahaksin veel tänada inimesi,
kes tõid kogukonna köögile oma
nõusid, mis neil enam kasutust
ei leidnud, aga meile kulusid
marjaks ära. Kuna asutus on uus
on igasugused vahendid ja tarvikud väga vajalikud ja ka meil
on taaskasutus väga teretulnud.
Suured tänud kõigile ja loodan, et kohtume Lohusuu Vabaajakeskuses!
KAIRE KIVI,
juhataja
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Mustvee valla Noortekeskuse, Lohusuu
noortetoa aastaalgus
Aasta algus on alanud, võiks
öelda et rahulikult, väga mingeid suuri müttamisi ei ole
olnud.
Oleme kaasatud mitme projektiga, Räpina kooli projekt
„Tomatisõbrad”, kus noored
saavad ise väikest potipõllumajandust pidama hakata ja Narvaga koostöö projekt „Скаут
друг всем и брат всякому другому скауту“, veedame mõned
päevad koolivaheajast koos neid
külastades.
Kohapeal said vanemad noored oma kino külastuse tehtud
, nad valisid filmi „Bohemian
Rhapsody” mis oli neile nii
mõnelegi tunderohke. Tänama muidugi peame meie
annetajaid, kes jõululaada ajal
annetusi tegid ja tänu sellele
me ka kino külastada saimegi.
Annetusi tuli piisavalt nii palju
et saame ka nooremate noortega ühe kinokülastuse mingil
hetkel ette võtta. Suured tänud
veelkord.
Koostöös Lohusuu Vabatahtliku Päästeüksusega tegime ka
ühe ennetusürituse „Kuidas
käituda talvel jääl”, kus vaatasime üle päästevarustuse,
kuidas riietuda et soe oleks,
kuidas ohutult jääl liikuda ja
ise endaga hakkama saada kui
midagi peaks juhtuma.

Järvele jõudes püüdsime
kala, kuigi jah sel päeval kohe
kuidagi ei näkanud aga selle
kompenseeris järvel keedetud
kalasupp, lõkkel soojaks lastud
leib ja saanisõit, kes soovis.
Ilm soosis meid, oli küll
pea 20 miinuskraadi, kuid

tuulevaikne ja kes tundiski et
varvastel või sõrmedel külm,
said ennast tule ääres jälle üles
soojendada.
Sellele üritusel tuleb veel
töötoana järg, kus noori õpetatakse jäänaaskleid valmistama.
Noorteoa juurde on nüüd ära

kinnitatud ka mõned huviringid, millest kõik noored võivad
osa võtta, infot saab lohusuunoortekas@gmail.com või tel
5691 0008 Kaidi Forostovets
Lohusuu noortetoa noortejuht.
Kaunist, tegusat ja unistuste
täitumise aastat kõigile.

Sotsiaaltööd korraldab Lohusuu piirkonnas
sotsiaaltöö spetsialist Piret Tomson, telefon 5302 3870,
piret.tomson@mustvee.ee ja
koduteenuseid osutab sotsiaalhooldustöötja
Tiiu Metsalu telefon 5699 6956.
SOTSIAALTUBA
Sotsiaaltuba on avatud Lohusuu alevikus Avinurme tee 42 ruumides igal esmaspäeval ja reedel
kella 10.00–14.00.
Sotsiaaltoas osutatakse pesu pesemise- ja kuivatamise teenust.
Sotsiaaltoast on võimalik saada sinna toodud korralikke kasutatud riideid ja jalanõusid igale vanusele. Veel võib saada toidunõusid, hobitarbeid ja palju muid vajalikke esemeid. Kõik asjad
on tasuta. Loodame, et taaskasutuse kaudu leiavad teie jaoks
mittevajalikud esemed uue kodu.
Täiendav info Tiiult telefonil 5699 6956.

kutsub maakonna vabaühendusi osalema MTÜde arenguprogrammis.
Programm koosneb neljast koolituspäevast ja õppereisist ning
keskendub motiveerimise ja kaasamise teemadele.
Arenguprogrammi koolitused:
«Motiveerimine ja mõjutustehnikad», 12. märtsil Kuremaa lossis.
Koolitaja Ene Seidla, HAL Koolitus OÜst.
«Tulemuslik kaasamine kogukonnas“,
28. märtsil Palamuse
Rahvamajas, 17. aprillil Sadala Rahvamajas ja 7. mail B. Alveri
Muuseumis Jõgeval. Kolmepäevase koolituse viivad läbi Krista Habakukk
ja Ivika Nõgel Kodukandi Koolituskeskusest.
Iga koolituspäeva lõpus on kogemuste vahetamise pooltund kohalike
MTÜde esindajatega. Maikuu lõpus toimub õppereis Jõgevamaa
edukate ja tunnustatud ühenduste juurde kogemuste saamiseks.
Koolituskavadega saab tutvuda arenduskeskuse kodulehel www.jaek.ee.
Programmis osalemise tasu on 30 eurot (koolituste kohvipausid ja
lõuna).
Registreerimine kuni 18. veebruari kella 16-ni Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskuse kodulehel www.jaek.ee, e-postil kersti@jaek.ee
või tel 520 8423.
Lisainfo programmi kohta: Kersti Kurvits, kodanikuühenduste
konsultant, tel 520 8423, kersti@jaek.ee.
MTÜde arenguprogrammi läbiviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub 2019. aastal üks kord kuus (välja
arvatud juuli) 14.03., 11.04., 09.05., 13.06., 08.08., 12.09.,
10.10., 14.11., 12.12 kahes keeles koos ajalehega Vooremaa.
Info Krista Pint, aadressil: krista.pint@mustvee.ee

Mõtteid Lohusuu eakatelt
Pool imeilusat talve on linnulennul möödunud ning tahaks
veidi läinut meenutada ja rääkida Lohusuu aktiivsete naiste
tegemistest.
Kõigepealt meenub kaunis
jõuluaeg ja aastavahetus meeleolukate pidudega. Siinkohal
on paslik öelda tänusõnad
eelkõige Kaire Kivile, kes oma
kuldsete käte ja hea maitsega
kujundas kogukonnamaja iga
viimase kui nurgakese. Ei jäänud aleviku keskuski kaunistusteta: päkapikumaja, kuused,
tuled jne. Nii ilus ei ole enne
kunagi olnud.
Sai tähistatud advendiaega,
peetud jõulupidu ning jõudsime esineda veel Avinurmes ja
Tudulinnas.
Kuna talvel on rohkem aega,
siis lükkas Kaire Kivi käima ka
käsitööringi. Huvitavad materjalid, erinevad tehnikad ja asjakohane juhendamine pakub
põhjust kord nädalaski välja
tulla ja koos teistega midagi
ilusat teha.

No ja muidugi ei saa me üle
ega ümber sellest, et meil oli
võimalus suvel osaleda filmi
„Klassikokkutulek 3“ võtetel ja

nüüd ka esilinastusel Mustvees
ja Jõhvis. Kinos „Amadeus“ olid
kohal ka filmist tuntud näitlejad. Vastuvõtt oli glamuurne,

põnev ja meie kõikide jaoks
esmane kogemus näha end
suurel ekraanil.
MALLE KLAAR
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Avinurme Puiduaida toimetustest

Noortevolikogu
ootab
teguderohke
aasta

Avinurme Puiduait on koduks puidumeistrite käsitööle.
Puiduaidas on Eesti kõige
rikkalikum laastutoodete valik
ning hulgaliselt saunatooteid
ja puidust majapidamisnõusid.
Puiduaita tasub sisse astuda
neil, kes on valmis üllatusteks
ning ootavad uusi ja vahvaid
elamusi. Lisaks sobiva kingituse või tarbeeseme leidmisele saab puiduaidas näiteks
vaadata, kuidas valmistatakse
laastukorvi ja selle tegemist
ka ise proovida või õppida
puidule maalima. Puiduaidas
jätkub tegevust nii suurtele kui
ka väikestele.
Puiduaida tegutsevast kohvikust leiate Peipsi maitseid.
Igapäevaselt pakume lõunamenüüd ja ettetellimisel saab
toitlustuse teha kuni 100le in.
Aida köögi moto on vormil puit
sisult toit!
II k saal on ideaalne koht kus
pidada juubelipidu, seminare
või ka pulmapidu. Lisaks sünnipäevalauale saame pakkuda
ka tegevusi, töötube, õhtujuhti, ansamblit. Nii et vajadusel
võib sünnipäevalaps jätta kogu
keerulise organiseerimistöö
meile ja ise nautida lihtsalt
head pidu.
Peale omakandi rahva “eksib” Puiduaita omajagu ( aastas vähemalt 10 000) uudistajaid ka väljastpoolt Eestist.
Ikka selleks, et näha ja osta
oma silmaga eesti maa suurimat puidukäsitöö valikut, teha
ise oma väikeste kätega üks
korv ja loomulikult süüa meie
koduleiba ja tünnisuppi.
Oleme avatud suvel pea iga
päev ja talvisel ajal natuke
vähem. Lisaks Puiduaidale
soovitame alati külastada Avinurmes ka Muuseumrongi, mis
on üks omanäolisi nähtusi-atraktsioone Eestis.

Mustvee vallas valiti 2018.
aasta mais Mustvee Valla Noortevolikogu esimene koosseis,
kus alustas 15 hakkajat noort.
Kui 2018. aasta kujutas endast
peamiselt tööga tutvumist ja
olukorda sisseelamist, siis selleks
aastaks on plaanitud mitmeid
noortele suunatud sündmusi ning
oodata on kaasatust nii Mustvee
vallavolikogus kui ka alatistes
komisjonides.
Eelmise aasta suurimaks sündmuseks oli Mustvee valla I osaluskohviku korraldamine, kus osales
koguni 60 noort. Noored tulid
kokku, et arutada aktuaalsetel
teemadel nagu haridus ja huviharidus, haldusreform ja lõimumine. Paljude ideede hulgast nopiti
nii mõnigi üles ja on kajastatud
ka noortevolikogu 2019. aasta
tegevuskavas. Näiteks toodi ühe
suurima puudusena välja tõsiasi,
et noortel on raske leida tööd ja
seda eriti suvevaheajal. Olukorra
parandamiseks on noortevolikogul plaanis teha koostööd
kohalike ettevõtjatega, et uurida
siinseid töövõimalusi noortele
ning seejärel kajastada neid nii
sotsiaalmeedias kui ka noortekeskustes. Plaanis on korraldada ka
töö- ja karjäärimess, et tutvustada
noortele erinevaid võimalusi
tulevikuks.
Teise suure üritusena on idee
korraldada augustis Mustvee
valla noorte suvepäevad, mis
tooks kokku valla erinevate piirkondade noori. Ürituse eesmärk
oleks võimaldada noortele uusi
tutvusi, saada uusi teadmisi ja
veeta mõnusat aega.
Noorte hääl saab
kajastatud

EVELI TOOMING,
juhataja

Veebruarikuu tähtsaima päeva ootuses
Olen sündinud 25.veebruaril
1944. Suur sõda oli veel lõppemata. Oma mudilase ajast mäletan, et minu sünnipäeva ajal olid
ikka „ valimised“ .
Selleks pidid inimesed valimisjaoskonda minema ja neile
anti mingid trükitud sedelid, kus
oli ainult üks nimi. Selle sedeli
või siis need sedelid sain mina
oma käega suurde, piluga kasti
visata. Kodanikukohustus täidetud. See sündmus oli Võru linna
ohvitseride majas. Puhvetist sai
mandariine ja suitsuvorsti osta.
Kontsert oli ka, vähemalt puhkpill mängis. Mäletan, et kui ma
sain 15-aastaseks, siis pidasime
esimest korda piduliku laua ääres minu sünnipäeva, kuhu olid
mõned klassiõed kutsutud. Kooliajast on meeles, et 23. veebruaril
marssisid sõjaväelased orkestri
saatel läbi linna ja seda oli uhke
vaadata. Aastad läksid, kuni
lõpetasin Tallinna peda ja algas
minu pikk koolmeistri aeg. Palju
aastaid oli mu tööalane kohustus
oma sünnipäeva paiku korraldada nõukogude armee aastapäeva
auks pioneerimaleva ja sõjaveteranide pidulikke kohtumisi
ja paraade. Olin sellest möllust
väsinud ja oma sünnipäeva jaoks

enam energiat polnudki.
Alles 1988. a ajasime „selja
sirgu, ei enam mingit nõukogude
armeed“.
Olen uhke, et pean koos Eesti
Vabariigiga oma tähtpäeva. Iialgi
ei lähe mul meelest see esimene
Sini – must – valge trikoloori
toomine Avinurme kultuurimajja
(tollesse vanasse majja). Olin
minagi laval Koidula isamaalisi
luuletusi lugemas (täitsa peast,
saal oli küünalde valguses ja luuletused koos meeskoori lauludega tekitasid erilise patriootilise
tunde saalitäie rahva hulgas.)
See oli ilus, südamesse minev ja
lootuslik päev. Kuulsin esimest
korda iseseisvusdeklaratsiooni
teksti ettelugemist. Järgnes
minu sünnipäev muinsuskaitse
seltsiga, kes selle ürituse kultuurimajas organiseeris. Sedamoodi
algas taasiseseisvumise ajajärk.
Eriti suurejooneliselt tähistati
igal pool vabariigi 100-ndat
aastapäeva. Avinurme rahvas
kogunes hommikusele lipuheiskamise tseremooniale. Puhkpilliorkester mängis, meeskoor
laulis, peeti kõnesid. Nii oli, on
ja jääb. Ka sellel aastal heisatakse
lipud. Sini – must – valge kõrvale
tõuseb Mustvee valla lipp.

Hiljuti vestlesin ma paljude
Avinurme inimestega, mida arvatakse vallavanemast Jüri Morozovist. Ikka ainult positiivsed
olid need arvamised. Kirjutasin
isegi kaitsekõne valmis, kuna
vallalehes teatas Morozov, et
talle hakatakse umbusaldust
avaldama.
Mõned read sellest kaitsekõnest: „Oleme vallavanemat
paljudel üritustel kohanud ja
kuulanud tema sõnavõtte, isegi
ingliskeelseid, kui väljamaalased
viibisid saalis. Tunneme, et härra
Morozov on tubli rahvamees,
kes austab oma inimesi. Ta on
ka praeguse SUURE VALLA patrioot. Elu ju läheb edasi ja selle
taga on ka Jüri Morozovi sõnad
ja teod”.
Kahjuks Mustvee valla volikogus läkski umbusaldamine läbi.
Etteheiteid oli mitmeid, mida
lihtrahvas ju ei tea. Vallavanemal
on palju kohustusi, aga Morozov
jättis muist nendest täitmata.
Pidurdas valla arengut…
Hästi hiljuti vestlesin ma Avinurme Gümnaasiumi huvijuhi
Toomas Tikerperiga, kes on
selles ametis ainult kuu aega
olnud. Sellele vaatamata on ta
kooliellu kenasti sisse elanud ja

kollektiivi sulandunud. Ta kiidab
direktsiooni ja õpilasesindust.
Noored on hästi aktiivsed, tahavad organiseerida. Huvijuht on
jõudnud õpetajatega üle mere
Helsingis käia. Nad külastasid
haridusmessi. Sealt sai palju
ideid, mida oma töös rakendada.
Veebruarikuus toimuvad viktoriinid Eesti Vabariigi teemal.
Valmistutakse sõbrapäevaks.
Koolielus on juba ammust ajast
oma sõna öelda raadiosõlme
tegijatel. Ikka infot silmaringi
avardamist ja muusikat. Toomas jõudis koos lastega käia
Jõgeval emakeele olümpiaadil.
Loodetavasti läks neil hästi. Kool
korraldab kultuurikeskuses vabariigi aastapäeva aktuse, kuhu
on oodatud ka kohalik rahvas.
Juhtusin koolimajja turvalise interneti päeval. Õppejuht Kristina
Pikas korraldas parajasti noorematele lastele arvutiteemalist
viktoriini. See oli hästi asjalikõpetlik. Ikka tiimid ja puha. Neid
viktoriine jätkus terveks päevaks.
Kohe-kohe sõidab õpilasesindus
Koeru Keskkooli õppepäevale, mille lektoriteks on tuntud
inimesed, nagu näiteks Veikko
Täär, Roald Johanson, Katrin
Lust, Yoko Alender, Reet Linna,

Urmas Vaino jt. “ Tubli kool on
see Avinurme Gümnaasium“ . on
uus huvijuht veendunud. Mulle
tundub, et Toomas Tikerperi
on hästi entusiastlik oma uuel
tööpostil. Ja see pole veel kõik.
Meid, pensionäre rõõmustab
eriti see, et ta lubas jätkata meie
seltsis kord kuus.
Vestlesin Avinurme teenuskeskuse juhataja Aivar Parfojeviga,
kes oli eelmise aasta lipuheiskamise tseremoonia ajal tõotanud,
et „ me oma lippu alla ei lase „,
st et ei tee endale hinnaalandust ja hoiame ikka vanadest
traditsioonidest kinni. Rõõm oli
kuulda, et ta peab sõna ja koosolemine saab teoks . Momendil
on Avinurme jaoks kaks kõige
tähtsamat lahendamist vajavat
küsimust, kas õnnestub uus kultuurijuht leida ja millal alustab
tööd tervisekeskus. See tuleb
küll Mustveesse, aga Avinurme rahvas loodab, et siis leiab
mõni arst kasvõi kord nädalas
tee meie alevikku. Teenusmajas
ruumi jätkub ja sisustuseks
olevat ka ressursse. Unistama
peab ja ikka suurelt! Head Eesti
Vabariigi 101. aastapäeva
ELLE – VAIKE KIIK

Paljudes omavalitsustes, kus
noortevolikogu samuti eksisteerib, ei jõua noorte ideed ja mured
sellest olenemata volikokku arutlusele. Mustvee valla noortevolikogu selle aastane tegevuskava
näeb aga ette, et kogu aasta vältel
korraldatakse kohtumisi noortega ja õpilasesindustega ning
koostatakse ka kord poolaasta
jooksul küsitlus, saamaks sisendit
nii noorte kui ka vallavolikogu
istungitele.
Pidev koostöö ja noorte kaasamine loob võimaluse probleemide
ja murekohtadega koheselt tegeleda ning sobivaimate lahenduste
leidmise kõikide osapoolte jaoks.
Vallavolikogu on
toetav
Mitmetel vallavolikogu istungitel osalemine on näidanud,
et noortevolikogu osas ollakse
toetav ja koostööaldis.
30. jaanuaril toimunud vallavolikogu istungil oli päevakorrapunktina ka informatsioon
noortevolikogu eelmise aasta
tegemistest ja selle aasta plaanide
tutvustamisest. Sealhulgas oli
arutlusel noorte võimalus osaleda
alatiste komisjonide töös, mida
ka pooldati. Noortevolikogust
määrati komisjonidesse: Hanna
Alberi (hariduskomisjon), Raili
Randmäe (sotsiaalkomisjon)
Seliin-Lisett Tomson (eelarve- ja
arengukomisjon), Sigrid Laurikainen (kultuurikomisjon) ja Henn
Uuetoa (majanduskomisjon). Nii
saavad noorte mõtted esindatud neid puudutavate teemade
arutamisel, võimaldades nõnda
suurema noorte kaasatuse valla
arengus.
HENN UUETOA,
noortevolikogu esimees
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Mustvee raamatukogu
Olen Mustvees elanud nüüdseks 22 aastat, mul on kakskümmend aastat lasteaiaõpetaja
töökogemust ja 1. veebruaril täitus viis aastat töötamist Mutvee
raamatukogus. Minu viis aastat
raamatukogutööd on möödunud
meeletu kiirusega...
Aasta lõpus liideti Mustvee
valla raamatukogud ühtse juhtimise alla. Kandideerisin Mustvee
Raamatukogu direktori ametikohale väljakuulutatud konkursil ja
osutusin valituks.
Pean tunnistama, et olukord
oli minu ja ma julgen arvata, et
ka teiste raamatukoguhoidjate
jaoks uus ja pisut ehk hirmutavgi. Nüüdseks on saanud kuu
täis uues ametis, hakkab tekkima
arusaamine ja pilt selgineb, mida
ja kuidas oma tööd korraldada,
et paraneks raamatukoguteenus
meie vallas.
Selle aasta jaanuarist on siis
pearaamatukogu Mustvee, haruraamatukogud Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Raja, Saare, Voore
ning välisteeninduspunktid Piilsi
ja Ulvi. Sel aastal ootavad meid
ees suured tööd ja tegemised.
Raja haruraamatukogul on juubel, läbi tuleb viia inventuurid
Kasepääl, Rajal, Voorel, Ulvil,
Lohusuus ja Avinurmes. Kui enne
pidi iga raamatukogu ise toime
tulema oma asjadega, siis nüüd
on võimalus oma jõud ühendada
ja need suured asjad koos ära
teha. Mida rohkem me kokku
hoiame, seda toredam meil on
ja meie töö ka laabub paremini.
Mustvee valla raamatukogude
ruumid on heas korras, hetkel
kõige õnnetum on Lohusuu
raamatukogu. Aga meil läbirääkimised käivad ja loodan, et õige
varsti saame muudatustega alustada ja ka Lohusuu raamatukogu
saab parematesse tingimustesse.
Natuke on juurde vaja muretseda
ka tehnikat aga ka selles osas on

meil mõtteid.
Tegelikult ju kõik toimib, kohtade peal on tublid ja staažikad
töötajad, uusi raamatuid saavad
jätkuvalt kõik ise tellida, ainult
püüame võimalusel mitte ühtesid ja samu tellida, et lugejail
oleks valik suurem. Raamatuid
saab tellida ja vahetada teiste
raamatukogudega, toimib süsteemne RVL ring.
Piilsi raamatukoguga seonduv on ainus, mis on tekitanud
inimestes rahulolematust ja on
süüdistatud valda, kes ei suuda
raamatukogu üleval pidada, tegelikkus on ju hoopis muus. Piilsi
raamatukogu oli ja on ainus, kus
toimus laenutamine kaartkataloogiga, kuid paraku on elu tänaseks niikaugel, et kui pole õigel
ajal muutustega kaasa mindud
siis meil ei ole enam midagi teha
ja meie saame pakkuda ainult
veel koduteenindust või leppida
kokku koht, kuhu autoga tulen
ja raamatuid laenutan. Siinkohal
soovingi, et Piilsi kandi rahvas
helistaks Mustvee Raamatukokku, kui neil on soov raamatuid
laenutada ja neil teisi võimalusi
ei ole. Leiame lahendused. 12. ja
26. veebruaril on võimalik meid
leida raamatukogust, kui selle
ajaga huvipuudus jätkub, tuleb
teha uusi otsuseid.
Ulvi välisteeninduspunktis on
väikesed probleemid internetiga,
ka sellest on meie IT-spetsialistid
teadlikud ja ma loodan, et õige
pea on lahendus leitud.
Loodan heale meeskonnatööle
ja mõistvale suhtumisele ning
soovin teha kõik, mis minu võimuses, et valla raamatukogud
tunneksid ennast hästi. Meie
oleme ju oma lugejate jaoks ja
kohtumiseni ikka raamatukogus!
ANU OTS,
Mustvee raamatukogu
direktor

Mustvee valla raamatukogude lahtiolekuajad:
Mustvee raamatukogu: E – R kella 10.00–17.00 Tel. 772 6346;
Avinurme haruraamatukogu:
E, K, N kella 10.00–17.00 Tel. 5837 8600
T kella 10.00–18.00 ja R kella 10.00–16.00
Kasepää haruraamatukogu: E, K, N, R kella 09.00–16.00
Tel. 5307 0828
Lohusuu haruraamatukogu: E, T, N 09.30–15.30 ja
P kella 10.00–15.00 Tel. 337 0456
Raja haruraamatukogu: E – R kella 09.00–16.00 Tel. 772 7470
Saare haruraamatukogu: T, N kella 09.00–17.00;
K kella 10.00–18.000; R kella 09.00–16.00 ja L kella 10.00–12.00
Tel.773 4896
Voore haruraamatukogu: E – R kella 09.30–17.00 Tel. 776 2078
Ulvi välisteeninduspunkt: E ja N kella 08.30–16.00
Piilsi välisteeninduspunkt: Kaks korda kuus, kuu teisel ja
neljandal teisipäeval.
IGA KUU VIIMANE REEDE ON RAAMATUKOGUDES
SISETÖÖ PÄEV

Kääpa toimetused
Veebruaris on tulemas Sõbrapäev ja Vabariigi aastapäev.
Sõbrapäevaks meisterdame ise
kingitusi Aili õpetuste abil. Seda
siis 11.veebruaril. Kell 16 on
oodatud lapsed ja kell 18 täiskasvanud. Ikka rahvamajas.
Ja 15.02 ootame kõiki sõpru,
kaaslasi, partnereid filmi vaatama, kust on ilmselt nii mõndagi
suhete kohta kõrva taha panna. Ja naerda saab ka. Kell 19
’Lahuta, et armastada’. Olete
oodatud juba kella 18-st, et leida endale mugav koht saalis ja
varuda head-paremat kohvikust
ka valmis.
Vabariigi aastapäeva puhul ootame kõiki 22.veebruaril kell 19
tantsuõhtule. Muusikat teevad
Irena ja Ivar Hansen.
Järgmisel päeval ehk 23.veebruaril kell 18.30 on aga kõik

palutud vaatama filmi ’Tõde
ja õigus’. Tegemist on EV100
raames tehtud filmiga, mis on
kõigile eeslastele väga olulise
väärtusega linateos.
Rumba tantsu kursus on nüüd
läbi saanud, aga tantsuisu veel
mitte. Seega jätkame veel järgmiste tantsudega ja kahel pühapäeval on oodatud kõik uued ja
vanad tantsijad õppima sambat
ja fokstrotti. 10.02 ja 17.02 kell
13.00 ootavad teid Eleanora ja
Vello rahvamaja suures saalis.
Ja kuna lumega sel talvel probleemi pole, siis on meil jätkuvalt
ootamas liuväli, kelgumägi ja
vapramatele ka suusatamise
võimalus.
ANNIKA ORAS,
SA Kalevipoja Koda
juhatuse liige

Peipsimaa muuseum
1989. aasta suvel saabus
Ameerika väikesesse kolkalinna
Melville’i noor prantslane. Ta
ilmus otsejoones selle linnakese
vene kogukonda ja tunnistas endal olevat eriülesande Vatikanist.
Mehele oli antud käsk läbi sõita
kõik linnad ja riigid, kus on elanud
ja töötanud Melville’is surnud
vanausuline ikoonimaalija Pimen
Sofronov. Prantslane pildistas hoolikalt kõiki Sofronovi töid palvelas
ja temanimelises raamatukogus,
mille siinne kogukond asutas
pärast kunstniku surma. Pärast
seda kiirustas külaline tagasi Rooma. See Rooma paavsti saadik ei
käinud kohal juhuslikult. Pimen
Sofronovit, keda meil teavad vähesed, peavad spetsialistid XX sajandi suurimaks ikoonimaalijaks…
Tulevane kunstnik sündis 9.
septembril 1898 Peipsi järve ääres
Tihhotka(Tiheda) külas Tartumaal
Liivimaa kubermangus jõuka vanausulisest talupoja peres. Pimeni
isal Maksimil oli kolm hektarit
maad, mees tegeles juurviljakasvatuse, voorimehetöö, aga ka
kalapüügiga. Ema Pelageja oli
kaluri tütar. Nelja-aastaselt jäi
poiss isast ilma: salalikes Peipsi
vetes uppusid kalurid tihti … Kui
Pimen kasvas ja hakkas koolis
käima, ilmnes tal joonistamise
anne ning 12-aastaselt pani ema ta
ikoonimaalitundidesse naaberkülla Rajušale (Raja), kus vanausulise
Fedossejevi palvemaja juurde
oli asutatud ikoonimaalikool.
Ikoonimaalikunsti meister Gavriil
Frolov sai Sofronovi õpetajaks.
Tema sisendas algajale kunstnikule, et ikoonide maalimiseks on
tarvis tunda looduslike värvide
jumalikku jõudu, olla erilises
hingeseisundis ja meeleolus, mis
erineb sügavalt ilmalike kunstnike
hingeseisundist.
Sofronovi suurim saavutus tema
varasel loometeel oli osalemine
Rajuša küla vanausu palvemaja

Ikoonimaalija Pimen Sofronovi
võrreldi suure Giottoga

maalimisel, kus ta maalis ikooni
„Päästja“. Rajal olid vanausulised
kogunud haruldastest väljaannetest hea raamatukogu, mida kunstnik meelsasti kasutas. Ikoonimaalikoolis õpetas Frolov vanausulistest
lapsi lugema kirikuslaavikeelseid
raamatuid ja laulma vanaaegsete
nootide järgi. Hea häälega Pimen
laulis samuti kirikukooris.
Peipsimaal tutvus Sofronov
vanausu väljapaistva tegelase,
ajaloolase ja koduloolase Ivan
Zavolokoga, kui too saabus pärast
Pariisis ülikooli lõpetamist esimest
korda oma sõprade-vanausuliste
juurde Peipsi järve äärde. „Halastaja ja kannataja Jumal,” õpetas
Zavoloko noort Pimeni, „ootab
meie pöördumist. Mäletagem, et
oleme surelikud. Surmatunnist ei
päästa meid keegi. Ei ravimid, ei
maapealsed ravitsejad. Kuid veel
hirmsam on vaimne surm. Patuse
surm on koletu …”
Koos oma õpilase Sofronoviga
töötas Frolov 1927. aastal Rezekne kalmistupalvemaja ikoonide
restaureerimisel ja uuendamisel.
Selles palvelas maalis Sofronov
oma esimese suure ikooni „Paastumaarjapäev“. 1928. aastal sõitis
Sofronov Riiga, kus juhatas ikoonimaali töökoda, tegeles ikoonide
restaureerimisega ning õpetas
andekatele lastele ja kohapealsetele kunstnikele viza ja vanavene
kiriklikku maalikunsti. Juba 1929.
aastal korraldati näitus, millel
äratasid üleüldist tähelepanu Sofronovi tööd „Deisus“ ja suur ikoon
„Imepärane“…
Vähehaaval sai Sofronovi nimi
üha tuntumaks, sealhulgas ka
Euroopas. 1931. aastal kutsuti ta
Pariisi ühingu Ikoon poolt, kus ta
juhendas vanavene ikoonimaali kooli, osales koos õpilastega
näitustel ja ühe rahvusvahelise
kongressi töös. 1931. aastal avaldati Prantsusmaal tema raamat
„Tervendaja“ – õpetus vanast

ikoonimaalist. Autori arusaam
on, et usklik inimene, palvetades
ikooni ees, näeb mitte ainult
ikooni ennast, vaid pöördub sellel
kujutatu poole, uskudes, et pühak
aitab teda.
Seejärel suundus Pimen Prahasse, kus hakkas Kondakovi instituudis pidama ikoonimaali kursuseid
ja lugema loenguid. Jugoslaavia
kuningas Aleksandr I palus 1933.
aastal Sofronovil maalida freskod
Belgradi paleekiriku seintele.
1939. aastal sõitis Sofronov
Vatikani ja Itaalia valitsuse juures
asuva näituste komitee sekretäri
kutsel Rooma. Tal seisis ees 56
ikoonist koosneva viiekorruselise
ikonostaasi maalimine Roomas
asuvas eeskujulikus õigeusukirikus
ülemaailmse religioosse kunsti
näituse tarbeks. 1941. aastal toimus Roomas esimene Sofronovi
ikoonide isikunäitus, millel oli
suur menu ja pärast mida hakatigi
teda pidama XX sajandi suurimaks
ikoonimaalijaks. Itaalias tuntud
kunstikriitik Bianca Paulucci, imetledes Sofronovi ikoonide emotsionaalset alget ja tunnete värskust,
võrdles teda renessansiajastu eelse
suure meistri Giottoga.
Sõja lõppedes otsustas Sofronov
mitte naasta NSV Liitu. Sel ajal
olid kogu Itaaliasse liitlaste palvel
laiali sõitnud NKVD ohvitserid,
kutsudes sinna sõja tõttu sattunud venelasi naasma kodumaale.
Kuid ikoonimaalija teadis, millega
see võib lõppeda. Sellepärast
vastas ikoonimaalija 1947. aastal
Venemaa välismaise õigeusukiriku arhepiiskopi Vitali kutsele ja
sõitis USAsse. Seal asus ta elama
Melville’i linna (New Jersey osariigis) vanausu kogukonda. Ta töötas
palju, maalides Püha Nikolai
ja Troitski kirikutes Brooklynis,
Sürakuusal ja paljudes teistes
kohtades, aga ka Vladimiri kirikus
New Yorgis, Trentonis ja mujal. Tal
toimus mitu isikunäitust, suure-

mad nendest San Franciscos ja Los
Angeleses. Anti välja suur album
tema töödest.
1962. aasta detsembris autasustati Pimen Sofronovit väljapaistvate tööde eest religioosses
maalikunstis ja pingutuste eest
viza ikoonimaali taastamisel Kreeka Püha Dionysose ordeniga.
1966. aastal tegi kunstnik palverännaku Pühale Maale, kus
Jeruusalemma patriarh pakkus
talle asutada ikoonimaali kool ja
maalida kirikutes freskosid. Kuid
selleks ei jätkunud maailmakuulsal meistril enam jõudu...
Ent ikkagi, Sofronov käis NSVLis 1969. a augustis. Tal õnnestus
viibida Peipsi ääres, kus ta vanal
kalmistul palvetas vanemate ja
oma õpetaja Frolovi haudadel.
Riias kohtus ta aga Ivan Zovolokoga. Viimastel eluaastatel oli
Sofronov lähedastele rääkinud,
et on otsustanud lõplikult kodumaale naasta. Kuid kunstnikul
oli nägemine juba nõrk, raske oli
joonistada pisidetaile. Ta käis kirikus kõikidel teenistustel ja laulis
kirikukooris.
Pimen Sofronovit on surnud 16.
mail 1973, kui ta oli 75-aastane.
Suur ikoonimaalija on maetud
Melville’i (USA-s) kalmistule, vanausukiriku lähedale.
Pimen Sofronovi saatusest ja
tema erinevatest eluperioodidest
lugege ajalehe Peipsirannik Чудскоепобережье järgmistest numbritest.
Materjal avaldatakse Mustvee
vallavalitsuse toetusel.

Музей иконописца П.М.Софронова
В Италии его сравнивали с великим Джотто

Летом 1989 года в небольшой
американский городишко Милвилл приехал молодой француз.
Он прямиком явился в русскую
общину этого города и признался,
что имеет особое задание Ватикана. Ему было поручено объехать
все города и страны, где жил и
работал умерший в Милвилле
русский старообрядческий иконописец Пимен Максимович Софронов. Француз тщательно сфотографировал все работы Софронова в
храме и в библиотеке его имени,
основанной общиной после смерти
иконописца, после чего поспешно
отбыл назад, в Рим… Приезжал
посланец Папы Римского не случайно. Пимен Софронов, который
у нас мало кому известен, среди
специалистов считается величайшим иконописцем XX столетия…
Родился будущий художник 4
сентября 1898 г. на берегу Чудского
озера, в деревне Тихотка Тартуского уезда Лифляндской губернии,
в семье зажиточного крестьянина-старообрядца. Отец Пимена
– Максим Михайлович владел
тремя гектарами земли, занимался
огородничеством, извозным промыслом, а также рыболовством.
Мать – Пелагея Ивановна была
дочерью рыбака. В четырехлетнем
возрасте мальчик лишился отца:
в коварных водах Чудского озера
рыбаки гибли часто… Когда Пимен
подрос и стал ходить в школу, у
него обнаружился талант к рисованию, и в 12 лет мать отдала его
в учение ремеслу иконописания в
соседнюю деревню Раюши, где при
староверческой федосеевской мо-

ленной была иконописная школа.
В Причудье Софронов познакомился с выдающимся деятелем
старообрядчества, историком и
краеведом Иваном Заволоко, когда
тот после окончания Пражского
университета впервые приехал
к своим друзьям-староверам на
берегу Чудского озера.
В 1927 году Фролов вместе со
своим учеником Софроновым
работал в Кладбищенской моленной в Резекне по реставрации и
обновлению икон. В этом храме
Софронов написал свою первую
большую икону «Благовещение».
В 1928 году Пимен приехал в
Ригу, где возглавил мастерскую
иконописи при рижском «Кружке
ревнителей русской старины»,
занимался реставрацией икон,
обучал даровитых учеников и
здешних художников искусству
византийской и древнерусской
церковной живописи. Уже в 1929
году была организована выставка,
на которой всеобщее внимание
привлекли «Деисус» и большая
икона «Нерукотворный образ»
работы Софронова.
Постепенно имя иконописца
Софронова становилось все более
известным, в том числе и в Европе.
В 1931 году он был приглашен в
Париж обществом «Икона», где
руководил школой древнерусской
иконописи, участвовал с учениками
в выставках, в работе Международного конгресса изографов. В 1931 г.
во Франции вышла его книга «Целебник» – посо¬бие по древнему
иконописанию. По мысли автора,
верующий человек, молясь, видит

не просто икону, но обращается к
обра¬зу, веря, что святой поможет
ему. В 1933 году король Югославии
Александр I пригласил Софронова
расписать фресками стены дворцовой церкви в Белграде.
В 1939 г. по приглашению секретаря Выставочного комитета при
Ватикане и правительства Италии
Софронов приехал в Рим. Ему
предстояло написать пятиярусный
иконостас с 56 иконами в образцовой православной Церкви для
Всемирной выставки религиозного
искусства в Риме. В 1941 г. в Риме
состоялась первая персональная
выставка икон Софронова, которая прошла с большим успехом,
после чего его и стали считать
крупнейшим иконописцем ХХ
столетия. Известная в Италии
художественный критик Бьянка
Паулуччи, восхищаясь эмоциональным началом, свежестью
чувств в иконах Софронова, сравнивала его с великим мастером
Предренессанса Джотто.
По окончании войны Софронов
не решился приехать в СССР. В
1947 г. иконописец откликнулся
на приглашение архиепископа
Русской православной зарубежной
церкви Виталия и уехал в США.
Там он поселился в г. Миллвилле
(штат Нью-Джерси) в старообрядческой общине. Работал много,
расписал старообрядческий храм
Св. Николы, Троицкий Собор в
Бруклине, храм Трех Святителей
в Аксонии, Петра и Павла в Сиракузах, Владимирскую церковь
в Нью-Йорке, церковь в Трентоне, усыпальницу архиепископа

Иоанна Максимовича и др. Был
организован ряд его персональных
выставок. Крупнейшие из них
прошли в Сан-Франциско и ЛосАнджелесе. Был издан большой
альбом его работ.
В декабре 1962 г. за выдающиеся труды в области религиозной
живописи и за усилия по возрождению византийской иконописи греческий Орден Дионисия
Закинфского наградил Пимена
Максимовича Крестом Таксирха
всех трех степеней.
В 1966 году иконописец совершил паломничество на Святую
Землю, где Иерусалимский патриарх предложил мастеру основать
школу иконописи и расписать фресками церкви. Однако на это сил у
всемирно известного иконописца
уже не было…
В августе 1969 г. Софронов
приехал в СССР, и ему удалось
побывать в родном Причудье, где
на старом кладбище он поклонился
могилам родителей и своего учителя Фролова.
16 мая 1973 года в возрасте 75
лет П.М.Софронов скончался.
Похоронен великий иконописец
из Причудья на кладбище в г.
Миллвилле (США), недалеко от
староверческого храма.

Материалы о судьбе иконописца Пимена Софронова в разные
периоды его жизни читайте
в очередных выпусках газеты
«Peipsirannik/Чудское побережье». Данная публикация печатается при поддержке Муствеэского
Волостного правления.
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SK Mustvee saalihokinaiskond oli
Kundas võidukas
Spordiklubi Mustvee saalihokinaiskond osales naiste
esiliiga järjekordsel etapil,
mis sedapuhku leidis aset 19.
jaanuaril Kundas. Seekord tuli
võistlustulle astuda kahes mängus, vastasteks olid EMÜ SK
II ja Kuusalu Eluterve Naine.
Esimeses kohtumises suudeti
seljatada EMÜ II neiud seisuga
6 – 2 ning Kuusalu üle võeti
magus 3 – 1 revanš.
Esimese kohtumise esimene
veerandaeg EMÜ II’ga kulges
ärevalt, kuid sellegipoolest
kumbki avaväravani ei jõudnud ning tipphetkedeks kujuneisd hoopis kaheminutilised
karistused, neist üks määrati
ka Mustvee mängija Veronika
Kaldmale. Märksa tulemuslikumaks osutusid aga järgnevad
viisteist minutit, kui juba esimese poole minutiga avas oma
selle hooaja väravaarve Hanna
Alberi, viies Mustvee 1 – 0
juhtima. Teisele puhkepausile
mindigi juba neljaväravalise
eduseisuga, kui väravavõrku
olid sahistanud ka Kristina Pint
(2) ja Kätlin Kaarama.
Viimasel mänguperioodil
suudeti siiski ka Mustvee naiskonnale vastupanu osutada,
kui Annabel Voitka tabamustest
vormistati seisuks 4 – 2, sealjuures oli ühe värava söötjaks
väravavaht Klaara Käämer.
Eduseisu suudeti aga suurendada, kui taaskord oli täpne
Krisitna Pint ning tabamuse sai
ka naiskonna kapten Reili Too-

Kohanimede määramise eelnõu
avalikustamine
Mustvee Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8
alusel eelnõu, millega kavatsetakse määrata Raadna ja Separa külas
asuvatele uutele metsateedele kohanimed Sarviku tee ja Põrguvälja
tee. Eelnõuga on võimalik tutvuda veebilehel mustveevald.kovtp.
ee
Arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid saab eelnõu kohta esitada
Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva
maakond või info@mustvee.ee kuni 3. märtsini 2019.

Kasepää Külaselts kutsub oma liikmeid
üldkoosolekule
9. märtsil 2019, kell 13.00 Kasepää rahvamajja
Päevakavas:
• 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
• 2019. aasta tegevuskava tutvustamine
Koosolekust osavõtt on vajalik!
Terje Lill, Kasepää rahvamaja juhataja
Tel 776 5371; 5400 4966

ming. Mäng lõppes seisul 6 – 2.
Päeva teises kohtumises mindi vastamisi Kuusalu Eluterve
Naine mängijatega ning nagu
ka päeva avakohtumises, ei
jõutud ka siin esimese veerandajaga viigiseisust kaugemale.
Kohtumises haaras eduseisu
20. minutil Reelika Liiv, kes viis
harjumaalased mängu juhtima.
Avavärava järel mängu survestama hakanud SK Mustvee
suutiski jõuda nii viigiväravani
kui ka eduseisuni, kui enne viimast kolmandikku oli seisuks
vormistatud 2 – 1, mil täpsed
olid taaskord Kristina Pint
ja Hanna Alberi. Kolmandal
perioodil üritas Kuusalu agres-

siivselt leida päästevõtit ning
SK Mustvee värava all käis tihe
survestamine ning seda kuni
lõpuminutiteni. Enne viimast
mänguminutit otsustati Kuusalu väravavaht välja vahetada
platsimängija vastu, lootes veel
jõuda viigiväravani. Riskantne
vahetus sai aga neile saatuslikuks, kui tühja värava tabamisel oli oma väljakupoolelt täpne Reili Tooming, vormistades
mängu lõppseisuks 3 – 1.
Mõlema mängu kokkuvõttes
said resultatiivsed söödud kirja
Hanna Alberi, Kätlin Kaarama,
Sigrid Jermoškin ja Mari-Ann
Katariina Sklave. Seitsme mängu järel hoiab SK Mustvee esi-

liiga tabelis kolmandat kohta,
jäädes tabeliliidrist maha kahe
punktiga. Põhiturniiri statistika
andmetel on Kristina Pint ka
hetkel teine enim väravalöömises osalenud mängija, olles
löönud seitsme mänguga 10 ja
andnud söödu kahele väravale.
Väravavahtide arvestuses hoiab
samuti teist kohta SK Mustvee
väravavaht Katrin Kaarama,
kes on suutnud tõrjuda 156-st
pealelöögist tervelt 91%.
Naiskonna peatreener Janek
Romanovitši sõnul olid tüdrukud igati tublid ja tulemustega
saab igatahes rahule jääda.
HENN UUEToA

Mustvee valla naised osalesid kolmel suurel turismimessil, mis toimusid kolmel järjestikusel nädalavahetusel – Vilniuse messil Adventur 2019, Riia
turismimessil Balttour 2019 ja Tallinnas toimunud Tourestil. Tutvustasime oma Peipsimaad – kaunist loodust,
maitsvat toitu, vaatamisväärsusi ja puhkamisvõimalusi.
Leedus teatakse meid ehk vähem aga lätlaste hulgas
oleme populaarsed ja meile plaanitakse külla tulla.
Oleme siis turistide tulekuks valmis!
Pildil hetk Riia Balttourilt: Aive Tamm, Annika Oras ja
Laidi Zalekešina.

VALLAVALITSUSES JA VALLAVOLIKOGUS
Vallavolikogus 30. jaanuaril
Istungist võttis osa 21 volikogu liiget
M.Kivimurd Tarelkina tegi
ettepaneku lisada päevakorda
punkt – vallavanema valimine
Päevakorra punkti lisamine –
poolt 8 vastu 13 volikogu liiget
• Umbusalduse avaldamine
vallavanem Jüri Morozovile.
Avalduse luges ette M. K. – Tarelkina, järgnes Jüri Morozovi
sõnavõtt ja vastus avaldusele.
Umbusalduse poolt hääletas
13, vastu 6, erapooletu 2 volikogu liiget
• Mustvee vallavanema asendaja määramine – kandidaadiks
esitati abivallavanem Enn
Kurg poolt hääletas 17 vastu
1 erapooletu 3 volikogu liiget
• Mustvee valla 2019. a. eelarve
II lugemine – finantsnõunik
Heli Viiberg
Muudatusettepanekud 12.
veebruar
• Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine – vallasekretär Daisy Utsar
• Rahvakohtunikukandidaatide
valimine – vallasekretär Daisy
Utsar
Kandidaadiks Ülle Rosin,
kandidaatide puudumise tõttu
otsustamisel järgmisel volikogu istungil
• Revisjonikomisjoni 2018.
aasta tegevusaruanne – Arlo
Säälik, aruanne kiideti heaks
• Revisjonikomisjoni 2019. a
tööplaani kinnitamine – Arlo
Säälik, tööplaan kinnitati
• Munitsipaalmaa jagamine
ja võõrandamine - Mustvee
ranna-ala V2 katastriüksuse

•

•

•

•

jagamiseks ning tekkiva katastriüksuse võõrandamiseks
Riigi Kinnisvara AS-le –
maakorraldaja Reili Tooming,
nõusolek antud
Informatsioon noortevolikogu 2018. aasta tegemistest
ja selle aasta tegevuskava
esitamine – noortevolikogu
esimees Henn Uuetoa.
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks
astumine – haridusnõunik
Raivo Vadi, nõusolek antud
Informatsioon haridusvaldkonna tööst – Raivo Vadi
Küsimusi esitasid ja sõna
võtsid S. Uleksin , A. Saarela, A. Rummel, U. Tross, M.
Kivimurd-Tarelkina, A. Paas
Vallavalitsuse informatsioon
– Enn Kurg (ÜP riigihange,
Emajõe Veevärk AS)
Järgmine vallavolikogu istung
6. veebruar kell 16.00

Vallavalitsuses 17. jaanuaril
• Tasulise koduteenuse osutamine
• Hooldajatoetuse määramine
• Individuaalse nõustamise
tasustamine
• Reservfondist raha eraldamine
• Nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks
• Nõusoleku andmine tehnorajatise paigaldamiseks
• Nõusoleku andmine maa riigi
omandisse jätmiseks
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Korraldatud jäätmeveost osaline vabastamine
• Korraldatud jäätmeveo graa-

fiku muutmine
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta
maa pindala ja maksustamishinna kinnitamine
• Nõusoleku andmine munitsipaalmaa jagamiseks ja võõrandamiseks, volikogu eelnõu
• Ühismahuti kasutamine
• Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluse
rahuldamata jätmine
• Hinnapakkumuste kinnitamine – Lohusuu kogukonnaköögi elektritööde teostamine,
Lohusuu-Avinurme õpilaste
vedu
• Avatud riigihanke korraldamine – Mustvee-Kasepää
kergliiklustee projekteerimine
ja ehitamine
• Volituste andmine projekti
“Economically and Environmentally Sustainable Lake
Peipsi area 2” tegevustega
seotud hanke läbi viimiseks
• Volituste andmine Jõgevamaa
Arengustrateegia 2023+ avalikustamiseks SA Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskusele
• Hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete
kinnitamine
• Vaideotsus vaide Mustvee
vallavalitsuse 29.11.2018
korralduse nr 2-3/558 tühistamiseks
• Vaideotsus vaide Mustvee
vallavalitsuse 29.11.2018
korralduse nr 2-3/565 tühistamiseks
• Mustvee valla eakate nõukoja
moodustamine
• Avinurme Gümnaasiumi põhimäärus
• Avinurme lasteaia Naerulind

põhimääruse kinnitamine
• Mustvee valla noortekeskuse
struktuuri ja koosseisu kooskõlastamine
• Mustvee Valla Spordikeskuse
struktuuri ja koosseisu kooskõlastamine
• MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks
astumine, volikogu otsuse
eelnõu
Vallavalitsuses
nuaril

24. jaa-

• Vältimatu abi toetuse määramine
• Hooldekodu kohamaksu osaline tasumine
• Hooldaja ja hooldajatoetuse
määramine
• Hooldekodu kohamaksu tasumisest keeldumine
• Ehitiste teenindamiseks vajalike maade määramine
• Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks
isikliku kasutusõigusega
• Hanke „Mustvee valla üldplaneeringu koostamine“ pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka
pakkumuse tunnistamine
• Kasutusloa väljastamine elamule Tõnurahva kinnistu
Omedu küla
• Hinnapakkumuse kinnitamine
Avinurme busside ootepaviljoni põhiprojekti koostamiseks
• Hanke „Peipsimaa muuseumi
I korruse renoveerimistööd“
pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja
eduka pakkumuse tunnistamine
• Tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost

• Hajaasustuse programmi aruannete kinnitamine
• Hajaasustuse programmi
toetuse lepingu sõlmimise
tähtaja pikendamine
• Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks
isikliku kasutusõigusega
• Korteriomandi seadmine
• Mustvee vallavalitsuse
01.03.2018 määruse nr 9
„Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“
muutmine
• Jaoskonnakomisjonide moodustamine, volikogu otsuse
eelnõu
• Konkursikomisjoni moodustamine Avinurme kultuurijuhi
leidmiseks
Vallavalitsuses 30. jaanuaril
• Voore Põhikooli direktori
ametisse kinnitamine
Vallavalitsuses 7. veebruaril
• Koduhooldusteenuse lõpetamine
• Hooldaja ja hooldajatoetuse
määramine
• Koduhooldusteenuse ja sotsiaaleluruumi üürilepingu
lõpetamine
• Matuse korraldamine
• Hooldamise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
• Tasulise koduteenuse osutamine
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost

• Korraldatud jäätmeveo graafiku
muutmine
• Teenistusliku järelevalve teostamine Mustvee Koolis ja Peipsi
Gümnaasiumis
• Voore Põhikooli struktuuri kooskõlastamine
• Maa riigi omandisse jätmiseks
arvamuse andmine, maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
iseseisva kasutusvõimaluseta
maa pindala ja maksustamishinna kinnitamine
• Mustvee vallavalitsuse
17.01.2019 korralduse nr 29
muutmine
• Maa sihtotstarbe muutmine
• Vallavara omandamine
• Maaüksustele sihtotstarbe määramine
• Projekteerimistingimuste väljastamine Jõeääre k/ü Ruskavere
küla abihoone püstitamiseks
• Hanke „Peipsimaa muuseumi
I korruse renoveerimistööd“
pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine, tagasilükkamine ja eduka pakkumuse
tunnistamine
• Hinnapakkumise kinnitamine
– Voore Põhikooli lasteaiaosa mänguruumi seinte ja lae
pindadele akustiliste plaatide
paigaldamine
• Raha eraldamine – Riigihange
nr 204064 „Mustvee-Kasepää
kergliiklustee projekteerimisehitustööde teostamine“ Reib
OÜ eelprojektide koostamise
tasustamiseks
• Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee
vallas
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Valimistel on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi
alguses valime uue Riigikogu
koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva,
hääletada saab nii jaoskonnas
kui ka juba kümnendat korda
elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan siiski
tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu
vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja
451), mistõttu tasub varakult
välja selgitada, kus täpsemalt
teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus,
mille leiate aadressilt valimised.
rahvastikuregister.ee. Neljal
esimesel eelhääletamise päeval,
21.-24. veebruarini paikneb
enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja
teistes populaarsetes paikades.
Seega, kui valik on langetatud,
on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud
kohalikke omavalitsusi tegema
mobiilseid valimisjaoskondi

– ehk et 25.-27. veebruarini,
kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel
päeval näiteks valla ühe küla
kultuurimajas, teisel päeval
aga teise küla raamatukogus.

В конце февраля и начале марта
мы выберем новый состав Рийгикогу. Для избирателя в этот раз
крупных изменений не произойдет – период выборов продолжается те же десять дней, голосовать
можно все так же и в участке, и
уже в десятый раз электронным
путем. Но на некоторые важные
пункты хочу все же обратить
внимание.
Избирательных участков в этом
году больше, чем во время выборов в местные самоуправления в
2017 году (557 и 451 соответственно), поэтому разумно заранее
разузнать, где точно находится
ваш участок. При необходимости
вам поможет электронная карта, которую найдете по адресу:
valimised.rahvastikuregister.ee. В
первые четыре дня досрочного
голосования, с 21 по 24 февраля,
большинство избирательных
участков будет располагаться в
универмагах уездных центров
и других популярных местах.
Следовательно, если выбор уже
произведен, то оформить его
удобно и быстро. Мы подбадриваем также местные самоуправления открывать мобильные

Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada
vaid kandidaadi poolt, kes on
üles seatud tema ringkonnas.
Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi
alusel 1. veebruari seisuga. Kui
elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine
lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee
veebilehel, samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii
isiklikult, posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie jaoks
tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei
mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus valimisi on
püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja

kandidaatide meiliserveritesse
sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult
märgata, kui levib valeinfo
või muu valimiste läbiviimist
takistav teave. Teeme koostööd
erakondade ja kandidaatidega,
et ka nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede
ja meiliaadresside turvalisse
käsitlemisse. Üldse on „koostöö“
märksõna, millega annab palju
ära teha – meiega koos aitavad
valimisi läbi viia oma valdkonna
asjatundlikud asutused, kes on
abiks nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril. Ehääletamine algab neljapäeval,
21. veebruaril kell 9 ja kestab
ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.
Hääletada saab aadressil www.
valimised.ee. Tuletan meelde, et
valija peab veenduma, et tema
arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste

inimeste kätte ei ole lubatud.
Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta,
sel juhul jääb kehtima hilisem
hääl. Kui valija soovib ikkagi
hääletada pabersedeliga, siis
elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24.
veebruarini saab olenemata
elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini
on avatud kõik 451 jaoskonda,
samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks
jaoskond, kus saab hääletada
väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20,
siis saab hääletada vaid oma
elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg,
millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal
häälel jõud!

избирательные участки. Иными
словами, с 25 по 27 февраля, когда
все участки открыты, в один день
голосование будет проходить в
доме культуры одной деревни, а
во второй – в библиотеке другой
деревни.
На выборах в Рийигикогу образовано 12 округов. Избиратель
может проголосовать только
за кандидата, чья кандидатура
вставлена в его округе. Округа
определены на основании адреса,
содержащегося в Регистре народонаселения по состоянию на 1
февраля. Если с данными о месте
жительства возникнут проблемы,
то привести их в порядок можно
очень просто – новый адрес можно за пару минут оформить на
сайте eesti.ee, можно также обратиться в местное самоуправление,
и лично, и по э-почте.
Для нас как организаторов
важно, чтобы выборы проходили
гладко, чтобы на них не воздействовали сторонние факторы.
Опираясь на опыт разных стран,
где на выборы старались оказать
влияние посредством ложных
новостей в соцсетях и взлома почтовых серверов кандидатов, мы

провели разъяснение значения
кибербезопасности. Мы хотим
предотвратить, и как можно
раньше замечать движение дезинформации и любой другой
информации, препятствующей
проведению выборов. С кандидатами и партиями мы ведем
сотрудничество, чтобы и они
серьезно относились к вопросам
безопасности своего оборудования, сайтов и адресов э-почты.
Вообще, “сотрудничество” – ключевое слово, с помощью которого
можно многое сделать: вместе с
нами выборы помогают провести
компетентные в своих областях
учреждения, которые помогают
и делом, и советом.
Досрочное и электронное голосование начнутся 21 февраля.
Электронное голосование начнется 21 февраля в 9.00 и продлится
круглосуточно до 18 часов среды,
27 февраля. Голосовать можно по
адресу www.valimised.ee. Напоминаю, что избиратель должен
убедиться, что его компьютер в
порядке, передавать другим людям ID-карты и коды запрещено.
Во время досрочного голосования
электронный голос можно изме-

нить, в таком случае действительным оказывается более поздний
голос. Если же избиратель хочет
проголосовать все же избирательным бюллетенем, то электронный
голос аннулируется. В день выборов изменить свой электронный
голос уже невозможно.
В течение четырех дней, с 21 по
24 февраля, вне зависимости от
места жительства, можно будет
проголосовать в уездных центрах.
С 25 по 27 февраля открыты все
451 избирательный участок, в
каждом местном самоуправлении также открыт как минимум
один участок, в котором можно
проголосовать вне места жительства. В день выборов, 3 марта, все
участки открыты с 9.00 до 20.00,
в этот день голосовать можно
только в своем участке по месту
жительства.
Выборы в Рийгикогу – время,
когда можно озвучить свой голос.
На выборах каждый голос обладает силой!

PRIIT VINKEL,
riigi valimisteenistuse juht

На выборах имеет вес каждый голос

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В большинстве своем места расположения избирательных участков
совпадают с территориями бывших волостей до объединения.
Место расположения избирательного участка изменилось только на
территории бывшей волости лохусуу. Избирательный участок района
лохусуу находится в помещениях Центра услуг лохусуу по адресу:
ул. йыэ 1, поселок лохусуу. Для напоминания приводим адреса всех
избирательных участков:
1) избирательный участок № 1 – Центр культуры Авинурме,
ул. Выйду 9, поселок Авинурме,
председатель Айвар Парфоев;
2) избирательный участок № 2 – Народный дом Ульви, деревня Ульви,
председатель клаарика клемм;
3) избирательный участок № 3 – Народный дом Касепяэ, ул. Сыпрусе
105, деревня касепяэ,
председатель Мария Борисова;
4) избирательный участок № 4– Центр услуг Лохусуу, ул. йыэ 1,
поселок лохусуу,
председатель любовь Акулич;
5) избирательный участок № 5 – Центр культуры Муствеэ, ул. тарту
12, город Муствеэ,
председатель Вера Аганич;
6) избирательный участок № 6 – Центр Кяэпа 5, деревня кяэпа,
председатель Эне Ууна;
7) избирательный участок № 7 – SA Voore Aktiviseerimiskeskus, лосси,
деревня Вооре,
председатель кайе Микко.

ВИДЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Досрочное голосование пройдет во всех избирательных участках
25.–27.02.2019 г. с 12.00 до 20.00.

ПРИйт ВИНкЕль,
руководитель Государственной выборной службы

Голосование вне избирательного участка по месту жительства
проведут избирательные участки Ульви, касепяэ, лохусуу и Вооре в
интервале с 12.00 до 20.00. Досрочное голосование вне избирательного
участка по месту жительства предназначено для избирателей, у которых в дни досрочного голосования и день выборов нет возможности
голосовать в избирательном участке по месту жительства.
Если избиратель, желающий проголосовать вне избирательного
участка по месту жительства, по состоянию здоровья или иной веской
причине не может голосовать в расположенной в избирательном участке кабине, он может ходатайствовать о голосовании по своему месту
нахождения. Голосовать в своем месте нахождения можно только в
случае, если избиратель представил письменное заявление волостной
управе или участковой комиссии.
Ходатайство можно подавать до последнего дня досрочного голосования, т.е. 14 часов 17 февраля. В дни досрочного голосования избирательные участки Авинурме, Муствеэ и кяэпа проводят голосование
только в месте нахождения избирателя, больнице и круглосуточном
попечительском учреждении с 9.00 до 20.00 с 25 по 27 февраля 2019 г.
Избиратели, чьи данные о месте жительства в Регистр народонаселения внесены с точностью до волости Муствеэ, могут голосовать в
Муствеэ, т.е. избирательном участке № 5.
Досрочное голосование в уездном центре пройдет 21.–24.02.2019
г., в йыгева, ул. Суур 3, т.е. в здании бывшей уездной управы, на 1-м
этаже. Досрочное голосование начнется в 12.00 и продлится до 20.00.
Электронное голосование пройдет 21.–27.02.2019 г., голосование
начнется 21.02 в 9.00 и продлится круглосуточно до 18 часов среды,
27 февраля.
В волости Муствеэ выборы в Рийгикогу организует волостной
секретарь Дайзи Утсар, э-почта daisy.utsar@mustvee.ee, тел: 332 3663,
5568 3418.
Информацию о выставлении кандидатуры и выборах можно найти
на сайте: https://www.valimised.ee/et
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RIIGIKOGU VALIMISED 2019
MUSTVEE VALLAS
Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil. Valimiste läbiviimiseks moodustati Mustvee vallas seitse valimisjaoskonda. Valimisjaoskondade rakenduse avalik vaade, mille
kaudu on võimalik vaadata, kuhu hääletama minna, asub
https://valimised.rahvastikuregister.ee/ .

JAOSKONNAKOMISJONIDE
ASUKOHAD
Valimisjaoskondade asukohad Mustvee vallas on suures osas
samad, mis ühinenud, st endiste valdade territooriumitel.
Valimisjaoskonna asukoht on muutunud vaid endise Lohusuu valla territooriumil. Lohusuu piirkonna valimisjaoskond
asub Lohusuu teenuskeskuse ruumides aadressil Jõe tn 1,
Lohusuu alevik.
Meeldetuletuseks alljärgnevalt kõikide valimisjaoskondade
asukohad:
1) valimisjaoskond nr 1 – Avinurme kultuurikeskus;
Võidu tn 9, Avinurme alevik;
esimees Aivar Parfojev;
2) valimisjaoskond nr 2 – Ulvi rahvamaja, Ulvi küla;
esimees Klaarika Klemm;
3) valimisjaoskond nr 3 – Kasepää rahvamaja,
Sõpruse tn 105, Kasepää küla;
esimees Maria Borissova;
4) valimisjaoskond nr 4 – Lohusuu teenuskeskus,
Jõe tn 1, Lohusuu alevik;
esimees Ljubov Akulitš;
5) valimisjaoskond nr 5 – Mustvee kultuurikeskus,
Tartu tn 12, Mustvee linn;
esimees Veera Aganitš;
6) valimisjaoskond nr 6 – Kääpa keskus 5, Kääpa küla;
esimees Ene Uuna;
7) valimisjaoskond nr 7 – SA Voore Aktiviseerimiskeskus, Lossi, Voore küla;
esimees Kaie Mikko.

HÄÄLETAMISE LIIGID
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades 25.–27.02.2019 kell 12.00–20.00.
Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad Ulvi, Kasepää, Lohusuu ja Voore valimisjaoskonnad ajavahemikus 12.00-st kuni 20.00-ni.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine
on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise
päevadel ega valimispäeval hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada
sooviv valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Oma asukohas
hääletada saab vaid juhul, kui valija on enne esitanud kirjaliku
taotluse vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile.
Taotlust saab esitada kuni eelhääletamise viimase päeva,
s.o 27. veebruari, kella 14.00-ni. Eelhääletamise päevadel
korraldavad hääletamist ainult valija asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist
Avinurme, Mustvee ja Kääpa valimisjaoskonnad ajavahemikul
25.-27.02.2019 ajavahemikus 9.00-st kuni 20.00-ni.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Mustvee valla täpsusega, saavad hääletada Mustvees, s.t
valimisjaoskonnas nr 5.
Eelhääletamine maakonnakeskuses toimub
21.–24.02.2019 Jõgeval Suur tn 3, s.o endise Maavalitsuse
hoone 1. korrusel. Eelhääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb
kell 20.00.
Elektrooniline hääletamine toimub 21.–27.02.2019,
hääletamine algab 21.02. kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt
kuni 27.02. kella 18.00ni.
Riigikogu valimisi Mustvee vallas korraldab vallasekretär
Daisy Utsar, e-post daisy.utsar@mustvee.ee, tel 332 3663,
55683418.
Informatsiooni kandideerimise ja valimiste kohta leiab veebilehelt https://www.valimised.ee/et.

ВЫБОРЫ В РИЙГИКОГУ 2019 ГОДА
В ВОЛОСТИ МУСТВЕЭ
Выборы в Рийгикогу пройдут 3 марта. Для проведения
выборов в волости Муствеэ было образовано семь избирательных участков. Публичный доступ к приложению по
выборам, по которому можно узнать, куда идти на выборы,
находится: https://valimised.rahvastikuregister.ee/
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Mustvee Valla TEATAJA
ÜRITUSED MUSTVEE VALLAS
15. veebruar – 14. märts
15. veebruar kell 19.00
16. veebruar kell 9.00
17. veebruar kell 13.00
27. veebruar kell 19.00
2. märts kell 9.00
4. märts kell 19.00

8. märts kell 20.00
9. märts kell 9.00
10. märts kell 12.00

Film „Lahuta, et armastada“
Saare rahvamajas Kääpal
matk Tammeluha matkarajale
algusega Kasepäält ja Voorelt
tantsukursus
Saare rahvamajas Kääpal
Jelena Vorobei šou
„20 aastat laval“
Kalapidu Kasepääl
Kontsert Kaunimate Aastate
Vennaskonnalt
Mustvee kultuurikeskuses
Naistepäeva pidu
Voore aktiviseerimiskeskuses
Kalapidu Tammispääl
Maslenitsa
Raja vabaajakeskuse pargis

EV 101
VABARIIGI AASTAPÄEVA
SÜNDMUSED
MUSTVEE VALLAS
20. veebruar kell 19.00

pidulik kontsert-aktus
Mustvee kultuurikeskuses
Fotonäituse «Vaimne
kultuuripärand» avamine
Raja vabaajakeskuses
Film „Tõde ja õigus“
Mustvee kultuurikeskuses
EV 101 aastapäeva tähistamine
Lohusuus ausamba juures ja
kontsert ning ühine tordisöömine
Lohusuu koolis
Vabariigi aastapäeva tähistamine
Voore põhikoolis
pidulik aktus,
tantsuõhtu Kasepää rahvamajas
EV sünnipäeva tantsuõhtu
Saare rahvamajas Kääpal
Film „Tõde ja õigus“
Saare rahvamajas Kääpal
pidulik lipuheiskamine
Avinurme kultuurikeskuse ees
pidulik Vabariigi aastapäeva
hommik Mustvee
kultuurikeskuse ees

21. veebruar kell 14.00
21. veebruar kell 19.00
22. veebruar kell 11.30
kell 12.00
22. veebruar kell 14.00
22. veebruar kell 18.00
kell 20.00
22. veebruar kell 19.00
23. veebruar kell 18.30
24. veebruar kell 7.30
24. veebruar kell 8.00

VÕTAB TÖÖLE
KINNISVARA HOOLDAJA/KLIENDITEENINDAJA
Töökoht asub Mustvee Spordihoones
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Täistööaeg/osaline tööaeg
Kui sa oled särasilmne, hea suhtleja, oskad nii kõnes kui kirjas
hästi eesti keelt ja vene keelt suhtlustasandil, omad autojuhilube,
omad elementaarseid arvutikasutamise oskusi, oskad teha
ehitus- ja remondiöid, omad tehnilist taipu ning oskad oma
töid ja tegemisi ise planeerida – siis saada meile oma CV ja
motivatsioonikiri (max 1 A4 lk) hiljemalt 15. märts 2019, meilile:
spordihoone@mustvee.eu.
Info tel 5362 6995

Lohusuu Kool otsib oma toredasse kollektiivi

LOODUSAINETE ÕPETAJAT
(5.–9. klass loodusõpetus, bioloogia, geograaﬁa)
koormusega 9 tundi nädalas

VISUAALNE SÜSTEEM
VISUAALNE
– A4
SÜSTEEM – A4

Rõõmsameelse, tubli ja tööka ning lapsi armastava kandidaadi
haridus peab vastama kvaliﬁkatsiooni nõuetele.
Kandideerida soovijate avaldusi ootame kuni 20.02.2019
FOTOKEEL
meiliaadressile ojakylli@gmail.com
Lisainfo tel +372 5322 5268

TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS
Jõgeva Kultuurikeskuses
Läänemaa
Läänemaa
Ehitajate Aia
tee 6,
3 Jõgeva linn Jõgevamaa
Ehitajate tee 3
13 - 16
17.09.2015
7. märts
2019 11-14

17.09.2015

13 - 16

Oodatud kõik

Töövõimalused
töö- ja õpihuvilisedTöövõimaluse

Eestis ja mujal Euroopas!
GALERIIS JA SUURES SAALIS:

Eestis ja mujal Eur

Tööandjate ja koolide esindajad

Võimalus tutvuda Jõgevamaal ja mujal Eestis pakutavate õppimis- ja tööelu võimalustega.

FUAJEES: Koostööpartnerid ja karjääriala + karjäärikiirabi (15 minutit individuaalset karjäärinõustamist)
Küsi, arutle ja otsi võimalusi oma unistuste realiseerimiseks.

Tööpakkumised otse Läänemaa
Tööpakkumised
tööandjatelt
otse Läänemaa tööandjatelt
Töötoad II korruse Kammersaalis:
11.10–11.50

„Milleks meile maksud ja
ettevõtluskonto?“
Maksu- ja Tolliamet
„Töösuhete alustamine
ja lepingulised
läbirääkimised“
Tööinspektsioon

Töötoad 0 korruse saalis:
11.15–11.45

“Põnevad välismaal

11.55–12.40

„Milliste töökohtadega
kaupleb Jõgevamaa

töötamise
Mis tagab edu sobiva töö leidmisel?
Mis tagab edu sobiva
töövõimalused“
leidmisel?

12.30–13.15

tööturg tulevikus?“
Starditoetus – finantseerimine
Starditoetus
alustavale
– finantseerimine
alustavale
12.40–13.30
„Kas minust võiks saada
ettevõttele
ettevõttele
ettevõtja?“

14.00

Messi lõpp

Oodatud on põhikooli noored, gümnasistid, kutseõppurid, tudengid, töötavad ja mittetöötavad, tööotsijad ja pensionärid.

Töömess on tasuta! Tule ja osale!

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond

Infotelefon 15501, www.toomess.ee

Töömess on tasuta! Tule ja osale! Infotelefon
Töömess
15501,
on tasuta!
www.toomess.ee
Tule ja osale! Infotelefon 15501, www.toomess.e
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Mustvee Valla TEATAJA

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
KALJU PANNIK
KALEV HAAPSAL
TAMBET PAJU
ANDRUS AASAMETS
ANASTASIA TOPKINA
LINDA HALLIK
JEVGENIA JAZÕKOVA
TIIU KALLAVUS
VARVARA PUŠKINA
HELJO SOGAS
URVE ERIKSON
IRINA KORNEVA
KAJA KLEESMANN

02.01.1937 – 23.01.2019
02.06.1952 – 30.01.2019
09.11.1953 – 10.01.2019
13.01.1966 – 28.01.2019
06.11.1926 – 01.01.2019
21.02.1931 – 07.01.2019
09.01.1936 – 13.01.2019
06.07.1940 – 15.01.2019
10.12.1941 – 13.01.2019
20.01.1943 – 10.01.2019
15.11.1944 – 02.01.2019
23.07.1954 – 29.01.2019
22.02.1964 – 09.01.2019
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