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Jõgevamaa aasta ema 2019 tiitel
tuli meie valda
aasta ema 2019 Jõgevamaal
on annika Oras Pällu külast.
Kui kusagil maapiirkonnas elu
hästi käima on läinud, siis on
sellises paigas olemas aktiivsed
ja entusiastlikud inimesed. Just
niisuguseks kohaliku elu hingeks
on Mustvee vallas Kääpal annika
Oras, kel jätkub jõudu ja energiat
olla emaks viiele tütrele ja heaks
kaaslaseks abikaasa Kaarlile ning
panustada külaelu edendamisse.
annika sõnul on veel palju
teha, et kõiki aktiivselt küla
ühistesse tegemistesse kaasa
tõmmata, aga õnneks on paljud
inimesed juba nendega kaasa
tulnud. Ehedaks näiteks on Kääpa Ott. Endise linnainimesena
näeb annika asju natuke laiemas
pildis ja mõtleb sellele, mis võiks
olla kompvek, mis inimesi maale
elama meelitab.
annika eestvedamisel toimub
Kääpal palju vahvaid üritusi:
jõululaat, lihavõttepühade perepäev, avatud talude päev jne.
Piirkond oleks saanud nagu „uue
hingamise”. aktiivselt väljutakse
ka oma piirkonnast, heaks näi-

Annika Oras perega.
teks on osalemine Peipsi toidu
tänaval.
annika Orase juhtimisel käi-

Mustvee lasteaiast
Kevad on lasteaias pesaheitmise aeg. Lapsed saavad suureks ja
neil on aeg kooli minna. Mustvee
lasteaias toimusid lõpupeod.
Need olid meeleolukad, südamlikud, öeldi palju ilusaid sõnu ja
sooviti häid soove. Palju oli lilli
ja kingitusi.
Sellel aastal lõpetas Mustvee
Lasteaia 16 last.
Ees ootab neid sügisel koolitee.

aitäh õpetajatele ja neid
abistavatele töötajatele tehtud
töö eest. Suur kummardus
teie ees!
Soovime kõigile lõpetajatele
tuult tiibadesse, teid ootavad
uued väljakutsed, vanematele
jõudu ja kannatust ja aitäh kõigile toreda koostöö eest.
MariS rOHtLa,
Mustvee lasteaia direktor

VALLAVANEMA VEERG
Head Mustvee inimesed

fOtO: aLdO Luud

vad renoveerimistööd ka Kalevipoja Kojas, kuhu unistuste
kohaselt tuleb „maailma parim

Mustvee lasteaia
Mustvee maja lõpetasid:
„Sipelgapesa” rühm
1. Vincent Laurent Aganitš
2. Demian Krivonogov
3. Robin Reimets
4. Laur-Marco Meimre
5. Dominic Sumnikov
„Oravakesed” rühm
1. Georg Germonenko
2. Artjom Buhvostov
3. Sofia Võssokova
4. Sevastjan-Stiven Smirnov

Kalevipoja muuseum”.
Palju õnne annikale ja ta
perele!

5. Jegor Melnikov
Mustvee lasteaia
Tiheda maja lõpetasid
„Maasikad” rühm
1. Timur Blinnikov
2. Cristofer Palmiste
3. Jaroslav Nikiforov
4. Jekaterina Ribakova
“Oravake” rühm
1. Mirell Mägi
2. Deisy Vaiksaar

31. mail peeti Mustvee kultuurikeskuses „Lusika Pidu“, kus õnnitleti uusi ilmakodanikke ja tänati tublisid vanemaid.
Meie uues vallas on selline pidu juba teist korda ja loodame, et sellest kujuneb üks meeldiv traditsioon. PäevakanfOtO: aNu OtS
gelasi tervitas vallavanem Märt Kraft, kinkides kõigile valla vapiga hõbelusikad ja raamatud.

Seekord pöördun ma eraldi meie valla koolide lõpetajate
poole. Sel kuul lõpetavad kooli avinurme gümnaasiumi, Peipsi
gümnaasiumi ja meie viie põhikooli õpilased kokku 65 õppurit.
Head lõpetajad, te olete läbi käinud pika ja võib-olla alati mitte
kergeima tee jõudmaks kooli lõputunnistuseni. Kindlasti väärivad
tunnustust ka teie vanemad, kes on teid toetanud õppimises ja
aidanud lahendada küsimusi väljaspool õppetööd. Õnnitlen kõiki
lõpetajaid ja soovin teile kõike kõige paremat tulevikus!
Mina vallavanemana julgustan teid kindlasti jätkama oma
haridusteed. Võimalusi selleks on palju nii Eestis kui ka välismaal. aga mul on suur lootus, et te pärast õpinguid, kas kohe
või mõninga aja pärast, pöördute tagasi oma koduvalda, et tuua
värskeid mõtteid ja uusi oskusi, mis aitaksid valla elu edasi viia.
Kes oskakski seda teist paremini teha? Võib ju alati öelda, et
mida siin kaugel suurtest keskustest ikka nii väga teha on. Just
sellepärast soovitangi teil vahepeal käia haridust omandamas ja
maailma uudistamas, et siis uute ja julgete ideedega tagasi tulla
ja need kohapeal rakendada.
Leian, et ümberkorraldamist vajab ka meie valla igapäevane
hariduselu. Selleks moodustab vallavalitsus lähiajal laiapõhjalise
töörühma, kuhu palume osalema volikogu, vallavalitsuse, koolide
ja lapsevanemate esindajad.
Eesmärk on ju tegelikult lihtne – töötada välja tuleviku kava,
kuidas anda olemasolevate võimaluste juures meie lastele
parim haridus. Kurb tõsiasi on,
et laste arv meie vallas on pigem
vähenemas. Seda enam peame
kõik koos otsima lahendusi, mis
tagaks nii laste kui ka nende vanemate jaoks parima tulemuse.
Soovin kõigile toredat jaanipäeva, ilusat suve ja loodan,
et sügisel jätkavad paljud meie
Märt Kraft,
lõpetajad oma haridusteed.
vallavanem

Уважаемые жители Муствеэ!
В этот раз я отдельно обращаюсь к выпускникам школ нашей
волости. В этом месяце Гимназию Авинурме, Пейпсискую гимназию и пять основных школ нашей волости заканчивают в общей сложности 65 учащихся. Уважаемые выпускники! Вы прошли долгий, и, вероятно, не всегда простейший путь до аттестата
об окончании школы.
Признательности, без сомнения, достойны и ваши родители,
поддерживавшие вас в учебе и помогавшие решать разные вопросы вне учебной деятельности. Поздравляю всех выпускников
и желаю вам в будущем всего наилучшего!
Как волостной старейшина, я хочу вдохновить вас на непременное продолжение своего образования. Для этого имеется
множество возможностей и в Эстонии, и за рубежом. Но я очень
надеюсь, что после учебы вы, сразу или через некоторое время,
вернетесь в родную волость, чтобы привнести свежие идеи и новые навыки, которые помогут дальнейшему развитию жизни в
волости. Да и кто может это сделать лучше, чем вы? Можно всегда говорить: да что тут, вдали от больших центров, особо делатьто? Именно поэтому я и советую вам получить образование и
посмотреть мир, чтобы уже тогда, вернуться с новыми и смелыми идеями и внедрить их на месте.
Считаю, что в реорганизации нуждается и наша повседневная жизнь в области образования. Для этого волостная управа
в ближайшее время сформирует обширную рабочую группу, в
которую мы пригласим представителей волостного совета, волостной управы, школ и родителей. Цель-то на самом деле проста: разработать программу на будущее, как при имеющихся
возможностях дать нашим детям наилучшее образование. Прискорбный факт таков, что количество детей в нашей волости,
скорее, снижается. Тем более нам всем вместе нужно найти решения, которые обеспечивали бы наилучший результат и для
детей, и их родителей.
Поздравляю всех с Ивановым днём, желаю теплого лета и надеюсь, что осенью многие наши выпускники продолжат свою
учебу.
Ваш,
МярТ КрАфТ
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Eelinfo: Võtikvere raamatuküla
kutsub 20. juubeliüritusele
„Mälus on elu ja lugemises on
tarkus”
3. augustil algusega kell 12.00
on raamatu- ja lugemissõbrad
kutsutud Võtikvere parki raamatuküla 20. juubelile, mis seekord
kannab pealkirja „Mälus on elu ja
lugemises on tarkus”.
Nagu igal aastal, nii ka seekord
on Võtikvere vabaõhu kirjandussalong elevust täis. Nimelt tulevad
külla kirjanikest abielupaar Rootsist Enn ja Helga Nõu, kes lapsena
sattusid pagulusse ja kes on sihikindlalt jäädvustanud oma teoste
kaudu Eesti katkestusi täis ajalugu. Sel aastal ilmus Enn Nõult teos
„Elu ja Aeg”, mis filmilikult avab
lugejale põgenenud eestlaste ja
autori enda kujunemise ja pagulasaastad 1949–57. Helga Nõult
on äsja ilmunud romaan „Ingel ja
idioot”, mis viib meid Eesti talu
ajalukku ja näitab, et inimese
vaim ei sure.
Mäluteemal tulevad rääkima
veel ka Ilmar Taska „Pobeda 1946”
autor, kelle romaan vurab hetkel
mööda Euroopat ja on lühikese
ajaga tõlgitud 10 keelde. Ning
kultuuriteoreetik Ivar Tröner, kel
ilmus raamat meie ühest suuremast filosoofist Linnart Mällist,
mehest, kes hoidis ka nõukogude
ajal vaimu kõrgel. Raamatuküla
algatajal ja perenaisel, kirjanik
Imbi Pajul ilmub toimetatuna
ja uues kuues psühhoajalooline
teos „Tõrjutud mälestused”, mis
on tänaseks ilmunud ja ilmumas
paljudes riikides, mõtestamaks
üksikinimese kohta ajaloo keerdkäikudes. Raamatuküla patrooniks
on sel aastal Võtikverest pärit Maili
Liinev koolitamis- ja nõustamisettevõttest Hooling, kes on olnud
Eesti Lugemisühingu eestvedaja

ja innustanud mitmete projektide
kaudu üle Eestimaa lapsi lugema,
ta on ka Lugemispesa projekti üks
loojatest.
Võtikvere laste lugemispesas
teeb Maili lastega lugemisjoogat,
nõustab vanemaid ja õpetajaid
ja annab häid nippe, kuidas süvendada lugemiserõõmu. Mailiga
koos tuleb Võtikverre laulja ja koolitaja Lea dali Lion (Lea Liitmaa),
kes annab pooletunnise kontserdi.
Temaga saab mõtiskleda elust,
ilust, muusikast ja õnnistamisest.
Kuna aasta 2019 on pühendatud
eesti keelele, siis tuleb külla Võtikvere raamatuküla peol varemgi
esinenud soomlanna, Tartus elav
keeleõpetaja ja luuletaja Heidi
Iivari, et lugeda oma eestikeelseid
luuletusi. Juttu saame ajada ka
tuntud ja armastatud soomlasest
eesti lastekirjaniku Mika Keräneniga. Mõlemad räägivad armastusest eesti keele vastu. oodata on
veel mitmeid sünnipäeva üllatajaid. Päeva lõpetab teatrietendus.
Avatud on kohvik ja kirjastused
müüvad odavamalt raamatuid.
Võtikvere raamatuküla päev ja
kirjanduspidu on Eestimaa vanim
kirjandusfestival ja toimub talgute
korras ning on hoidnud inimesi
koos ja sõbralikena. Igal aastal
külastab seda päeva 200–400
inimest.
Lisainfo: Krista Pint,
krista.pint@gmail.com,
tel.504 3322 või
Eha Vesiko,
eha.vesiko@gmail.com, tel.
522 9065 või
Imbi Paju
imbipaju@gmail.com
IMbI PAJu

Lohusuu Kooli tegemised mais
10. mail toimus Lohusuu Koolis
Laulukarussell, millega tähistati
ühtlasi emadepäeva. osalejaid oli
kokku 20. Esimest korda oli lisaks
meie oma klaveriõpetajale lapsi
süntesaatoril saatmas ka Elena
Goršanova. Võistlustulle astusid
lapsed nii lasteaiast kui ka põhikooli viimasest klassist, vanuses
3–15 aastat. Kui žürii oli oma
otsuse langetanud ja ka publiku
lemmikud said välja kuulutatud,
olid kõik oodatud piknikule. Kuna
ilm oli vihmane, siis toimus see
kooli sisehoovi asemel hoopis
sööklas, aga grillvorstid ja salat
maitsesid sellegipoolest hästi.
27. mail käisid Lohusuu Kooli
algklassid ja lasteaed ühisel väljasõidul Tartus, kus sõideti jõelaev
Pegasusega. Kaasa olid oodatud
ka lapsevanemad. Kuigi ilm oli
jahedavõitu, said nii lapsed kui ka
täiskasvanud nautida ilusaid vaateid linnale ja Emajõe kallastele
ning pakuti jäätist. Peale laevasõitu käisime veel laululava juures
asuval mänguväljakul, kus tegime
väikese pikniku ning lapsed said
nautida erinevaid tegevusi. Kuna
mänguväljakul oli palju erinevale
vanuseastmele mõeldud atraktsioone, siis meeldis see kõigile
lastele väga. Lasteaia kollektiivi
poolt täname lapsevanemaid ja
lapsi, kes ei lasknud pilvisel ja tuulisel ilmal ammu ette planeeritud

väljasõitu ära rikkuda.
Lohusuu lasteaia lõpetas sel
kevadel kolm last: Annabel Hinno,
Margarita Eero ja Mikk Sepp. Palju
edu algaval kooliteel!
30. mail käisime kogu kooliperega Tallinnas. Algklasside lapsed
külastasid loomaaeda ja suuremate klasside õpilased sõitsid
vanalinna, et minna muuseumteatrisse Tallinna Legendid. Seal
oli võimalus ise keskaega sattuda
ja vahetult ajastu hingust kogeda.
Retk ise on teatraliseeritud,
väga huvitav ja isegi natuke hirmus. Kõigile väga meeldis.
Jalutasime ka vanalinna tänavatel, mis osutus päris keeruliseks,
sest linn oli paksult turiste täis.
Teel koju käisime vaatamas veel
Saule siniallikaid.
Viimane koolinädal on meil
traditsiooniliselt õuesõppenädal.
Sellel nädalal toimuvad kõik tegevused peamiselt õues. on laager,
erinevad töötoad, spordivõistlused, maastikumäng ja külastame
Sibulateed. Õpilased saavad ennast mitmel alal proovile panna
ja nautida kevadilma.
9. klassi lõpetab sel aastal viis
õpilast: Laura Altmäe, Anna-Maria Fjodorova, Artjom ossipenko,
Maksim Ippolitov ja Pavel Mitrohhin. Neid ootavad ees eksamid
– soovime kõigile kivi kotti ja edu
edasistes ettevõtmistes.

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

Tiheda koolihoonesse tuleb
Peipsimaa muuseum
Eelmise aasta algul kuulutas
algatusrühm valmivast projektist, mis pretendeerib Peipsimaa
kõige suurema ja mitmekülgsema muuseumikompleksi nimetusele – see on Peipsimaa
muuseum, millesse paigutub
korraga mitu väiksemat muuseumi: ikoonimaalija P. Sofronovi muuseum, vanausuliste ja
samovaride muuseum, Peipsi
järve eluslooduse muuseum ja
piirkonna põllumajanduse ekspositsioon.
„Praegu käib Tiheda vana
koolimaja esimese korruse rekonstrueerimine. Selles oli varem samovaride muuseum ja
sotsiaalruumid,” räägib Kasepää
teeninduskeskuse juhataja Julia
Guž. „Nüüd rajatakse siia Peipsi
vanausuliste kultuuri püsinäitus,
samovaride kollektsioon ning
meiekandimehe, Tihedalt pärit
ikoonimaalija Pimen Sofronovi
tubamuuseum. Ehitajad paigaldasid ventilatsiooni- ja küttesüsteemi, vahetasid välja elektrijuhtmestiku ja valgustid. Hoone
esimesel korrusel on uuendatud
laed, põrandad ja seinad.”
Külastajatele avaneb kõigepealt Peipsi vanausuliste kultuurile pühendatud suur ruum.
Siin on võimalik teada saada,
mismoodi, kustkohast ja miks
vanausulised mõni sajand tagasi
siinsed paigad asustasid ja kuidas nüüdisajal elavad. Seejärel
läheb näitus sujuvalt üle kirikutemaatikale: vanausu kirikulaulu, lugemise ja ikoonimaali traditsioonidele Peipsi ääres. Edasi

Peipsimaa muuseumi algatajad.
satub külastaja ikoonimaalija
Pimen Sofronovi tubamuuseumi,
kuhu pannakse välja meie ajani
säilinud Sofronovile ja tema
sugulastele kuulunud esemed,
fotod ja dokumentaalsed materjalid, mis kõnelevad Sofronovi
elust ja loomingust Eestis, Lätis,
Jugoslaavias, Prantsusmaal,
Ameerikas. See muuseumiosa
hakkab välja nägema kui ikoonimaalija töökoda, tema elutuba
ja töökabinet.
Muuseumis on lisaks köögikultuuri ruum, kus saab maitsta
Peipsi kööki kuuluvat ja läbi viia
teetseremooniaid. Muuseumi
väljapääsu juurde tuleb suveniiripood, kus hakatakse müüma ka

kohalike elanike käsitööesemed.
Muuseumi eksponaatide kõrval on renoveeritavasse hoonesse
ette nähtud töötuba mitmesuguste meistriklasside ja kursuste korraldamiseks, sealhulgas
kirikuslaavi lugemise, laulu
ning ikoonimaali õpetamiseks.
Nendest võivad osa võtta kõik
soovijad.
„Loodan, et kõik läheb hästi,”
räägib Julia. „Projekti on kaasatud hulk spetsialiste, palju
kohalikke inimesi, kes on nõus
puhtast südamest panustama
oma töö ja ressurssidega, et
asi saaks kenasti lõpule viidud.
Esmajärjekorras tahan ära märkida Valentina Jazõkova, Vero-

FoTo: FJodoR MASPANoV

nika Kookmaa, Katrin Rajamäe,
Fjodor Maspanovi ja Terje Lille,
kes vahetult Peipsimaa muuseumi loomises osalevad. Täname
ka Peipsiveere programmi toetuse eest ning Mustvee Vallavalitsust ja -volikogu projekti
omaosaluse eest.”
Peipsimaa muuseumi
avamine toimub 2. juulil
2019 kell 14.00.
FJodoR MASPANoV

Pöördumine Peipsimaa ja Mustvee valla elanike poole
Muuseumi loomise algatajad pöörduvad kõikide Peipsi piirkonna ja Mustvee valla elanike poole abipalvega: kui kellelgi on
veel säilinud mingisuguseid vanu olmeesemeid või perekonnareliikviaid, palun tooge need rajatavasse muuseumi. Teretulnud on
ka rahalised annetused. Kõikide kinkijate ja metseenide nimed jäädvustatakse spetsiaalsele stendile muuseumis ja need lähevad
selle loomise ajalukku.

Музей Причудья откроется в Тихеда
В начале прошлого года
группа инициаторов объявила
о готовящемся проекте, претендующем на звание «самого большого» многоцелевого
музейного комплекса на Чудском побережье – создание
Музея Причудья, в котором
разместятся сразу несколько музеев: Музей иконописца
П.М.Софронова, музей староверов и самоваров, музей живой природы Чудского озера и
сельскохозяйственная экспозиция региона.
О том, как идёт продвижение
проекта рассказывает наш корреспондент.
В настоящее время ведётся
реконструкция первого этажа здания бывшей Тихедаской
школы, где недавно был музей
самоваров, – говорит руководитель Казепяэского сервисного центра Юлия Гуж. – Теперь
здесь будут размещены постоянно действующие выставка о
культуре староверов Причудья,
выставка самоваров, а также

комната-музей нашего земляка, уроженца деревни Тихеда –
иконописца Пимена Софронова. Строители уже устанавили
вентиляционную и отопительную системы, произвели замену
электропроводки. На первом
этаже здания обновлены потолки, стены, а также частично реконструировано помещение для
увеличения площади под экспозиции музея…
Посетителям в первую очередь будет представлена большая комната, посвященная
культуре староверов Причудья.
Здесь можно будет узнать, как,
откуда и почему староверы несколько веков назад обживали
эти места и как живут сегодня.
Затем выставка плавно перейдёт к церковной тематике: традиции староверческого пения,
чтения и иконописания в Причудье. Далее посетитель попадёт
в комнату-музей иконописца
Пимена Софронова, в которой
будут размещены сохранившиеся до нашего времени предме-

ты, принадлежавшие Софронову и его родственникам, а
также фото и документальные
материалы, рассказывающие о
жизни и творчестве Софронова
в Эстонии, Латвии, Югославии,
Франции, Америке. Эта часть
музея будет выглядеть, как мастерская иконописца, его жилая
комната и кабинет.
Из музея Софронова посетители перейдут в помещение,
предусмотренное для проведения чайных церемоний и приема гостей, где можно будет
отведать причудскую кухню и
отдохнуть. На выходе из Музея
Причудья будет оборудован
магазин для продажи сувениров и изделий ручной работы
причудских умельцев. Помимо
музейных экспозиций в реконструируемом здании будет
предусмотрено большое помещение для проведения различных мастер-классов и курсов, в
том числе по обучению церковно-славянскому чтению и пению, иконописи. В этой живой

работе будущего музея смогут
принимать участие все желающие.
«Надеюсь, что всё получится хорошо,» говорит Юлия. – В
проекте задействовано много
специалистов, много местных
людей, которые согласны вкладывать свой труд и даже свои
ресурсы от чистого сердца,
лишь бы только дело было завершено. В первую очередь хочу
отметить Валентину Языкову, Веронику Коокмаа, Катрин
Раямяэ и Фёдора Маспанова,
которые принимают самое непосредственное участие в создании Музея Причудья. Мы
благодарим за финансовую
поддержку Peipsiveere program,
а также Муствеэскую волость,
которая выделила помещение и
финансово поддержала проект.
Открытие музея состоится 2
июля 2019 года в 14.00.
ФёДОР МАСПАНОВ

Обращение к жителям Причудья и Муствеэской волости
Инициаторы создания музея обращаются ко всем жителям Причудья, Муствеэской волости с просьбой о помощи в
сборе экспонатов. Если у кого-то еще сохранились какие-либо старые предметы быта или семейные реликвии, приносите их в строящийся музей. Приветствуются и финансовые пожертвования. Имена всех дарителей и меценатов будут
записаны на специальном стенде музея и войдут в историю его создания.
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Muusikal on jõud ühendada eri rahvusi!
Just sedasi võiks alustada
väikest ülevaadet meie 26. mai
ühiskontserdist Wisconsini Ülikooli puhkpilliorkestri ja Jazz
Bandiga, kes olid pärit PõhjaAmeerikast ja kelle selleaastane
Läti-Eesti kontsertturnee tõi nad
ka Avinurme. Igale suurele kontserdile eelneb pikk ettevalmistusperiood ja nii oli ka seekord,
sest nii kaugelt tulijatel on kontsertreisid pikalt ette planeeritud.
Kes on puhkpillimuusika austajad, need mäletavad, et eelmisel
aastal oli meil külas suurepärane 90-liikmeline sümfooniline
puhkpilliorkester Hollandist.
Sellised vahvad muusikalist elamust pakkuvad ühiskontserdid
toimuvad tänu meie headele
sõpradele. Siinkohal sooviksingi veelkord tänada suurepärast
puhkpilliõpetajat, dirigenti Bert
Langeleri, kelle kontaktide kaudu need suurepärased orkestrid
Eestisse ja Avinurme on jõudnud.
Meie orkester on võitnud usalduse ka organisatoorse poole
pealt ja külalised ei ole olnud
kitsid ka omapoolse tänuga! Ja
muidugi soovin südamest tänada kõiki inimesi, kes on olnud
publikuks Avinurme kultuurikeskuses – teie oletegi need, kelle
nimel toimub tööprotsess, mille
väljundiks saavad need meeldejäävad sündmused kontsertite
näol! Kõige rohkem kiidusõnu
on ära teeninud aga meie oma
orkestri muusikud-pillimehed
ja koolinoored, tänu kellele
meie kollektiiv suudab pakkuda
üllatusi ja mõnusat muusikalist
naudingut nii publikule kui ka
meie külalistele piiri tagant!
Ning meie noored puhkpilliklassi
õpilased ja solistid, kel seekord
oli võimalus kaasa lüüa ka soolonumbritega ja kes said oma
esinemisega väga hästi hästi
hakkama! Oleme väga uhked
teie õpitu ja saavutuste üle!
Seekordne kogemus oli jällegi

väga kosutav ja hariv ka laiemas
mõttes – iga külaliskollektiiv
on oma nägu ja tegu ning meie
ülesandeks on olla vahelüliks
hea lõpptulemuse saavutamise
puhuks.
Nii nagu meiegi orkestris mängib kolm põlvkonda pillimehi,
nii oli ka Wisconsini orkestri
koosseisus mitme põlvkonna
muusikud. See näitab kui suur
jõud ja mõju on pere traditsioonidel ja harrastustel. Kuna on
laulupeo aasta, siis esitasime
koos Ameerika orkestriga selleaastase puhkpilliorkestrite
repertuaarist ka pala „Sinule,
Eesti” ja meie külaliste soov oli,
et seda pala juhataks kohaliku
orkestri dirigent. Need on erakordsed ja ülevad hetked ning
omakorda on see suur tunnustus
(ja ka vastutus) meie orkestrile.
Bert Langeler, kes on ühtlasi
käesoleva aasta juubelilaulupeo
puhkpilliorkestrite liigijuht ja
dirigent, musitseeris Ameerika
orkestriga kaasa ja nautis toimuvat. Jazzmuusika huvilistel aga
oli suurepärane võimalus nautida nende Jazz Bandi esinemist ja
võin üsna kindlalt väita, et sellist
emotsionaalset ja kaasakiskuvat
bändi pole selle maja seinad veel
näinud-kuulnud!
Neid kontserte ette valmis-

tades on meie siht alati seatud
kaugemale – meie noortele,
et nad saaksid kogemusi ja
ennekõike veendumust, et nad
tegelevad väga muljetavaldava
ja toreda hobiga. Ma tahan
siinkohal südamest tänada pilliõpetajat Mare Russakut, kelle
käe all on meie tänased noored
oma õpetused saanud ja kes on
kindlustanud meie tagalat noormängijate näol. See on väga suur
töö, mille vilju saame maitsta
aastate pärast.
Tänasel Avinurme orkestril
täitub sellel aastal 20 aastat ja
sügisel plaanime kindlasti ka
juubelit tähistada uue kontserdiga ja üllatustega! 20 aastat
tagasi, kui kohtusin esimest
korda Heiki Kalausega, meie
orkestri taaskäivitaja ja dirgendiga, poleks ma iial uskunud, et
saame tähistada sellist tähtpäeva
ja tänu kellele oleme saanud
nii palju häid sõpru üle Eesti ja
kaugemalgi. Aga üks suurimaid
väärtusi minu jaoks on see, et
me jätkuvalt orkestrina tegutseme oma kandi inimeste ja
oma heade sõprade toel. Et see
ikka veel jätkuda saaks, oleme
koostöös Mustvee muusika- ja
kunstikooliga avamas uuel õppeaastal lisaks puupuhkpillidele
ka vaskpillide suunda ja kutsun

siinkohal pillihuvilisi lapsi ja
nende vanemaid liituma meie
tegevusega, sest nii saame koos
panustada orkestri elujõulisusse
ka aastate pärast. Hoiame seda
ainulaadset väärtust ja traditsiooni oma kodukohas!
Kokkuvõtvalt nende positiivsete emotsioonide pealt, mida
pakkus viimane kontsert, tahan
öelda, et meie karavan liigub
edasi uute esinemiste ja väljakutsete ootuses ja kindlasti kohtume
Avinurme tünnilaadal 23. juunil, juubeli laulu- ja tantsupeol
Tallinnas, Tuletorni kontserdil
ja mujalgi, millest infot jagame
kindlasti ka aegsasti!
Selline see meie elu siin on,
kus iga kontserdi eel käib tihe
proovi- ja ettevalmistusperiood,
et pakkuda emotsiooni kaunikõlalise muusika näol nii endale
kui ka kõigile, kellega meil on au
kohtuda kontserdisaalis ja väliüritustel! Just eelpoolöeldu meid nii
pikki aastaid koos on hoidnud ja
loodame jätkata sama tegusalt ja
suure innuga! Suur tänu veelkord
meie toetajatele pereliikmete
näol kui ka teile, kellega meil
on alati rõõm taaskohtuda koos
musitseerimiseks või olles meie
kontserdi publikuks!
Avinurme orkestri dirigent
VERNER MöLdER

Kevad Kalevipoja Kojas
Kalevipoja muuseumis käib
ehitus täie hooga. Katus on juba
peaaegu peal ja tegeletakse fassaadiga. Käimas on ka hange, et
leida muuseumile hea sisulooja.
Kasakamajas on saanud valmis
uue küttekolde ehitus. Oleme saanud tänu Linda Olmarule riigilt
5000 eurot, et teha sellesse väärikasse majja uus korsten ja pliit,
millel saaks toitu valmistada ja
mis annaks tuppa ka sooja. Juba
praegu võib tulla meie uut pliiti
uudistama.
Rahvamajas on endiselt tihe
toimetamine. Aprillis toimusid
jätkuvalt naiste käsitööringid ja
suurem osa ajast on kulunud poekottide õmblemisele. Et kõik seda
ilu ikka näha saaksid, on need
kotid kuni juuni lõpuni näitusel
rahvamaja väikses saalis.
Meisterdamas on käinud ka
lapsed, kes on teinud munadepühadeks erinevaid kaunistusi ja
vaheajal said valmis Kalevipoja
järjehoidjad.
14. aprillil toimus rahvamajas
väga vinge kontsert. Kääpa OTT
tähistas oma 2. sünnipäeva suure
Mustvee valla ringreisiga ja lõpetas õhtu Kääpal Austraalia laulja
Kaurna Cronini ja tema bändi
kontserdiga. Ja loomulikult ei
puudunud ka tort.
18. mail osales Kalevipoja
muuseum üle-eestilisel muuseumiööl, mille teemaks oli sel aastal
mustrid. Meie tegime lausa viis
erinevat mustrit: toit, kodulugu,
tants, seep ja tuli. Keetsime kõik
koos nõgesesuppi, kuhu lõikusime
enda soovi järgi sisse erinevaid
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mustreid. Lisaks kaunistasime
koogi taignamustrite ja õuntega.
Selle sõime kõik ühiselt ära ka.
Siis otsisime koduloo näituselt
erinevaid mustreid. Rekord oli
34. Linely tegi meile tantsumustreid ja kõik pealtvaatajad said ka
ise jalga keerutada. Külli õpetas
meile seebimustreid ehk tegime
koos tõrvaseepi. Ja viimasena
olid meil külas Leegilausujad, kes
süütasid kaheksakanna mustri.
See põlev skulptuur oli meie õhtu
lõpetuseks väga sobilik. Aitäh
kõigile osalejatele!
21. mail naerutasid lasteaia- ja
koolilapsi ja ka täiskasvanuid
Piip ja Tuut oma etendusega
„Loomad”.
1. juunil avasime seikluspargi
hooaja. Suvel on park lahti L–P
kell 12–18.
9. juunil kell 18 tuleb meile
külla Maarjateater etendusega
„Jannseni juubel”. Laulupeo
teemaline on ka Kuremaa Mõisateatri etendus, kus lööb kaasa
meie valla ainus segakoor „Serviti”. Kääpal toimub etendus 29.
juunil kell 20.00.
21. juunil ehk suvisel pööripäeval kell 18.30 on kõik oodatud
rahvakoosolekule.
Jaanituli on meil sel aastal 24.
juunil, sest just siis jõuab lauluja tantsupeo tuli Kääpale ja peale
seda on kõigil meie külalistel
kohe põhjust jääda kauemaks.
Alustame tule tulemisega kell 18
ja kui tuli liigub edasi, süütame
meie jaanilõkke, tantsime Pisikeste Pillide Pundi pilli järgi ja
mängime nende taktikepi all ka

toredaid mänge. Kõhukinnitust
saab grillikohvikust.
Kella 21-st on aga kõigil põhjust liikuda edasi Mustvee poole,
sest seal toimub jaanituli juba
Nedsaja Küla Bändiga.

Täpsemat infot küsi julgelt
annika@kalevipojakoda.ee või
5289500.
Kena kevadet!
Kalevipoja Koja nimel
ANNIKA

Avinurmes kõlasid kaunid
nais- ja meeshääled
Maikuu kolmandal pühapäeva
kõlasid kaunid nais- ja meeshääled
Avinurme kultuurimajas. Avinurme rahvale olid külla tulnud külalised Soomest. Lauttasaari Laulajat
olid oma suvetuuril ja andsid kaks
kontserti, ühe siis Narvas ja teise
Avinurmes. Miks siin, sest Avinurme on Soomes silma jäänud turismiasjalistele. Nemad on siin enne
käinud ja nüüd soovivad Avinurme
puutööd ja meie elulaadi ka oma
kaasmaalastele näidata. Seega
otsisid Lautasaari lauljad ilusat
kohta Eestis, kus oleks võimalik
suuremal kooril kontserti anda,
keha kinnitada ja kirsile tordiks
veel ka šopata. Ja tõesti selline
koht Eestis on olemas ja selleks
on Avinurmes kõik tingimused
loodud. Seda kogesid ka ehk juba
ameeriklased, kes Avinurmet järgmine pühapäev väisasid ja kauni
kontserdi andsid.
1948. aastal asutatud Lauttasaari Laulajat on külastanud Eestit
mitu korda. Koor on esinenud
Tallinna Laulupeol aastatel 1994
ja 2004. Tartus käis koor 2006.
aastal, Kuressaares 2008. aastal,
Haapsalus 2011. aastal ja Tal-

linnas 2015. aastal. Lauttasaari
Laulajat esitas mitmesuguseid
a capella muusikat. Programm
sisaldas soome, eesti ja vene muusikat. Lauttasaari Laulajat juhib
Petroskoi kõrgkooli lõpetanud ja
Sibeliuse akadeemiast Soomest
muusikaõpetajaks õppinud Victoria Meerson. Meerson arvab, et
koori reisil on koorile tohutu tähtsus. Reisid teevad kooride võitluse
ühise eesmärgi saavutamiseks,
osaduse vaimu suurendamiseks ja
koori taseme tõstmiseks. „Eesti on
hea laulumaa, millel on tugevad
muusikalised traditsioonid. Eestis
on palju koore ja nende tase on
kõrge,” ütleb Meerson.
Avinurme Naiskoori repertuaar
oli mõjutatud eelseisvast laulupeost. Ja esmakordselt tuli ettekandele ka suuremale publikule
„Kergotamise” lugu. Kus naised
proovile pannakse ja peale laulmise ka tantsivad. Kuidas see
välja tuli, tagasiside järgi tundus,
et väga hästi. Nii et ootame juba
laulupidu põnevusega, et taas
tantsida, laulda saaks.
EVELI TOOMINg

Tutvumisreis Mustvee valla
eakatele
22. ja 29. mail oli Mustvee
valla eakatel hea võimalus tutvuda nende piirkondadega vallas, mida siiani veel nii hästi ei
tuntud. Teada ju on, et Mustvee
vallaks liitunud viis omanäolist
omavalitsust asuvad üksteisele nii
lähedal, kuid piirkondade lood ja
inimeste ettevõtmised on täiesti
erinevad. Niisiis, maikuu kaunitel
kolmapäevadel toimusidki tutvumisekskursioonid.
22. mai ekskursiooni hommikul alustas buss sõitu Voorelt ja
võttis kaasa kõik Kääpa, Omedu
ja Kasepää kandi soovijad. Mustvees algas ametlik programm
ja sõit viis esmalt Lohusuusse.
Lohusuu teenuskeskus on vallas
üks uuemaid ja kaasaegsemaid.
Toimekad naised Piret ja Kaire
rääkisid erinevatest üritustest ja
tegevustest, mida kogukonna ja
piirkonna tutvustamiseks tehakse.
Omaette fenomen on Lohusuus
muidugi MTÜ Logovesti eestvedaja Natalja Tumanova, kes on naine
nagu orkester – Lohusuu vene
kultuuri vedades on ta nii kokk,
käsitöömeister, maalikunstnik,
raamatupidaja, tegevjuht, lavastaja ja mida kõike veel.
Vadi küla elanike initsiatiivikus
ja soov ise piirkonna heaks panustada on eeskuju igale kogukonnale. Lisaks veel pakutud imemaitsev
supp, mitmekülgselt kasutatav
maja ja külaplatsi korrashoidmine – tööd ja tegevust kogu
kogukonnale, sest ainult kõik koos
tegutsedes on see võimalik.
Avinurme on Mustvee vallas
pärl omaette – heas korras ümbrus ja kaunid koduaiad teeääres
mööda vilksamas, ujula, mis ootab
kodanikke, suurepärane kultuurimaja ja teenuskeskus – kõik ühe
katuse all. Avinurme kujunemise
looga sai tutvuda elulaadikeskuses
ja piirkonnale omanäolist puidutööd soetada Puiduaidast.
29. mai teekond algas Avinurmest läbi Lohusuu Kasepääle.
Esimeses peatuskohas, Kasepääl
oli meid tervitama tulnud sealne
eakate lauluansambel Eluõied.
Ohvriabi Rita Kaasik Jõgevalt rääkis oma lugusid, miks on oluline
kõigil kogukonna liikmetel jälgida
naabrite toimetamist – üle reageerimine ei ole lihtsalt võimalik.
Raja Vabaajakeskuse juhataja
Valentina Jazõkova tutvustas oma

maja ja vanausuliste tegemisi
piirkonnas. Teadvustasime, et meil
on võimalus olla uhked selle üle,
et Kasepääl on 120 aastat tagasi
sündinud maailmakuulus mees
Pimeon Safronov, kes kirjutas
ikoone isegi Vatikanis.
Kalevipoja Koda oli täis seiklevaid Tartumaa noori. Siiski leidis
2019. aasta Jõgevamaa aasta ema
Annika Oras aega ka meie jaoks, et
näidata rahvamaja, rääkida valmivast maailma parimast Kalevipoja
muuseumist, tutvustada kottide
näitust, pakkuda suppi, rääkida
Kääpa OTT-ist ja kõikidest suveüritustest. Kuidas ta küll jõuab?
Reisi lõpetas peatus Voorel, kus
lahke pererahvas tutvustas meile
oma maja, mis algselt mõeldud
töötute aktiviseerimiskeskuseks,
kuid praegu pigem nn kogukonnamaja, kus pakutakse mitmeid
teenuseid.
Meeldejääv ja elamust pakkuv
oli perekond Kopli kaunis, hea
maitsega ja hästi hooldatud aed.
See aed võiks saada oma läbimõelduse ning mitmeid hobisid ja huvisid rahuldavana Eesti Vabariigi
Presidendi poolt pärjatud.
Tagasiteel ei saanud Lohusuu
vahvad eakad kuidagi mööda sõita
Narva maantee ääres pakutavast
suitsukalast.
Helga Matsi Maetsmast arvas:
„Mõtle, ma oleksin jälle terve
päeva kodus istunud ja aknast
välja vahtinud. Mis kõik ma täna
ära nägin, kui toredaid inimesi
ja kui väga toredaid paiku. Aitäh
korraldajatele.”
Need vahvad sõidud said teoks
tänu Kohaliku Omaalgatuse programmi ja Mustvee Vallavalituse
toetusele.
Aga see projekt ei ole veel läbi.
10. juulil kell 14.00 kohtume
Mustvees Laidi aias. Seejärel teeme väikese ringi Mustvees ja kell
15.00–17.00 tutvume Mustvee
valla ametiasutuste tegevuste ja
teenustega.
Kell 17.00–19.00 toimub Mustvees Peipsi järve festivali järjekordne peatus ja
kell 20.00 esineb Marko Matvere.
Selleks, et bussis oleks
Sinu jaoks koht olemas, võta
ühendust Krista Pedakuga
tel. 508 7472.
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Robomatemaatika – mis see on?

31. mail tähistati Mustvee kultuurikeskuse juures saabuFOTO: ANU OTS
vat lastekaitsepäeva.

Juba teist aastat viiakse läbi uuringuid, kuidas on võimalik matemaatikatundides õpitut robootika
seadmetega toetada. Voore kooli
6. klassi õpilased osalesid antud
uuringus. Kasutasime robomatemaatika tundides roboteid LEGO
Mindstorms Education EV3. Selleks tuli leida võimalus matemaatikas läbida pea 20 tundi robootika
seadmetega. Oleme selles osas lõpusirgel ja saanud oma ülesandega
hakkama. Tuleb nentida, et mõned
katsed on olnud keerulisemad,
kuid kui klassis leidub vähemalt
üks õpilane, kes soovib ja jõuab
kõik kolm katset tunnis ära teha,
on tund korda läinud. Alguses oli
raske nii õpilastel kui ka õpetajal,
sest eelnevalt tuli mul kõik katsed
läbi teha. Samuti peab tunniks valmis panema vahendid ja jälgima,
et need tunnis korrektselt töötaksid. Õpetajana tuli mul iga tunni
kohta anda tagasisidet, kuidas ja
mis õnnestus, kus oli vajakajäämisi. Samuti tuli õpilastel teha nii
öelda eeltestid ja järeltestid.
Milliseid igapäevaseid oskusi
tuli nendes tundides kasutada?
Funktsionaalne lugemine, loogiline mõtlemine, ainealased oskused.
Eraldi tooks välja mõõtmisoskuse.
Lisaks programmeerimine, koos-

töö ja seoste loomise oskus – kõik
olid vajalikud, et ülesannetega
hakkama saada.
Kõige nooremad õpilased õppisid roboteid tundma ringitunnis ja
said tuttavaks robomatemaatikaga
tänu 8. klassi õpilase Liisa-Marie
Paasi loovtööle. 1. klassi õpilased
said Liisa-Marie juhendamisel edukalt oma matemaatikaülesanded

lahendatud koos robotiga LEGO
Education WeDo2.0, mille kaasabil
kõikide lahendatud tehete õigsust
kontrollisime. Koos Liisa-Mariega
said matemaatika õppimises roboteid kasutada ka 8. klassi õpilased.
Tunnis olid kasutusel robotid
Dash. Õpilased tegelesid roboti
abil kolmnurkade joonestamisega
kolmnurga välisnurga suuruse ja

küljepikkuse kaudu.
Robotitega saab õppimisel toeks
olla erinevates ainetundides. Ettevõtlusõppes arendasime koostööd
ja meeskonnas töötamise oskuseid.
Nii saime 4. klassi õpilaste ettevõtlustunnis osa huvitavast Inspley
võistlusest RoboOlümpia 2019,
kus tuli kõigepealt teha robotile
sobiv väljak ja lõpuks programmeerida robot erinevatel väljaku
osadel erinevaid tegevusi tegema
ehk missioone täitma.
Näiteks tuli robot panna paari
rida Eesti hümnist laulma jne.
Selles võistluses osalemine tõi
meeskonnale nimega KARALI
edasijõudnute arvestuses HITSA
eriauhinna. Kokku osales 270
võistkonda erinevatest Eestimaa
koolidest.
Kindlasti jätkame ka järgmisel
õppeaastal robootika lõimumist
erinevate ainetega, eelkõige matemaatikaga. Koolijuht on andnud nõusoleku robomatemaatika
rakendusprojektis jätkamiseks.
Uues rakendusprojekti faasis tuleb õpetajal koostada ülesanded
õpilastele ise.
MARE MAASIK,
matemaatika- ja
ettevõtlusõpetaja

Mustvee SK naiskond ja meeskond Tartu meistrivõistlustel
10 мая в Раяском Центре Досуга состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню Матери. Особую радость вызвало выступление
детей молодежного центра. Большое спасибо Людмиле Кичигиной,
руководителю детского танцевального коллектива. Дети танцевали в
ярких костюмах, выступали с музыкальной сказкой «Волк и семеро
козлят, да на новый лад», а в роли ведущей выступила Катя Музафарова. На концерте звучали песни в исполнении женских ансамблей
«Раинька» и «Надежда». Спасибо нашим руководителям Валентине
Рохиоя, Елене Пучковой и гармонисту Александру Васильеву.
Мы желаем всем яркого, теплого, доброго лета и до встречи на
летних мероприятиях!
Коллектив Раяского Центра Досуга

Tammispää ei tuku
Tammispää on küla Jõgeva
maakonnas Mustvee vallas Peipsi
järve looderannikul. Omavalitsuste haldusreformini asus küla
Ida-Virumaal Lohusuu vallas.
Esmakordselt on küla mainitud
1599. aastal Wieska Tamista ja
1601. aastal Tamispe. 7. sajandi
alguse Rootsi kaardil on tähistatud nimega Tamiſpe, 18. saj.
kaartidel Tammispä. Küla all
keerles oja, nüüd on oja Tammispää peakraavi nimetusega,
mis tuli metsast ja voolas põiki
üle maantee Peipsisse. Oja kõrgenenud kaldal kasvanud vanasti
tammesalk, kust purre viinud
üle oja. Tolle enamkäidava koha
tõttu hakatudki küla nimetama
Tammispääks.
Külaelu taasärkamine ja külaelu elavnemine sai alguse
90ndatel aastatel, kui Piret
Tomsoni eestvedamisel tulid
kokku aktiivsed inimesed ja
lõid seltsingu Tammispää Vaim.
Tammispää Külaselts on seltsingu Tammispää Vaim järglane.
Mittetulundusühing Tammispää
Külaselts asutati 2014. aastal.
MTÜ eesmärkideks on piirkonna
elanike ühishuvide kaitsmine ja
esindamine, kohalike elanike
ühistunde ja koostöö suurendamine, ühistegevuse arendamine
ning üldise vaimsuse tõstmine.
MTÜ korraldab ühistegevusi ja
tutvustab läbi ürituste küla ja
valda laiemale üldsusele.
Tammispää külas ei ole külamaja, aga on Peipsi järve kaldal
looduslikult kaunis kohas asuv
külaplats. Seal toimuvad kõik
kogukonnale olulised kokkusaa-

mised ja sündmused. Külaplatsil
on küla meespere ehitatud kõlakoda. Lisaks on varikatusega
lauad, kiiged, valgustus, prügikastid, lõkkeplats ja grillimiseks
kõik vajalik. Igal aastal tähistatakse Tammispää külaplatsil
jaanipäeva. Iga viie aasta tagant
tähistatakse külapäeva, kus
saavad kokku praegused ja endised külaelanikud, sõbrad ning
külalised. Esimene külapäev
toimus juba 7.08.1999. Tänavu
tähistatakse esimese külapäeva
toimumise 20. aastapäeva.
1. märtsi 2019 seisuga elab külas 80 inimest. Küla elanikkond
on aastatega kahjuks oluliselt
vähenenud, õnneks suvel ja nädalavahetustel see tänu kaunile
suvituspiirkonnale ja imelisele
Peipsi järvele oluliselt suureneb.
Kaasame meelsasti oma küla tegemistesse nn suve ja nädalalõpu
tammispäälasi. Kasutame neid
heas mõttes ära. Need on enamasti noored pered, kes on pärit
siitkandist, kuid kes alaliselt siin
ei ela. Tänu nende kaasamisele
on meie külaelu oluliselt elavam,
keskmine vanus väiksem ja abikäsi vajadusel rohkem.
Külaseltsi eestvedamisel on
osaletud vastlapäeva tähistamisel, volbriöö pidustustel,
veetrallil, muinastulede ööl,
ekskursioonidel Viljandisse, Kilplalasse, Pokumaale, Lottemaale,
Jõgevale militaarmuuseumisse,
Vudilasse, samuti jõulupidudel
ja uue aasta vastuvõtmistel. On
korraldatud taaskasutuslaata
Tammispää Täika, kogutud allkirju, et saada ohutuse tagami-

Mustvee SK naiskond ja meeskond osalesid Tartus Eesti Maaülikooli spordihoones toimuvatel
Tartu saalihoki lahtistel meistrivõistlustel 25.–26. mail.
Laupäeval, 25. mail toimus
meeste turniir, kus osales kokku
kaheksa meeskonda, nende hulgas ka SK Mustvee meeskond,
koosseisus Janek Romanovitš,
Karli Säärits, Tarvo Altmäe (väravavaht), Nikita Zapevalov, Kuido
Hint, Tanel Tross, Rauno Mar-

tin, Armo Ivask, Aaron Alberi,
Henn Uuetoa ja Tarmo Pütsepp.
Kohamängudes mängiti 7.–8.
koha peale. Tulises võitluses
Valga Välk tiimi vastu, suutis
SK Mustvee võtta oma esimese
võidu, seisuga 2:1. SK Mustvee
meeskond saavutas tubli 7. koha.
Resultatiivsed olid Armo Ivask,
Karli Säärits ja Henn Uuetoa.
Pühapäeval, 26. mail toimus
EMÜ spordihoones turniir naiskondadele, kus osales rekordili-

selt naiskondi, kokku seitse. SK
Mustvee naiskond koosseisus
Reili Tooming, Hanna Alberi,
Kätlin Kaarama, Darja Bahtina
(väravavaht), Sigrit Jermoškin, Mari-Ann Katariina Sklave,
Laura Altmäe, Sandra Sagar ja
Katrin Kaarama (väravavaht),
saavutasid kõrge 4. koha. Turniirilt võeti kokku kaks võitu,
üks viik ja kaks kaotust. Turniiri lõpuks mängiti 3.–4. koha
peale, Kuusalu Eluterve Naise

vastu. Pingelises mängus mängiti reaalaeg viiki, mindi bulliti
seeria peale, kus KEN suutis värava ka realiseerida. SK Mustvee
naiskonna resultatiivsemad olid
Kätlin Kaarama, Brigita Sibrik,
Reili Tooming.
SK Mustvee naiskond ja meeskond tänavad juhendajat Janek
Romanovitši.

seks kergliiklustee Tammispäält
Lohusuusse. Välja antud kalender külas toimunud sündmusi
meenutavate piltidega. Tammispää küla esindus on osalenud
Peipsi-Alutaguse külade päeval
Vadil, Peipsi Talimängudel Alatskivil ja ise edukalt seitsme valla
külade päeva ja kõikide perede
perepäeva „Kauges külas...“
Tammispääl korraldanud. Külaplatsil on esinenud ansambel Vox
Populi meeleoluka kontserdiga.
Peale kergliiklustee lõigu valmimist viis Tammispää Külaselts
koostöös Eesti Kepikõnniliiduga
läbi teoreetilise ja praktilise
kepikõnnikoolituse kõigile huvilistele. Kõik külas toimunud
sündmustest jäädvustatud pildid
talletakse pildialbumites. Külas
ja lähiümbruses toimuvast jagatakse infot avalikus grupis sotsiaalmeedias. Tammispää külal
on oma laul, mille sõnade autor
on meie küla elanik Marge Vene
ja viisi autor on Janne Fridolin
(Valdmann), kelle ema Maimu
Valdmann on pärit Tammispää
külast ja kes on laulja Ingeri
vanaema. Iga külapäev algab ja
lõppeb külalaulu ühislaulmisega.
Külal on oma lipp ja logo, millel
on kujutatud päikest, vett ja
pilliroogu. Kauni logo on saanud
särgid, seljakotid, tassid, pastapliiatsid ja õhupallid, lendavad
taldrikud, vihmavarjud, puffid
ja isegi bussiootepaviljonid.
Küla logo autor on Ninasi külas
elanud hobikunstnik Milvi Saar.
Möödunud aastal avati külaplatsil koostöös Oma Ehituse ja
Eesti Võrkpalliliiduga võrkpalliväljak, Teeme Ära talgute raames
ehitati ja värviti kihelkonnavärvidesse randa uus riietuskabiin.
Need olid külarahava kingitused

Eesti riigile ja oma kodukülale
EV 100 raames.
2018. aasta algul hakkas külaselts tegelema ka kogukonna
turvalisuse tagamisega. Kuna
Lohusuu piirkonna päästeauto
seisis peale eelmise entusiasti
ootamatut surma pikalt jõude,
siis võetigi külaseltsi eestvedamisel päästeauto rendile ja sõlmiti
koostööleping Päästeametiga.
Lohusuu piikonna mehed on
taas 24/7 vabatahtlikuna valves,
nad osalevad pidevalt täiendkoolitustel. Praeguse seisuga on
teise taseme koolituse läbinud
kaheksa vabatahtlikku päästjat.
Enda ridadesse oodatakse juurde
uusi vabatahtlikke päästjaid: nii
mehi kui ka naisi. Tänavu osaleb
Tammispää Külaselts Avinurme
tervise- ja spordiklubi Leadri
projektis, mida veab Eliys Tomson koostööpartnerina. Projekti
lõpuks paigaldatakse nii Avinurme kui ka Lohusuusse AED
aparaadid ehk elustamisaparaadid. Esmaabi ja AED aparaadi
kasutamise koolituse saavad nii
Lohusuu kui ka Avinurme piirkonna vabatahtlikud päästjad,
lisaks kõik soovijad Lohusuu kui
ka Avinurmes piirkondades.
Sellel kevadel korrastasime
taas üheskoos Teeme Ära talgute raames külaplatsi. Tegime
aastaid juba ära siis, kui seda
üritust kampaania korras veel
ei tehtud. Koostöös Omnivaga
soovime paigaldada külla uued
postkastid ja nende kihelkonnatriibuliseks maalitud tagused. Töö
selle nimel juba käib.
21. juunil tähistame külaplatsil jaanipäeva, kus nagu ikka on
mängud, elav tuli, õhtuseks esinejaks on palutud ansambel Teine Mees. 14. juulil võõrustame

külaplatsil jalgrattamatkajaid,
kes osalevad Piilsi Külaseltsi korraldatud rattamatkal Ulvilt Kalmakülla. 20. juulil 2019. aastal
tähistame järve ääres külaplatsil
Tammispää küla esmamainimise
420. aastapäeva ehk külapäeva.
Ühise eesmärgi nimel koos tegutsemine ja koos pidutsemine
liidab erinevaid põlvkondi. Koos
tehakse ettevalmistusi eeskavaks. Saab kuulda laulu, pillimängu, vaadata teatrietendust.
Eelmise külapäeva etendus oli
nii menukas, et veidi veel lihvi
ja oleks võinud tuurile minna.
Viiakse läbi erinevaid mänge,
viktoriine, võistlusi nii suurtele
kui ka väikestele. Toimub suvekoogi konkurss, kus kõik nii
suured kui ka väikesed perenaised, miks mitte ka peremehed,
saavad oma oskusi näidata. Parimad saavad auhinnad. Õhtune
programm on pühendatud lauluja tantsupeo aastale, sest tore
päev lõpetatakse lõkketule valgel
ansamblimuusika saatel tantsupoognaid võttes või lihtsalt head
muusikat kuulates. Esinejaks on
palutud ansambel Lõõtsavägilased, kelle repertuaar on mitmekülgne ja sobib igale eale. Peo
ettevalmistamise käigus jagavad
vanemaealised noortele edasi
oma teadmisi ja mälestusi küla
ajaloost ja põnevatest lugudest
ja värvikatest persoonidest. Kuigi
need lood kipuvad korduma, siis
alati on neid ikka jälle tore meelde tuletada. Viie aastaga saavad
eelmisel korral osalenud lastest
juba noorukid, külla on tulnud
elama uusi elanikke, kellele need
lood on uued ja huvitavad. Kahjuks on ka vahepeal palju inimesi
mujale kolinud, kes lähemale,
kes kaugemale. See päev on aga

kõigile, et tulla tagasi koju oma
juurte juurde. Võtta aeg maha,
kohtuda sugulaste ja vanade
sõpradega ning sõlmida uusi
tutvusi. Nii mõnedki esimesel
külapäeval osalenud lapsed tulevad seekordsele pidupäevale
näpu otsas juba oma lapsed. Nii
jaanipäevale kui ka külapäevale
on oodatud kõik meie küla käekäiku ja tegemisi oluliseks pidavad inimesed lähedalt ja kaugelt.
Kõik koosolemised, sündmused ja ettevõtmised on saanud
teoks tänu Tammispää külaelanike töökusele, koostööle ja
abivalmidusele. Aktiivseid MTÜ
liikmeid on paarkümmend, koostööd teeb aga meeleldi pea kogu
küla. Oleme tänulikud endisele
Lohusuu vallavalitusele ja Mustvee vallale, kes meie ettevõtmisi
on toetanud. Tänavu esitasime
Kohaliku Omaalgatuse programmi projektitaotluse „Koostöö
ja traditsioonid tugevdavad
kogukonda, Tammispää küla
esmamainimise 420. aastapäev”
ja meie rõõmuks positiivne rahastamisotsus tuligi. Tänu KOPi
toetusele saab külapäev olema
just selline, nagu soovisime.
Suured tänud ka ettevõtjatele
ja toetajatele, kes on meid igakülgselt aidanud. Kõige suurem
tänu muidugi nendele tammispäälastele, kes alati aitavad eestvedajaid nõu ja jõuga ja on nõus
kõigis hulludes ja vähem hulludes ettevõtmistes kaasa lööma.
Te olete ägedad! Kohtumiseni!
Tammispää küla külapäeva
projekt on rahastatud „Kohaliku
Omaalgatuse Programmi” vahenditest.

Meie tegemistega saate olla
kursis: mustvee.saalihoki.eu

SIRLE TOMSON
Vabatahtlik

Mustvee noortekeskuse Lohusuu
noortetoa tegemised mais
3. mail said meie noored osa
Rõngus läbi viidud noorpäästjate
võistlustelt, esialgu olime vaatleja
rollis, kuid plaan on ka kunagi osa
võtta, meilt võtsid osa kolm noort,
Liselle, Maili ja Matthias.
6.–10. maini oli Euroopa noortenädal ja meie võtsime ka sellest osa ja korraldasime 6. mail
QR-koodidega aardejahi, noored
võtsid aktiivselt osa ja parimaid
ka autasustati.
17. mail oli meie noortel suurepärane võimalus tutvust teha Felixi
konservitehase tegemistega ja tutvuda Põltsamaa noortekeskusega.
17.–19. maini võttis meil Laura
osa Viljandis toimunud „Kunstikompotist”, mis oli minu jaoks
esmane kogemus ja väga sügava
tunde jätnud üritus. Kui võimalus
siis mina isiklikult külastaksin ka
järgmisel aastal.

24.–31. maini toimus noortetoas õhuhoki turnee, tänu PICUP Britile ja ANKile sai soetatud
noortetuppa õhuhokilaud ja ka
proovisime toituda tervislikult
väikeste snäkkidega ja erinevate

smuutidega. Turnee lõppes lastekaitsepäeval karikate üle andmisega, esimese koha sai Artjom,
teise Arina ja kolmanda koha sai
Reelika.
25. mail külastasime Kebeli talu,

Hea Mustvee valla elanik!
Kui sul on soov saata laulupeotuld
meie vallas,
siis registreeru 20. juuniks tel. 5565 0811.

kus noored said proovida, kuidas
on päriselt koostööd teha ja kui
teistega ei arvesta, siis asjad ja
koostöö ei toimi. Esialgu tundus
küll jube nutune, sest tõesti ei
suudetud teineteist kuulata ja
teistega arvestada, kuid kui hakkasid kuulama, siis töö läks ka juba
libedamalt.
31. mail pidasime lastekaitsepäeva grilli/salatiga, asfaldi
joonistustega, väiksemad said
batuudil hüpata.
2.–5. juunini olid meil külas
Mäetaguse noored „Noortekohtumised” raames „Väärtuskasvatus
läbi mängu”, taaskohtumine rõõmustas noori ja pikemalt sellest
järgmisel korral.
Mustvee valla noortekeskuse
Lohusuu noortetuba
KAIdI FoRosToVETs

Jalgrattaga turvaliselt suvele vastu
Kevadised tuuled ja päikesesilm
meelitavad aina enam kaherattalisi meie teedele. Kindlasti tasub
aga enne sadulasse hüppamist
sõiduvahendi tehniline seisukord
üle vaadata, sest tagate nii enda
kui ka teiste liiklejate ohutuse.
Jalgratta puhul on oluline esmalt kontrollida, kas selle pidurid on endiselt töökorras ja kas
signaalkell ikka samasugust häält
teeb nagu sügisel talvepuhkusele
minnes. seejärel tasub kontrollida, kas jalgratas on kaasliiklejatele
nähtav. Ratas peab varustatud
olema helkuritega – valge helkur
ees ja punane taga ning vähemalt
ühel rattal peab olema ka külje
pealt vaadatuna nähtavad valge või kollane helkur. Hämaras
või pimedal ajal ning ka halva
nähtavuse korral peavad rattal
põlema tuled ja ikka samamoodi
– valge ees ja punane taga. Et ka
ise märkamatuks mitte jääda, on
mõistlik ise samuti sõites kanda
ohutusvesti või helkurmaterjaliga
varustatud erksavärvilist riietust.
Lisaks on oluline teada, et sõiduteel tohib iseseisvalt pedaale
tallata see, kel vanust vähemalt
kümne aasta jagu. Kui laps on
10–15-aastane, peab tal sõiduteel
rattaga sõitmiseks olema kaasas

jalgratta juhiluba, mis tunnistab,
et laps on läbinud ohutute sõiduvõtete koolituse, oskab teiste
sõiduvahendite vahel ohutult
toime tulla ning teab vältida riske,
mis tema tervist või elu võiksid
kahjustada. Kui rattasõidul on
kaasas lapse esindaja või tema
nõusolekul teine täiskasvanu, võib
tema vahetu järelevalve all sõiduteel jalgratast pedaalida see, kel
vanust vähemalt kaheksa aastat.
Turvalise liikluskäitumise lahutamatuks osaks jalgratturi jaoks
on kahtlemata ka kiivri kandmine.
Alla 16-aastase lapse jaoks on
kiivri kandmine kohustuslik ja
kiivrit peab kandma nii juht kui ka
sõitja. Nõue kanda kiivrit kehtib
nii sõiduteel, jalgrattateel kui ka
kõnniteel jalgratast juhtivatele
lastele, samuti peab sobiv kiiver
olema näiteks jalgrattaistmel või
-haagises sõidutatavatel väikelastel. Ehkki täiskasvanute jaoks ei
ole kiivri kandmine kohustuslik,
soovitab politsei seda ikkagi teha,
sest lisaks enda turvalisuse tagamisele on see heaks eeskujuks ka
lastele, kes kiivrit vahel tüütuks
kohustuseks pidada võivad.
Lisaks ohutusvarustusele on
tähtis, et lapsele jalgratast soetades valitaks just temale õiges mõõ-

dus sõiduvahend. samuti tasub
hoolega hinnata ja harjutada lapse
sõiduosavust. Liikluses toimetulemiseks jääb väheks, kui laps
rattal püsib ja kõiki liiklusmärke
tunneb. osavus saavutatakse ikka
harjutamisega. Kontrollige, kas
laps suudab rattaga õigel ajal ja
õiges kohas pidurdada, ootamatuste korral ühe käega juhtrauast
kinni hoida.
Kohtades, kus jalakäijale või
jalgratturile liiklemiseks ettenähtud tee lõikub sõiduteega,
kaasnevad jalgrattaga sõitvale
lapsele kõige suuremad ohud: ei
panda tähele sõidukite eesõigust
ja seetõttu ei arvestata sellega või
kui sõites kuulatakse kõrvaklappi-

dest muusikat, ei pruugita tähele
panna selja tagant lähenevat või
pööret sooritavat sõidukit. Rõhutage kindlasti lastele üle seegi,
et kõige ohutum on jalgrattaga
sõiduteed ületada siis, kui seda
lükatakse käe kõrval.
Et aga sõidurõõm ei lakkaks,
tuleks oma kaherattalist sõpra
kaitsta ka kurjade kavatsustega
pikanäpumeeste eest. Hea abivahend on siinkohal tugev lukk,
mille peale ei hakka ühedki tangid või kangid. Veelgi parem, kui
öiseks ajaks panna ratas keldrisse
luku taha, et siis järgmisel päeval
taas sõitu asuda.
ANdRUs VäITs,
piirkonnapolitseinik

Еще важно знать, что на проезжей части самостоятельно нажимать на педали может ребенок
от десяти лет. Если ребенку 10-15
лет, то для езды на проезжей части у него с собой должны быть
права на велосипед, которые подтверждают, что ребенок прошел
обучение безопасным приемам
вождения, способен безопасно
справиться с другими транспортными средствами и знает,
как избежать рисков, которые
могут навредить его здоровью
или жизни. Если при езде на
велосипеде присутствует представитель ребенка или, с его согласия, другой взрослый, то под
его непосредственным надзором
на проезжей части может ехать
ребенок, начиная с восьми лет.
Неотъемлемой частью безопасного поведения велосипедиста на дороге, безусловно,
является ношение шлема. Для
ребенка моложе 16 лет шлем
является обязательным, и шлем
должны носить и водитель, и пассажир. Требование носить шлем
действует для детей за рулем
велосипеда и на проезжей части
дороги, и велосипедной дорожке,

Buss väljub 24. juunil kell 16.00
Mustvee kultuurikeskuse eest.

Prügi tuleb sorteerida õigesti
HEAD MUSTVEE VALLA ELANIKUD!
Oleme kohustatud JÄÄTMEID sorteerima, kuid me peame seda
tegema õigesti.
Mustvee Vallavalitsus on korduvalt seisnud silmitsi kaebustega,
et avalikud paberi- ja pakendikonteinerid on pilgeni täis. Osa
jäätmeist vedeleb kottides või lahtisena konteineri kõrval.
Lähemal vaatlusel oleme välja selgitanud, et konteinerid sisaldavad
jäätmeid, mida seal olla ei tohiks. Tuletame siinkohal meelde, et
mida tohib ja mida ei tohi paberi- ja pakendikonteineritesse panna.

PABER ja PAPP

• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja
paljunduspaber, joonistus- ja kirjutuspaber;
• pappkastid ja -karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid ja muu
mittemäärdunud paber või papp.
NB! Ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp,
kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaber ning
muud toiduainete pakendid.

PAKENDID

• klaaspakendid, nagu valgest või värvilisest klaasist pudelid
ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
• metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned
ja korgid, konservpakendid;
• plastpakendid nagu kile, plastnõud ja -karbid, jogurti ja
võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning
hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
• joogikartong, nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid
ja muud puhtad kartongipakendid.
NB! Ei sobi lehtklaas, valgustuspirnid, kummist tooted ega
mänguasjad. Pakendikonteinerisse ei tohi panna olmejäätmeid,
ohtlikke jäätmeid ega muid sinna sobimatuid jäätmeid!
Mustvee linnas ei ole hetkel eraldi konteinereid paberi- ja
kartongpakendi tarbeks kuid on olemas konteinerid sega- ning
klaaspakenditele.
Avinurme, Kääpa ja Voore piirkondades on võimalik ära anda
liigiti sorteeritud paberi- ja kartongijäätmeid, klaaspakendeid ning
segapakendeid ning samuti on võimalik eelsorteeritud jäätmete üle
andmine ka Torma prügilasse.
Täpsem info pakendijäätmete konteinerite asukohtade kohta on
saadaval Mustvee valla kodulehel keskkonna alateema all.
Tähelepanu: Palun tooge pakendijäätmed konteinerisse tühjalt,
puhtalt ja kokkupressitult.
Suuregabariidilisi jäätmeid (mööbel, elektroonika, olmemasinad,
santehnika) ja ohtlikke jäätmeid EI TOHI panna prügikastide juurde,
vaid tuleb viia jäätmejaama.
Palun mitte panna prügikotte, pappkaste vm prügikastide kõrvale,
vaid panna õigesse konteinerisse!
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

На велосипеде – безопасно навстречу лету
Весенние ветры и солнце выманивают на наши дороги все
больше двухколесных средств
передвижения. Но, перед тем, как
вскочить в седло, обязательно
следует проверить техническое
состояния транспортного средства, тем вы обеспечите безопасность и вас самих и других
участников движения.
У велосипеда прежде всего
следует проверить, исправны ли
по-прежнему тормоза, и звучит
ли так же, как перед зимним отпуском, велосипедный звонок.
Затем нужно проверить, виден
ли велосипед другим участникам
движения. Велосипед должен
быть оснащен светоотражателями – белый светоотражатель
спереди и красный сзади, хотя
бы на одном колесе при взгляде
сбоку должен быть виден белый
или желтый светоотражатель. В
сумерках или темное время на
велосипеде должны гореть огни,
всё так же – белый спереди, а
красный сзади. Чтобы быть заметным самому, разумно носить
жилет безопасности или яркую
одежду со светоотражательным
материалом.
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и тротуаре. Подходящий шлем
должен быть также, например,
на маленьких детях, которых
перевозят на сиденьях или в
специальных прицепах. Хотя
для взрослых ношение шлема не
является обязательным, полиция
все же рекомендует это делать,
потому что кроме обеспечения
собственной безопасности это
еще служит и хорошим примером
для детей, которые иногда могут
считать шлем нудной обязанностью.
Кроме снаряжения безопасности важно, чтобы при покупке велосипеда ребенку было
выбрано транспортное средство
подходящего именно ему размера. Следует также тщательно
оценить навыки езды ребенка
и их тренировать. Чтобы справиться в движении, недостаточно
того, что ребенок не валится с
велосипеда и знает все знаки
движения. Ловкость достигается
все же тренировками. Проверьте,
может ли ребенок на велосипеде
вовремя и в правильном месте
притормозить, при неожиданностях держать руль велосипеда
одной рукой.

В местах пересечения дороги,
предусмотренной для движения
пешеходов или велосипедистов, с проезжей частью дороги,
встречаются самые большие
опасности для ребенка на велосипеде: не обращается внимание
на преимущества транспортных
средств, а поэтому это не учитывается, или, если при езде
слушают музыку в наушниках,
не обращают внимание на машину, приближающуюся сзади
или совершающую поворот.
Обязательно подчеркните детям,
что самый безопасный способ
перехода дороги на велосипеде
– вести велосипед рядом.
Чтобы не перестать наслаждаться ездой, нужно своего двухколесного друга также защищать
от воришек с недобрыми намерениями. Хорошим подспорьем
в этом послужит крепкий замок,
с которым не справятся никакие
кусачки или ломы. А еще лучше
запирать велосипед на ночь в
подвале, чтобы на следующий
день вновь поехать.
АНДрУС ВяйТС,
окружной полицейский
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Mustvee sadama lõunamuuli
detailplaneeringu kehtestamine

Teatame, et Mustvee vallavalitsuse 30.05.2019 korraldusega nr
317 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Mustvee sadama
lõunamuuli detailplaneering.
Planeeringuala (ligikaudu 5,9 ha) paikneb Jõgeva maakonnas,
Mustvee vallas, Mustvee linnas, Mustvee jõe lõunakaldal. Põhjas
piirneb planeeringuala Pihkva tn 2u kinnistuga (48501:004:0032,
50% ärimaa ja 50% tootmismaa), millel asub sadamakai. Lõunas on
planeeringuala piirinaabriteks Pihkva tn 2a (48501:008:0290, 100%
elamumaa) hoonestatud kinnistu, Pihkva tn 2c (48501:008:0018,
100% riigikaitsemaa) hoonestatud kinnistu, Mustvee ranna-ala V2
(48501:001:0085, 100% üldkasutatav maa) hoonestamata kinnistu
ning Peipsi järv. Idas piirneb planeeringuala täielikult Peipsi järvega
ning läänes külgneb riigi kõrvalmaanteega nr 13114 Kalma-Mustvee
(48501:009:0046, 100% transpordimaa).
Detailplaneering hõlmab Pihkva tn 2d, Pihkva tn 2e, Pihkva tn
2f, Pihkva tn 2g, Pihkva tn 2h, Pihkva tn 2j, Pihkva tn 2k, Pihkva tn
2m, Pihkva tn 2n, Pihkva tn 2p, Pihkva tn 2q, Pihkva tn 2r, Pihkva
tn 2s kinnistuid. Detailplaneeringuga on muudetud olemasolevate
katastriüksuste piire.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Mustvee sadama
lõunamuuli alale kaide ja slipi kavandamine, paadihaagiste hoiuala
ning sõiduautode parkla rajamine, jõe paremkalda (lõunapoolse)
kaitsemuuli korrastamine, s.h veealuse osa taastamine, tuletõrjeveevõtu
koha, veesõiduki tankla ning kraana platvormi rajamine.
Arvestades planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimusi
ja maakasutust, kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei
avalda olemasolevatele kinnistutele detailplaneeringu kohane maade
sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju.
Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle
ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav
tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

Mustvee Valla esimesed suvepäevad
toimuvad 4. augustil Kääpal
Kavas erinevad lõbusad ja tiba tõsisemad jõukatsumised.
Võistlema on oodatud igast valla piirkonnast 5-liikmelised võistkonnad.
Soovitame igast piirkonnast välja panna võimalikult palju võistkondi. Võistkonda võivad kuuluda nii noored kui ka vanad, enamus
alasid on jõukohased kõigile. Peetakse ka võistkondlikku arvestust
meie valla viie piirkonna vahel. Võitja piirkond saab aastaks enda valdusse selleks spetsiaalselt valmistatud taiese, mis saab rändauhinnaks
ja mida saab siis aasta jooksul uhkelt eksponeerida
Osavõtumaksu pole, vaja on kaasa võtta rõõmus meel ja on suurepärane võimalus veeta mõnus aktiivne päev oma valla rahvaga.
Ainsa sportliku alana on kavas valla meistrivõistlused tänavakorvpallis: meestele, naistele ja noortele (vanuseklass veel selgub).
Täpsem info peagi meie Facebooki lehel, valla kodulehel, Spordikeskuse kodulehel jne.
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Мусор нужно сортировать правильно
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛОСТИ МУСТВЕЭ!
Волостная управа Муствеэ не раз сталкивалась с жалобами, что
общественные контейнеры бумаги и картона забиты до отказа. Часть
отходов валяется в пакетах или просто у контейнеров.
При ближайшем рассмотрении мы выяснили, что в контейнерах
содержатся отходы, которые не должны были бы там находиться.
Напоминаем, что можно, а что нельзя выбрасывать в контейнеры
для бумаги и картона.
БУМАГА И КАРТОН
• газеты, журналы, каталоги, рекламные материалы;
• старые книги, рабочие тетради, любая другая печатная и множительная бумага, бумага для рисования и письма;
• картонные ящики и коробки, гофрированный картон, крафтбумага, бумажные мешки и другая не грязная бумага или картон.
NB! Не подходят грязная, промокшая или мокрая бумага, или
картон, копировальная бумага, наклейки, скотч, конфетные обертки
и другие упаковки пищевых продуктов.
УПАКОВКИ
• стеклянные упаковки, например, бутылки и банки из белого и
цветного стекла, а также другие чистые стеклянные упаковки;
• металлические и алюминиевые упаковки, крышки и пробки
пищевой и питьевой упаковки, упаковки консервов;
• пластиковые упаковки, как пленка, пластиковая посуда и коробки, стаканчики из-под йогурта и масла, бутылки из-под масел,
кетчупа и майонеза, упаковки товаров косметики и ухода и другие
чистые пластиковые упаковки;
• питьевые картонки, как картонные упаковки из-под молока,
сока, вина и другие чистые картонные упаковки.
NB! Не подходят листовое стекло, лампочки освещения, резиновые изделия и игрушки. В контейнеры упаковок нельзя класть бытовые отходы, опасные отходы и другие не подходящие туда отходы!
В настоящие момент в городе Муствеэ нет отдельных контейнеров под бумажные и картонные упаковки, но есть контейнеры для
смешанных и стеклянных отходов. В районах Авинурме, Кяэпа и
Вооре можно сдавать отсортированные по видам отходы из бумаги
и картона, стекла и смешанные упаковки, сдавать предварительно
отсортированные отходы можно также на свалку Торма.
Более подробную информацию о местах расположения контейнеров можно найти на сайте волости Муствеэ, в подтеме “Окружающая среда”.
Внимание! Отходы упаковок просим приносить в контейнеры
пустыми, чистыми и спрессованными.
Крупногабаритные отходы (мебель, электроника, бытовые машины, сантехника) и опасные отходы НЕЛЬЗЯ складывать около
мусорных ящиков, их следует отнести на станции отходов.
Просим мешки с мусором, картонные коробки и пр. у мусорных
ящиков не складывать, а класть их в правильный контейнер!
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Kala tn 31 katastriüksuse
detailplaneeringu avalik väljapanek
28.06.–12.07.2019 on Mustvee vallavalitsuse majandusosakonnas
(Narva tn 16, Mustvee linn) ja Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn
1, Lohusuu alevik) tööaegadel avalikul väljapanekul Kala tn 31
katastriüksuse detailplaneering. Planeeringuga saab tutvuda ka
Mustvee valla veebilehel https://mustveevald.kovtp.ee/.
Mustvee vallavalitsuse 30.05.2019 korraldusega nr 320 vastu võetud
detailplaneeringuga määratakse Lohusuu alevikus asuvale 4012 m²
suurusele hoonestamata maaüksusele ehitusõigus kuni 300 m² suuruse
üksikelamu ja kuni 3 kõrvalhoone rajamiseks. Detailplaneering on
kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ja selle elluviimisel olulisi mõjusid
ette näha ei ole.
Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta saab avaliku
väljapaneku ajal esitada Mustvee vallavalitsusele aadressil Tartu tn
28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond või info@mustvee.ee

VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 29. mail
Osales 20 volikogu liiget
• Kinnitati Mustvee vallavolikogu 24.08.2018 määruse nr 23
„Mustvee valla finantsjuhtimise
kord“ muutmine
• Mustvee vallavolikogu
24.01.2018 otsuse nr 1 „Maa
riigiomandisse jätmiseks nõusoleku andmine, maaüksusele
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine“ muutmine
• Kinnitati raielubade väljastamise kord
• Anti nõusolek Torma piirkonna
külade piiride muutmise algatamiseks
• Otsustati tagastatava toetuse
andmine SA Mustvee Tervis
tervisekeskuse ehitusarvete
tasumiseks
• Anti nõusolek vara tasuta kasutusse andmiseks – Piilsi koolimaja Piilsi Küla Seltsile
• Mustvee valla teehoiukava kinnitamine jäeti kinnitamata
• Kinnitati vallavalitsusele ülesande andmine – vaadata üle
Mustvee vallavalitsuse struktuur
ja tööülesannete jaotus valdkondade ning spetsialistide vahel.
Vallavalitsusel esitada ettepanekud juhtimisstruktuuri korrastamiseks Mustvee vallavalitsuses
ja hallatavates asutustes.
• Nõusoleku andmine vara tasuta
kasutusse andmiseks – Kalma
külaplats MTÜ-le Kalma Külaselts
• Komisjonide infos andsid ülevaate hariduskomisjoni esimees
Anne Paas, kultuurikomisjoni esimees Laidi Zalekešina,
sotsiaalkomisjoni aseesimees
Ljudmilla Smirnova, majandus-

komisjoni esimees Aivar Anijago, arengu- ja eelarvekomisjoni
esimees Hannes Soosaar, revisjonikomisoni esimees Arlo
Säälik. Räägiti käesoleval aastal
läbiviidud komisjonide koosolekutest, päevakorras olnud
teemadest, millistele seisukohtadele on jõutud, komisjonide
protokollimisest, komisjonide
töö kohta info edastamisest
• Vallavalitsuse infos andis Märt
Kraft ülevaate vallavalitsuses
toimuvast. Sõna võtsid veel
Aive Tamm, Aare Uleksin, Heli
Viiberg, Kaire Kivi
Järgmine volikogu istung 26.
juunil
Vallavalitsuses 2. mail
• Otsustati koduhooldusteenuse
määramine
• Määrati hooldaja ja hooldajatoetus
• Väljastati ehitusluba Tiheda
külas Sõpruse tn 86 olemasoleva
hoone 1. korruse ruumidesse
muuseumiruumide ehitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Vilusi külas Salu kinnistule üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks
• Otsustati maa riigi omandisse
jätmiseks arvamuse andmine,
maaüksustele koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
• Hanke „Heakorratööd Avinurme
piirkonna haljasaladel” tulemuste kinnitamine
• Otsustati hanke korraldamine
Lohusuu Kooli vundamendi
remonttöödeks
• Vallavara kasutusse andmine
OÜ-le Lummus paigaldada suveperioodiks munitsipaalmaale

Tartu tn 3 toidumüügi haagis.
• Otsustati jäätmevaldaja tähtajaline vabastamine korraldatud
jäätmeveost
• Anti nõusolek puude mahavõtmiseks
• Anti nõusolek Eestimaa Looduse
Fondile talgute korraldamiseks
• Algatati Mustvee Kooli arengukava koostamine
• Kinnitati Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi teenistusliku
järelevalve õiend
Vallavalitsuses 9. mail
• Otsustati raieloa andmisest
keeldumine
• Otsustati korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine
• Otsustati kinnisasjaga liitmiseks
sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamine
• Konkursikomisjonide moodustamine – Kaunis Kodu komisjon ja
Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori valimiseks
• Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori vabaneva
ametikoha täitmiseks konkursi
korraldamine
• Otsustati huvitegevuse kuluhüvitiste määramine
• Otsustati puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
• Otsustati alla riigihanke piirmäära jääva hanke korraldamine Mustvee linna Tähe ja Pargi
tänava katte säilitusremont lõik
Tartu tänav - Raudtee tänav“
• Otsustati munitsipaaleluruumide üürile andmine
• Otsustati vältimatu abi toetuse
maksmine
• Otsustati hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

• Otsustati lapsehoiuteenuse rahastamine
• Otsustati munitsipaaleluruumi
üürilepingu pikendamine
• Kinnitati Lohusuu Kooli põhimäärus
Vallavalitsuses 16. mail
• Otsustati tasulise koduteenuse
lõpetamine
• Anti nõusolek elektrivõrgu väljaehitamiseks
• Anti nõusolekud katastriüksuste
jagamiseks
• Anti nõusolek katastriüksuste
piiride ja pindalade muutmiseks
• Anti nõusolek maaüksuste koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine ning arvamuse
andmine maa riigi omandisse
jätmise kohta
• Otsustati ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja
arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse
kohta
• Otsustati raielubade väljastamise kord esitada volikogule
vastuvõtmiseks
• Otsustati korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine
• Anti nõusolek puude mahavõtmiseks
• Otsustati avatud riigihanke korraldamine soojusenergia ostuks
riigihangete e-keskkonnas avatud menetlusega rahvusvahelist
piirmäära ületav riigihange
,,Mustvee valla asutuste varustamine soojusenergiaga perioodil
2019–2031“
• Otsustati Mustvee valla teedel
koormuspiirangu lõpetamine
• Otsustati SA Voore Aktiviseerimiskeskus nõukogu liikme

tagasiastumine ja uue nõukogu
liikme kinnitamine
• Otsustati Mustvee vallavolikogu 24.08.2018 määruse nr 23
„Mustvee valla finantsjuhtimise
kord“ muutmine esitada volikogule vastuvõtmiseks
• Kinnitati Mustvee valla 2019.
aasta alaeelarved
• Kinnitati kriisikomisjoni koosseis
Vallavalitsuses 23. mail
• Otsustati tasulise koduteenuse
osutamine
• Anti luba ilutulestiku korraldamiseks
• Mustvee vallavolikogu
24.01.2018 otsuse nr 1 „Maa
riigi omandisse jätmiseks
nõusoleku andmine, maaüksustele koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine”
muutmine – volikogu otsuse
eelnõu
• Otsustati korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamised
• Anti nõusolek puude raieks
• Anti nõusolek puu mahavõtmiseks
• Otsustati hoonestusõiguse seadmise menetluse lõpetamine ja
tähtaja määramine lagunenud
ehitiste kõrvaldamiseks
• Otsustati Mustvee vallavalitsuse
28.02.2019 korralduse nr 122
muutmine
• Otsustati nõusoleku andmine
Kalma külaplatsi tasuta kasutusse andmiseks MTÜ-le Kalma
Külaselts
• Otsustati nõusoleku andmine
Piilsi koolihoone tasuta kasutusse andmiseks Piilsi Küla Seltsile
volikogule kinnitamiseks

• Otsustati esitada Mustvee valla
teehoiukava kinnitamine volikogule vastuvõtmiseks
• Otsustai hinnapakkumuse kinnitamine Lohusuu Kooli elektritöödeks
• Otsustati piiride muutmise algatamisega nõustumine esitada
volikogule vastuvõtmiseks
• Otsustati bilansiväliste varade
mahakandmine
• Otsustati kütteperioodi lõpetamine
• Otsustati SA Mustvee Tervis
tagastatava abi andmine volikogule kinnitamiseks
• Ajutise komisjoni moodustamine – volikogu otsuse eelnõu
Vallavalitsuses 30. mail
• Otsustati hooldamise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
• Otsustati pärimismenetluse
algatamine
• Otsustati korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamised
• Anti nõusolek puude mahavõtmiseks
• Otsustati Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu kehtestamine
• Anti nõusolek katastriüksuse
jagamiseks
• Otsustati katastriüksusele sihtotstarbe määramine
• Otsustati detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Lohusuu
alevik Kala tn 31 katastriüksusel
• Otsustati Mustvee Õpilasmaleva
korraldamine 2019. aastal
• Otsustati reservfondist raha
eraldamine
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JUUBELIKÜLADE RATTARETK 2019
Aeg: pühapäeval, 14. juulil 2019
Algus: ULVI rahvamaja esine plats, registreerimine kell 10.30–11.00
Lõunapaus: VADI külaplats, supisöömine 14.15–14.45
Lõpp: KALMA külaplats, supisöömine, lõpetamine 17.25–18.00
Distantsid ja ajakava:
11.00 Ulvi rahvamaja – 11.15 Adraku külaplats 3 km
11.30 Adraku külaplats – 12.05 Laekannu külaplats 6,9 km
12.20 Laekannu külaplats – 13.00 Avinurme muuseumrong 7,9 km
13.15 Avinurme muuseumrong – 13.35 Maetsma külaplats 4,1 km
13.50 Maetsma külaplats – 14.15 Vadi koolimaja/külaplats 5 km
14.15–14.45 Supisöömine
14.45 Vadi koolimaja – 15.10 Kärasi Kubjara talu 5,4 km
15.25 Kärasi Kubjara talu – 15.35 Piilsi koolimaja 2 km
15.50 Piilsi koolimaja – 16.50 Tammispää külaplats 10,6 km
17.05 Tammispää külaplats –17.25 Kalma külaplats 3,1km
17.25–18.00 Supisöömine. Lõpetamine.
Rattaretk kulgeb Jõgeva maakonna Mustvee valla põhjapoolses
osas endise Avinurme riigimõisa maadel. Retke kogupikkus on 48
km. Matka jooksul läbitakse 10 külakeskust/külaplatsi. Matkale
liituda ja matka lõpetada saab igas peatuspunktis. Kõik saavad
osalemise eest uued templid Mustvee valla matkapassi ja auhinnad
antakse neile, kes osalevad kolmandat korda matkal. Uutele
matkasarjas osalejatele antakse matkapassid. Enamus retkest on
rattaga väga hästi läbitav: 3/5 asfalttee, umbes 1/5 kruusateed ja
umbes 1/5 metsateed, millest 1 km ulatuses on paroodaga kaetud
(Piilsi Tammispää vahel).
MATKATA VÕIB KA JALGSI, sellisel juhul koostab matkaja oma
marsruudi ise ja otsustab, millisesse külakeskusesse ta soovib jõuda
– jälgima peaks kellaaegasid, kuhu jalgratta grupp parasjagu liigub,
et matkapassi tempel saada.
NB! Jälgige, et teil oleks nõuetele vastav jalgratta ja ratturi varustus.
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Rattaretkel
liigume ühes grupis, sest kasutame üldkasutatavaid maanteid koos
saateautoga, seega koos on turvalisem liikuda. Matkal rikki läinud
ratta tõttu retk pooleli ei jää: rattale ja ratturile pakutakse küüti
tehnilise abi bussis. Kaasa Mustvee valla matkapass, veepudel, riietus
vastavalt ilmastikule.
Peakorraldaja: Piilsi Küla Selts,
Täiendav info Ivar Ilves 5164390, Piret Haav 53313007
Koostööpartnerid: Avinurme Kultuurikeskus, Avinurme
Külavanemate Koda, Avinurme Pritsimeeste selts
Matkajaid võõrustavad: Ulvi Naiste Ühendus, Adraku Külaselts,
Laekannu Küla Selts, Maetsma Küla Selts, Vadi Küla MuusikaLauluselts Metsakaja, Piilsi Küla Selts, Lohusuu Rannakultuuri Selts,
Tammispää Külaselts, Kalma Külaselts
Köögitoimkond:
koduse leiva küpsetaja Tamme-Kopra
Talu FIE,
koduse supi keetjad
Vadi küla kokad ja
Kalma Õige Koht
Ootame osalejaid
üle Eesti!
Piilsi Küla Selts

SUVEÜRITUSED MUSTVEE VALLAS

JAANIPEOD MUSTVEE VALLAS
21. juuni kell 19.00
21. juuni kell 19.00
23. juuni kell 18.00
23. juuni kell 21.30
24. juuni kell 20.00
24. juunil kell 18.00
6. juuli kell 20.00
6. juuli kell 20.00

Jaanipidu Voore pargis, Mait Maltis
Jaaniõhtu Tammispää külaplatsil,
ansambel Teine Mees
Jaanituli Kasepää laululaval,
ansambel Irena ja Ivar Hansen
Jaanipidu Avinurme staadionil,
ansambel Privil
Jaanisimman Mustvee
Kultuurikeskuse pargis, ansambel
Nedsaja Küla Bänd
Jaanituli Kääpal, ansambel
Pisikeste pillide punt
Jaanipidu vana kalendri järgi Mustvee
Kultuurikeskuse pargis,
ansambel „Everest“
Rahvapidu Ivan-Den, ansambel Epataž

21. juuni
23. juuni kell 9.00
24.–25. juuni
28. juuni kell 19.00
29. juuni kell 20.00
30. juuni kell 19.00
6. juuli kell 9.00
10. juuli
11. juuli
12. juuli
13. juuli
13. juuli kell 19.00
14. juuli
14. juuli
17. juuli
19.–20. juuli
20. juuli
20. juuli
20. juuli kell 15.00

20. juuli
21. juuli
27. juuli
28. juuli kell 19.00
3. august kell 12.00
3. august kell 14.00
3. august
4. august
10. august
10. august
6.–11. august
17. august kell 10.00
17. august kell 21.00
24. august
24.–25. august
31. august

Kasepää Rannapidu
Kasepää laululaval
Avinurme tünnilaat
Laulupeotuli Mustvee vallas
Peipsimaa Orelifestivali kontsert
Mustvee kirikus
Priiusepäeva laulupidu Kääpal
Peipsimaa Orelifestivali kontsert
Lohusuu kirikus
Kolme küla külapäev
Raja Vabaajakeskuse pargis
Peipsi Järve festival ja rahvapidu
„Peipsi folk“ Mustvees
Öökino Mustvees
Promenaadikontsert järve ääres
Suur suvelaat Mustvees
Õhtune kontsert Mustvees
Sirguvere Külapäev
Juubelikülade rattaretk
Väikekülade kokkutulek Avinurmes
Peipsi Romantika Kasepää laululaval
Laekannu külapäev
Omedu Külapäev
Tammispää külaplatsil küla
esmamainimise 420. aastapäeva
tähistamine. Õhtune esineja
Lõõtsavägilased
Rääbisepidu Kasepää laululaval
Avatud Talude päev
erinevates piirkondades
Vadi küla kokkutulek
Teater „Igaühel neli nägu“
Mustvee laululaval
Võtikvere XX Raamatupidu
Võtikvere pargis
Kasepää külapäev Kasepää laululaval
Maetsma küla 420 esmamainimisest
Mustvee valla Suvepäevad
Laulupäev ja Kohvikute päev Kääpal
Adraku küla 420 esmamainimisest
Vaimuliku Muusika festival Mustvees
Kasepää Kala- ja Veefestival
Kontsert Shanon ja Alphaville
Külapäev – Piilsi küla 395 ja Kärasi
küla 420
teine „Peipsi Toidu Tänav 175 km“
Ulvi küla 335 esmamainimisest

Hea vallakodanik!
Mustvee kalmistul avaneb sageli vaatepilt, mida keegi meist ei
tahaks enda lähedaste viimses puhkepaigas näha. Kalmistujäätmete
jaoks ette nähtud konteiner ja selle ümbrus on täis inimeste koduseid
jäätmeid. Konteineris ja prügikottides on tegutsemas kassid-koerad
ja linnud, kes uudishimust jäätmeid laiali loobivad. Suurema tuulega
kandub prügi kalmistuaia serva ja isegi hauaplatsidele.
Kõikidel Mustvee valla elanikel on võimalus ja kohustus liituda
jäätmeveoga! Kui te tunnete, et koduse konteineri suurus ei vasta
teie jäätmetekke vajadustele, on alati võimalik see suurema vastu
vahetada. Enda isiklike jäätmete toomine selleks mitte ettenähtud
kohta on KEELATUD!
Puhtama ja parema kodu nimel,
Mustvee vallavalitsuse keskkonnaspetsialist JAANA SEPPER

Уважаемый житель волости!
На кладбище Муствеэ зачастую открывается картина, которую
никто из нас не хотел бы видеть в месте вечного упокоения своих
близких: контейнер, предусмотренный для кладбищенских отходов
и его окрестности полны бытовых отходов людей. В контейнере и
мусорных мешках хозяйничают кошки-собаки и птицы, которые
из любопытства разбрасывают отходы. При сильном ветре мусор
разносится к ограде кладбища и даже на участки.
Все жители волости Муствеэ могут и обязаны присоединиться к
вывозу отходов! Если вы видите, что размер домашнего контейнера
не отвечает вашим потребностям в части возникновения отходов, его
всегда можно поменять на больший. Приносить свои личные отходы
в непредусмотренные для этого места ЗАПРЕЩЕНО!
Во имя более чистого и комфортабельного дома,
специалист по окружающей среде волости Муствеэ
ЯАНА СЕППЕР

8

Mustvee Valla TEATAJA

Nr 6 (16) Juuni 2019
Lohusuu kooL
otsib alates 26. augustist töötajaid järgnevatele
ametikohtadele:

kooLide LÕPuPeod
musTvee vaLLas
Voore Põhikool

15. juuni kell 13.00

MustVee kool

keemia-fÜÜsika 0,42 ametikohta
muusikaÕPeTus 0,3 ametikohta
juhiaBi 0,5 ametikohta
huvijuhT 0,25 ametikohta
Vajalik on nii eesti kui vene keele oskus.
Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid esitada
28. juuniks 2019 ojakylli@gmail.com

20. juuni kell 17.00 Mustvee kultuurikeskuses

AVinurMe GüMnAAsiuM

9. klass – 20. juuni kell 15.00 Avinurme Kultuurikeskuses
12. klass – 20. juuni kell 18.00 Avinurme Kultuurikeskuses

lohusuu kool

21. juuni kell 16.00

PeiPsi GüMnAAsiuM
9. klass - 22. juuni kell 12.00 Mustvee Kultuurikeskuses
12. klass - 22. juuni kell 15.00 Mustvee Kultuurikeskuses

vi PeiPsimaa rahvusvaheLise
oreLifesTivaLi konTserdid meie vaLLas
28. juuni kell 19.00

musTvee kirik
Oreliduo Irina Lampén & Jaana
Jokimies (Kotka, Soome)

30. juuni kell 19.00

Lohusuu kirik
Elke Unt (Tartu)

Kontserdid on tasuta
Annetused kirikutele orelite heaks

Teostame majade värvimisT ja fassaadide
korrasTusT. Tel 5803 4010.

EELK Tartu praostkonna kamistutel
SurnuAiAPühAd 2019
23.
23.
24.
24.
24.
30.
4.

juuni kell 12.00 Kodavere kalmistu
juuni kell 12.00 Palamuse kalmistu
juuni kell 11.00 Mustvee kalmistu
juuni kell 12.00 Avinurme kalmistu
juuni kell 15.00 Lohusuu kalmistu
juuni kell 11.00 Torma kalmistu
august kell 12.00 Avinurme kalmistu

MÄLESTAME LAhKunud
VALLAKOdAniKKE
HELMUT AUN
EDGAR KITS
JAAK KUUS
NADEŽDA MASPANOVA
RENATE-MARIA
KOROMNOVA
SALME LEEBEN

17.07.1930 – 23.05.2019
17.08.1944 – 16.05.2019
07.06.1959 – 16.05.2019
21.03.1926 – 08.05.2019
17.08.1931 – 18.05.2019
13.11.1934 – 05.05.2019

METSAKAVADE KOOSTAMINE
Metsakavad SA Erametsakeskus toetuse hinnaga
10 € metsamaa ha (lisandub käibemaks)
Metsanduslikud ekspertiisid, hindamisaktid

Ajakohasta oma metsakava kohe ja soodsalt!
Tako OÜ, tegevusluba nr KME000024
tel 5697 0664 | info@metsamajandamiskava24.ee

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

