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VALLAVANEMA VEERG
Head Mustvee valla inimesed

Algatusrühm Peipsimaa muuseumi avapäeval 2. juulil (vasakult paremale): Terje Lill, Julia Guž, Katrin Rajamäe, A.
Sergin koos lapselapsega, Valentina Jazõkova, Veronika Kookmaa, Aleksandra Tšurkina ja Fjodor Maspanov.
fOtO: a. ZaHHarOV

Peipsimaa muuseum avab
ajaloole uksed
2. juulil avati Mustvee vallas
tiheda külas pidulikult Peipsimaa suurim muuseumikompleks – Peipsimaa muuseum.
Endises tiheda koolimajas toimunud Peipsimaa muuseumi
avamisüritusele kogunes palju
inimesi nii Mustvee vallast kui
ka tervest Eestist ja mujaltki.
Kasepää vanausukoguduse vaimulik a. Sergin koos
raja ja Kükita vanausukiriku
koorilauljatega õnnistas sisse
muuseumi ruumid ja pidas
jumalasulase Pimen Sofronovi
auks mälestusteenistuse. Viimase ikoonide koopiad on paigutatud muuseumitubadesse.
Mustvee vallavanem Märt
Kraft tänas sissejuhatavas
kõnes kõiki muuseumi heaks
panustanuid.
ta rõhutas, et investeeringud meie piirkonna ajaloo,
vaimu- ja materiaalse kultuuri
säilitamiseks on valla arengus
üks tähtsamaid ülesandeid.
Nüüd on võimalus tutvustada
meie kultuuripärandit kogu
maailmale.
Muuseumi loomise idee ei
sündinud kiirelt, selleni käis hulk
inimesi sammhaaval ära pika tee.
Veronika Kookmaa kogus

kaheksa aastat Peipsi kandile
iseloomulikke olmeesemeid,
koostas unikaalse samovaride
kollektsiooni ja pidas ikoonimaali kursuseid Gavriil frolovi
koolkonna meistrite näidiste
põhjal.
fjodor Maspanovi otsingud
ikoonimaalija Pimen Sofronovi
elu ja loomingu ainetel vältasid
kolm aastakümmet, mil ta kogus Sofronovile ja tema sugulastele kuuluvaid dokumente
ja esemeid.
Ideega säilitada kultuuripärand tulevastele põlvkondadele
tulid mitmel aastal korduvalt
välja kohalikud kultuuritegelased, nende seas tatjana Murnikova, Maria firsova, Niina
Heinla, Olimpiada Soosaar,
Zinaida Palk, Valentina Jazõkova ja paljud teisedki. Ning alles
eelmise aasta suvel vormus ühe
suure muuseumi rajamise idee
üksikasjalikuks tegevuskavaks.
Peipsimaa muuseumi loomise algatusrühma kuulusid
Veronika Kookmaa, fjodor
Maspanov, Valentina Jazõkova,
Katrin rajamäe, terje Lill, Julia
Guž ja veel mõned inimesed.
tekkis mulje, et nende inimeste eluteed ristusid ühes

väikeses punktis – muuseumi
loomises tiheda kunagisse
koolimajja.
Kõigevägevama tahtel leidis
samuti kõik muuseumiprojektiga seonduv mõistmist ja
toetust. Projekt kiideti heaks ja
seda toetasid Mustvee vallavalitsus ja Peipsiveere programm.
Projekti olid kaasatud kümned spetsialistid – Urmas Vasemägi (Sirje Projektbüroo
OÜ), ehitajad (Jõgeva Ehitus
OÜ), Mustvee vallavalitsuse
teenistujad, MtÜ Peipsi Koostöö Keskus, MtÜ Vanausulised,
MtÜ Peipsi Vene Kultuuriselts,
MtÜ Peipsirannik, kohalikud
elanikud aleksandr Kašnikov, anatoli Bõstrov, Zinaida
Klemm ja paljud teised.
Praegu on raske hinnata
eraldi igaühe panust, kuid
eriline tänu kuulub neile, kes
võrdlemisi lühikese ajaga tegid
selle teoks: kohalikud entusiastid Veronika Kookmaa ja fjodor
Maspanov, projektijuht Katrin
rajamäe, Kasepää teenuskeskuse haldusjuht Julia Guž,
kultuuritöötajad Valentina
Jazõkova, aleksandra tšurkina ja terje Lill. Nende panust
Peipsimaa kultuuri oskavad

vääriliselt hinnata kõik, kes
muuseumi külastavad.
Muuseumis on esindatud
temaatilised väljapanekud:
vanausuliste ja samovaride
muuseum, Peipsi järve eluslooduse muuseum ja tihedalt
(tihhotkast) pärit maailmakuulsa kunstniku-ikoonimaalija P. Sofronovi muuseum.
alates 3. juulist on muuseum
külastajatele avatud. teid
ootavad huvitavad materjalid
Peipsi vanausuliste kultuurist,
unikaalsed kollektsioonid,
traditsioonilised suupisted,
meened ja meie giidide kaasahaaravad jutustused.

Rohkem infot
leiate siit:
Sõpruse 86, tiheda küla.
Mustvee vald,
Jõgevamaa 49508
info@peipsimaamuuseum.ee
+3725374547
www.peipsimaamuuseum.ee
fjodor Maspanov

Kuuendal juulil oli mul suur au ja erakordne võimalus kanda
Mustvee valla lippu XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“
rongkäigus. Erakordsust lisas teadmine, et tegu oli Eesti laulu- ja
tantsupeo 150. juubeliaastaga. Küllap sai peost osa ka suur osa
Mustvee valla rahvast, osaledes esineja või pealtvaatajana peol
või jälgides pidu televiisorist. See suurejooneline ja südantliigutav
pidu jääb meile kauaks meelde.
tean hästi, kui palju pingutust ja lõputut pühendumist nõuab
peoks harjutamine ning kui tihe on konkurss, et peole pääseda.
Olen südamest tänulik kõigile meie valla inimestele, kes laulu- ja
tantsupeol osalesid. Need kollektiivid olid: avinurme Gümnaasiumi noortekoor, avinurme meeskoor, avinurme naiskoor, Mustvee
naiskoor Meeliko, avinurme poistekoor, Saare segakoor Serviti
ning avinurme puhkpilliorkester. tunnustan ja tänan teid kõiki!
Laenan siinkohal sõnu dirigent raul talmarilt, kes ütles nii: kollektiivijuht ja muusikaõpetaja on laulupeo liikumise absoluutselt
kõige tähtsamad tegelased. Peol oleks jäänud käimata, kui poleks
teid, meie kollektiivide juhid!
Urve tooming, Verner Mölder, Maris Laht ja Ülle Sakarias – teile
kuulub minu eriline tänu!
Peoks valmistumine tähendab ka palju korraldustööd, mis kipub jääma tähelepanuta. Soovin
lähinädalatel kohtuda korraldajatega, et öelda isiklikult neile
kõigile aitäh.
Kui juubelipidu on lõpuks läbi
saanud, villitantsitud varbad
paranenud ja kaare all kähedakslauldud kurk jälle laulda lubab,
saab tasapisi hakata järgmist
suurt pidu ootama.
aga ega ootamine pea pikk
olema, sest oma pisikesi küla või
suuremaid vallapidusid saame ka
vahepeal pidada – keskel häid ja
omasid!
Märt Kraft,
Jätkuvat tantsu- ja laululusti teile kõigile!
vallavanem
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Уважаемые жители волости
Муствеэ!
Шестого июля мне представилась большая честь и уникальная
возможность нести флаг волости Муствеэ в шествии XXVII Праздника песни и XX Праздника танца Моя любовь». Исключительность усиливало также сознание, что это год 150-летнего юбилея
праздников песни и танца Эстонии. Должно быть, в празднике
участвовали многие жители волости Муствеэ, были они участниками или зрителями, или следили за праздником по телевизору.
Этот грандиозный и трогательный праздник мы запомним надолго.
Я хорошо знаю, сколько усилий и бесконечной приверженности
требуют тренировки к празднику, каким плотным был конкурс на
праздник. От всего сердца благодарю всех жителей нашей волости,
участвовавших в Празднике песни и танца. Это были следующие
коллективы: молодежный хор гимназии Авинурме, мужской хор
Авинурме, женский хор Авинурме, женский хор Meeliko, хор
мальчиков Авинурме, смешанный хор Serviti и духовой оркестр
Авинурме. Я признателен вам всем и благодарю вас всех!
Хочу позаимствовать слова дирижера Рауля Талмара, который
сказал, что руководитель коллектива и учитель музыки – абсолютно важнейшие деятели певческого движения. На праздник мы бы
не попали, если бы не было вас, руководителей наших коллективов!
Урве Тооминг, Вернер Мёльдер, Марис Лахт и Юлле Сакариас –
вам я особенно признателен!
Подготовка к празднику означает также большую организационную работу, на которую зачастую не обращают внимания.
В ближайшие недели я намерен встретиться с организаторами,
чтобы лично поблагодарить их всех.
Когда юбилейный праздник, наконец прошел, натертые в танце
мозоли на пальцах ног вылечены, а горло, охрипшее от пения
под дугой Певческого поля, опять позволяет петь, можно начать
ждать новый большой праздник. Но ждать не обязательно долго,
потому что свои небольшие деревенские праздники или волостные
праздники побольше мы можем провести и в промежутке – промеж своих!
Желаю вам всем продолжать испытывать радость от песни и
танца!
МЯРТ КРАФТ,
волостной старейшина

Omniva aitab: korrektse
postkasti spikker
Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski
tuleks aeg-ajalt jälgida, kas postkast
suudab „teenindada“ praeguseid,
hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti,
millest kõik ei vasta nõuetele ning
mis teevad kirjakandja töö raskeks,
kui mitte võimatuks.
Korrektsed postkastid teevad
kirjakandjate töö lihtsamaks ja
aitavad tellitud saadetistel Sinu
postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed
mõõtmed on 25x35x6 cm, kuid
soovituslik on kasutada märgatavalt
suurema mahutavusega postkaste.
Postkasti postitamiseks ette nähtud
ava minimaalsed mõõtmed on 2x23
cm. Lisaks võiks postkast olla pealt
täidetav, et vältida saadetise kokku
murdmist ja lukustatav, et tagada
saadetise turvalist säilimist.
Postkasti paigaldamisel jälgi, et
postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini
ning postkasti alune oleks vaba
takistustest (lumi, jää, jalgrattad,
lapsevankrid, suusad jne). Postkast
peab tagama saadetiste kaitstuse
ilmastikuolude eest ilma ligipääsu
piiramata. Kindlasti peab postkast
olema juurdepääsetav hoolimata
kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast lehekannet.
Oluline on, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata
postkast teeb keeruliseks kirjakandja
töö ning oodatud saadetised ei
pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku
postkastile peab olema märgitud ka
ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada
posti toomine neile ettevõtetele, kes
postkasti kasutavad.
Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse
lähedusse. Näiteks saab kasutada
välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma välisust
avamata. Juhul, kui postkastid on
paigaldatud trepikotta võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu

maja trepikodade ligipääsetavuse
ühe võtmega.
Eramaja puhul paigaldatakse
postkast elamut piirava aia külge.
Aia puudumisel on heaks tavaks paigaldada postkast krundi teepoolsele
piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest,
et koduloomad (eelkõige koerad) ei
pääseks postkasti juurde või teisele
poole aeda, sest sellisel juhul on
postikulleril õigus keelduda postkasti teenindamast oma turvalisuse
tagamiseks.
Külades paigaldatakse postkastid
eeskätt põhimaantee või suurema
hooldatud tee äärde, koondades
ümbruskonna adressaadid ühte
kohta. Kokkuleppel paigaldatakse
postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse
bussipeatusesse, küla infotahvli
juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada, et oleks tagatud võimalus
sõiduki ajutiseks peatumiseks ning
seejuures oleks tagatud peatuvate
sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema ka aastaringne
ligipääs postkastile ning teehooldustööde teostamine. Postkastil peab
olema nähtavale kohale märgitud
küla ja talu nimi.
Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka
Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga
ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti
asukoht kooskõlastada, sest kahjuks
ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht
ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi
postkasti, mille paigutamine ei ole
kooskõlastatud.
Augustikuu lõpuni on Omniva
e-poest võimalik soetada soodushinnaga postkaste.
HANNALIISA VISK
Mob: +372 55647871
hannaliisa.visk@omniva.ee

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

Музей Причудья открыт в Тихеда
2 июля в Тихеда состоялось
торжественное открытие самого
большого в Причудье музейного
комплекса – Музея Причудья.
Собралось много людей не только из Муствеэской волости, но
и из всей Эстонии и заграницы.
Наставник Касепяской староверческой общины о. Андрей Сергин
совместно с клирошанками Раяской и Кюкитаской староверческих церквей освятил помещения
и провёл поминальную службу о
рабе Божием Пимене Софронове.
Старейшина Муствеэской волости Мярт Крафт во вступительном слове поблагодарил
создателей музея и подчеркнул,
что инвестиции в сохранение
истории, духовной и материальной культуры нашего края – одна
из важных задач в развитии волости. Теперь есть возможность
ознакомить с нашим культурным
наследием весь мир.
Идея создания Музея родилась
не сразу, к этому многие люди
шли своими долгими путями.
Вероника Коокмаа в течение
восьми лет собирала предметы
причудского быта, создавала
уникальную коллекцию самоваров, проводила курсы иконописания по образцам мастеров
иконописной школы Гавриила
Фролова. Фёдор Маспанов тридцать лет вёл поисковую работу о
жизни и творчестве иконописца
Пимена Софронова, собирал
принадлежавшие Софронову и
его родственникам документы и
предметы. С идеей сохранения
культурного наследия для будущих поколений не раз выступали
местные деятели культуры в
разные годы. Среди них - Татьяна
Филаретовна Мурникова, Мария
Трифоновна Фирсова, Нина
Хейнла, Олимпиада Соосаар, Зинаида Пальк, Валентина Языкова
и многие другие. И только летом
прошлого года идея создания

На снимке: инициативная группа в день открытия Музея Причудья 2 июля.
одного большого музея сформировалась в четкий план действий. В инициативную группу
создания Музея Причудья вошли
Вероника Коокмаа, Фёдор Маспанов, Катрин Раямяэ, Валентина
Языкова, Терье Лилль, Юлия Гуж
и некоторые другие участники.
Сложилось впечатление, что
линии судеб всех этих людей
пересеклись в одной маленькой
точке планеты – в здании бывшей
Тихедаской школы. И, по воле
Всевышнего, всё, что было связано с проектом музея, находило
понимание и поддержку. Проект
был одобрен и финансирован
Муствеэским волостным правлением и Программой развития
Причудья (Peipsiveere programm).
К проекту были привлечены
десятки специалистов – проектировщики, строители, служащие
Муствеэского Волостного правления, недоходные объединения

MTÜ Peipsi Koostöö Кeskus, MTÜ
Vanausulised, MTÜ Peipsi vene
kultuuriselts, MTÜ Peipsirannik,
местные жители. Сейчас трудно
оценить вклад каждого, кто был
задействован в реализации проекта, но особой благодарности
заслуживают те, кто за сравнительно короткий период совершил этот гражданский подвиг:
местные энтузиасты Вероника
Коокмаа и Фёдор Маспанов; руководитель проекта Катрин Раямяэ; администратор Юлия Гуж;
работники культуры Валентина
Языкова, Александра Чуркина,
Терье Лилль. Их вклад в культуру
Причудья по достоинству оценят
люди, посетившие этот музей.
В музее представлены тематические экспозиции: Музей
культуры староверов Причудья, Музей самоваров, Музей
народного хозяйства Причудья,
Живая комната Чудского озера
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и Музей всемирно известного
художника-иконописца, уроженца деревни Тихеда (Тихотка)
П.М.Софронова.
Музей открыт для посетителей.
Вас ждут интересные материалы
по культуре причудских староверов, уникальные коллекции, а
также традиционные причудские
угощения, сувениры и интересные рассказы наших гидов.
Материал публикуется при
поддержке Муствеэского Волостного правления.
Больше информации можно
найти здесь:
Sõpruse 86, Tiheda küla.
Mustvee vald, Jõgevamaa 49508
info@peipsimaamuuseum.ee
+37253745471
www.peipsimaamuuseum.ee
Фёдор Маспанов

Lastemajas aidatakse seksuaalselt
väärkoheldud lapsi
Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja turvaline koht, kuhu saavad pöörduda
kõik, kellel on infot lapse seksuaalse väärkohtlemise kohta või
kes seda kahtlustavad. Suvel veedavad lapsed rohkem aega õues,
tegelevad erinevate hobidega,
kohtuvad vanade ja uute tuttavatega ning reisivad ja viibivad
laagrites. Seetõttu võivad nad ka
väärkohtlejaga sagemini kokku
puutuda. Et märgata last ja seda,
mis temaga toimub, läheb vaja
meie kõigi valvsust ja teadlikkust, alates lapsevanematest,
sugulastest ja õdedest-vendadest
ning lõpetades sõprade, tuttavate, kolleegide, naabrite ja lastega
töötavate spetsialistidega.
Sotsiaalkindlustusameti riikliku teenusena tegutsev lastemaja
on mõeldud kuni 18aastastele
lastele. Lastemajateenuse kasutamine eeldab, et laps oskab juba
rääkida ja ennast väljendada,
sest teenuse oluline osa on lapse
ärakuulamine. Lapse teenusele
jõudmise aeg sõltub juhtumi
kriitilisusest, näiteks kas juhtum
on seotud kriminaalmenetlusega
või kui laps on haiglaravil. Seksuaalselt väärkoheldud lapsel
ja tema pereliikmel on ohvriabi
seaduse alusel alati õigus saada
nõustamist ja psühholoogilist
abi. Kui kriminaalmenetlust ei
alustata, ent lastemaja kaht-

lustab jätkuvalt seksuaalset
väärkohtlemist, lubab ohvriabi
seadus anda lapsele 60 päeva
vältel psühholoogilist abi.
Islandil on lastemaja (Barnahus) mudelit kasutatud seksuaalselt väärkoheldud lastega
töötamiseks 1998. aastast. See
mudel on eeskuju Eestile ja paljudele Euroopa riikidele. Eestis
avati esimene lastemaja pilootprojektina 2017. aastal.
Tollal testisime mudeli sobivust, hindasime selle rakendamise takistusi ja tugevusi.
Veendusime, et lastemajasid on
Eestisse väga vaja. Nii saavad
kahtlased juhtumid peidust välja
tulla ning meil õnnestub jõuda
suurema hulga väärkoheldud
lasteni. 2018. aasta septembris
avati lastemaja Tartus.
Eesti kahte lastemajja jõudis
mullu kokku 245 juhtumit. Lastemajja jõuab juhtumeid, kus
seksuaalset väärkohtlemist ega
kohatut seksuaalkäitumist ei
olegi olnud.
On loomulik ja hea, et lapsevanemad või spetsialistid
muretsevad lapse kummalise
käitumise või ärevust tekitavate
märkide pärast. Tihti selgubki, et tegu on küll abivajava
(koolikiusamine, perevägivald,
hooldusõiguse jagamine jne),
aga mitte seksuaalselt väärkoheldud lapsega.

Võrgustikutöö ja
lapsesõbralikkus
Lastemajja jõudnud juhtumite
puhul on esmatähtis erialadevaheline efektiivne võrgustikutöö
ning lapse vajaduste, õiguste
ja turvalisusega arvestamine.
Seepärast tegeldakse lastemajas
lapsega ühe katuse all. Koostööd
teevad lastekaitsetöötajad, politseinikud, prokurör, psühholoogid ja paljud teised, kes hindavad
lapse tervislikku olukorda ja pakuvad vajalikku abi. Juhtumiga
seotud spetsialistid tulevad lastemajja kohale, et laps ei peaks
erinevate asutuste vahel liikuma.
Alates veebruarist töötab kahes
lastemajas kokku viis spetsialisti.
Nemad koordineerivad lastemajja jõudnud juhtumeid, kuulavad
lapsi ära ning teevad teavitus- ja
ennetustööd.
Lastemaja atmosfäär on soe ja
hubane ning lastele on olemas
eakohased mänguasjad, raamatud, kunstitarbed jne. Lastemaja
hoolivad töötajad säilitavad rahu
ja positiivsuse ka rasketes olukordades. See loob turvatunde,
mida ongi keerulisel ajal kõige
rohkem vaja. Kuna lapsed tunnevad end lastemajas koduselt
ja turvaliselt, soovivad nad sageli
jääda keskusesse kauemaks kui
vaja, et siin mängida ja mõnusalt
aega veeta. Ka lapsed ise on öel-

nud, et lastemajas on nii hea olla.
Lastemaja töötajatele tähendab
lapse või tema lähedase hea sõna
teenuse kohta väga palju. Sama
oluline on koostööpartnerite
usaldus ja tunnustus.
Kasutatud allikad ja
lisainfo
• Anna Frank-Viron, Lastemajateenus seksuaalselt väärkoheldud lastele, Sotsiaaltöö, 1/2019,
lk 52.
• Veebilehel kriminaalpoliitika.ee avaldatud Murebaromeeter aitab otsustada, kas
lapse või teismelise seksuaalkäitumine peaks muret tekitama ja
millal on vaja sekkuda.
•Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt saab välja printida lastele mõeldud plakati „Minu keha
ja turvalisus”.
• Lastekaitse Liidu raamat
„Mina olen enda oma”,
mille saab nende kodulehelt alla
laadida.
•Lasteabitelefon 116111 on
tasuta, helistajale anonüümne
ning töötab 24/7. Telefonile
võib teatada abivajavast lapsest,
küsida nõu ja saada abi erinevate
lastega seotud teemade puhul.
• Lastemaja kontaktid leiate siit.
MErIT KOrbE,
sotsiaalkindlustusameti põhja
lastemaja peaspetsialist
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Mustvee Valla TEATAJA

MTÜ Jõgevamaa Päästjad

Развитие инфраструктур
Пейпсиского региона

Peamiselt Mustvee Päästekomando meestest koosnev MTÜ,
kelle põhitegevusalaks on Päästeametiga seotud spordialad.
Samuti operatiivkaartide koostamine ja üritustel meditsiinilise
abi andmine.

По проекту “Развитие инфраструктур Пейпсиского региона” В
Йыгеваском уезде будет построена велосипедная дорожка, соединяющая город Муствеэ и район
Касепяэ. Данная дорожка обеспечит безопасность жителей района
при движении пешком и на велосипеде между опорным центром
и отдаленным районом. Кроме
местных жителей летом в районе
останавливается множество людей из других мест Эстонии и изза рубежа.
Велосипедная дорожка соединит существующие велосипедные
дорожки центра Муствеэ и Касепяэ, таким образом, в будущем
можно будет безопасно пешком
и на велосипеде передвигаться и в
Муствеэ, и из Муствеэ в Касепяэ,
а также на кладбище. Велосипедная дорожка на Тартуском шоссе
в Касепяэ будет покрыта твердым
покрытием, что намного повысит
удобство ее использования.
При проектировании велосипедной дорожки проектировщики стараются найти решение, которое как можно меньше вредило
бы окружающим сооружениям,
живым изгородям и садам. И все
же, бытовые хозяйства, располо-

Kuidas sai alguse
MTÜ sai alguse sellest, kui
Sandri grupikaaslased pakkusid
tulla võistlema Saksamaale. Peale mida tutvustas ta Pritsumehe
võistlust ka teistele komando
meestele ning nii hakkas kõik
arenema. MTÜ loomine sai alguse Sander Kaasiku ja Aleksander
Matrossovi eestvedamisel eelmise aasta märtsis. Selle põhjuseks
sai asjaolu, et mehed olid valitud
Eesti meeskonda, kes lähevad
esindama Päästeametit rahvusvahelistel päästevõistlustel
Lõuna-Koreas, septembris 2018.
Selleks, et välismaale minna
oli vaja vahendeid, Päästeamet
pakkus omalt poolt ainult varustust, ülejäänud pidid mehed
ise kinni maksma ligi 2000 eurot
inimese kohta. Selge oli see,
et oma taskust ja pere kõrvalt
sellist summat välja käia polnud
võimalik. Mehed otsustasid luua
MTÜ, et toetajaid otsida. Sel
ajal õppis Sander SKA viimasel
kursusel ja temal oli plaan peale
võistlusi süsteemist lahkuda ning
välismaale minna.
Ettearvamata asjaolude tõttu
pidi Sander süsteemist lahkuma
varem ning ei saanud võistlema
minna. Vaatamata muudatustele
jätkas üks liikmetest võistluste
nimel tööd ja treeninguid.Tänu
toetajatele sai MTÜ piisavalt
raha, et saata üks meestest välismaale võistlema, tagasi koju
naases võistleja kolme medaliga.
Peale Sandri lahkumist hakkas
Aleksander kaaluma MTÜ kinnipanekut. Leides mõttekaaslasi, kes soovisid teha sporti ja
pakkuda teisi teenuseid jäi MTÜ
Jõgevamaa Päästjad alles.
Võistlused
MTÜ-s olevatest meestest alustas 2016. aastal Aleksander Matrossov võistlemisega osaledes
Pritsumehe võistlustel ning siiani
on osalenud kõikidel võistlustel.
Alates 2018. aastast on aktiivselt
kaasa löönud ka Indrek Tarum ja

женные на улице Айа в Муствеэ
и улице Калда в Касепяэ, участки которых граничат с улицей
Айа, должны приготовиться к
некоторым неудобствам во имя
безопасности нас всех. Со всеми
собственниками земель, которых
инвестиция затронет, свяжутся
отдельно.
Велосипедная дорожка даст
возможность всем местным жителям, дачникам и туристам безопасно проводить время, добираться до школы, детского сада,
магазина, врача и работы. По
окончании проекта протяженность велосипедной дорожки
составит около 13 километров,
цель каждого метра из них будет
состоять в безопасном, активном,
современном и здоровом городе
Муствеэ и гражданине волости
Муствеэ.
Стоимость проекта – 764 216,10
евро, из которых 649 583,68 евро
составляет дотация, и 114 632,42
евро – собственное долевое участие волости Муствеэ.
Велосипедная дорожка будет
готова не позднее июня 2020 г.
АЙВе ТАММ,
советник по развитию

Spordikeskuse uudised
Kõik on uus, septembrikuus –
tahaks hõisata!

Olavi Peramets. Mehed on osa
võtnud võistlustest Pritsumehe,
Kõrghoone kuningas. Kaks korda
Eestis korraldatud Firefighter
Challenge’i viimane võistlus oli
eelmisel aastal Mustvees. Lisaks
nendele on Aleksander osalenud
eelmisel aastal Saksamaal FCC
(Firefighter Combat Challenge)
ja ka enne mainitud maailmamängudel Lõuna-Koreas. Sellel
aastal on meestel uued väljakutsed, 12. juulil toimus Pritsumehe
võistlus, kus selgitati Eesti parimad. Mustvee päästjad on siiani
sealt tagasi tulnud kolm aastat
järjest poodiumikohaga. Sellel
aastal olime jälle poodiumil ja
Aleksander Matrossov, Kaupo
Kruusaauk ja praegu Pirital töötav Rain Koppel. Kolmas koht
jällegi. 20. juulil toimus esmakordselt FCC võistlus Tõrvas,

kus Indrek pidi vigastuse tõttu
kõrvale jääma. Aleksander koos
Valga mehega said tandemis 3.
koha. Meeskondlikus arvestuses
halvade asjade kokkusattumusel
pidi leppima 6. kohaga ja individuaalselt 31 võistleja hulgast
saavutas Aleksander 10. koha
ajaga 2,16.
Augustis on toimumas järjekordne Kõrghoone kuningajooks. Kaks Mustvee liiget on
valitud ka Firefigher Combat
Challenge Euroopa meistrivõistlustele mis toimuvad 20.–22.
septembril Sloveenias. Kuid
kahjuks peab Indrek Tarum selle
vigastuse tõttu vahele jätma.
Järgmine aasta toimuvad Taanis
maailmamängud, anname endast parima, et ka sinna pääseda,
ligikaudne eelarve on 1500 eurot
inimese kohta.

Paremate tulemuste saavutamiseks püüavad mehed ise
valmistada treeningvahendeid,
et ennast vormis hoida. Praegu
on plaan valmistada treening
mannekeen oma vahenditega.
Mõned vahendid on väga spetsiifilised ja nende valmistamine
on raske ja ostmine kallis, neid
on võimalik saada välismaalt.
Kõiki meie tegevusi saab jälgida ka Facebookis Mustvee
Päästekomando.
Siinkohal sina, kallis lugeja,
kui soovid aidata meeste arengut
ning neil esindada Eestit ka mujal maailmas, võid toetada neid
jõumasina valmistamisel, saates
omapoolset toetust konto nr.
EE562200221068868267 MTÜ
JÕGEVAMAA PÄÄSTJAD

Mõnus suvi hakkab mööda
saama ja aeg hakata mõtlema
tubasematele spordialadele. Mustvee valla spordikeskus hoiab teid
ikka kursis meie spordirajatistes
toimuvaga. Lähemalt Avinurme,
Voore, Lohusuu tegemistest lehe
järgmises numbris. nagu ikka
püüame oma kodulehel spordikeskus.mustvee.eu hoida teid kursis
toimuvaga ja erinevate spordirajatiste kasutamise graafikute ning
üritustega. Seniks kuni suvesooja
jätkub, kasutage võimalusi väljas
sportimiseks: Mustvee spordihoone liivaväljakud rannavolle
ja indiaca mängimiseks, Mustvee
spordihoone ees on välilauatenniselaud, Mustvee rannas on
võimalik tänavakossu patsutada,
võrku mängida ja rannas on kaks
jalgpalliväravat. Kasepääl on võimalus mängida rannavõrkpalli,
kossu ja jalgpalli. Kääpal endiselt
avatud seikuspark ja kossuväljak.

Avinurmes saab sportida staadionil, mängida rannavõrkpalli ja
kossu ning kettagolfi.
Midagi uut on ka septembrikuuks. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis augusti lõpuks avatakse
Mustvee spordihoones uus jõusaal. Tänaseks on 84 ruutmeetrit
saali remonditud ja ootamas uusi
jõu- ja kardioseadmeid. Esimesel
avatreeningul on kohal Ott Kiivikas, kes näitab ja räägib, kuidas
kõige paremini treenida ja toituda.
Mis ja kuidas toimima hakkab,
sellest anname oma kodulehel ja
Facebookis teada.
Jätkame oma spordihoonetes
ka vallarahvale mõeldud avatud
aegadega ja ootame aktiivset
osavõttu. Täpsem info juba lehe
järgmises numbris.
Samuti informeerime teid noortele ja lastele mõeldud treeningutest meie spordihoonetes.
Jälgige meid Facebookis ja
meie kodulehte spordikeskus.
mustvee.eu.
TIIT TAMMARu

Alutaguse Avastusretked tõid piirkonda kolme aastaga 16 kontserti
Aasta oli 2015 kui sattusime
juhuslikult Kauksi Puhkemajja Marek Sadama kontserdile. Mahe suveõhtu, perenaise
maasikamorss, kodukoogid…
Mõtlesime, et miks meie kandis
suveõhtuti selliseid mõnusaid
kontserte rohkem ei võiks olla.
Idee jäi paariks aastaks seisma,
et 2017. aasta varakevadel siiski
paberile panna.
Kui projekt alustas, oli piirkonnas veel seitse kohalikku omavalitsust. Sellega sai ka projekti
põhiplaanid paika pandud, igas
piirkonnas igal suvel vähemalt
üks kontsert. Projekti kontseptsioon nägi ette, et kontserdid on
küll kuulsate esinejatega, kuid
pigem akustilised ja kantud „sumedate suveõhtute“ temaatikast.
Kui 2017. aasta varakevadel
Alutaguse Avastusretkede projekt kirjutatud sai, oli ambitsiooniks lausa 21 kontserti kolme
suve jooksul, kuid tegelikkus ja
artistide tasud olid suuremad kui
esialgu planeerisime ning 2019
suveks viisime läbi 14 kontserti
ja kaks etendust.
2017. aastal alustasime Indrek Taalmaa monoetendusega

„Pagaril” ja märgiliselt 2019.
aasta projekti viimane sündmus
oli taas Indrek Taalmaa monoetendus, mis seekord toimus Tudulinna kultuurimajas. Esimesel
aastal külastas meid Lohusuus
Jää-äär, Vadil Marek Sadam ja
Tõnu Laikre, Tudulinnas oli väga
menukas Kõrsikute kontsert,
Illukal andsid tohutu vihmasaju
kiuste mõisa puupüsti täis saalis
imelise kontserdi Koit Toome ja
Jorma Puusaag. Samamoodi oli
menukas Jaagup Kreemi ja Taavi
Langi kontsert Kauksi Puhkekülas ning Svjata Vatra kontsert
Alajõe külaplatsil.
2018. aastal alustasime Illukal Ott Leplandi kvartetiga,
millele järgnes Lohusuus Alen
Veziko meeleolukas kontsert.
Enne jaanipäeva külastas väga
ilusa kontserdiga Tõnis Mägi
Oonurme külamaja, kus vihma
hirmus sai tunda külamaja saalis tõeliselt õlg-õla tunnet, osa
rahvast kuulas kontserti õuest,
osa koridorist. Lavale mahtus
peale Tõnise ka Oonurme segakoor Ants Üleoja juhtimisel.
Häid lambaid mahtus tõesti
ühte saali väga palju. Peale seda

laulis Avinurme kirikus Ines oma
saateansambliga ja meeleolukad
vokaalkontserdid tõid lavale
Kauksi Puhkemajas ansambel
Others ja Mäetaguse Rahvamajas Estonian Voices.
2019. aastal alustasime Pagaril Shanoni akustilise kavaga,
kus Taavi Immato ja Janek Harik
tõid Pagari Tõllakuuri rahvast
täis. Peale seda külastasid meid
Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Vadi külaplatsil, tuues
rahva ette parima valiku Smilersi repertuaarist ja kostitades
rahvast mahlakate juttudega
muusiku elust.
Meil on väga hea meel, et
kogukonnad tulid nende kontsertide korraldamisel meile
appi ning publik selle idee rõõmuga vastu võttis ja kontserte
külastas.
Erilised tänud helitehnik Margus Pikhofile.
Suur tänu Aire Õrasele oma
meeskonnaga Pagarilt, Marika
Oolbergile, Einar Hinnole, Kaire
ja Toivo Kivile ning Sulev Kivile
Lohusuust, Andrus Tossile ja Marika Valterile Tudulinnast, Mare
Rennelile ja Kaili Maasikmäele

Jää-äär Lohusuus.
Oonurmest, Aire Jagole, Alli Kaaramaale ja kogu teie meeskonnale
Vadilt, Rene ja Kaidi Alberile,
Toomas Tikerperile ja Aivar Parfojevile Avinurmest, Ene Rau-

darile Illukalt, Kärolin Kivestule
Mäetaguselt, Piia Mändmetsale
ja Piret Talistule Kauksist. Samuti
tänu Tagavälja talule, Alutaguse
juustule, Germani talule! Projekti

toetas Leader-programm.
Aitäh kõigile!
LII ROOSA ja HELEn ALLIKA
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
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Suvi Kalevipoja Kojas
Suvisel pööripäeval toimus
rahvakoosolek ja saime tuttavaks
uue vallavanemaga. Nii mõnigi
mure sai üles tõstetud ja nii
mõnigi rõõm jagatud.
Laulupeo tuli käis meie juurest
läbi 24. juunil ja rahvast oli tohutult palju. Kõik said tõrvikut
käest kätte anda. Esines segakoor Serviti, tuletasime meelde
tulealtari lugu ja süütasime
altaris tule, tänasime laulupeotule kiirtega meie muusika
edasikandjaid Georg Filippovit,
Heino Sulgerit ja Ülle Sakariast.
Istutasime selle tähtsa sündmuse
auks tamme, kuulasime Linda
Olmaru esitatud luuletust „Emakeel” ja mekkisime kodumaiseid
puhtaid maitseid. Tule lahkudes
jätkasime jaanitulega, seda aitas
meeleolukamaks muuta Pisikeste
Pillide Punt.
Etendus „Priiusepäeva laulupidu” läks Kuremaal ja Kääpal
täissaalile. Pärast etendust oli
publiku seas kuulda sahinaid,
et selline etendus peaks olema
suurtel lavadel suurtes linnades,
sest see oli tõeliselt muhe tükk.
Mine sa tea, äkki kunagi kuskil.
Segakoor Serviti sai igaljuhul
maitse suhu, et näitlemine on
päris mõnus.
Meie segakoor Serviti sai sel
suvel veel ühe toreda kogemuse
võrra rikkamaks – nimelt käia
ära juubeli laulupeol. Seda
tunnet, kui laulad kümnete
tuhandete inimestega ühe laulukaare all, ei saa osta ühegi
raha eest ja selle nimel tasub
pingutada. Serviti sai sellega
tublisti hakkama.
Muuseumi ehitus käib täie hooga. Järgmise aasta kevadeks peab
kõik ju valmis saama. Hetkel käib
parkla aluspinna ettevalmistus,
paigaldatakse maakütte trassi,
valmistatakse ette veevõtukoha
kaevamist ja tehakse majas sisetöid. Välisfassaad on värvitud,
uus katus peal, maakivist sokkel
uuendatud. Virtuaalreaalsuse
hanke võitja on selgunud ja varsti
alustame sellegi loomist. Sisulooja hange on hetkel veel kontrollimisel ja peagi peaks ka selle võitja
selguma. Suur tänu veelkord meie
armsale Viivi Lanile, kes jääb alatiseks selle paiga vaimseks emaks
ja ellutoojaks. Uue muuseumiga
sünnib küll uus sisu, aga juured
on ju samad.
Meil on suur au, et Oskar
Lutsu „Talve” filmi osade stseenide filmimine toimub just meie
juures. Rahvamaja suures saalis
on juba lambid välja vahetatud,
vana vallamaja ette on tekitatud
sõidutee ja võetud maha osa
võsast. Kõik, kes pole veel osale-

missoovist teada andnud, saavad
seda teha casting@kassikuld.ee.
Erakordne võimalus saada oma
kodukandis filmis osaleda.
Kuni augusti lõpuni on avatud
meie seikluspark L–P kell 12–18.
Valida on kõrg- ja madalraja
vahel.
10. augustil on tulemas selle
suve suursündmus. Kolm ühes –
Kääpa V laulupäev, Kääpa V kohvikutepäev ja õhtul tantsuõhtu
ansambliga „Säde”. Osad kohvikud alustavad juba 10-st ja lõpetavad hilisööl. Laulupäev stardib
kell 15 rongkäiguga lasteaia juurest ja lõpetab rahvamaja juures
Põltsamaa Linnaorkestriga kell
18.30. Tantsuõhtu algab kell 20
Koseveski puhkekeskuse õuel.
Terve päeva on tegevusi meie
kandis kõigile maitsetele.
Siin väike spikker,
kuhu minna:
10.00 kala õpituba Koseveski puhkekeskuses
11.00 Rehi ja Kalm Aare
perekohvikus Koseveskis
12.00 Puka naisansambel ja
Puka tantsudaamid Väljaotsa
rannakohvikus Koseveskis
12–15 Lastekohvikus Lastekas näomaalingud
13.00 Rehi ja Kalm Aare
perekohvikus Koseveskis
13.00 Metsa ja loomade
jututuba Metsaääre meeste
kohvikus
14.00 ragulka tegemise
töötuba Metsaääre meeste
kohvikus
14.00 Eluhelmed ja Allikad Koseveski puhkekeskuse
kõlakojas
15.00 algab laulupäeva
rongkäik Kääpa külas, lasteaia
juurest. Sammu aitab seada
Põltsamaa Linnaorkester
15.15–17.30 laulupäev
Kääpal, rahvamaja ees (vihma
korral sees)
17.30–18.30 Põltsamaa
Linnaorkestri kontsert rahvamaja ees
18.30–19.30 pelmeenide
tegemise õpituba Anna Edasi
kodukohvikus
20.00 algab tantsuõhtu ansambliga Säde Koseveski puhkekeskuse kõlakojas. Pilet 5€.

ViiVi Lani
24.01.1940 – 08.07.2019
Meie hulgast on lahkunud
väärikas inimene, teenekas
pedagoog, Kalevipoja muuseumi looja, Saare valla aukodanik, Jõgevamaa Kuldristi
omanik.
Meenutame temaga kooskäidud teed.
Saare põhikooli direktor
1989–2001 Merike Vahtramäe:
„Mul oli õnn tunda Viivit lähemalt, olles nii tema õpilane
kui hiljem kolleeg, üle 20 aasta. Olin veel algklassilaps, kui
Viivi 1964. a Saarele tuli. Toona armastasime teiste omaealistega suveõhtutel vaadata,
kuidas „suured” kooli juures
võrkpalli mängivad. Platsil
oli ka särtsakas ja sportlik
punapäine noor õpetaja Viivi
Toome ning ma mõtlesin: „See
on üks äge õps!” Kui 5. klassis
ajalugu õppima hakkasime, lisandusid õp.Viivi Lani iseloomustamiseks omadussõnad
„sõbralik”, „mõistev”, „toetav
ja innustav”. Koolilapse jaoks
on kõige tähtsam, et tund
oleks huvitav. Viivi oskas aastaarvudest ja faktidest luua
meie jaoks tõeliselt haarava
ning kõnetava Aja Loo.
Temast sai pühendunud,
oma ainet ja õpetajaametit
sisukalt ja sügavuti valdav
ning väärtustav pedagoog.
Ehk küll veidi kulunud väljend, aga Viivi Lani kohta võib
kahtlemata öelda, et ta oli
siinse paikkonna hariduselu
ja kodu-uurimise edendamisel
Maa Sool.
1985. a said meist kolleegid. Ma jään Viivit alatiseks
imetlema ja mäletama tema
heatahtlikkust ning võimet
näha ja leida kõigis väikestes
ja suurtes inimestes positiivset; julgustada ning toetada
abivajajat ja uskuda, et headusega saavutab alati enamat
kui karmuse või jõupositsiooni kasutamisega.
Ei meenu, et oleksin Viivit
näinud ärritunult, oma pa-

hameelt õpilaste peale välja
valamas või kolleege kritiseerimas. Tal olid enesekehtestamiseks oma „nõksud”, mis
tulemuslikult toimisid. Viivi oli
põhjalik ning järjekindel ja oskas õppealajuhatajana kolleege
suunata ka ilma otseselt sõrme
viibutamata, oma eeskuju ja
pühendumusega.
Õpilased usaldasid Viivit,
teades, et ta ei kuritarvita nende usaldust. Kuid probleemide
või pahanduste korral ei jätnud
Viivi kunagi asja lõpuni välja
uurimata ning oli vajadusel
range tõe jaluleseadja.
Koolijuhina tunnetasin alati
Viivi tuge ja kompetentsust.
Ta oli innukas kaasamõtleja,
põhjalik analüüsija ja igas ettevõtmises käed külge panija, aga
ka oskuslik pingete maandaja
ning teravate nurkade lihvija.
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...
Viivi, Sa olid lihtne, armas ja
südamlik inimene. Aitäh Sulle
ühiste aastate eest Saare koolis.
See jälg, mille Sa Saare kooli
loosse jätsid, ei kao Sinu lahkumisega.
Ole hoitud seal, kus Sinu hing
nüüd viibib.”
Õpilane Jarmo Kütt 1996. a
lennust:
„Me kõik saame vanemaks.
Meie vanavanemad, meie vanemad, meie ise ja meie järeltulijad koos maailmaga meie
ümber. See on paratamatus, et
kord tuleb minna meil kõigil.
Maha jääb lein ja kurbus ning
mälestused. Ajalugu. Õpetaja
Viivi Laniga puutus meie toonase Saare põhikooli lend kokku
viiendas klassis, mil õpetaja Laniga algasid ajalootunnid. Palju
vett on merre voolanud sellest
ajast, aga ehedalt on meeles
tema tundide huvitav ning köitev ülesehitus, kus mitte kunagi
ka poisid igavust ei tundnud.
Siiani on meeles püüdlikult
värviliste viltpliiatsiga täidetud ajaloovihik joonistatud
skeemide ning pealkirjadega.

Need tunnid ei lõppenud tunniplaanijärgselt, vaid jätkusid ka
peale koolipäeva. Maapoisina
kivihunnikus sorides otsisin
näiteks tihti toona pihukirvest meenutavaid pehmemaid
kive ja proovisin neist kilde
lüües tööriista valmistada nagu
ajalootunnis räägiti. Samuti
ajendas tunnis kuuldu ajaloost
lugema ning see huvi on säilinud tänaseni. Artikleid lugedes
või telekanaleid valides olen
alati eelistanud neist ajalooteemalisi. Õpetaja Lani ei olnud
kunagi kuri ja tema loomus oli
selline, mis ei provotseerinudki kedagi pahandust tegema.
Minu mällu jääb ta, kui Õpetaja
suure algustähega, kelle süstitu
käib alateadvuses siiani kaasas.
Aitäh Sulle ja head teed Sul
minna, Õpetaja!”
Õpilane Agne Kivisaar 2000.
a lennust:
„Usun, et kui minu koolikaaslastel võib praeguseks mõni
detail Viivi antud ajaloo tundidest tuhmunud olla, siis teistest
lugupidamine, mida Viivi meile
oma olemusega õpetas, ei ole
ununenud ja elab meis kõigis
edasi.
Mäletan, kui oskuslikult ta
õpilastevahelisi lahkhelisid ja
kiusamisi lahendas. Nii rahulikult ja näitlikult seletas ta lahti,
miks mingid asjad on nii nagu
nad on, kuidas meie tegevustel
on mõju, millised need on ning
aitas näha kaugemale, kui toona oskasime näha.
Ta hoolis meist kõigist võrdselt, mõistis ja tunnetas meid
väga hästi. Ta püüdles alati
ühtehoidmise ja üksmeele poole ning seda tehes ei teinud ta
kunagi kellelegi oma sõnade või
tegudega liiga.
Oma kannatlikkuse, hoolivuse, ääretu rahu ning samas
ka teataval määral rangusega
pälvis ta ka Tootsi tüüpi tegelase respekti ning tema tundides
valitses õpilaste seas alati keskendunud osavõtt.
Nii mõnelgi sügisel kooli tulles lootsin, et sel aastal on meie
klassijuhatajaks Viivi Lani, aga
seda õnne polnud meie klassil
ühelgi aastal. See-eest teadsime, et iga mure või pahanduse
korral võisime Viivile sellest
rääkida – teda sai usaldada ning

alati ta aitas. Teinekord piisas
vaid sellest, et oli keegi, kes
sind mõistis.”
Saare vallavanem Jüri Morozov 1997–2013:
„Selleks, et hea idee saaks
ellu viidud on tarvis väga häid
inimesi. Endises Saare vallas,
Kääpal sündinud idee, luua
tegevuse lõpetanud Saare
põhikooli majja Kalevipoja
Muuseum, langes viljakale
pinnasele ning selle idee
elluviijaks sai ajalooõpetaja, kohaliku kultuuri hoidja
ja kandja Viivi Lani. Alates
muuseumi asutamisest 2001.
aasta sügisel, kuni selle avamiseni järgmise aasta kevadel
mais, möödusid põgusad
kuus kuud. Imestamist ja
uudistamist oli avamisele
tulnud inimestel palju. Kooli
vilistlased ja endised õpetajad
rõõmustasid, et vana armas
koolimaja on kasutuses. Külalised kaugemalt imestasid
ekspositsiooni rohkuse ja
oskuslikult kujundatud väljapanekute üle.
Nii algas aastatepikkune
töö muuseumi arendamiseks
ja oma koha kindlustamiseks
Eesti kultuurimaastikul. Iga
aastaga sai midagi väljapanekute osas paremini tehtud.
Oluliseks said erinevad sündmused, teemapäevad, kohtumised, ajalooliste väljaannete
koostamine ja kirjastamine.
Muuseum sai paljudele õppuritele oma uurimistööde
tegemise inspireerijaks ja kogutud materjalid uurimistöö
algallikaks. Nende tegevuste
eestvedaja ja hing oli Viivi.
Ta oskas kaasata tegevustesse
tublisid inimesi kohapealt ja
kaugemalt. Inimesed annetasid heal meelel erinevaid
eksponaate ja pakkusid abi
tegevuste korraldamisel. Jätkugu meil sama indu, tarkust
ja püsivust armastatud Kalevipoja Muuseumi arendamisel.”
Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad,
tuul mängib lillelõhnaga,
mu ümber sala laulvad
vaiksed leinad.

10. augustil kell 18–19
Päranditund Kasakamajas.
Täpsemat infot küsi julgelt
annika@kalevipojakoda.ee või
5289500. Kena suve jätku!
Kalevipoja Koja nimel
ANNIKA

Peipsi järvefestival
Lohusuu Vabatahtlikul Päästeüksusel oli hea võimalus
osa võtta Peipsi järvefestivali
kõigist seitsmest päevast, kus
paluti läbi viia igas sadamas
päästealane töötuba.
Päevad olid pikad ja väsitavad, sest ei olnud ainult
töötoad, vaid tuli ka parvsauna
ühest sadamast teise Peipsit
mööda transportida. Nii mõnigi kord ei soosinud ilm meid,
kuid väga huvitav kogemus.
Kuigi see polnud esimene
aasta sellest üritusest osa võtta, siis igal korral on ikka midagi uut, ja õnneks ka esinejad
erinevad.
Noori ja täisealisi jagus igasse sadamasse, suuremates
kohtades rohkem, väiksemates
vähem ja huvi esmaabi ning
veepääste töötoa juures oli
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päris suur. Ikka ja jälle tuldi
nukku proovima või taheti
veeülikonna kohta infot.
Sel aastal sai teha natuke
mängulisemalt ja oli kohe
näha, et inimestel huvi ka
kohe suurem. Siinkohal tahakski tänada Riivo Mölterit
Päästeameti ennetusbüroost,
kes võttis osa meiega Mustvee
sadamas, ja kes mängude jaoks
meile erinevat Päästeameti
reklaamiga asju jagas.
Suur tänu muidugi Kaire
Kivile, kes tegeles töötubade
läbiviimisega ja kes ise on meie
ühingu vabatahtlik.
Kohtumisega järgmisel aastal.
Lohusuu Vabatahtlik
Päästeüksus

Eesti-Vene koostöös investeeritakse
Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot
20. juunil allkirjastasid
Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014–2020
rahastatava ühisprojekti „Majanduslikult jätkusuutlik ja
keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2” toetuslepingu
projekti juhtpartner Setomaa
vallavalitsus ja programmi
korraldusasutus.
Projekti eesmärgiks on Peipsi
järve keskkonnaseisundi parandamine ning veeturismiks
arenguvõimaluste loomine.
Ühisprojekti jooksul ehitatakse kaasaegse taristuga
sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate
arendamist Luunjas, Räpinas
ja Mustvees ning ehitatakse
lodjakoja hoone Tartusse.
Venemaal Pihkva rajoonis
ehitatakse veepuhastusjaam
ja sildumiskohad, soetatakse
kaater reisijate veoks mandri

ja saarte vahel ning jätkatakse
Pihkva linna reoveepuhasti
rekonstrueerimist.
Projekti raames on kavas õppereisid Eestisse ja Venemaale,
samuti korraldatakse töötuba,
kus tutvustatakse parimaid
praktikaid sadamarajatiste
haldamisel ning sadama kasutajatele kvaliteetsete teenuste
pakkumisel.
Projektis osalevad Eestist
lisaks Setomaa vallavalitsusele
Tartu linnavalitsus, Luunja,
Mustvee, Alutaguse ja Räpina
vallavalitsused.
Venemaalt osalevad Pihkva
oblasti majandusarengu ja
investeerimispoliitika komitee, Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna
munitsipaalettevõte Gorvodokanal.
Projekt algas 1. juulil 2019
ja tegevused lõpevad 31. det-

sembril 2021.
Projekti kogumaksumus on
5 199 139 eurot, millest 82
protsenti ehk 4 256 923 eurot
rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020
eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi
ja Vene Föderatsiooni vahel,
et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal
pool ühist piiri.
Programmi koduleht on

www.estoniarussia.eu
Mustvee vald korrastab projekti toel Mustvee jõe suubumiskohas lõunamuuli, millele rajatakse kergliiklustee ja
ujuvkai.
Tööd teostatakse 2020 aasta
jooksul.
Projekti Mustvee valla eelarve on 421 820,00 eurot, millest
toetusena saame 337 456,00
eurot.
Kontakt: Aive Tamm 5309
0915, aive.tamm@mustvee.ee.

5

Mustvee Valla TEATAJA

Nr 7 (17) August 2019

Lohusuu noortetoa suve tegemised
Suvi on olnud kiire ja töökas.
Noored on ühe projekti lõpetanud ja teist alustanud. Lõpu sai
projekt „Noored nutiseadmest
välja” mille raames viisime läbi
turnee õhuhokis ja alustasime
projekti „Lohusuu spordi projekt”
mille raames muretsesime juurde
sporditarbeid ja õue paigaldatud
kast vahenditega, kus kõik saavad
laenutada jalgpalli, korvpalli,
võrkpalli, indiacat, reketeid koos
sulgpallidega. Olemas on lauatennise varustus. Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskus. Tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi
“Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste
raames.
Selle projekti raames on plaan
veel enne kooli teha erineva
spordialaga töötoad ja projekt
lõpeb septembri alguses väikese
spordipäevaga.
Mõned noored said osa Pärnus
toimunud 4H laagrist mis toimus
23.–26. juulini, kus noorte vaba
aega sisustasid organisatsiooni
4H noored, erinevad sportlikud
ülesanded, käelised tegevused/
töötoad, huvitavate külalistega
ja palju ise tegemist.
28. juulist–3. augustini olime
mõnede noortega töömalevas,
mille korraldas Mustvee valla
noortekeskus, noored said erinevates töödes kätt proovida ja

valla noortekeskus. Sealt saavad
osa võtta 6.–11-aastased noored.
14.–16. augustil toimub meil
Lohusuus laager, jälgige Lohusuu Vabaajakeskuse ja Lohusuu
noorte facebookist infot.
20. augustil oleme Avinurmes
perepäeval, mida korraldab
Avinurme Vabatahtlik Päästekas.
Tegusat ja kaunist suve jätku!
Küsimustega võib pöörduda
meilile: lohusuunoortekas@
gmail.com või 56910008 Kaidi
Lohusuu noortetoa noortejuht

ise midagi enda jaoks ära teha.
Töömalev lõppes väljasõiduga
MTÜ Tartu Off-road Klubi korraldatavale üritusele.

Omniva помогает: шпаргалка по
корректному почтовому ящику

5.–12. augustini on noortel
võimalus osa võtta projektilaagrist „Tervistav ja arendav puhkus”, mille korraldab ka Mustvee

Turvalisus on koostöös loodud väärtus
Naabrivalve – hooli, märka, reageeri.
Liikudes meie teedel ja tänavatel, torkavad tihti silma oranžid
tahvlid teede ääres postide küljes
või linnades majaseintel kirjaga
„naabrivalve piirkond”. Üsna
tihti jäävad need inimestele arusaamatuks.
Naabrivalve eesmärgiks on
tõsta elanikkonna turvalisust
kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise
tulemusel. Ühingu tegevusse
kaasatakse naabrid, politsei,
kohalik omavalitsus ning MTÜ
Eesti Naabrivalve.
Inimesed on hakanud üha
rohkem tunnetama vajadust
kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda. Tihti on kuulda öisel
ajal ringi liikuvatest võõrastest
autodest. Kurikaelad on „külas
käinud „valveta suvemajades.
Puhkerajoonides on tihti probleemiks võõrad, kes ei allu kohalikule kehtestatud korrale. Sellised
juhtumid on viinud kogukonna
rahva vajadusele otsima võimalusi turvatunde tõstmiseks. Ühise
tegevusega on võimalik hoida
oma ja naabrite elukeskkond
turvalisem. Naabrivalve pakub
selleks ideaalseid tingimusi ja
on odavaim turvalisuse tõstmise
viis. Politsei läbi viidavatel aruteludel turvalisuse parandamise
tõstmiseks, toovad osavõtjad välja ühe võimalusena naabrivalve
tegevuse.
Naabrite koostöö on piirkonna
turvalisuse nurgakivi, mis toimib
põhimõttel hooli, märka, reageeri. Naabrivalve abil on lihtsam
naabritega tuttavaks saada ja
niimoodi on kergem märgata
võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonna ning teevad
tegevuse nähtavaks ka teistele.
Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et

juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna. Naabrivalve aitab ka
paremat suhtlust liikmete vahel.
Naabrivalve sektorid on loodud enamikes Eesti maakondades. Kokku on liitunud majapidamisi üle 11 000 enam kui 550
erinevast paigast üle Eesti. Aastas
keskmisena luuakse 25 uut naabrivalve piirkonda üle Eesti.
Hiljuti sõlmiti uus neljapoolne
naabrivalve – vald, politsei, Eesti
Naabrivalve, uus loodav piirkond
– leping valla Kääpa külaelanike
algatusel. Loodud piirkonna osa
asub külast veidi eraldatuna ja
seal on elanikel mitmeid ühiseid
ettevõtmisi. Sektori vanema
Tõnu Uuna sõnul tekkis sellest
mõte luua ühine tegevusväli
tõstmaks turvalisust. Tõnu Uuna
arvates julgustab naabrivalvega
liitumine inimesi teatama oma
tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ehk ei
sekkunud. Vallas on seni liitunud
seitse piirkonda kokku 68 majapidamisega.
Eesti Naabrivalve ühingult
saab tellida turvalisuse-alaseid
koolitusi naabrivalve liikmetele
ja liituda soovijatele, kus osalejatele annavad soovitusi politsei,
päästeameti, kohaliku omavalitsuse ja naabrivalve esindajad.
Populaarsed on maakondades
korraldatavad ohutuspäevad,
kus saab naabrivalvelt vajalikku
teavet.
Esmane on hoolivus oma
naabrite suhtes. Kui Sina
aitad naabrit, aitab tema
Sind.
Mõtle juba täna, kuidas teil
endal on võimalus üheskoos
naabritega kodu ja koduümbrus
turvalisemaks muuta. Henry Ford
on öelnud: „Kui kõik liiguvad
edasi koos, siis kordaminek tuleb
iseenesest”. Koos minnes ootab
kordaminek ka naabrivalvega

liitujaid. Tuleb vaid astuda esimesed sammud.
Sõbralik naeratus ja teretamine naabrile olgu esimene samm,
et muuta tõeliseks koduks piirkond, kus elate.
Häirenupp
Eesti Naabrivalve on välja
töötanud teenuse üksi elavate
või suure osa päevast üksi kodus
veetvatele inimestele, kes võivad
õnnetuse korral abi kutsumisega jääda hätta. Ehkki paljud
üksi elavad eakad või puudega
inimesed saavad igapäevase
eluga hästi hakkama, on randmel kantav häirenupp õnnetuse
korral asendamatu abivahend.
Õnnetusest teadaandmiseks piisab nupule vajutusest ja appi on
valmis ruttama koolitatud vabatahtlik – tuttav ja usaldusväärne
inimene lähikonnast. Täpsem
info selle kohta on kodulehel
häirenupp.naabrivalve.ee
Kuidas liituda Naabrivalvega:
1. Naabrivalvega alustamise
eelduseks on Sinu huvi kodukoha
turvalisuse parandamise vastu.
2. Jaga mõtet oma naabritega.
3. Naabrivalve liikumist võib
tutvustada näiteks külapäeval,
ühistu üldkoosolekul või ka
näiteks naabrid hoovi kokku
kutsudes.
4. Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem.
5. Sektori vanem esindab
naabrivalve sektori liikmeid
koostööpartneritega suhtlemisel.
6. Täitke ühingust või Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil
nimekiri elanikest, kes soovivad
naabrivalve liikumisega ühineda
ja edastage nimekiri Naabrivalve
ühingule.
7. Naabrivalve sektor saab
alguse ühingu ettevalmistatud

kootöölepingu sõlmimisega.
8. Uue sektori liikmed saavad
oluliste numbrite lehe kõikide
naabrite ning koostööpartnerite
kontaktidega ja infomaterjalid
nõuannetega turvalisuse parandamiseks.
9. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu
plakateid ning kleebised.
10. Liitumistasu on 10 eurot
majapidamise/korteri kohta ilma
liikmemaksuta.
11. Juriidilise liikme nt korteriühistu, külaseltsi jne liitumistasu
on 100 eurot sõltumata liitujate
arvust ja ilma liikmemaksuta.
Meeldetuletuseks mõned
lihtsad turvasoovitused:
• Korralik uks ja lukk aitavad
kodu turvalisemaks muuta.
• Uksesilm aitab kindlaks teha,
kes on ukse taga.
• Ka kodus olles hoia välisuks
lukus.
• Eramaja puhul aias töötades
hoia majauks lukus, sest Sa ei
näe ja ei kuule, mis teiselpool
maja toimub.
• Aiatööde lõpetades paiguta
aiatööriistad kuuri, keldrisse või
garaaži.
• Kui jalgrattasõit tehtud vii
see tuppa, kuuri või garaaži.
Aeda järelvalveta jättes võib
sellest ilma jääda. Kehtib ka
teiste kergesti kaasavõetavate
spordivahendite kohta, nagu
rulluisud jne.
Lisainfot ja abi saab
Naabrivalve kodulehelt
www.naabrivalve.ee ja
tel. 652 2522.
JÜRI SIIM,
Eesti Naabrivalve maakondlik
arendusjuht

Почтовый ящик – это нечто такое,
что стоит годами или десятилетиями.
Но время от времени все же нужно
прослеживать, в состоянии ли почтовый ящик “обслуживать” намного
более объемные современные отправления. В Эстонии имеется порядка 600
000 почтовых ящиков, и не все из них
отвечают требованиям и усложняют
работу почтальона, если не препятствуют ее выполнению.
Корректные почтовые ящики упрощают работу почтальонов и помогают
заказанному отправлению быстрее
оказаться в вашем почтовом ящике.
Установленные для почтовых ящиков
минимальные размеры составляют
25x35x6 cм, но рекомендуется использовать почтовые ящики намного
большей вместительности. Минимальный размер прорези, предусмотренной для опускания в почтовый
ящик, – 2х23 см. Почтовый ящик мог
бы также заполняться сверху, чтобы
избежать необходимости сложения
отправления, и также возможность
запирать его на замок, чтобы обеспечить сохранность отправления.
При установке почтового ящика
следите, чтобы к нему был обеспечен
круглогодичный доступ, чтобы на
земле под ящиком не было препятствий (снег, лед, велосипеды, детские
коляски, лыжи и т.п.). Почтовый ящик
должен, без ограничения доступа,
обеспечивать защиту отправления
от погодных условий. К почтовому
ящику обязательно должен иметься
доступ вне зависимости от времени
суток, чтобы почтовый курьер мог
осуществлять раннюю доставку газет.
Важно также хорошее обозначение почтового ящика, потому что
необозначенный почтовый ящик
усложняет работу почтальона. а ожидаемые отправления могут не дойти
до адресата. На почтовом ящике
юридического лица должно также
иметься название(-я) предприятия,
чтобы обеспечить доставку почты
предприятиям, использующим данный почтовый ящик.
В многоквартирных домах почтовый ящик устанавливают в непосредственной близости от входной двери.
Например, можно использовать
почтовые ящики, которые встроены
во входную дверь, что обеспечивает
доступ без открытия входной двери.
Если почтовые ящики установлены
в подъезде, можно было бы использовать универсальный ключ, обеспе-

чивающий одним ключом доступ ко
всем подъездам дома.
В частных домах почтовый ящик
устанавливается на заборе, ограничивающем участок. Если забора нет,
то доброй традицией считается установка почтового ящика на границе
участка со стороны дороги. Следует
позаботиться также о том, чтобы у домашних животных (в первую очередь,
собак) не было доступа к почтовому
ящику или по другую сторону забора,
так как в таких случаях почтовый
курьер вправе отказаться от обслуживания почтового ящика в целях
собственной безопасности.
В деревнях почтовые ящики устанавливаются в первую очередь у
основного шоссе или другой большой
обслуживаемой дороги, где в одном
месте собраны адресаты округи. По
соглашению почтовый ящик устанавливают на разумном расстоянии от
места жительства или расположения,
например, на ближайшей автобусной
остановке, у информационной доски
деревни или у дороги. Всегда нужно
учитывать, чтобы была возможность
для кратковременной остановки машины и в то же время была обеспечена безопасность останавливающихся
транспортных средств и людей. Также
должны быть обеспечены круглогодичный доступ к почтовому ящику и
содержание дорог. На видном месте
почтового ящика должны иметься
названия деревни и хутора.
Если вы хотите изменить местонахождение своего почтового ящика, то
сообщите о своем желании в Omniva,
на приведенном на веб-сайте предприятия электронном бланке. При
необходимости с вами свяжутся, чтобы подтвердить перенос почтового
ящика или уточнить его установку.
Местонахождение почтового ящика
обязательно нужно согласовать, потому что, к сожалению, невозможно
доставлять почту в почтовые ящики,
месторасположение которых не утверждено. Omniva также не обязано
доставлять отправления в почтовый
ящик, установка которого не согласована.
До конца августа в интернет-магазине Omniva можно по льготной
цене приобрести почтовые открытки.
С пожеланиями всего наилучшего,
Ханналийса Виск
моб. тел.: +372 55647871
hannaliisa.visk@omniva.ee
Коммуникационный отдел
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Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus otsib oma
sõbralikku meeskonda

HOOLDUSTÖÖTAJAT
Tööülesanded:
Eakate klientide hooldamine ja põetamine.
Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende
igapäevaelu toimingutes.
Nõuded kandidaadile:
Vähemalt põhiharidus
Eelnev töökogemus pole kohustuslik, väljaõpe kohapeal
Tööaeg:
Täistööaeg
Töö graafiku alusel
Tööle asumise aeg:
Niipea kui võimalik
Info: tel 5341 1318

avisotsmty@hot.ee

Живи, село!
6 июля 2019 года прошел
IV праздник, посвященный
деревне Рая, Тихеда и Кюкита.
Это важное событие в жизни
деревни и его жителей, ведь как
бы далеко они не находились,
душа стремится в родные места,
в этот райский уголок.
В парке Раяского центра досуга проходила широкая ярмарка.
Здесь можно было купить и
посмотреть множество товаров на любой вкус. Для детей
огромный выбор сладостей,
аттракционы, уголок домашних
питомцев и многое другое.
На празднике Трех деревень
чествовали долгожителей и
многодетные семьи. Очень приятны были поздравительные
слова старейшины Муствеэской волости Марта Крафта, в
своем письменном обращении
к жителям деревень он сказал:
«Мы сами создаем и украшаем

свое общество, свои деревни,
чтобы нашим детям здесь прекрасно жилось. У нас есть свои
традиции, истории, есть о чем
рассказать. Дух наших деревень- это достоинство, которое
мы должны беречь и уважать».
Поздравить жителей с праздником пришли также члены
Муствеэского волостного собрания Людмила Смирнова и
Анатолий Быстров.
В рамках праздника трех
деревень состоялся Международный фестиваль «Играй,
гармонь!», в котором приняли
участие гармонисты из Эстонии, Литвы, Беларуси, Украины,
а также восемь певческо-танцевальных народных коллективов
не только нашего уезда, но и
Марду, Силламяэ, Раквере. Под
звуки гармошки, с песнями и
весельем участники фестиваля, в сопровождении местных

жителей, прошли по деревенским улицам от летней сцены
Казепяэ до Раяского центра,
где проходил фестиваль. На
протяжении пяти часов можно
было наслаждаться гармонной
музыкой и выступлением гостей. Столько света и радости
в один день! В заключении
звучала песня, которую подхватили все участники «И будет
жить село родное и будет петь в
селе гармонь…». Участникам в
знак благодарности за дружбу и
сотрудничество были вручены
памятные грамоты и фольклорные сувениры- деревянные трещетки, изготовленные по специальному заказу в Авинурме.
Вечером фестиваль плавно
перешел в празднование Ивановой ночи. На сцене выступил
гость из Беларуси Александр
Шломан, Андрей Кононов и
группа «Эпатаж».

Игры, конкурсы, танцы, хороводы у костра и радостные,
знакомые лица. Очень приятно,
что наша молодежь приняли
активное участие в мероприятии, участвовали в шествии,
плели венки из полевых цветов,
и выступали с танцевальными
номерами.
День закончился праздничным салютом, в честь трех
деревень, которые отметили, с
момента присвоения статуса,
свой достойный день рожденья
Рая- 200, Тихеда-209, Кюкита238!
Мы благодарим Муствеэское
волостное правление за финансовую поддержку мероприятия,
а также всех, кто принимали
участие в подготовке и проведении праздника.
С уважением,
Общество Русской культуры
Причудья

VALLAVOLIKOGUS JA VALLAVALITSUSES
Vallavolikogus 26. juunil
Koosolekul osales 19 volikogu
liiget
• Umbusaldusavaldus vallavalitsuse liikmele
• Umbusalduse avaldamine
arengu- ja eelarvekomisjoni
esimehele, otsus jäi vastu
võtmata
• Umbusaldati sotsiaalkomisjoni esimeest
• Valiti sotsiaalkomisjoni esimees ja aseesimees
• Vallavalitsuse infos andsid
ülevaate M. Kraft, A. Tamm,
E. Kurg
• Otsustati ülesande andmine
vallavalitsusele (Voore kooli
ehitus)
• Otsustati Mustvee vallavolikogu 30.04.2019 otsuse nr
30 „Sihtasutus Mustvee Tervis nõukogu liikmete tagasikutsumine ning nõukogusse
uute liikmete määramine“
kehtetuks tunnistamine
• Mustvee valla põhimääruse
II lugemine – katkestamine
– 17 poolt
• Mustvee valla põhimääruse
vastuvõtmine poolt, vastu,
erapooletu
• Otsustati ettepaneku tege-

mine Jõgeva vallavolikogule
haldusüksuse piiride muutmiseks ja elanike arvamuse
väljaselgitamiseks
• Otsustati ettepaneku tegemine Jõgeva vallavolikogule
läbirääkimiste töörühma
moodustamiseks ja Mustvee
valla esindajate nimetamine
• Otsustati loa andmine kinnisasja omandamiseks
• Otsustati Mustvee valla teehoiukava kinnitamine
• Otsustati Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava
2019–2022 muutmine
• Volikogu komisjonide info
• Nõukogude liikmete info
Järgmine vallavolikogu istung
31. juulil
Vallavolikogus 31. juulil
Koosolekust võttis osa 20 volikogu liiget, virtuaalselt 1
• Päevakorrast jäeti välja
punkt „Mustvee vallavolikogu 26. mai 2019 otsuse
nr 42 „Ülesande andmine
Mustvee vallavalitsusele“
tühisuse kindlaks tegemine“
10 poolthäälega
• Otsustati katastriüksuse detailplaneeringu koostamise

algatamine Koseveski külas
Silvana katastriüksusel
• Otsustati vallavara võõrandamine Mustvee linnas (korteriomand) avalik enampakkumise teel alghinnaga 5 000
eurot
• Otsustati vallavanema puhkuselt tagasikutsumine
• Otsustati lisatasu maksmine
vallavanema asendamise eest
• Otsustati Mustvee valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande
kinnitamine
• Vallavalitsuse infos andsid
ülevaate vallavalitsuse tegevusest M. Kraft, A.Tamm
• Volikogu komisjonide info
• Nõukogu liikmete info
• Mitmesugust
Järgmine vallavolikogu istung
28. augustil.
Vallavalitsuses 4. juulil
• Nõusolek puu mahavõtmiseks
• Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine jäätmeveost
• Huvitegevuse kuluhüvitise
määramine
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva

•
•
•
•
•
•

iseseisva kasutusvõimaluseta
maade erastamised
Nõusolekute andmine katastriüksuste jagamiseks
Kasutusloa väljastamine Vilusi külas pesula-remondihallile
Ehituslubade väljastamine
puurkaevudele Raadna ja
Odivere külas
Projekteerimistingimuste
väljastamine Võtikvere külas
prügila laienduseks
Piletihinna kehtestamine
Peipsimaa muuseumis
Aastaaruannete heakskiitmine (Mustvee Tervis, Voore
Aktiviseerimiskeskus ja Kalevipoja Koda)

Vallavalitsuses 11. juulil
• Ehituslubade väljastamine
lammutustöödeks ja üksikelamu püstitamiseks Mustvee
linnas ja Tiheda külas
• Projekteerimistingimuste
väljastamine Võtikvere külas
prügila laienduseks
• Sundvalduse seadmine
• Maaüksuste koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
ja arvamuse andmine maa
riigi omandisse jätmise kohta

• Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
• Ilutulestiku korraldamiseks
nõusoleku andmine Mustvee
linnas
• Mustvee valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus
• MTÜ Avijõe Selts taotlus
Arvi Toomingale tänupingi
paigaldamise asukoha kooskõlastamiseks

•

•

Vallavalitsuses 18. juulil

•

• Mustvee vallavalitsuse
06.06.2019 korralduse nr
327 muutmine
• Vallavara võõrandamine
korteriomand Mustvee linnas
– volikogu eelnõu
• Koseveski külas Silvana katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine
– volikogu eelnõu
• Mustvee vallavalitsuse
28.06.2019 korralduse nr
368 muutmine
• Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks
isikliku kasutusõigusega
• Kasutuslubade väljastami-

•
•
•
•
•
•
•

ne – Peipsimaa muuseum,
Lohusuu teenuskeskuse-kogukonnamaja
Lihtmenetlusega riigihanke
(viitenumbriga 210418)
„Voore põhikooli sööklaosa
projekteerimine ja ehitamine” pakkumuste tagasilükkamine ja lihthankemenetluse lõppenuks tunnistamine
Lihthanke menetlusega riigihanke korraldamine Mustvee
sadama lõunamuuli projekteerimiseks
Raha eraldamine reservfondist
Taotluse rahuldamata jätmine
Erandkorras jäätmevaldaja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveost
Huvitegevuse kuluhüvitise
määramine
Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
Hooldekodu kohamaksu
tasumine
Koduhooldusteenuse lõpetamine
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks – Judo
Fest
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MtÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab eesti
maaelu arengukava 2014–2020 Leader meetme
rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist
2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2
Meetmemahud:
M1 – Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine –
200 000 €
M2 – Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks
– 125 000 €
M3 (Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine) sellel aastal ei
avane. Juhul kui aasta jooksul koguneb projektidest jääke, avame
M3 meetme 2020. aastal.
Taotlusvoor on avatud 6.–13. septembril 2019 kell 17.00
(taotlemine uue e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste
hindamistulemusi on oodata novembri lõpuks. Abikõlblik piirkond
on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja
Avinurme valdade geograafilised territooriumid.
Vooru infopäev toimub augusti teises pooles.
täpsem info: www.pakmty.ee

Üritused
MustVee VALLAs
6.–12. august

HEA ESIMESSE KLASSI ASTUVA LAPSE
VANEM VÕI HOOLDAJA!
RANITSATOETUSE TAOTLUSI
võtame vastu alates 01.08–01.09. 2019
kõikides teenuskeskustes
või digitaalselt allkirjastatuna aadressil: info@mustvee.ee
Palun esita taotlus õigeaegselt!

Omniva klienditoe grupp otsib oma toimekasse
Jõgeva meeskonda

KLIENDITOE KONSULTANTI,
kelle peamiseks tööülesandeks on Omniva kliendipöördumiste lahendamine, klien de kõnedele ja
e-kirjadele vastamine.
Töö toimub täiskoormusega graaﬁku alusel E–P.
Oled sobiv kandidaat, kui Sulle meeldib inimestega
suhelda ning hindad kõrgelt meeskonnatööd. Sul on
vähemalt keskharidus ning väga hea ees keel nii
kõnes kui kirjas. Kasuks tuleb inglise või
vene keele oskus suhtlustasandil.
Töökoht asub Jõgeval, aadressil Aia 8.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil
birgit.bruk@omniva.ee või võta ühendust
telefonil 5358 4468

10. august kell 10.00
10. august
10. august kell 15.00
10. august kell 20.00
10. august kell 18.00
11. august kell 13.00
17. august
17. august kell 21.00
24. august
24.–25. august
31. august
31. august

Vaimuliku Muusika festival
Mustvees
Kääpa Kohvikutepäev
Lohusuu Kalalaat
Kääpa Laulupäev
Tantsuõhtu Koseveski kõlakojas
Adraku külapäev
Rukkimaarja laat ja Marumürapäev
Voorel
Kalevipoja Kala- ja Veefestival Kasepääl
ansambel „Alphaville“
Kasepää laululaval
Piilsi Külapäev
teine „Peipsi Toidu Tänav 175 km“
Ulvi Külapäev
Muinastulede öö
Mustvee sadamas
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Tervise Tugi OÜ
kutsub kõiki huvilisi
VERESOONI KONTROLLIMA.
JALAARTERITE JA VERERÕHU KONTROLLIMINE
toimub
26. augustil alates kell 10.00 Avinurme Päevakeskuses
(Põllu 1, Avinurme)
27. augustil alates kell 10.00 Mustvee Raamatukogus
(Tartu 12, Mustvee)

Vastuvõtule tuleb ette registreerida.
Registreerimine ja info tööpäevadel kell 9–12 tel 5698 5633.

Protseduur maksab 10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes
valu ja krambihooge.

ENN KURG
25. OKTOOBER 1961 – 25. JUULI 2019
25. juulil lahkus meie hulgast
hea kolleeg Enn Kurg.
E. Kurg töötas Mustvee Vallavalitsuses abivallavanemana
veebruarist 2018.
Jääme Ennu mäletama naerusuise, tööka ja abivalmis kolleegina
Mustvee Vallavalitsus

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAKODANIKKE
GENNADI MOTŠENOV
JAAN TOOMING
ÜLO KUUSTIK
VÄINO TOOMING
HEINO AUG
VAHUR LEPP
KALEV SARAPUU
TÕNU TAMM
PJOTR TŠAŠTŠIN
PAVEL JAZÕKOV
SIVIYA REYSENBUK
VALENTINA TARASOVA
MALLE SAAR
NIINA PODGORNAJA
VIIVI LANI
ELVI AMBOS
LJUBOV BABITŠ

05.08.1935 – 28.07.2019
19.10.1935 – 01.08.2019
06.10.1936 – 03.07.2019
13.11.1937 – 05.06.2019
27.02.1941 – 03.07.2019
01.10.1941 –13.06.2019
24.11.1941 – 12.06.2019
12.05.1948 – 29.07.2019
03.07.1955 – 08.06.2019
23.04.1974 – 02.07.2019
23.12.1923 – 17.06.2019
10.06.1931 – 24.07.2019
08.12.1931 – 27.07.2019
14.10.1937 – 28.07.2019
24.01.1940 – 08.07.2019
14.08.1941 – 13.06.2019
04.06.1957 – 10.06.2019

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

Ostan IGASUGUST VANAVARA.
Pakkuda võib kõike.
Kojukutsed, raha kohe kätte.
Tel 5198 0371.

