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VALLAVANEMA VEERG
Heakord on meie valla
visiitkaart!

2. mail külastas Mustvee valda Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Kultuurikeskuse ees tervitasid presidenti
vallavolikogu esimees Aivar Saarela ja vallavanem Jüri Morozov. President tervitas Mustvee linnarahvast 80. juubeli
puhul ning suundus seejärel kultuurikeskusesse ja raamatukokku. Pärast seda vestles president Kaljulaid volikogu
liikmetega. Pildid kohtumiselt ANU OTS.

Kultuuriminister külastas Mustvee valda
25. aprillil külastas Kultuuriminister Indrek Saar Mustvee
valda.
Päev algas kell 10.00 Avinurme teenuskeskuses.
Vestlusringis osalesid Avinurme kultuuritegijad.
Minister Saar andis ülevaate
laste huvitegevuse rahastamisest, riigieelarves 15 milj. eurot
aastas. Raha jagamine on väga
erinev, jagatakse koefitsendi
alusel, näiteks 279 eurot ühe
lapse kohta Mustvee vallas
aastas, Tallinna linnas aga 16
eurot.
Huvihariduse rahastamise
tingimuseks mitmekesisus, regulaarne ja kvaliteetne teenus.
Avinurme kultuuritegijatele
valmistas muret, et huvitegevuse rahastus jätkuks ka edaspidi
ning et KOV-il ei ole niipalju
rahalisi vahendeid, et maksta
juhendajatele väärilist tasu.
Valla haridus- ja noorsootöö
nõuniku suureks mureks oli
KOV-ide omavaheline arvlemine, millega minister ka tegeleda
lubas.
Suureks edasiminekuks on
Mustvee Muusika- ja Kunstikooli filiaali loomine Avinurme
ja Voorele.
Vestlusringi kokkuvõttes sõnas vallavanem, et tema ülesandeks on eelkõige hoida ja vaadata suurt pilti, valda tervikuna,
igaühe panus on väga vajalik.
Edasi liiguti Lohusuu Noortekeskusesse, kus ees ootasid
noortejuht Kaidi Forostovets
ja teenuskeskuse juht Einar
Hinno. Kuulati noortekeskuse
tegemistest, soovidest ja muredest. Kõige suuemaks mureks
on ruumide kitsikus ja tööjõu
puudus. Lohusuu Vabaajakeskuse juhataja valimisega peaks
viimane nimetatud probleem
lahenema. Siis oleks võimalik
ka hilisemal ajal keskust avatud
hoida ning kaasata tegevustesse
neid noori, kes seni pole sinna
jõudnud.
Väike kehakinnitus Germani
talus ning edasi liiguti Lohusuu
MTÜ Logovest tegevustega tut-

vuma. Seltsi eestvedaja Natalja
Tumanova oma meeskonnaga
tegi kiire ülevaate siinsest kultuurist, tegevustest, rõõmudest
ja muredest. Selts tegutseb
eraomanduses olevates ruumides, mis vajaksid hädasti
korrastamist. Pakuti nende
kandile omast põdrakanepi teed
ja sibulapirukat.
Kiire visiit Voore Aktiviseerimiskeskusesse – noortetuba,
raamatukogu.
Saare rahvamajas kostitas
Kalevipoja muuseumi juhataja
Annika Oras maitsva lõunasupi
ja koogiga.
Tutvuti Saare rahvamaja
vastremonditud peosaaliga
ning kuulati muuseumijuhataja
mõtteid.
Viisiidi viimane ja päeva
kokkuvõttev koht oli Mustvee
Kultuurikeskus. Kohal olid
raamatukogude ja kultuuriasutuste esindajad ja linnakodanikud.
Vallavanem Jüri Morozovi
sõnadest jäi kõlama, et raamatukogude ühendamine Mustvee
vallas toimub samm-sammult ja
läbimõeldult.
Raamatukogude juhatajad
Laidi Zalekešina ja Ene Uuna
olid seisukohal, et lugejate
arv väheneb ning selleks oleks
vajalik leida raamatukogudesse
lisategevust.
Minister tutvustas Kultuuriministeeriumi poolseid uusi
algatusi, milleks on kultuuritöö
väärtustamine, Eesti taluarhitektuuri toetamine, muinsuskaitsereform, terviseradade
korrastamine, kinoprojektori
projekt.
Vallavanema küsimusele,
millisena näete muuseumide tulevikku, vastas minister, et kõiki
kindlasti ei jõuta riigieelarvest
rahastada.
Aive Tamm uuris ministrilt,
et millisena või kuidas näeb
Kultuuriministeerium koostööd
Maaeluministeeriumiga LEADER programmi raames. Ministri arvates soovitakse ja peetakse
vajalikuks koostööd teha.

Mai on kolmas kevadkuu. Ilmad soojad ja rohi kasvab raginal ning
puudel avanevad lehepungad. Peagi kattub kõik rohelusega varjates
inimtegevuse või tegevusetuse jäljed. Veel on viimane aeg oma kodu
ja ettevõtete – asutuste ümbrused üle vaadata ja korda teha. Teeme
Ära talgute käigus on aktiivsed valla elanikud juba mitmed kohad
korda teinud. Hoonete ümbrused, teede ääred ja metsaalused on
saanud puhtamaks. Siiski jätkub meil vallas räämas kohti ja ohtlikke
lagunenud hooneid, mis vajavad korrastamist, mõnel puhul lausa
lammutamist. Mustvee valla inimesed teavad neid aastaid tühjalt
seisnud hooneid, mis riivavad silma ja ootavad, et midagi võetaks ette.
Elame väga eripärases piirkonnas, mis oma elukeskkonna tõttu
kutsub siia inimesi mujalt Eestist ja ka välismaalt. Meie vallas käib
suvel hulgaliselt külalisi ja kindlasti ei tee heakorrastamata avalik
ruum ja räämas erakinnistud meie piirkonnale au ja kahjustavad
üldist mainet. Muidugimõista pole see ainus põhjus, miks peaks koduümbrust korrastama. Korrastatud elukeskkond loob turvatunde,
arendab ilumeelt ja pakub positiivseid emotsioone.
Meie vallas on palju kauneid, korrastatud kodusid, ettevõtteid,
külastuskeskusi, suurepärases korras parke ja haritud põllumaad.
See on meie inimeste kätetöö, mida hindame ja austame ning seame
teistele eeskujuks. Oma ümbruse korrashoidmine ei ole kunagi ühekordne töö, seda tuleb teha pidevalt, aastast-aastasse. Nii kasvatame
ilumeelt ja armastust oma kodukoha vastu ka meie lastes. Nii tekib
järjepidevus ja korras elukeskkond saab meile normiks.
Kuidas aga saada hakkama nende objektide omanikega, kes pole
suutnud leida hoonetele kasutust ega võtnud vaevaks neid korrastada? Kõigepealt toimub valla poolt nende objektide kaardistamine.
Võtame omanikega ühendust, tuletame meelde nende kohustusi ja
otsime üheskoos lahendusi. Üks on aga selge, et lagunenud hooned
vajavad korrastamist, kasutusele võtmist või likvideerimist. Püüame
olla meie inimestele nõuandjaks ja partneriks nende küsimuste
lahendamisel.
Kuidas meie inimesi motiveerida korrastama oma kodu? Aastaid
toimib ja ka käesoleval aastal jätkub konkurss „Eesti kaunis kodu”.
Selle raames saab iga maakond esitada Presidendile tunnustamiseks
ka ühe omavalitsuse.
Lisaks tunnustatakse järgmistes
kategooriates: Parim tervisespordirajatis, Parim tööstusmaastik,
Kauneim kortermaja, Kaunis muinsuskaitseobjekt, Energiasäästlik
kaunis kodu – Riigihalduse ministri tunnustus – rahvusvärvides
lipukultuur. Lisaks sellele leiame
kindlasti ka oma vallas võimalusi
toetada ja tunnustada inimesi ja
ettevõtteid, kes panustavad heakorda.
Nautigem päikest, linnulaulu ja
oodatud kevadet korrastades ümbritsevat keskkonda ja kaunistades
oma kodusid, sest see muudab
JÜRI MOROZOV,
meid endidki hingelt kaunimaks!
vallavanem

Tiheda ja Mustvee lasteaed
„Peipsi järve kaldal on kaks
lahedat maja,
siin erinevaid lapsi näed ja nutta
pole vaja“
Tiheda lasteaed asub looduskaunis kohas Peipsi järve kaldal.
Siin on järv, siin on park, siin on
vahva mänguväljak.
Mustvee lasteaed asub linna
südames. Siin on Peipsi kiviviske
kaugusel, siin on park ja ka vahva
mänguväljak.
Lasteaed elab oma igapäevast
elu. Lapsed on hoitud ja kasvatatud, õpetajad teevad oma igapäevast tööd. Nad teevad seda väga
hästi. Võin kinnitada seda sellega,
et lasteaiast lähevad kooli väga
tublid, targad ja õppimishimulised
lapsed, kes saavad seal väga hästi
hakkama. Kevadel, nagu kõikides
lasteaedades, on ka Mustvee ja
Tiheda lasteaedades kiired ajad.
Kõik rühmad valmistuvad ema-

depäeva üritusteks ja kohe-kohe
jõuab kätte ka lõpupidude aeg.
Tiheda lasteaias toimub
eesti rühma „Oravake“
lõpupidu 21. mail kell 15.
Vene rühma „Maasikad“
lõpupidu toimub
23. mail kell 15.
Mustvee lasteaia „Oravakesed“ lõpupidu toimub
31. mail kell 15.
Seoses laste kooliminekuga tekivad vabad kohad ka lasteaeda.
Ootame põnevusega uusi lapsi
meie majja! Miks? Meil on korras
hooned, meil on kaasajastatud
õuealad, meil on kaasaegne õpikeskkond, meil on tublid õpetajad,
meil on maitsvad toidud, meil
on sõbralikud suhted ja toimiv
koostöö pidajaga.
Ilusat kevadet soovides
MARIS ROHTLA,
direktor
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Благоустройство – визитная
карточка нашей волости!
Май – третий месяц весны. Погода потеплела, трава растет полным
ходом, на деревьях лопаются почки. Скоро все зазеленеет, скрывая
следы действий или бездеятельности человека. Сейчас – крайний срок
осмотреть и привести в порядок окрестности своего дома и предприятия-учреждения. В ходе толоки «Сделаем!» активные жители волости
привели уже в порядок несколько мест. Окрестности домов, обочины
дорог и подсады стали чище. Но в нашей волости еще хватает запущенных мест и опасных зданий, которые следует привести в порядок,
а в некоторых случаях даже снести. Жители волости Муствеэ знают
эти пустующие годами здания, которые режут глаз и ждут, чтобы
что-то предприняли.
Мы живем в очень своеобразном регионе, который в силу особенной
окружающей среды привлекает сюда людей и из других районов Эстонии, и из-за рубежа. Летом нашу волость посещает множество гостей,
так что неблагоустроенное публичное пространство и запущенная
частная недвижимость несомненно не делает нашему региону чести
и наносят вред репутации в целом. Естественно, это не единственная
причина благоустройства окрестностей своего дома. Благоустроенная
жизненная среда создает ощущение защищенности, развивает эстетическое чувство и дает положительные эмоции.
В нашей волости много красивых, приведенных в порядок домов,
предприятий, центров посещений, парков в прекрасном состоянии и
обработанных пахотных земель. Это дело рук наших людей, которое
мы ценим, уважаем и ставим в пример другим. Поддержание порядка
вокруг себя никогда не бывает одноразовым мероприятием, этим
нужно заниматься постоянно, из года в год. Так мы воспитываем
эстетическое чувство и любовь к своему родному краю и в наших детях. Так возникает последовательность, а благоустроенная жизненная
среда становится для нас нормой.
Но как справиться с собственниками тех объектов, которые не
смогли найти зданиям применение и не удосужились привести их в
порядок? Прежде всего, чиновники волости определят эти объекты.
Мы свяжемся с собственниками, обсудим их обязанности и вместе
поищем решения. Но ясно одно: разваливающиеся здания нужно
привести в порядок, ввести в оборот или ликвидировать. Для наших
людей мы постараемся стать консультантами и партнерами в решении
этих вопросов.
Как мотивировать наших людей приводить свои дома в порядок?
Много лет идет и в этом году продолжится конкурс „Eesti kaunis
kodu” («Красивый дом Эстонии»). В рамках этого конкурса каждый
уезд сможет представить президенту для награждения также одно
местное самоуправление.
Награды выдаются еще в следующих категориях: «Лучшее сооружение оздоровительного спорта», «Лучший промышленный ландшафт»,
«Самый красивый многоквартирный дом», «Красивый объект, охраняемый как объект старины», «Энергосберегающий красивый дом»,
награда от министра госуправления – культура флага в национальном
триколоре. Конечно же, мы в своей волости тоже найдем возможности
поддержать и наградить людей и предприятия, которые вносят вклад
в благоустройство.
Давайте наслаждаться солнцем, пением птиц и долгожданной
весной, приводя в порядок окружающую среду, украшая свои дома,
потому что от этого мы и сами станем краше душой!
Юрий Морозов,
волостной старейшина

15. aprillil toimusid Põltsamaa Felixhallis Jõgevamaa meistrivõistlused võrkpallis
Jõgevamaa meistriks tuli Mustvee MVG SK naiskond
järgmises koosseisus: Ljudmilla Jakovleva, Anniki
Jaama, Viktoria Makarenko, Merlin Paas, Alla Runina,
Nikol Kolpakova, Daniella Kolpakova, Kristi Antonov
ja Olesja Kudina.
Turniiri parimaks mängijaks tunnistati Viktoria Makarenko.
Mustvee naiskonnale järgnesid Jõgeva Serv, SK Torma
Sport ja Põltsamaa Spordikool.

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) 14.06., 09.08., 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.2018 kahes
keeles koos ajalehega “Vooremaa”. Kaastöid ja infot ootame
aadressil: krista.pint@mustvee.ee
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VALLAVALITSUSES JA VALLAVOLIKOGUS
Vallavalitsuses 5. aprillil
• Hajaasustuse programmi
valdkondade prioriteetsuse
määramine
• Mustvee valla noortevolikogu
valimiste korraldamine
• Koduteenuste hoolduskava
vormi kehtestamine
• Nõusolek katastriüksuse
jagamiseks Luha Vanassaare
külas
• Katastriüksuse koha-aadressi muutmine Oidu Kükita
külas
• Kasepää Vallavalitsuse 02.
novembri 2016 korralduse
nr 217 muutmine (tee nimetuse muutmine)
• Maa riigi omandisse jätmiseks nõusoleku andmine
Omedu, Raja ja Nõmme
külades
• Ehitusloa väljastamine Sigmasystem OÜ-le Voore külas
Raamatu kinnistul päikeseelektrisüsteemi paigaldamiseks ja ühendamiseks
liitumispunktiga Elektrilevi
OÜ võrguga
• Ehitusloa väljastamine Agorek OÜ-le Avinurme alevikus
Tööstuse tn 3b kinnistule
olemasoleva hoone ühekordse osa rekonstrueerimiseks
• Ehitusloa väljastamine Sirje
Projektbüroo OÜ-le Mustvee
linnas Kooli tn 7a kinnistule
üksikelamu püstitamiseks
• Projekteerimistingimuste
väljastamine Mustvee linnas
Tartu tn 7b kinnistule ärihoone ehitusprojekti koostamiseks (kauplus, ladu)
• Hinnapakkumuse kinnitamine tee remondiks
Vallavalitsuses 12. aprillil
• Katastriüksuste liitmine Raja
külas Kalda tn 194 ja Kalda
tn 194a
• Kasepää Vallavalitsuse 09.
novembri 2017 korralduse
nr 237 kehtetuks tunnistamine (maa kinnisasjaga
liitmise tingimused)
• Kasepää Vallavalitsuse 09.
novembri 2017 korralduse
nr 238 kehtetuks tunnistamine (maa kinnisasjaga

liitmise tingimused)
• Hinnapakkumise kinnitamine Saare teenuskeskuse
sisemiste remonttööde teostamiseks
• Projekteerimistingimuste
väljastamine Kuubik Projekt
OÜ-le Vilusi küla Kivastiku
kinnistule pesula-remondihalli ehitusprojekti projekteerimiseks
• Projekteerimistingimuste väljastamine Anastassia
Zaplentjukile Mustvee linn
Narva tn 47a kinnistule
elamu ehitusprojekti projekteerimiseks
• Projekteerimistingimuste
väljastamine OÜ-le Visioonprojekt Kalmaküla Pärtli
kinnistule elamu abihoone
(paadikuur) ehitusprojekti
projekteerimiseks
• Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine
• Korraldatud jäätmeveost
vabastamine
• Nõusolek puude mahavõtmiseks Mustvee linnas
• Hoolduse ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
• Ühekordse toetuse määramine
• Hooldajatoetuse määramine
• Küttepuude toetuse mittemääramine
• Vältimatu abi mittemääramine
• Tuleohutuskorraldus Mustvee Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes (vastutavate isikute määramine
• Arutamiseks:
Kalda tn 126 kinnistu jagamisest
Kutse perioodi 2018-2021
ühishangetes osalemiseks
(RHK)
Mustvee Spordihoone kasutamisest (SK Mustvee
tunnustamine ja preemia
maksmine)
Vallavalitsuses 19. aprillil
• Ülevaade Mustvee Kooli
hangetest
• Hooldaja ja hooldajatoetuse
määramine
• Tugiisiku teenuse maksumuse kinnitamine

• Küttepuude toetuse mittemääramine
• Ühekordse toetuse määramine
• Detailplaneeringu kehtestamine Mustvee linn Tartu
tn 74 kinnistul ehitusõiguse
määramiseks pood-kohviku,
tankla ja pesula ehitamiseks
• Maa riigi omandisse jätmiseks nõusoleku andmine,
maaüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Omedu küla Kääru
ja Jõekalda kinnistu
• Hinnapakkumuse kinnitamine lippude valmistamiseks
• Maa munitsipaalomandisse
võtmine või mitte Ulvi külas
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Kaevussaare küla Veiko kinnistu
• Hajaasustuse programmi
elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete
delegeerimine – volikogu
eelnõu
• Mustvee Linnavara OÜ osakapitali suurendamine
• Huvitegevuse toetamine
• Arutamiseks:
Emajõe Veevärk ettepanek
kinnistu jagamiseks
MTÜ Tammispää Harrastuskalurite Seltsi taotlus
mänguväljaku rajamiseks
Vallavalitsuses 26. aprillil
• Koolieelsesse lasteasutusse
laste vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord
• Detailplaneeringu lähiala
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine Tammispää küla
Uueotsara ja Parikaennu
kinnistu – volikogu eelnõu
• Nõusoleku andmine puude
raieks Mustvee linnas ja Raja
külas
• Hankeplaani kinnitamine
• Hanke “Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel” hankemenetluse korraldamine ja hankedokumendi
kinnitamine
• Tiheda külas Sõpruse tn 86a
kinnistut koormava hoonestusõiguse lõpetamine
• Mustvee valla eelarvest toetuse eraldamine

• Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusel
koondamise tõttu ametist
vabastavatele teenistujatele
täiendava hüvitise maksmine
• Arutamiseks:
MTÜ Mustvee Jahtklubi
avaldus
Vanausulised MTÜ avaldus
Vallavolikogus 26. aprillil
• Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri – ettekandjaks
keskkonnaspetsialist Tatjana
Obuhova, võeti vastu 18
poolthäälega
• Mustvee valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
– ettekandjaks Tatjana Obuhova, hääletustulemus 16
poolt, 1 erapooletu, 1 vastu
• Haldusülesande delegeerimine ja halduslepingu
sõlmimiseks volituse andmine – ettekandjaks Tatjana
Obuhova, võeti vastu 17
poolthäälega
• Avaliku ürituse korraldamise
ja pidamise kord – ettekandjaks jurist Marju Soop, võeti
vastu 16 poolthäälega
• Heakorra eeskiri – ettekandjaks Marju Soop, hääletustulemus 16 poolt, ei
hääletanud 1
• Koerte ja kasside pidamise
eeskiri – ettekandjaks Marju
Soop, võeti vastu 17 poolthäälega
• Hajaasustuse programmi
elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete
delegeerimine – ettekandjaks arendusnõunik Katrin
Rajamäe, võeti vastu 17
poolthäälega
• Vallavalitsuse infos andsid
ülevaate vallavanem Jüri
Morozov, finantsnõunik Heli
Viiberg ja arendusnõunik
Katrin Rajamäe
Järgmine vallavolikogui
istung toimub 30. mail
Mustvee Vallavolikogu ja
Vallavalitsuse otsused, määrused, korraldused ja protokollid on leitavad Mustvee
valla kodulehel asuvas dokumendiregistris DELTA.

Algas Mustvee valla
arengukava koostamine

Началось составление программы
развития волости Муствеэ

28. veebruari istungil võttis Mustvee Vallavolikogu vastu otsuse
algatada Mustvee valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine.
Valla arengukava koostamiseks on moodustatud juhtrühm,
kuhu kuuluvad Aivar Saarela, Jüri Morozov, Katrin Rajamäe, Enn
Kurg, Raivo Vadi, Laidi Zalekešina, Krista Pint, Tiina Tuur ja Heli
Viiberg. Juhtrühma ülesandeks on hoida silma peal arengukava
koostamise protsessil, vaadata üle arengukava töömaterjalid ning
töötada läbi dokumendi esmane versioon. Arengukava koostamist
koordineerib vallavalitsuse arendusnõunik.
Esimene arenguseminar toimus 13. aprillil, kus anti ülevaade
valla hetkeolukorrast statistiliste andmete ja eelmisel aastal läbiviidud analüüside põhjal. Seejärel toimusid rühmatööd valdkondade
kaupa valla arengueelduste ja kitsaskohtade määratlemiseks. Seminarist võttis osa 45 inimest, kes kõik mõtlesid aktiivselt kaasa
ja andsid oma panuse uue arengukava loomisse.
Järgmisel arenguseminaril minnakse edasi juba tulevikuvaate
seadmisega – kuhu me tahame jõuda aastaks 2030 ning mida
selleks oleks vaja ära teha?
Arengukava dokumendi esimene lugemine on plaanis vallavolikogus augustikuus. Seejärel toimub kava menetlemine volikogu
komisjonides ning avalikustamine, mille käigus toimuvad avalikud
arutelud kõikides valla piirkondades. Arengukava vastuvõtmine
on planeeritud septembrikuu vallavolikogus.
Head mõtted ja ettepanekud arengukava osas on oodatud
e-postile: katrin@mustvee.ee.
Katrin Rajamäe,
arendusnõunik

Волостной совет Муствеэ на своем заседании 28 февраля принял
решение об инициировании составления программы развития и
бюджетной стратегии волости Муствеэ.
В целях составления волостной программы развития сформирована руководящая группа, в которую входят Айвар Саарела, Юрий
Морозов, Катрин Раямяэ, Энн Кург, Райво Вади, Лайди Залекешина,
Криста Пинт, Тийна Туур и Хели Вийберг. В задачи группы входят
мониторинг процесса составления программы развития, рабочих
материалов программы развития и проработка первой версии документа. Составление программы развития координирует советник по
развитию волостной управы.
13 апреля прошел первый семинар по развитию, на котором, на
основании статистических данных и проведенных в прошлом году
анализов, рассказали о ситуации в волости на текущий момент. Затем
были проведены групповые работы по сферам, чтобы определить
предпосылки развития волости и «узкие места». В семинаре приняло
участие 45 человек, все принимали в нем активное участие и внесли
свой вклад в создание новой программы развития. На следующем
семинаре по развитию будет сделан шаг вперед – постановка задачи:
чего мы хотим достичь к 2030 году, и что нужно для этого сделать?
Первое чтение программы развития в волостном совете запланировано на август. Затем пройдет ее обсуждение в комиссиях волостного
совета и оглашение, в ходе которого состоятся публичные обсуждения
во всех районах волости. Принять программу развития намечено на
сентябрьском заседании волостного совета.
Хороших идей и предложений мы ждем на адрес э-почты: katrin@
mustvee.ee.
Катрин Раямяэ, советник по развитию
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Tervisekuu Avinurme Gümnaasiumis
Seoses sellega, et aprill oli
üleriigiliselt südamekuu, pöörasime ka meie oma koolis
rohkem tähelepanu tervise
hoidmisele ning nimetasime
aprillikuu traditsiooniliselt
Avinurme Gümnaasiumis tervisekuuks. Tervisekuu üritused
ja tegevused kestsid 2. aprillist
30. aprillini ning nendesse
olid kaasatud kõik õpilased ja
koolitöötajad. Kuna tegevuste
eesmärgiks oli mõjutada kõiki
tervise osasid, siis ei olnud rõhk
ainult füüsilisel tervisel, vaid
arendati ka sotsiaalset, vaimset
ja emotsionaalset tervist.
Noortegarantii ja Tagasi Kooli
programmide raames toimusid
8.-12. klassi õpilastele tööturgu, tuleviku kavandamist
ja väärtuskonflikte käsitlevad
loengud – töötoad. 1.-4. klassi
õpilased käisid elamuslikul
koolipäeval Viljandis ja Ugala
teatris, 6.-8. klassi õpilased võtsid osa talispordi õppepäevast
AHHAA-keskuses ning õpetajad
osalesid Eesti Tervishoiumuuseumi laboritunnis „Kuidas
töötab minu süda?”. Kooliõde
Neti Habakuk viis läbi 1.-3.
klassi õpilastele tervisetunde,
mis hõlmasid tervisekäitumise
põhitõdesid.
Mustvee vallavalitsuse ITspetsialist Janek Romanovitš
ja kooli inimeseõpetuse õpetaja
Kristina Pikas korraldasid lastevanematele koolituse „Minu
laps internetimaailmas”, kus
käsitleti ohutu internetikäitumise temaatikat.
18. aprillil oli koolis üles
seatud terviserada, mille erinevates etappides said õpilased
ja koolitöötajad testida oma
erinevaid oskusi ja võimeid:
hüppevõime ja rütmitunnetus,
mälu ja tähelepanu, suhtlemisja koostööoskus, aju ja lihaste

1.-4. klasside tervisekuu viktoriini võitnud võistkond.
ning silmade ja käte koostöö.
Lisaks toimus ühes etapis tervisealane nõustamine ja vererõhu mõõtmine, mida teostas
kooliõde.
Traditsiooniliselt toimusid
Kuldvillaku-stiilis tervisekuu
võistkondlikud viktoriinid 1.-7.
klassi õpilastele ning kõnevõistlus 7.-12. klassi õpilastele. 1.-4.
klasside viktoriini võitjavõistkonda kuulusid Anni Alberi (4.
kl), Lizette Luur (3. kl), Kelly
Andrijainen (3. kl), Marten
Madisson (2. kl), Margarita
Gurejeva (1. kl). 5.-7.klasside
viktoriini võitjateks osutusid
Älis Ilves (7. kl), Hanna-Liina
Kurg (6. kl), Gerda- Liisa Rosar
(6. kl), Hendrik Tarum (5. kl),
Brandon Tamm (5. kl). Kõnevõistlusel tuli õpilastel üles
astuda tervisealase kõnega teemal „Täna ma räägin teile...”.

FOTO: MARIKA SCHASMIN

Üldvõitja tiitli pälvis 11. klassi õpilane Karl Kask, kes oma
kõnes sidus tsiklisõidu oskuslikult tervisliku elustiiliga ning
suutis huvitava teemavalikuga
publikut ja žüriid üllatada.
Tavapäraselt lõppes tervisekuu kooli öise sünnipäeva
terviseretkega, mis toimus juba
kolmandat korda. 30. aprilli
õhtu- ja öötundidel Avinurme
alevikus aset leidnud rännakul
osalesid õpilased, õpetajad,
lapsevanemad ja kooli sõbrad.
Ühiselt koos kõndides tegi igaüks vähemalt 10 000 sammu
oma tervise heaks ning 98aastase sünnipäevalise, Avinurme
kooli, auks.
Kristina Pikas,
Avinurme Gümnaasiumi
inimeseõpetuse õpetaja,
õppealajuhataja

Kõnevõistluse võitja Karl
FOTO: TAAVI PÄRN
Kask.

Kiissa külas Vana-Jaani talus
Avinurme Külavanemate Koja
juhatuse liikme Krista Pedaku
eestvedamisel on käimas EV 100
projekt 10 lugu Eesti 100 aastasest
ajaloost. See tähendab, et kord
kuus kogunetakse erinevatesse
küladesse temaatilistele üritustele. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeti Paadenurmes lõkketule
ääres 23. veebruaril. Selles kuus,
aprillis, oli Änniksaare ja Kiissa
küla eestvõtmisel Änniksaare
külavanema Indrek Rummeli JUTUTUBA ja kevadmatk.
Aastal 2012 toimus Avinurme
külade Suvetuuri I lõpupidu
siinsamas Vana-Jaani talus. Aga
teeolud olid hirmutavalt keerulisemad kui nüüd. Nimelt oli RMK
Kiissa metsavahelisi teid remontima hakanud. Kõigepealt pandi
maha maastikutekstiil ja siis hakati aherainekillustikku vedama.
Alumised kihid sisaldasid suuri
kive, lausa munakaid ja sestap
kardeti oma sõidukeid lõhkuda.
Eriti tundlikud olid muusikainstrumendid. Aeg-ajalt peatuti ja
peeti aru, kas minna edasi või tagasi. Ometi sõideti edasi, ka Feliks
bänd koos Adraku vapra bussijuhi
Kolli Arnoga.
Nüüd siis oli kõik palju parem. Teeolud normaalsed tänu
RMK-le. Tol korral oli alles õhus
Kiissa külasse LUSTIPARGI või
küla rajamine. Ettevõtja ehk siis
arendaja Janno Sass oli projekti
teinud ja kaasanud sõpru-abistajaid. Kahjuks langesid paljud tema
projekti toetajad ära. Aga ometi
mees ei jäänud norgu, vaid hakkas
edasi rabama ja oma kinnistul
toimetama. Võttis metsa maha, et
raha saada. Hakkas tiike kaevama.
Praeguseks on kaks tiiki olemas ja
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järve rajamine on alanud.
Indrek, matka juht viis meid
tulevase suure veekogu põhja
uudistama. Kohalik mees, Raja
Ants ronis väljakaevatud pinnasest tekkinud üle 10 meetrise
mäe otsa ütles, et võimas vaade
avanes. Kevadised veed voolasid
lõbusalt metsaäärses kraavis.
Linnud laulsid ja päike paistis. Mul
oli hea meel, et matkajate hulgas
oli mõni mudilanegi. Loodetavasti
saavad need lapsed ehk aastate
pärast meenutada, kuidas nad
LUSTIPARGI rajamist olid näinud.
Unistama peab ja suurelt. Seda
enam, et Janno Sass on Kuusalu
kandis kuus küla üles äratanud
ja juba ühe Lustipargi rajanud.
Tal on pealehakkamist, oskusi ja
sõpru ning kohalike toetus, oma
perest rääkimata. Igatahes müts
maha Teistera taluperemehe
Janno ees!
Kui matkarajalt tagasi jõudsime, oli palju rahvast juurde
tulnud. Istusime suure peotelgi
alla ja Indreku jututuba võis
alata. Teemaks oli 1930-50 ndate
aastate külalood keeruliste ajaloosündmuste valgusel. Indrek
kasutas jutuvestmise juurde
oma vanemate ja tädi mälestusi
ning Kalju Jalaka raamatut „Olen
Avinurmest“. Samas läks tal vaja
Änniksaare kodu-uurija E-V Kiige
raamatut „Mundriga meestest,
eriti Vollist“
Kiissa külavanem Taive VanaJaani talu noorperenaine oli
maitsvad söögid teinud. Eriline
oli mulgipuder kõrnete ja praetud sibulatega. Laual oli kõike
head ja paremat, sinki, kringlit,
keeksi, teed, kohvi, mahlajooke
ja muudki. Meeleolu muutus, kui

Mustvee valla ettevõtluse
arengust
Moodustunud Mustvee vallas
tuleb seista vastamisi väljakutsetega alates ettevõtlike inimeste vähesusest, elanikkonna vananemise ja
sündivuse vähenemise, tööealiste
elanike lahkumisest kuni kõrgete
tööjõumaksude ning palgaootusteni välja. Vallavalitsuse algatusel
on toimumas arenguseminarid,
kus arutatakse arenguga seotud
küsimusi. See on oluline algatus
õigete arengusuundade valimiseks, arengustrateegia vastuvõtmiseks, mis on hiljem valla eelarve
koostamisel arvestatav dokument.
Vallas on puudu nii elanikest kui
ka ettevõtlusest. Mõningad mõtted
seoses ettevõtluse arenguga.
Tehnoloogia. Tehnoloogia mõju
ettevõtlusele suur. Räägime, e-kaubandusest, e-toodetest, e-turundusest, uutest ärivormidest (start-up)
jne. Tehnoloogia mõjul ettevõtluse
innovatsiooniks võib siinkohal
nimetada uusi teaduslik-tehnoloogilisi avastusi, olemasolevate
tehnoloogiate jaoks uusi kasutusviise, uusi ärimudelid või ka
toote või teenuse pakkumist uues
piirkonnas või seni alateenindatud
piirkonnas (Nutikas idufirma. Eric
Ries. Äripäeva Kirjastus). Valla territooriumil tegutsevale ettevõttele
avab tehnoloogia oskuslik kasutamine turu sisuliselt piiramata
arvule klientidele. Vallavalitses on
jätkumas internetiühenduse ehitus
vähemalt keskusteni (26.04.2018
vallavanema info volikogus).
Samas telekommunikatsiooni
ettevõtete (Telia, Elisa jne) teenuseid kasutades ei ole takistatud
senistes ettevõtmistes võimaluste
kasutamine ning tuleks mõelda,
kuidas tehnoloogia võimaluste
kasutamine ikkagi muudaks tegevuse lihtsamaks, tegevuskulud
väiksemaks ja info ettevõtte kohta
kättesaadavamaks.
Pereettevõtlus. Ettevõtluse olemasolu, jätkusuutlikkus ja arenemine vallas on seotud ettevõtlike
inimestega, sõltumata rahvusest,
isiklikest või usulistest veendumustest. Just pereettevõtted üld-

juhul eesmärgistavad oma strateegilisi plaane pikas perspektiivis.
Vallas pereettevõtluse toetamine
on teenimas valla elanikke põlvkonnaülese ja pikaajalise kestliku
elukvaliteedi kasvatajana. Vallal
on võimalik kaaluda piiratud ressursside juures pereettevõtlusele
kaasaaitamist, mis tegelikkuses on
üheks võimaluseks tulla ja jääda
Mustvee valda.
Ideed. Toimuv arenguseminar on äärmiselt oluline ideede
leidmiseks ettevõtluseks, kuna
tulevad välja kitsaskohad või
ideid teenustele või toodetele,
mida võiks vallas ettevõtjate abil
lahendada. Kahtlemata on valla
üheks arenevaks tegevusaladeks
turism ja Peipsi järv, Kääpa jõe
ääres seikluspuhkuse läbiviimine,
transpordi korraldamine aga ka
muud valdkonnad. Arenguseminaril tekivad nii ideed kui ka tegelik
vajadus äriideede realiseerimiseks.
Täiskasvanute elukestev õpe.
Arenguseminari raames on mitte
ainult haridusvõrgu korrastamisest räägitud, vaid ka ettevõtluse
arengut silmas pidades saab lahendada ja kaasajastada koolid
valla piires, et lastel oleks võimalus
saada kaasaegne põhikooli- või
gümnaasiumiharidus edasiseks
kutse- või kõrghariduse omandamiseks. Täiskasvanutel aga samas
kohas saada osa elukestvast õppest
– seega täiend- või ümberõpe ja
seda pidevalt.
Selleks, et saavutada pikaajalise
perspektiiviga ettevõte on oluline
mõelda äriplaan läbi, kasutada
enesetäienduse võimalusi ja teostada ideid. Oluline on tunda huvi
valla arengu arutelude vastu,
see võib olla uue äriidee alguseks vallas ja kaugemalgi. Uue
ettevõtmise vundament koosneb
paljusid puudutavast äriideedest,
teadmiste arendamisest, tehnoloogia ja kohapealsete võimaluste
kasutamisest.
Urmas Tross,
Volikogu liige

Saare kooli sisule öeldi
väärikalt head aega

Enne matka Vana-Jaani talu õuel.
Habakuke Ants oma isatalu õuepeole kutsutud lõõtsamehena
laululehed laiali saatis. Enamjagu
tuntud rahvalaulud, aga siinkohal
tuleb tunnistada, et sõnad olid
justkui tavapärastest erinevad.
Näiteks: ära võeti vabadus, jäi
järel mälestus ja hinges igatsus
vaid kallimast… või, siin Siberis,
Aasia rajal, …siin eestlased orjuses käivad välja saadetud isade
maalt…, meenuvad mu mõtted
unelmate maal …uhke eestlane
kõndis kord maanteel jne Neis
lauludes oli esivanemate vaev
ja viletsus okupatsioonidest ja
küüditamistest aga ka nukrusega segatud lootus. Igatahes kena
väike laulupidu sai maha peetud.
Eriline, uljas olek valdas meid.
Krista Pedak tänas kokkutulnuid ja pererahvast ning kinkis
külavanematele kenad kõvakaanelised albumid külakroonika tarvis. Algatuseks kirjutasid
kohaletulnud oma nimed sisse
ja loodetavasti ei jää need nimeread ainukesteks sissekanneteks.
Nimesid oli kõvasti üle kolm-

ekümne. „ Kuni su küla veel elab,
elad sina ka“ – nii on, nii jääb.
Koduteelgi olid emotsioonid kordaläinud päevast hästi positiivsed.
Jaagapra Indrek sõidutas meid
abikaasa Antsuga mitmesse kanti,
küll Murumetsa ja Paadenurme
poole. Palju tööd on ta metsanoorendike rajamisel oma perega
siinkandis RMK maadel teinud.
See on järeltulevatele põlvedele
meeles pidamisks ja kodutunde
alleshoidmiseks. Hea, et Kiissa
küla on alles jäänud ja perekond
Taive ja Mati Koroli imetlusväärset tööd Vana-Jaani talu taastamisel ja külalislahkust saab
igakordsel külastamisel uuesti ja
uuesti tunda. Kohtumine paljude
heade inimestega annab energiat
ja tahet oma külades ja kodudes
midagi uut ja huvitavat teha.
Meie Änniksaares teeme igal suvel
spordipäeva.
Avinurme Külavnemate projekti 10 lugu Eesti 100 aastasest
ajaloost toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Elle-Vaike Kiik

14. aprillil toimus Kääpal Saare
kooli „head aega” pidu või nagu
Merike ütles, „heade aegade pidu”.
Peole olid oodatud kõik, kes tahtsid veel kooli praegusele sisule
head aega öelda. Pidu algas rahvamaja tutt-uues saalis. Kuna see saal
oli päev enne pidu valmis saanud,
siis peo õhtul avati see pidulikult
vallavanem Jüri Morozovi poolt.
Rääkisime natuke saali uueks
saamise loost ja sellest, mis üllatusi
see vana 200aastane magasiait
meile renoveerimise käigus pakkus. Kohal oli ka Tartu Kõrgema
kunstikooli maalingute osakonna
juhataja Heli Tuksam, kes rääkis
meie saali seinamaalingute väärtusest. Siis oli sõna SA Kalevipoja
Koja nõukogu esimehel Andri Platol, kes andis ülevaate muuseumi
renoveerimise plaanidest. Kuidas
vana hea koolimaja saab endale
uue hingamise. Viimane ettekanne

oli kooli viimase direktori Merike
Vahtramäe poolt. Väga tabav ja
õrn kõne ning andis hea ülemineku peo järgmisele osale. Ehk siis
nüüd olime kooli lainel. Endised
Saare kooli kokatädid Ille ja Suivi
serveerisid kõigile koolilõunat –
kartuliputru hakklihakastmega ja
karamellkisselli. Kui kõht täis, sai
minna vanasse koolimajja. Seal oli
klassijuhataja tund, pildistamise
võimalus ja mälestuste jäädvustamise tuba. Kell 20 alustas bänd
PS Troika ja kõigil oli võimalus
kolida tagasi rahvamajja. Bändi
vahepausidel oli vaba mikrofon
ja see oli aeg, kus sai pajatada
enda kooliaja mälestusi. Mõned naljakamad, mõned vähem
naljakamad. Pidu jätkus varaste
hommikutundideni. Nagu kokku
leppisime, kohtume järgmine kord
juba siis, kui muuseum valmis on
ja siis pidutseme jälle.
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Lohusuu Vabaajakeskuse
noortetoa tegemised

Kääpal koliti raamatukogu ühest
küla otsast teise
Miks teha seda tavaliselt ja
igavalt, kui saab teha lõbusalt ja
eriliselt? Nii saigi visatud õhku
mõte, et kõik on oodatud tegema inimketti, et raamatukogu
kolida. Ja meie üleskutsele reageeris 76 inimest, mis on väga
suur number meie väikse küla
kohta! Kõige nooremad kolijad
olid 3aastased ja kõige vanem
88. Seega kohe mitu põlvkonda
koos. Kohal olid praegune vallavanem, endine vallavanem,
SA Kalevipoja Koja nõukogu
liikmed, kohalikud elanikud ja
inimesed lähimatest küladest ja
isegi Tartust, Mustveest ja Jõgevalt. Maad vanast raamatuko-

gust uude oli päris palju ehk 620
meetrit. Saime aru, et ühe jutiga
me seda ketti teha ei saa. Aga
siit tekkis kohe teine hea mõte –
teeme raamuturiidad! Nii saigi
vanast koolimajast raamatukett
alguse ja esimene raamaturiit oli
meil umbes poole tunniga valmis. Sealt siis kolisime keti edasi
ja järgmine raamaturiit tekkis
poe lähedale. See, mis tunne
on olla ketis, kus sa tunned, et
iga liige on äärmiselt väärtuslik,
ei ole raha eest ostetav. Sinust
sõltub nii palju ja seda tunnet
tundis minu meelest igaüks
selles ketis. Ja seal raamatuid
edasi andes sai enda paremal ja

vasakul käel olevate inimestega
tutvust sobitada, kui sattusid
võõra kõrvale. Lapsed aitasid
ka, isegi hooldekodust tulid
hoolealused appi. Mihkel ei olnud küll ketis sees, aga ta vedas
raamatuid oma kõndimiskäruga
ja oli väga rõõmus, et kaasa lüüa
sai. Ülejäänud osa kolisime juba
kärudega, aga ikka majast kärru
ketiga ja kärust majja samuti.
Vana vallamaja aknad olid avali
ja raamatud liikusid sisse kahes
rivis. Mõlema keti kiirus sõltus
meie laste õhinast võita! Millise
akna alla jõuab suurem virn raamatuid! Selle paari tunniga kolisime ära umbes 13000 raamatut

ja ligi 1000 jäi veel kolimata,
sest need olid veel kappides ja
pakkimata. Ilm oli super, soe ja
kuiv. Ja piisavalt vilu, et päike
kellelegi liiga ei teeks. Tegusale
tööle järgnes ühine söömine, kus
kõik said supist ja magustoidust
kõhu täis. Kõik meie tublid
abimehed saavad kindlasti uue
raamatukogu seinale rõõmsalt
üles tähendatud. Suured suured
tänud kõigile, kes aitasid ajalugu
teha!
Uue raamatukogu pidulik avamine toimub juba 15. mail kell
17 vanas vallamajas.
Tulge meile soolaleivale!

Lohusuu nõiad hoos
On möödunud üks tegus aprillikuu ning Lohusuu noored ja
nende eestvedaja Kaidi Forostovets otsustasid selle lõpetada
nõidade ööga, kuhu kutsuti
ning kaasati ka külarahvast. 30.
aprillil, nädala ilusaimal õhtul,
toimuski nõidade öö.
Nõiasuppi käis keetmas Kaire
Kivi, nõiamuusikat lasid Kristofer Kivi ja Hadji Forostovets,
nõiajooki valmistas meie kohalik keemik Kristiina Akulitš.
Toredate tegevuste hulgas oli
aaretejaht, mida korraldasid
Aune Altmäe ja Gloria Santos

Duarte, silmaringi arendav
viktoriin, mille viis läbi Triinu
Dressel. Mängisime erinevaid
nõiamänge, tantsisime nõiatantse kuni jaksasime! Kui laululava juures olime lõpetanud
siis noored, kes soovisid, said
ööbida Lohusuu Vabajakeskuse
noortetoas. Päeva lõpetuseks
vaatasime õudusfilmi ja kõigile soovijatele tehti käe peale
hennat.
Suur tänu noortele, kes üritusest osa võtsid ning täiskasvanutele, kes kaasa aitasid.
Lohusuu Noored

erinevaid laulumänge.
Lastele ja õpetejatele pakuti
külakosti ning siis tänati kõiki
esinejaid. Anti aukiri ja kingi-

saamist ja kui vajalik on päästevest
selga panna juba enne veepeale
minekut, mitte oodata kuni õnnetus on juhtunud ja veel seda selga
ajama hakata. Noored said seda
kogeda omal nahal. Siis said veel
koolitust, kuidas koos olles vees
sooja saada ning kuidas kambas on
kergem ujuda. Noortele oli see mõnetigi raske aga nagu nad ütlesid,
siis väga õpetlik. Preemiaks tubli
õppimise eest said noored viibida
ka Kuremaa minispaas.
Sama programmi alt oleme
rahastuse saanud ka tehnikaringi
jaoks, kus noored on jõudnud
papist roboti käest, liikuvate mehanismideni.
Kaidi Forostovets

Noortevolikokku kandideerivad
Täpsem info 7.-11. maini toimuvate valimiste kohta valla
kodulehel http://mustveevald.kovtp.ee/noortevolikogu
Kandidaadi nimi:

Elukoht:

Töökoht/Õppeasutus:

Kaisa Kallas
Levala
Lähte Ühisgümnaasium
Raili Randmäe
Mustvee
Mustvee Kool
Seliin Lisett Tomson Tammispää Avinurme Gümnaasium
Triinu Dressel
Lohusuu
Lohusuu Kool
Nikita Pereguda
Metsaküla
Mustvee Kool
Annemari Aasamets Ulvi		
Avinurme Gümnaasium
Kenrih Korol
Avinurme
Avinurme Gümnaasium
Laura Altmäe
Lohusuu
Lohusuu Kool
Karl Kask
Tammispää Avinurme Gümnaasium
Hanna Alberi
Avinurme
Avinurme Gümnaasium
Kristiine Talirand
Ulvi		
Avinurme Gümnaasium
Henn Uuetoa
Vadi		
Avinurme Gümnaasium
Mark Vorho
Mustvee
Peipsi Gümnaasium
Kersti Kask
Tammispää Avinurme Gümnaasium
Viktoria Klemenok
Raja		
Peipsi Gümnaasium
Kristiina Sumnikova Mustvee
Mustvee Kool
Lilia Proskina
Mustvee
Peipsi Gümnaasium
Diana Grinkina
Mustvee
Peipsi Gümnaasium
Igor Rjabinin
Mustvee
Peipsi Gümnaasium
Tatjana Silova
Lohusuu
Peipsi Gümnaasium
Jekaterina Nikandrova Mustvee
Peipsi Gümnaasium
Anton Resik
Mustvee
Peipsi Gümnaasium
Sigrid Laurikainen
Mustve
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Detailplaneeringu kehtestamine

Meeldejääv päev Torma lasteaias
„Linnutaja”
17. mail toimus Torma lasteaias „Linnutaja” Peipsi piirkonna lasteaedade näitemängu
päev. Osalesid kolm lasteaeda:
Torma, Sadala ja meie – Lohusuu. Võtsime sellest üritusest
osa esimest korda.
Vastuvõtt oli väga meeldiv.
Kuna jõudsime teistest varem
sinna, siis õppealajuhataja tutvustas meile lasteaeda. Väga
huvitav oli loodustuba, kus
lapsed käivad linde ja kalu
toitmas.
Esinemist alustas Torma
lasteaed pokude etendusega,
siis esinesime meie päkapiku
näidendiga ja Sadala esines
viimasena.
Nende etendus rääkis sõprusest, austusest, usaldusest,
hoolivusest ja oli väga õpetlik.
Näidendite vahepeal tegelesid
karu ja jänes lastega. Nad tegid

Aprillikuu on olnud tegus kuu
nii mulle kui ka noortele, oleme
koos läbi viinud mitmeid üritusi,
mille rahastus on tulnud projektist.
Projekt, mis aitab tegevusi ellu viia
riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi
vahenditest Eesti Noorsootöö
Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi «Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine»
kirjeldatud tegevuste raames.
Teemakohvikus sel korral rääkisime vabatahtlke teemadel: kes on
vabatahtlik, miks vabatahtlikuks
hakatakse ning millised kohustused ja vastutused vabatahtlikuks
olemisega kaasnevad. Sel korral
olid meil külas päästeliidust Toivo
Kivi ja mere-järvepäästest Einar
Hinno.
Liikumisringiga käisime Kuremaa ujulas, kus Janar Hannolainen õpetas noortele vees hakkama

tused. Päev möödus kiiresti, oli
väga meeldiv.
Täname korraldajaid väga
ilusa ja meeldejääva päeva

eest. Kohtumiseni järgmisel
aastal!
Tänades
Lohusuu lasteaed „Sipsik”

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse
19.04.2018 korraldusega nr 159 kehtestati Mustvee vallas Mustvee
linnas asuva Tartu tn 74 kinnistu (registriosa nr 1765135, katastritunnus 48501:005:0004, sihtotstarve ärimaa, üldpindala 7590 m²)
ja selle lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu tn 74 kinnistul
ehitusõiguse määramine pood-kohviku, tankla ja pesula ehitamiseks.
Detailplaneeringuga luuakse planeeringualale ruumiline terviklahendus koos parkimise, kergliiklusteede ja autoliikluse lahendusega. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mustvee linna üldplaneeringuga.
Planeeringualaks on Mustvee linnas Tartu tn 74 kinnistu ja selle
lähiala. Planeeringuala suurus on ca 9 900 m². Planeeringuala asub
Mustvee linna äärealal põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga ja tugimaantee 36 Jõgeva-Mustvee ristmiku vahetus läheduses.
Planeeringuala haarab lisaks Tartu tn 74 kinnistule ka osaliselt
kinnistuid Tartu tn 99a (katastritunnus 48501:005:0008, sihtotstarve tootmismaa), 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee (katastritunnus
48501:005:0630, sihtostarve transpordimaa) ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga
tee L3 (katastritunnus 48501:001:0081, sihtostarve transpordimaa);
samuti jääb planeeringualasse reformimata riigimaa, mis jääb kinnistute Tartu tn 74, Tartu tn 99a ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L3 vahele.
Kõnealusest reformimata riigimaast moodustatakse ajutine krunt nr
1, eesmärgiga liita see kinnistuga Tartu tn 74.
Juurdepääs kinnistule on planeeritud kinnistu kaguosast JõgevaMustvee tugimaanteelt nr 36. Detailplaneeringus näidatud krunti nr
1 ning Tartu tn 99a kinnistut hõlmav juurdepääs planeeringualale
on perspektiivne.
Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele
pood-kohvik, tankla ja pesula sihtotstarbeline kasutamine antud
asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate
rajatiste rajamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu elluviimisel
paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti
ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit,
inimese tervist ning heaolu ega vara.
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Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
külastas Avinurme ja Lohusuu ettevõtjaid
Kahel aprillikuu teisipäeval
tutvusid Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse töötajad uute
Jõgevamaa koosseisu lisandunud
piirkondadega. Külaskäikude
eesmärgiks oli tutvuda kohalike
ettevõtjate ja mittetulundusühendustega, saada teada nende
muredest ja rõõmudest ja leida
võimalusi, kuidas arenduskeskus
saaks neile kasulik olla.
Mõlemas paigas korraldasime
päeva lõpuks ka infopäeva, et
teada anda, millega Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus
tegeleb ning millised on teenused, mida pakume ettevõtjatele,
kodanikuühendustele ja turismitegijatele. Lisaks rääkisime lähe-

malt Jõgevamaa maakondlikest
projektidest, sündmustest ning
võrgustikest, milles huvilistel
oleks võimalik kaasa lüüa.
Avinurmes külastasime metallkonteinerite tootjat Birger OÜ-d
ja Apteekri Puhvetit pidavat
Maamaitse OÜ-d. Tutvusime
samuti Avinurme Sotsiaal- ja
Turvakeskuse ning Avinurme
Külavanemate Koja tegemistega.
Tegusa päeva lõpetas infopäev
Avinurme Puiduaidas.
Lohusuuga tutvumist alustasime kurkide hapendamisega
tegelevast Germani Talu OÜ-st.
Lisaks tutvusime kohaliku teenuskeskusega ning sealse vene
kultuuri hoidja MTÜ Logovesti-

ga. Peipsi maitsetest pakatavat
lõunasööki pakkus Kalma Kohvik
Õige Koht. Osalejaterohke ja aktiivse aruteluga infopäev toimus
uues Lohusuu Kogukonnamajas.
Täname Avinurme ja Lohusuu
ettevõtjaid ning mittetulundusühendusi sooja vastuvõtu eest!
Meil on ülimalt hea meel, et
selline tore piirkond on lisandunud Jõgevamaa koosseisu.
Ootame kõiki meid külastama
Jõgeva riigimajja (endise Jõgeva
maavalitsuse hoone), Suur tn 3
Jõgeva linnas.
SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
info@jaek.ee, www.jaek.ee

Voore noortetoa tegemistest
Voore noortetoas viidi kevadel
läbi kaks teemakohvikut.
Esimene toimus 1. märtsil, kus
teemakohvikut külastas karjäärinõustaja Maarja-Liisa Mekšun,
kes viis noortega läbi praktilisi
ülesandeid, arutles töötamise ja
oma ettevõtte loomise võimalikkuse teemal.
19. aprillil oli teemakohviku
külaliseks noorsoopolitseinik
Stefani Korman.
Stefani rääkis politsei igapäevatööst ja näitas politseiniku
töövahendeid, mida noored said
katsuda ja enda või sõbra peal
järele proovida.
Noored said osa võtta seikluskasvatuse kahes tegevuses.
Esimene neist toimus 4. aprillil
Kalevipoja muuseumi otsimise
mängus. Erinevatest teematu-

Kodutoetus lastearikastele peredele
Taotlusvoor avatakse 7. mail
2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.
Riiklik tagastamatu toetus
eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on
mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19aastast (kaasa arvatud)
last ning kelle 2017. aasta
keskmine maksustatav tulu ühe
leibkonnaliikme kohta on kuni
355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on
madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase
või olemasolev eluase ei vasta
elementaarsetele elamistingimustele (sealjuures puudub
vee- ja kanalisatsioonisüsteem
või pesemisvõimalus, katus ei ole
vettpidav või küttekolded ei taga
eluaseme optimaalset siseõhu
temperatuuri).
Ühe projekti maksimaalseks
toetussummaks on 8 000 eurot.
Taotleja, kellele on varasemalt
kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust
taotleda kuni 5 000 eurot.
Korduva toetuse taotlemise
hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt,
projekt tähtaegselt lõpetatud ja
KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.
„Kodutoetus lasterikastele
peredele“ taotlemise täpsemad
tingimused on saadaval KredExi
kodulehel.
Toetuskõlblikud tegevused:
• Ehitamisega seonduvad tegevused: eluaseme püstitamine,
ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, eluaseme
tehnosüsteemide või -võrkude
rajamine, muutmine või asendamine, projekti elluviimiseks
vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja
ehitusloa taotlemise esitamisega
seotud kulude katmine.

* Eluaseme soetamine leibkonnale.
Nõuded taotlejale:
• Toetuse taotleja on üksikvanem, abielus või vabas kooselus
elavad vanemad, lapsendajad,
kasuvanemad, eestkostjad ja/
või võõrasvanemad, kelle leibkonda kuulub vähemalt kolm
kuni 19aastast (k.a) taotlejaga
samal elamispinnal elavat, taotleja praegusest või varasemast
kooselust pärinevat bioloogilist,
lapsendatud, eestkostel olevat
või hoolduslepingu alusel kasvavat last, s.h lapsed, kellele
on arstliku ekspertiisi otsusega
määratud raske või sügav puue.
NB! Juhul, kui leibkonnas
on kaks vanemat, käsitletakse
neid koos taotlejana, mõlemad
peavad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ning esitama
taotluse ühiselt.
* Leibkond peab moodustamise ühise majapidamise ja elama
või eluaseme soetamise korral
asuma elama toetuse objektiks
olevale elamispinnale.
* Taotleja kõik leibkonna
liikmed (k.a täiendavad leibkonnaliikmed) on registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks
olevale elamispinnale. Eluaseme
soetamisel, poolelioleva eluaseme püstitamisel või elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimisel
peavad kõik leibkonna liikmed
olema registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt elatakse.
Nõue ei kehti taotleja leibkonnas
kui kasuperes kasvavate laste
kohta.
• Taotleja leibkonna 2017.
aastal saadud maksustatav tulu
leibkonna ühe liikme kohta kuus
ei ole suurem kui 355 eurot (v.a.
eelnevalt eraldatud kodutoetus).
Maksustatava tulu (bruto
tulu, millelt on maksud maha
arvestamata) hulka arvestatakse leibkonna kõikide täisealiste
liikmete poolt füüsilise isikuna
Eestis ja/või mitteresidendina

välisriigis saadud tulu, ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud
väljamaksed. Sissetulekute tõendamiseks esitatakse KredExile
taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete maksuandmete
tõendid ja/või välisriigi maksuameti poolt väljastatud füüsilise
isiku tuludeklaratsioon(id).
* Taotleja või tema kuni 15aastane laps on toetuse aluseks
oleva eluruumi omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud
tegevuste korral). Kaasomandi
puhul toetatakse eluasemetingimuste parandamisele suunatud
projektide kulusid proportsionaalselt toetuse saajale või tema
kuni 15aastasele lapsele kuuluva
eluaseme kaasomandiosale,
sealjuures peab kaasomandisse
kuuluva eluaseme puhul olema
seatud notariaalne kasutuskord
kaasomandi kasutamiseks.
* Taotleja ja/või tema kuni
15aastase lapse omandis ei ole
rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad
korteriomandid või majaosad,
mis on omavahel ühendatud või
juhul, kui toetust taotletakse
nimetatud elamispindade ühendamiseks. Juhul, kui taotleja
omandis on kinnisasi, mis on
omandatud pärandvara ühisuse
teel, ei võeta seda omandite arvu
määramisel arvesse.
* Taotlemise õiguse tekkimiseks ei saa eluaseme omanikust taotlejaks olla isik, kellel on krediidiinfo andmetel
võlgnevusi (maksehäireid)
suuremas summas kui 1500
eurot, kelle vastu on algatatud
täitemenetlus(ed) võlgade katteks, kelle suhtes on jõustunud
kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/
või pankroti väljakuulutamiseks, kelle omandis ja toetuse
aluseks olevale eluasemele
on kinnistusraamatus seatud

piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne.
Eelnimetatud piiranguid ei
kohaldata juhul, kui toetusealune elamispind kuulub taotleja
kuni 15aastase lapse omandisse;
eluase soetatakse taotleja kuni
15aastase lapse omandisse;
tegemist on abikaasade lahusvaraga, abikaasade vahel on
sõlmitud abieluvaraleping ning
toetusealune elamispind kuulub
abikaasale, kes on eelnimetatud
piirangutest vaba;
• Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama toetuse
eraldamisel taotluse rahuldamise otsuses märgitud kohustuste
täitmise tähtaega (taotlemisel
vähemalt 3 aastat). Nõue kehtib
taotlejatest Euroopa Liidu või
muu välisriigi kodanikele, kes
elavad Eesti Vabariigi territooriumil kehtiva elamisõiguse või
elamisloa alusel.
• Taotlejaks ei saa olla isik,
kelle suhtes on algatatud või läbi
viidud käesoleva meetme raames
eraldatud toetuse tagasinõude
menetlus.
Nõutavad dokumendid:
• taotlus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi
vormil);
• Maksuandmete tõendid taotleja kõikide täisealiste leibkonna
liikmete 2017. aastal saadud
maksustatava tulu kohta Maksuja Tolliameti vormil;
• Tuludeklaratsioon välisriigi
maksuametist – esitatakse juhul,
kui täisealised leibkonna liikmed
töötasid 2017. aastal mitteresidendina välisriigis. Esitatakse
koos Eesti Maksu- ja Tolliameti
maksuandmete tõendiga, ka
juhul, kui 2017. aastal Eestis
maksustatavat tulu ei saadud;
• Ehitamisega seonduvate
tegevuste korral:
1. Ehitustööde eelarve (veebivormil e-teenuste keskkonnas
või KredExi vormil). Ehitustööde

lahendatud.
11. aprillil turnisime Krati
seiklusrajal, kus sai madalraja
atraktsioone läbitud.
Rada nõudis head füüsilist
vormi. Seiklusrajal oli ka nuputamist vajavaid ülesandeid.
Mitmed tegevused nõudsid head
meeskonnatööd.
Teemakohvikute ja seikluskasvatuse läbiviimist toetas ENTK
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programm.
Janika Altmäe,
Voore noortetoa noortejuht

badest pidi üles leidma märgitud esemed ja need paberile
joonistama. Terased lapsed said
etteantud ülesande väga kiiresti
eelarve täidab taotleja eelnevalt hangitud hinnapakkumiste
alusel;
2. Hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui
tööde teostamiseks kasutatakse
teiste isikute teenuseid, hinnapakkumine vähemalt ühelt
ehitusmaterjalide müüjalt, kui
tööd tehakse ise;
3. 1-2 fotot iga ehitustööde
eelarvesse märgitud toetusealuse
töö/puuduse kohta.
• Eluaseme soetamise soovi
korral soovitava eluaseme kirjeldus (veebivormil e-teenuste
keskkonnas või KredExi vormil),
kuhu märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisasja
tüüp, asukoht, suurus, seisukord,
sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline
maksumus. Taotluse võib esitada
ka konkreetse objekti soetamiseks, mida leibkond kasutab
näiteks üürilepingu alusel.
Fotod soovitavast elamispinnast ei ole nõutavad ning neid
esitama ei pea.
Vajadusel esitatavad dokumendid:
• kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike
vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos eluaseme
plaaniga.
• täiendava leibkonnaliikme
puhul õppeasutuse tõend või
arstliku ekspertiisi otsus, mis kinnitab leibkonnaliikme vastavust
juhendi punktis 1.2.5 toodud
nõuetele.
• raske või sügava puudega
lapse puhul arstliku ekspertiisi
otsus puude määramise kohta.
• kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus.
• eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara olemasolul
vabas vormis eluaseme kirjeldus
ja fotod või omavalitsuse tõend,
mis kinnitab, et tegemist on
eluruumina mittekvalifitseeruva
kinnisasjaga.
• võlanõudja poolt väljastatud
tõendid võlgnevuste reaalse

jäägi tõendamiseks juhul, kui
eluaseme omanikust taotlejal on
krediidiinfo andmetel võlgnevusi
suuremas summas kui 1500 eurot ning krediidiinfos kajastatud
võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse
osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks
tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui
võlgnevuse sissenõudmiseks ei
ole alustatud täitemenetlust.
Taotlejate isikut tõendavate
dokumentide koopiaid, laste
sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid esitama
ei pea.
Taotluse esitamine:
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile
digitaalselt allkirjastatuna eteenuste keskkonnast või e-posti
aadressil toetused@kredex.
ee või paberkandjal Eesti Posti
kaudu tähitud kirjana aadressil „Kodutoetus“, SA KredEx,
Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Taotlus koos lisadokumentidega
esitatakse kompleksselt, kõik
nõutavad dokumendid korraga.
Taotlusvooru sulgemise ja
taotlusvoorus laekunud taotluste menetlemise järgselt küsib
KredEx üksivanemate poolt esitatud ja tingimustele vastavate
taotluste osas taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt
hinnangu leibkonna reaalse
liikmelisuse kohta.
Toetuse täpsed tingimused
on sätestatud ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaministri poolt
kinnitatud juhendis „Kodutoetus
lasterikastele peredele”. Juhend,
taotlemiseks vajalik info ja korduma kippuvate küsimuste rubriik on leitav KredExi kodulehel
www.kredex.ee.
Lisaküsimuste korral vastavad
taotlejate küsimustele kodutoetuse haldurid:
Kersti Saar, tel 6674 109
Aire Oolup, tel 6674 120
Anu Holmberg,
tel 6674 110
E-posti aadress
toetused@kredex.ee
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Lõkkepõletajatest kulusüütajad panevad
päästjaid muretsema

Jakobsoni kõnevõistlus
Peipsi Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Kristi Antonov osales Torma
Põhikoolis Jakobsoni kõnevõistlusel „Isama on meile püha“ ja saavutas
esikoha.
Antud üritus toimus juba üheteistkümnendat korda. Jakobsoni kõnevõistlus erineb teistest kõnevõistlustest oma süvendatud isamaalisuse
ja konkreetselt just kõnepidamisoskuse arendamise poolest.
Kõnevõistlusel on osalenud õpilased Jõgevamaalt, Pärnumaalt,
Viljandimaalt ja Lääne-Virumaalt. Need maakonnad on seotud C. R.
Jakobsoni eluteega.
Igal võistlejal tuleb Jakobsoni kõnevõistlusel esitada vabalt valitud
lõik C. R. Jakobsoni isamaakõnedest ning iseseisvalt ettevalmistatud
isamateemaline kõne.

Kalevipoja muusem –
uuenduste teel
Sellel projektil on pikk eellugu.
1929 ehitati Kääpale kohalike
elanike rahade ja tööjõuga koolimaja. Enda lastele, et oleks
lähedal koolis käia. See maja on
olnud kogukonna jaoks väga oluline hoone ja on seda siiani. Aastal 2001 sai koolimaja aeg otsa
ja samas majas avati Kalevipoja
muuseum. Muuseum on selles
majas tegutsenud nüüdseks pea
17 aastat. Aga majas pole keegi
remonti teinud ja maja laguneb.
Renoveerimise projekti loomine sai alguse juba aastal 2008.
Siis pandi esimest korda mõtted
paberile ja hakati arutlema,
millised on võimalused, et maja
korda teha.
EAS lükkas projekti mitu korda
tagasi ja kogu planeering tuli päris kõvasti ümber teha, et saaks
taotlust uuesti esitada. 2017 tuli
õnneks otsus, et saame toetust,
aga mitte nii palju kui küsisime.
Seega oli vaja kiiresti otsustada,
kas loobuda EAS-i toetusest, mis
oli üle 1 miljoni euro või panustada ise omaosalusega rohkem.
Projekti meeskond kooskõlas
vallaga valis teise tee ehk siis
omaosaluse suurendamise.
Mida me soovime projekti abil
saavutada? Tahame, et Kalevipoja muuseum oleks tulevikus suureks huviobjektiks kõigile, kes
siiakanti satuvad. Nii kohalikele
kui kaugema kandi inimestele,
peredele, õpilasgruppidele, nii
sise- kui välisturistidele, õppuritele, uurijatele jne. Meil saab
olema terviklahendus ja selleks
on kõik eeldused olemas – ilus
loodus, seikluspark, välised atraktsioonid, ait ja kasakamaja,
rahvamaja. Ja Kääpa on just
see koht, kus on Kalevipojaga
seotud jõgi – Kääpa jões lamab

siiani Kalevipoja mõõk, mis tal
jalad alt lõikas ja läbi mille meie
kangelane oma elu kaotas.
Koolimaja jääb väljast samasuguseks nagu ta praegu on,
aga sisu muutub palju kaasaegsemaks ja pakub igale vanusele
midagi. Maja kolmas korrus, mis
on hetkel tühi pööning, muutub
virtuaalreaalsuse korruseks, kus
on võimalus eeposes toimuvat
ise läbi elada. Kogu projekti maksumuseks on 1,4 miljonit eurot
ja meie eesmärk on sellest teha
maailma parim Kalevipoja muuseum. Oleme sellesse protsessi
kaasanud Eesti parimaid Kalevipoja teemat valdavaid teadlasi
ja plaanime jätkata koostööd, et
saavutada püstitatud eesmärk.
Mis me selle projektiga võidame?
Kõige olulisem väärtus kogukonnale – vana hea koolimaja
saab endale uue hingamise.
1929a ehitatud kogukonna jaoks
oluline hoone saab tänu EASi
piirkonna konkurentsi tugevdamise toetusele elada veel sajandeid edasi.
Teiseks võidab terve vald.
Sest see, kui me tekitame meie
valda juurde vaatamisväärsusi;
huviobjekte; kohti, kus on mõnus
olla – toob meile juurde noori
peresid, kes tahavad siia oma
kodu luua; turiste, kes elavdavad meie valla ettevõtlust; loob
uusi töökohti, mida on maal
elades väga vaja ja meil endal on
ka uhke elada kohas, kus midagi
põnevat toimub.
Kõik on oodatud meile häid
mõtteid andma, kuidas saaksime
sellest ühe valla visiitkaardi luua.
Annika Oras,
SA Kalevipoja Koda

Mustvee Kool

ootab oma kollektiivi alates 27. augustist
HUVIJUHTI (0,5 ametikoht)
Avaldus ja CV saata 15. juuniks, märksõna «huvijuht»
Aadress: Tartu tn 11, 49604
Mustvee linn, Mustvee vald
e-mail: kalle@mustvee.edu.ee
Lisainformatsioon telefonil 504 8718.

Kaunil kevadeajal sillerdavad
ojades värsked veed, linnud trillerdavad pesa ehitades laulu, looduses
õilmitseb tärkamine, muutumine ja
uue loomine. Rohelus võtab hoogu,
kuid veel on ülekaalus põllud ja
metsaalused halli kuluheinaga. Juba
on platsis esimesed maainimesed või
suvilatesse saabunud linnaelanikest
poolmaalased. Nende soov on võimalikult kiiresti talvel kogunenud
rämpsust lahti saada. Ükskõik mis
ilmaga, ükskõik mis hinnaga. Süüdatud prahilõketest lendu läinud
sädemetest süttib kuluhein, tõuseb
leeke ning suitsu, mille sisse sattunu
hing jääb kinni, kõrbevad riided ja
nahk. Kulupõlengutes saab viga
loomi ja inimesi, saastub õhk, hävib
loodus ning leekide teele ette jäävad
hooned. Plats puhtaks! Reedel, 13.
aprillil nõudis Võrumaal Setomaa
vallas Kostkova külas kulupõleng
selle aasta esimese ohvri – 76aastase Vello elu. Saatuslikud sädemed
lendasid tuulega kulusse prahilõkkest, mille ta ise oli süüdanud.
Vello püüdis kulutuld meeleheitlikult
kustutada, kuid pingelises olukorras
tabas teda raske terviserike, millesse
ta hiljem haiglas suri.
Uue algusega kaasnevas puhasta-

miskires lõkkeid süüdates ei soovi ju
keegi viga saada, teistele viga teha
või loodust kahjustada. Ometi on
hävitavaid kulutulekahjusid kevaditi liiga palju. Peale lõkete saavad
need tihti alguse hoolimatult maha
visatud suitsukonist, tikust või isegi
päikse käes suurendusklaasina toimivast pudelipõhjast. Just nii kergesti süttibki kuiv kulu. Kõige rohkem
panevad Lõuna-Eesti päästjaid siiski
muretsema kevadised lõkketegijad,
kes oma lõkkeid ei piira ega valva
või süütavad need tuulise ilmaga.
Vaatamata päästjate ennetustööle
püsib kevaditi trend, et lõkkepõletamise või lahtise tule kasutamise
ohutusnõuete eiramisest süttib üle
1200 maastikupõlengu. Kuivade
ja tuuliste ilmade püsimisel võib
väljasõitude arv kulutulekahjudele
lausa kahekordistuda. Päästeameti
ülesanne ohutuskultuuri eestvedajana on iga hinnaga säästa Eesti
inimeste elu-, tervist ja elukeskkonda
ning kustutada iga ümbrust ohustav
ja keskkonda kahjustav tulekahju.
Nende kustutamine nõuab aga palju
päästjate jõudu ja aega.
Me kõik ootame ja soovime, et
päästjad oleksid igal hetkel valmis
tõttama tõsistele õnnetustele, kus

on vaja inimelusid päästa või et
nad tegeleksid rohkem õnnetuste
likvideerimisest palju kasulikuma
ennetustööga. Selle soovi täitumiseks tuleb igal elanikul lõkke või lahtise tule kasutamisel ohutusnõudeid
järgida ja tagada, et ei süttiks kulu.
Seda nii varakevadel kulukuivamise perioodil, kui suvisel põuaajal.
Tuletame selleks koos meelde lõkke
tegemise ohutusnõuded.
• Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilma või nõrga tuulega (kuni
5,4 meetrit sekundis, mil liiguvad
ainult puude peenemad oksad).
• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada põlevmaterjalist, et oleks
takistatud tule levik taimestikule või
turbapinnasesse. Hea mõte on lõkke
jaoks kaevata auk, et lõkkeaseme
põhjaks jääks tulekindel muld, savi
või liiv. Kasulik on lisaks lõkkease
ümbritseda mittepõleva materjali,
näiteks kividega.
• Lõkke tegemise ajal tuleb viibida
selle juures ja valvata, et tuli ümbrusele ei leviks.
• Enne kui lõkkeaseme juurest
lahkud, veendu, et lõke on kustunud
või kustuta see ise. Uuesti süttimise
vältimiseks kalla lõkkease veega üle
või kata see pinnasega.

• Lõkke vahetus läheduses hoia
käepärast esmakustutusvahendid.
Selleks sobib veega täidetud ämber,
kustutusluud, tulekustuti või veega
survestatud aiavoolik.
• Lõkkes ei tohi põletada prügi.
See on tekkiva keskkonnakahju
pärast seadusega keelatud.
• Omavalitsused on kehtestanud
lõkete tegemiseks täiendavaid piiranguid. Nende kohta saate lugeda
omavalitsuste heakorra või jäätmekäitluse eeskirjadest.
• Tuleohutusalast lisainfot küsi
päästeala infotelefonilt 1524 ja
lõkkepõletamise reegleid uuri netist
www.loke.ee .
Ohutusnõudeid eiranud lõkke
süütajat võib päästeameti inspektor karistada kuni 1200 eurose
rahatrahviga. Loodame, et trahvi
inimeste korrale kustumiseks liiga
tihti vaja ei lähe. Kui aga lõkketegijad ennast siiski ei taltsuta, siis
arvestage, et päästjad veenavad
ilmataadi taevaluuke avama ja kogu
suvi tuleb vihmane.
Taavi Siilbek,
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo peaspetsialist

Костры от сжигания отавы вызывают
беспокойство спасателей
В прекрасное весеннее время в
ручьях звонко журчит свежая вода,
птицы заливаются трелью, устраивая гнезда, в природе царит прорастание, изменение и создание нового.
Зелень набирает силу, но пока что
преобладают поля и подсады с
серой отавой. Уже вышли первые
селяне или дачники из городских
жителей, которые хотят как можно
быстрее избавиться от скопившегося за зиму мусора. В любую погоду,
любой ценой. От искр зажженного
костра с мусором возгорается отава,
поднимаются пламя и дым, от чего
у попавшего в него перехватывает
дыхание, обжигает одежду и кожу.
Огонь отавы наносит повреждения
животным и людям, загрязняет
воздух, уничтожает природу и
здания, оказавшиеся на пути огня.
Очистить!
Зажигая костры в страсти очищения, сопровождающей новое начало,
ведь никто не хочет получить повреждения, нанести вред другим или
природе. И все же весной слишком
много губительных пожаров отавы.
Кроме костров они зачастую возникают от небрежно брошенных окурка, спички или даже днища бутылки,
которое на лучах солнца действует
как увеличительное стекло, а сухая
отава возгорается именно так легко.
Но больше всего спасателей Южной

Эстонии беспокоят люди, разводящие весенние костры, которые свои
костры не ограничивают, не сторожат, или зажигают их в ветреную
погоду. Несмотря на превентивную
работу спасателей, весной сохраняется тенденция, по которой вследствие пренебрежения правилами
разведения костров или использования открытого огня возникает более
1200 возгораний местности. Если
сохраняется сухая ветреная погода,
то количество выездов на тушение
таких пожаров может вырасти даже
вдвое. Задача Спасательного департамента как лидера в повышении
культуры безопасности – любой
ценой сохранять жизненную среду,
здоровье и окружающую среду
жителей Эстонии, и тушить любой
пожар, представляющий угрозу для
окрестностей и окружающей среды.
Их тушение же требует от спасателей
больших затрат сил и времени.
Мы все ждем и хотим, чтобы спасатели были готовы в любой момент
спешить на помочь при серьезных
несчастных случаях, где нужно спасать человеческие жизни, или же они
больше занимались превентивной
работой, намного более полезной,
чем ликвидация несчастных случаев. Для исполнения этого желания
каждый житель должен выполнять
требования безопасности при раз-

ведении костра или обращении с открытым огнем и обеспечивать, чтобы отава не возгоралась. И в период
высыхания отавы ранней весной, и
в летнюю засуху. Для этого давайте
вместе вспомним требования по безопасности при разведении костра:
• Костер можно разводить только
в безветренную погоду или при слабом ветре (до 5,4 метров в секунду,
при котором на деревьях движутся
только тонкие ветви).
• Землю вокруг костра нужно
очистить от горючих материалов,
чтобы воспрепятствовать распространению огня на растительность
или в торфяную почву. Хороша идея
вырыть для костра яму, чтобы дном
кострища стали огнестойкая земля,
глина или песок. Полезно также
окружить кострище негорючим
материалом, например, камнями.
• При разведении костра нужно
быть на месте и следить, чтобы огонь
не перекинулся на окрестности.
• Перед уходом от кострища следует убедиться, что костер погас, или
самому его потушить. Во избежание
возгорания снова залейте кострище
водой или накройте его почвой.
• В непосредственной близости
от костра нужно держать наготове
первичные средства пожаротушения. Для этих целей подходят наполненное водой ведро, метла для
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тушения пожара, огнетушитель или
наполненный водой садовый шланг.
• В костре нельзя сжигать мусор,
это запрещено законом из-за возникновения экологического ущерба.
• Местные самоуправления ввели
дополнительные ограничения при
разведении костров. О них можно
прочитать в руководствах местных
самоуправлений по благоустройству
или обращению с отходами.
• Дополнительную информацию
о пожаробезопасности спрашивайте
по инфотелефону сферы спасения
1524, а правила разведения костров
читайте на сайте www.loke.ee .
На лицо, игнорирующее требования безопасности при разведении
костра, инспектор Спасательного
департамента может наложить
денежный штраф на сумму до 1200
евро. Надеемся, что штрафы, чтобы
призвать людей к порядку, слишком часто не понадобятся. Если же
люди, разводящие костры, все же не
угомонятся, то имейте в виду, что
спасатели убедят небесные силы
открыть небесные шлюзы, и все лето
будет дождливым.
ТААВИ СИЙЛЬБЕК,
Лыунаский спасательный центр
главный специалист бюро
превентивной работы

болезни в европейском регионе являются дикие звери, точнее, лисицы
и енотовидные собаки, которым нет
дела до государственных границ. У
непосредственного соседа Эстонии,
России, возбудитель болезни широко распространен. Смертельные
случаи от бешенства среди тамошних животных обычны, смертельные
случаи среди людей тоже нередки.
В глобализующемся мире люди
постоянно переезжают из одной
страны в другую, включая собственников животных, путешествующих
со своими любимцами.
С домашним любимцем, надлежащим образом не привитым от
бешенства или заболевшим, из-за
большого расстояния тоже можно
привезти в Эстонию болезнь, и
в нескольких странах такое уже
случалось.
Бешенство инфекционно опасно
и одинаково смертельно и для людей, и животных. Болезнью обычно заражаются от укуса больного
животного, когда в рану попадает
слюна. Передача вируса может также произойти от попадания слюны
больного животного в глаз, нос, рот

или на свежую рану. Зараженное
животное может, еще явно не болея, заразить большое количество
людей или животных, потому что
в слюне животного вирус может
существовать, в общих случаях, от 4
до 10 дней, а иногда и за две недели
до проявления симптомов болезни.
Таким образом, на первый взгляд
простое решение – не буду я вакцинировать своего любимца от
бешенства – может быть связано с
очень большим риском. Хотя государство на подвергнутых опасности
приграничных территориях регулярно вакцинирует диких зверей и
прослеживает движение домашних
любимцев, эти меры в первую очередь направлены на предупреждение болезни на государственном
уровне. Бешенство смертельно, но
в полной мере предотвратимо. Для
предупреждения болезни не нужно
делать ничего более, чем обращаться
к ветеринару и не реже раза в два
года вакцинировать кошку или собаку от бешенства.
• Бешенство на 99,9% смертельно, но на 100% предотвращаемо.
• Вакцинация – единственный

Mustvee Kultuurikeskus

12. mai kell 9.00 Mustvee kevadlaat
15. mai kell 19.00 ﬁlmiõhtu „Portugal“
20. mai kell 12.00 Jõgevamaa Laulukarusell 2018
24. mai kell 18.00 Ruthi Laulustuudio kevadkontsert
25. mai kell 18.00 kevadkontsert
31. mai kell 11.00 lastekaitsepäeva tähistamine kultuurikeskuse
pargis

Halliku koolimaja

12. mai kell 11.00 emadepäeva tähistamine

Kasepää Rahvamaja

13. mai kell 16.00 emadepäeva kontsert: Maria Listra (sopran)
ja Piia Paemurru (klaver)
17. mai kell 14.00 Pilliroo klubi kevadpidu
18. mai kell 19.00 ﬁlmiõhtu „Portugal“
26. mai kell 18.00 rahvamaja ringide kontsert/näitus

Kalevipoja Koda

19. mai kell 18.00 muuseumiöö

Lohusuu Kool

11. mai kell 11.00 Lohusuu laulukarussell ja emadepäev

Saare Rahvamaja

11. mai kell 19.00 emadepäeva kontsert

Raja Vabaajakeskus

11. mai kell 17.00 emadepäeva kontsert

Вакцинация кошек и собак от бешенства
обязательна и необходима
Этой весной исполняется четыре
года с официального признания
Эстонии страной, свободной от
бешенства. Несмотря на то, что это
очень хорошая новость, у ситуации
имеется и своя обратная сторона.
Статистика вакцинации домашних животных за последние годы
ясно показывает, что их владельцы
поставили знак равенства между
свободой государства от бешенства
и возможностью не вакцинировать
своего любимца от бешенства. По
Закону о борьбе с эпидемией животных (loomatuditõrje seadus) на
собственнике лежит обязанность
регулярно проводить вакцинацию
своего домашнего животного от
бешенства.
К сожалению, свобода от инфекционного заболевания никогда не
является чем-то само собой разумеющимся. Особенно непрочным
может оказаться предположение,
что эта самая смертоносная эпидемия долгое время нас не коснется,
потому что бешенством могут заразится все виды животных. Кроме
того нужно учитывать и то, что основными разносчиками возбудителя
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Voorel

26. mai kell 11.00 kevadlaat Voorel
1. juuni kell 12.00 Tammepargi avamine Voorel

метод защиты от бешенства!
• Вакцинируйте свою собаку и
кошку регулярно от бешенства.
Делайте это не реже раз в два года!
• Не пускайте свое животное
бродить!
• Избегайте соприкосновения с
незнакомыми домашними или дикими животными.
• Научите детей, что нельзя притрагиваться к чужим домашним и
диким животным, даже если они
кажутся дружелюбными.
• Если вашего любимца укусили,
то сообщите об этом ветеринару.
• Если вас укусили, быстро обращайтесь в травмопункт или к
семейному врачу.
• При путешествии с домашним
животным следуйте правилам путешествия с животными.

МАРТИН АЛЬТРАЯ
Ветеринарно-пищевой
департамент
пресс-секретарь
тел.: +372 5343 6656
э-почта:
martin.altraja@vet.agri.ee

Halliku Maanaiste Selts kutsub
emadepäeva tähistama!

Kodavere kindad muuseumis Reet Piiri( ERM)
ja kohapeal Halliku maanaised
Halliku koolimajas
12. mail 2018
kell 11.00

Uurime
koos kindakirju
ja
teeme sooja
käega
ema pai!
Info: Egle
5244478

TEADE LAPSEVANEMATELE!
Mustvee lasteaed, asukohaga Narva tn 24/1, Mustvee linn
ja Sõpruse 88, Tiheda küla, ootab vanematelt, kes soovivad
oma lapsele lasteaiakohta, avaldusi koha saamiseks
01.06.2018 – 15.06.2018 ja
01.08.2018 – 15.08.2018
Narva tn 24/1, Mustvee linn
Vajalikud dokumendid:
avaldus (vorm kohapeal) ja sünnitunnistuse koopia
Mustvee lasteaia direktor

СООБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ!
Детский сад Муствеэ, расположенный по адресу: ул. Нарва
24/1, гор. Муствеэ, и Сыпрусе 88, дер. Тихеда, ждет от родителей, желающих получить своему ребенку место в детсаду,
заявление на место:
01.06.2018 – 15.06.2018 г. и
01.08.2018 – 15.08.2018 г.
на ул. Нарва 24/1, город Муствеэ.
Необходимые документы:
заявление (бланк на месте) и копия свидетельства о
рождении
директор детского сада Муствеэ
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OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

MÄLESTAME APRILLIS
LAHKUNUD VALLA ELANIKKE
Uno Kriis
Alexander Svezhov
Heino Raud
Gennadi Topkin
Leida Kuru
Leida Ots
Hilda Kiik
Maria Tsõpova
Helju Koord

04.02.1936 – 11.04.2018
05.10.1948 – 23.04.2018
20.03.1949 – 18.04.2018
29.08.1968 – 23.04.2018
23.09.1926 – 08.04.2018
10.07.1929 – 25.04.2018
18.06.1932 – 15.04.2018
13.09.1943 – 29.04.2018
04.08.1946 – 07.04.2018

Veera Raamatupidamisteenused OÜ
Veera RP OÜ Aia 26 Mustvee Suur 14 Jõgeva
+372 53437420, 7762629, www.veerarp.ee,
veera.raamatupidamine@gmail.com

