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VALLAVANEMA VEERG

Tuult tiibadesse, noored!
Vallavanema kiri kooli lõpetajatele

Eesti 100 tamme meie vallas Voore pargis
Riigikantselei kingitusega „Eesti
100 tamme“ elluviimiseks liitusid
2013. aastal väga mitmed omavalitsused, koolid ja lasteaiad. Tamm
on tugev ning võimas puu ning
juba vanad eestlased omistasid
talle erilise aura ja seetõttu peetakse teda pühaks puuks. Tamme
peetakse kestvuse sümboliks, seega
on tamm väga vääriline kingitus
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Selle ilusa üleskutsega kinkida
Eestile 100 tamme liitus ka 2013.
aastal Voore Põhikool. Koolipere
mõistis selle kingituse väärtust
ning lisaks soovis luua ilusat tammikut Voore parki, mis sellel ajal
oli veel üsna hõre.
Kõik hetked on ju korraga olemas,
alati ja kogu aeg. Lihtsalt... olevikus,
minevikus või tulevikus. Need 100
tamme sirgusid meie Voore koolilaste korjatud tõrudest.
Kui üleskutse vastu võetud,
hakkasid Voore Põhikooli 3. klassi
õpilased koos õpetajatega tõrusid
korjama.
Tõrud korjati kooli lähedalt tammealleelt, tegu on väga väärikate
ja ilusate puudega. Seejärel oli
väga oluline, kuidas tõrusid hoida
ja kevadel istutada. Juhendajaks
ja nõuandjaks oli Vello Kana, kelle
õpetussõnu võeti kuulda ja kevadel
2014. need tõrud ka mulda said.
Tammetõrude korjajad meenutavad, et ega nad väga ei mõistnud
nende tõrude korjamise olulisust ja
pigem täitsid õpetajate korraldusi.
Tõrudest hakkasid kasvama
väikesed puud, mis vajasid hoolt
ja armastust. Mitmeid aastaid tuli
neid kasta ja rohida, et nendest
kasvaksid väärilised puud.
Käesoleval aastal, mil Eesti sai
100-aastaseks tuli väikesed puud
istutada väärilisse kohta. Ja mis
saaks olla väärikam koht kui Voore
park. Park on kogu Eesti rahvale
avatud ning meie kogukonnale
väga väärtuslik.
2017. aasta lõpus hakkasime
juba planeerima tammede istutamist, sest tegu on ikkagi väga olulise sündmuse ja suure ajaloolise
väärtusega meie tänastele noortele
ja tulevastele põlvedele.
7. klassi õpilane Liisa-Marie, kes
korjas ka tõrusid poetab järgmise
mõttetera: “Meie tegu võis algul
olla väike, aga kasvades muutub
see suureks.”
2018. aasta kevadel saime Riigikantseleile esitada projekti tam-

mede istutamiseks ning tammiku
avamiseks Voore pargis 1. juunil.
Projekti rahastas riigikantselei
ning lisaks saime erinevaid kingitusi riigikantseleilt – kringel ja
õhupallid istutamise päeval ning
avamiseks ilusa tahvli, mille paneme Voore parki.
Tammede istutamise päevaks
valisime 15. mai, tegu oli väga
ilusa päikselise päevaga ja istutajateks olid Voore Põhikooli
õpilased ja Voore lasteaiarühm,
Mustvee vallavalitsuse esindajad,
vallavolikogu liikmed ja kohalikud
elanikud. Lootsime saada istutajate
arvuks vähemalt sada inimest, kuid
kahjuks jäi see arv siiski veidi alla,
kuid 100 tamme sai istutatud ja
mõnikümmend tamme jäi veel
kooliaeda istutamist ootama. Tammede istutamisele eelnes taimede
välja kaevamine ja istutuskohtade
ettemärgistamine eelmisel päeval, mis ostus keerulisemaks ja
raskemaks kui olime arvestanud.
Jälle tuli meile nõu ja jõuga appi
Vello Kana ning vallavanem Jüri
Morozov.
Voore Põhikooli 7. klassi õpilane
Emil Pütsepp jagab enda mõtteid
tammede istutamisest järgnevalt:
„Tammed on ühed ilusamad puud.
Arvan, et igaüks tunneb tammepuud. Kolmanda klassi sügisel
käisime koos oma õpetaja Anneli
Tammega tammealleelt tõrusid
korjamas. Oli pilvine ilm, kiskus
vihmale ja meie, tookord neljateistkümnekesi, läksime tammetõrusid
korjama. Kui kohale jõudsime,
algas tõrude otsimine. Neid ikka
oli! Valisime ilusamad ja priskemad
välja. Igaüks korjas kümme kuni

kakskümmend tõru, siis tulime
saagiga kooli tagasi. Töömees
Vello pani tõrud hoolikalt mulda
koolimaja taha aeda ja nii nad
seal kasvasid 14. maini 2018. Meie
oleme nüüd seitsmendas klassis ja
oli palav 15. mai päev. Läksime
kogu kooliperega töökotta, mille
vastas asub avar plats. Platsile oli
kogunenud palju rahvast: vallavanem, ajakirjanik, fotograaf, lasteaialapsed, kohalikud inimesed.
Iga klass või grupp sai istutamiseks
10 puuhakatist. Kohad, kuhu istik
panna, olid märgitud. Sooja oli üle
paarikümne kraadi ja seda kogu
päeva. Kaevasime auke ja istutasime puid. Kokku kulus neli tundi.
Oli palav, aga samas ka kuidagi
pidulik – ikkagi meie kingitus Eestile ta sajanda sünniaasta puhul.
Tuletõrjeauto kastis kõik istutatud
puud ära, kuigi mõnes kohas oli
maa veel niiske. Arvan, et riigikantseleil oli see päris hea mõte
kutsuda eestlasi uusi tammikuid
rajama. Kõik tammed istutasime
Eesti auks.
Arvan ja loodan, et juba 20-30
aasta pärast sirgub seal ilus tammepark, mis pakuvad juba natuke
päikesevarju. Kui kõik istutajad
oma tööga valmis olid, saime
kehakinnituseks maitsvat suppi ja
kringlit.“
Melissa Maasing, 7. klassi õpilane arvab tammede istutamisest
järgnevat: „Kuna tammed on
elujõulised, tugevad ja kasvavad
kaua, sümboliseerib tammede
istutamine seda, et me tahame,
et Eesti riik oleks elujõuline,
tugev ja kestaks kaua. Sellega
andsime oma panuse. Väiksena

korjasime tõrusid, sest see tehti
meile ülesandeks, nüüd istutame,
sest me tahame seda. Ma loodan,
et see päikeseline päev, rõõmsad
lapsed ja koostöö kõigi vahel jääb
kestma, sest siis jääb ka Eesti
kestma.“
Voore pargi tammepargi avamine oli 1. juunil 2018. Oodatud
olid kõik huvilised. Tegu oli
mitmes mõttes tähtsa päevaga
– lastekaitsepäev, meie 9. klassi
õpilased sooritasid enda esimese
põhikooli lõpueksami eesti keeles
ja seejärel suundusime kogu kooliperega Voore parki.
Tammepargi avamist juhatasid 9. klassi noormehed, Voore
tammiku avas ja lindi lõikas lahti
vallavolikogu esimees Aivar Saarela. Sinimustvalgest lindist said
tüki kõik istutajad. Tervituskõne
ja tammede istutamise vajalikkusest rääkis abivallavanem Enn
Kurg. Riigikantselei toel sai pargis tähistatud istutajate grupid ja
paigaldatud Voore pargi tammiku
rajamise infotahvel.
Edasi liikusime tähistama väärikat sündmust Voore aktiviseerimiskeskusesse, kus Vello
Kana rääkis tammedest ja nende
ajaloost, seejärel esinesid Voore
Põhikooli õpilased ja lasteaialapsed. Ilusa ja väärika ürituse
lõpetasime tordi söömisega.
Lõpetuseks 7. klassi õpilase
Liisa-Marie mõte: “See tammik
on meie nooruse, elujõu ja -jaatuse, riigi- ja rahvaarmastuse märk,
kingitus meie vabariigi sajandaks
sünnipäevaks.”
ILONA TARS,
Voore Põhikooli direktor

Koolides on pereheitmise aeg. Lõpuklasside õpilased on valmis
viimaseks soorituseks – lõpueksamiks. Aastate jooksul omandatu
vormitakse küpsuseksamil tulemuseks, millega tehakse uus samm
tulevikku. Pole vahet, kas selleks on astumine gümnaasiumi, kutsekooli, kõrgkooli või hoopis asumine tööle, tähendab see ikkagi suuri
muutusi senises elus. See on uue tee algus iseseisva elu suunas, kus
läbitud kooliaastad on edaspidiseks vundamendiks. See, kui tugev
on saanud vundament, on sõltunud peamiselt Teist endist, head lõpetajad. Toetavad kaasteelised on olnud pere ja kool. Tunnistagem,
ilma nendeta oleks olnud palju raskem.
Me kõik oleme erinevad ja erilised. Meis peituva varalaeka avamiseks ei piisa alati iseenese tarkusest. Mõni avaneb juba päris
noorelt, mõni noorukieas, mõni meist hoopis hiljem. Ärge mõelge
ja muretsege, ärge oodake kuna see juhtub – otsige elus võimalusi,
olge avatud ja töökad – nii leiate ennast ja avate oma varalaeka ka
teistele. Jah, andmine on kõige tähtsam ja väärikam! Andke endast
kõik, mida olete õppinud ja omandanud, saage uusi oskusi, mis viivad
Teid edasi! Jaa, ikka edasi – oma unistuste suunas!
Unistage suurelt ja teadke, et eesmärk võib olla väga kaugel. Püüelge eesmärgi poole ja see tuleb lähemale. Ka hetkeline loobumine viib
Teid eesmärgist eemale. Osake vaadata märke enda ümber, märke,
mis kinnitavad, et olete õigel teel. See pole mitte rahulolu hetkel
saavutatuga, need märgid on kaasteeliste heakskiit, ka austus ja
lugupidamine, mis annavad Teile uut indu ja jõudu edasi rühkida.
Edasi, oma kauge unistuse poole! Olge järjepidavad, õpihimulised,
sihikindlad, kuid ärge unustage hoolivust, sõbralikkust ja ausust!
Teadke, Te osalete elu filmis, kus Teid jälgivad tuhanded pilgud,
kujundades endis arvamuse Teist.
Head noored! Tulevikus võib Teid oodata palju katsumusi, ka
ebaõnnestumisi. Võtke neid kui proovikivisid, mida ületades ületate
iseennast saades karastatumaks kui varem. Elu väljakutsed on meile
antud, et saaksime raskustest jagu ning koguksime enesekindlust
edasiminekuks. Jätkugu Teil selleks
südikust ja erksat vaimu, meie
loodame Teile!
Koolide lõpupeod jäävad võidupühaeelsesse aega ja see loob
tavalisest südamlikuma ja isamaalisema meeleolu. Oma kodu ja
isamaa on neil päevil meil enam
meeles kui argielus. Jaanipäeva
valged ööd ja ööbikulaul panevad
meie meeled helisema. Selle helina
saatel astute uude eluetappi. See
aeg on täis emotsioone ja suuri
ootusi.
Mõelgem alati oma õpetajatele
ja peredele tänutundes!
Soovin Teile õnnestumisi ja
kaunist saabuvat suve algust!

JÜRI MOROZOV,
vallavanem
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Volikogus päevakorral...
Kätte ongi jõudnud jaanikuu.
Aasta jõuab peagi poole peale ja
praeguseks on volikogu pidanud
maha 10 istungit.
Nagu traditsiooniks on saanud,
annan volikogu esimehena vallalehes ülevaate kahe viimase kuu
volikogu tööst, koos lühikeste
selgitustega.
Aprillikuu volikogu istungi päevakord oli üks viimase aja lühemaid. Põhiteemadeks olid jäätmemajandusega seonduv, Mustvee
valla heakorraeeskiri, avaliku
ürituse korraldamise ja pidamise
kord ning koerte ja kasside pidamise eeskiri. Delegeerisime ka hajaasustuse programmi elluviimisega
seotud ülesanded vallavalitsusele.
Aprillikuu lõpp tõi ka volikogu
aseesimehe Max Kauri tagasiastumise. Max Kaur on oma igapäevastes tegemistes seotud Tallinnaga.
Ta leidis, et kaugjuhtimise teel ei
saa ta vajalikul moel antud töösse
panustada ja õigem on, kui volikogu aseesimehena jätkaks inimene,
kes on vallas kohapeal. Mõistlik ja
igati tervitatav otsus.
Peale seda tekkisid kuluaarides küsimused, kas koalitsioon
lagunes, kes moodustavad uue
koalitsiooni, kes jääb opositsiooni
jne. Siinkohal ütlen, et volikogus
võivad volikogu liikmed moodustada nn koalitsiooni, kuid see ei ole
kohustuslik ega ka volikogu tööks
hädavajalik. Mustvee vald ei ole
nii suur omavalitsus, et siin peaks
toimuma poliitilised mängud.
Need jäägu suurte omavalitsuste
pärusmaaks. Volikogu liikmete energia ja aeg tuleb suunata
mõistlike ja optimaalsete otsuste

vastuvõtmisele.
Iga volikogu liige peab meeles
pidama, miks ta volikogusse kandideeris – kas enda isikliku hüve
pärast või eesmärgiga panustada
oma mõtete ja kogemusega valla
arengusse.
Kui volikogus tekib grupp, kellel
on sarnane vaade või nägemus
valla arendamiseks ja juhtimiseks, siis on see ainult tervitatav.
Rõhutan, et eesmärk ei tohi olla
suurt poliitikat kopeeriv. Eesmärk
peab olema suunatud kohaliku elu
arendamisele ja inimeste heaolu
tõstmisele. Loodame, et asjad selliselt ka lähevad.
Lühidalt ka maikuu pikast volikogu istungist. Seda istungit võib
pidada isikuvalimiste istungiks.
Vaja oli valida volikogu aseesimees,
majanduskomisjoni esimees ja
aseesimees ning revisjonikomisjoni
esimees ja aseesimees.
Volikogu aseesimeheks valiti
Ülle Rosin (valimistulemus: Ülle
Rosin – poolt 16, kehtetuid sedeleid 3).
Majanduskomisjoni esimees teatavasti peatas volikogu liikmelisuse
üheks aastaks. Kuna aga KOKSi
viimati jõustunud muudatuse järgi valitakse komisjoni esimees ja
aseesimees korraga, siis enim hääli
saanud kandidaat saab komisjoni
esimeheks ja häältearvult teiseks
jäänud kandidaat aseesimeheks.
Majanduskomisjoni esimehe
kohale esitati kolm kandidaati:
Aivar Anijago, Tarmo Tomson ja
Ants Rummel. Majanduskomisjoni esimeheks valiti Aivar Anijago
ja aseesimeheks Ants Rummel
(hääletustulemus: Aivar Anijago

– poolt 12, Ants Rummel – poolt
5, Tarmo Tomson – 0, kehtetuid
sedeleid – 2).
Kuna revisjonikomisjoni senine
esimees Ülle Rosin valiti volikogu
aseesimeheks, siis tuli valida revisjonikomisjonile esimees ja aseesimees. Kandidaate esitati neli: Arlo
Säälik, Aivar Altmäe, Tarmo Tomson, Anne Paas. Valimistulemuse
järgi osutus esimeheks valituks
Anne Paas ja aseesimeheks Arlo
Säälik (valimistulemus: Anne Paas
– poolt 7, Arlo Säälik – poolt 6, Tarmo Tomson - poolt 4, Aivar Altmäe
tagandas oma kandidatuuri).
Revisjonikomisjoni liikmete
arvuks (koos esimehe ja aseesimehega) on volikogu poolt kinnitatud viis. Revisjonikomisjoni
liikmed peavad kõik olema valitud
volikogu liikmete seast. Lisaks
äsja valitud komisjoni esimehele
ja aseesimehele oli volikogu revisjonikomisjoni liikme mandaat
Ljudmilla Smirnoval ja Aivar Altmäel. Volikogul tuli valida veel üks
revisjoni komisjoni liige, kelleks
valiti Ülle Rosin (hääletustulemus:
Ülle Rosin – poolt 14, kehtetuid
sedeleid 5).
Tänan siinkohal kolme daami,
kes on alati nõus tulema isikuvalimiste aeganõudvaid toiminguid
tegema: Reili Tooming, Anu Ots,
Elle Palm.
Istungid, kus on tegemist isikuvalimistega on aeganõudvad,
väsitavad ja venitavad istungi
ajaliselt pikaks. Kuigi kasutame
volikogu istungite läbiviimiseks
internetipõhist keskkonda VOLIS,
ei saa istungil veel täna läbi viia
elektroonilist hääletamist. Loo-

dan, et küllap jõuame kunagi ka
selleni. Niipalju oleme jõudnud,
et täna on võimalik meie volikogu
istungit jälgida nii reaalajas, kui ka
järelvaadata.
Isikuvalimiste lõppemisega oli
alles neli päevakorrapunkti 20st
läbitud.
Lühidalt ka nendest.
Majanduskomisjoni esimehe
ettepanekul kinnitati majanduskomisjoni koosseis (Sergei Uleksin,
Janar Kihu, Toivo Kivi, Lembit
Mangulson, Urmas Tross).
Sotsiaalkomisjoni esimehe ettepanekul kinnitati komisjonist tagasiastunud Helju Kekiševa asemele
Rita Kolpakova.
Vallavalitsuse ettepanekul muudeti Mustvee valla ametiasutuse
struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu.
Volikogu võttis vastu kogukondade jaoks olulise otsuse ja
kinnitas kogukonnakogu statuudi.
Nimetatud statuut määratleb, kuidas saab kogukond kaasa rääkida
vallajuhtimises.
Vallavalitsuses päevakorral olevast andsid volikogu liikmetele
ülevaate vallavanem Jüri Morozov
ja abivallavanem Enn Kurg. Vallas
pooleliolevatest ja plaanitavatest
projektidest andis ülevaate valla
arendusnõunik Katrin Rajamäe.
Volikogu lubas vallavanema
01.06-03.06 välislähetusse ja
osaleda (koos Avinurme ja Saare
vabatahtlike päästjatega) Poola
vabatahtlike päästjate presidendi
vastuvõtul.
Volikogu lubas vallavalitsusel
alustada läbirääkimisi Emajõe
Veevärk AS-iga, kogu valla ühisvee

Письмо волостного старейшины
выпускникам школы

Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust
• töökogemust majandusvaldkonnas
• kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide ja
seadusandluse tundmist
• B-kategooria juhilubade olemasolu
Kasuks tuleb:
• arendusprojektide koostamise, juhtimise ja aruandluse
kogemus
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.

lisainformatsioon: Enn Kurg, enn.kurg@mustvee.ee ,
tel 5340 8942.

Mustvee Valla TEATAJA
Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus (välja arvatud
juuli) 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

selge, õpilastransport peab esmalt
saama paika. 1. septembril peavad
õpilased saama kooli ja tagasi koju.
Katrin Rajamäe tutvustas Priit
Herodese välja pakutud Mustvee
valla teenetemärgi kavandit. Annika Oras ja Külli Must tutvustasid Kääpa Kalevipoja muuseumi
arendust.
Abivallavanem Enn Kurg ja
arendusnõunik Katrin Rajamäe
tutvustasid Tammispää- Kalmaküla
kergliiklustee projektiga seonduvaid probleeme. Nimetatud projekt
ei olnud ühinemislepingu Lohusuu
valla investeeringute kava loetelus
ja selle projekti omaosaluseks puuduvad rahalised vahendid. Tõstatati küsimused, kas tuleb loobuda
mõnest Lohusuu teisest objektist;
kumb on olulisem, kas koolihoone
küttesüsteemi ümberehitamine
(pole ka investeerinute kavas) või
kergliiklustee jne. Volikogu leidis,
et Lohusuu teenuskeskusel tuleb
korraldada rahvakoosolek, kuhu
on oodatud ka volikogu, vallavalitsuse ja komisjonide liikmed.
Järgmiseks volikogu istungi
ajaks lepiti kokku 27. juuni. Juunikuu volikogu istungil on kavas
rääkida teenuskeskuste tööst ja
kutsuda volikogu istungile teenuskeskuste juhid.
Maikuu volikogu istung mahtus
nelja tunni sisse. Loodan, et saabub stabiilne volikogu töörütm ja
volikogu istungitel saavad volikogu
liikmed keskenduda valla arengule, mitte isikuvalimistele.
Kõikidele kaunist suve ja toredat
jaaniaega soovides,
AIVAR SAARELA,
volikogu esimees

Молодежь, попутного вам ветра!

Konkurss Mustvee Vallavalitsuse
MajandusspeTsialisTi ametikohale

Majandusspetsialisti põhiülesanneteks on valla varade
valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate küsimuste
lahendamine, tänavavalgustuse korrashoiu tagamine, valla
teede korrashoiu jälgimine, hoolduse ja remondi planeerimine
ning korraldamine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning
soojamajanduse arendusprojektides osalemine riigihangete
hankedokumentatsiooni ettevalmistamine, riigihangete
menetlemine riigihangete riiklikus registris, lihthangete
ettevalmistamine ja menetlemine, töövõtulepingute kavandite
koostamine jne.
pakume:
• Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
• Toredat töökollektiivi.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduse § 15
toodud nõuetele.
Tööle asumise aeg: 2. juuli 2018
Dokumendid palume esitada hiljemalt 25. juuniks 2018
e-posti aadressile info@mustveelv.ee.

ja -kanalisatsiooni opereerimise
ühistele alustele viimiseks. Hetkel
on situatsioon, kus kolmes ühinenud piirkonnas (Avinurme, Saare,
Kasepää) korraldab ühisvee ja
kanalisatsiooni teenust AS Emajõe
Veevärk, Mustvee linnas Mustvee
Linnavara OÜ ja Lohusuus on veeettevõtja määramata.
Volikogu kinnitas Avinurme ja
Kasepää ühisvee ja -kanalisatsiooni
projektide omaosaluste garanteerimise. Enne ühinemist olid
Avinurme ja Kasepää volikogud
nimetatud projektide omaosalused
kinnitanud, aga projektide rahastaja (KIK) nõudis ka praeguselt
omavalitsuselt kinnitust.
Volikogu kinnitas valla teehoiukava. Nüüd saab vallavalitsus välja
kuulutada vastavad hanked.
Volikogu tunnistas peremehetuks Mustvee linnas Pihkva tänav
53 elamu osa ja seadis isikliku kasutusõiguse, Omedu külas asuvale
Tralla kinnistule, kus puudus juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.
Järgnesid informatiivsed päevakorrapunktid:
– ühistrnsport Mustvee vallas.
Jõgeva Ühistranspordikeskuse
juht Heldur Lääne oli kutsutud
volikogusse tutvustama, kuidas
on planeeritud korraldada tasuta
ühistransport Mustvee vallas;
kuidas toimub õpilastranspordi
korraldamine; kuidas korraldatakse bussiliine teenuskeskuste vahel.
Selgeks sai, et antud teemadel
on riigil veel palju lahendamata
ja otsustamata. Ühistranspordi
korraldamine toimub käsikäes
vallavalitsusega, kes on vajadustega kõige paremini kursis. Üks oli

Mustvee vald valis endale
noortevolikogu
Maikuu tõi valla noortele
midagi uut ja huvitavat – valiti
valla noortevolikogu esimene
koosseis, kes pea pooleteise
aasta jooksul saab võimaluse
noorte huvide eest seismiseks
ning nende hääle kuuldavamaks muutmisel.
7.-11. mail toimusid Mustvee
vallas noortevolikogu valimised, kus oma hääle andsid 250
noort valla eri paikadest.
Kandidaate, kelle vahel valida oli 23, kuid valituks osutusid 15 enim hääli saanud
noored.
Mustvee valla noortevolikogu I koosseisu kuuluvad:
Mark Vorho, Lilia Proškina,
Kenrih Korol, Sigrid Laurikainen, Kaisa Kallas, Nikita
Pereguda, Raili Randmäe,
Seliin Lisett Tomson, Triinu
Dressel, Kristiina Sumnikova,
Henn Uuetoa, Laura Altmäe,
Anton Resik, Karl Kask ning
Hanna Alberi.
30. mail toimus noortevolikogu I koosolek, kus tulid häid

mõtteid ning koostööootusi
noortega jagama vallavolikogu
esimees Aivar Saarela ning
vallavanem Jüri Morozov.
Samal koosolekul valiti ka
noortevolikogu esimeheks
Henn Uuetoa ning aseesimeheks Seliin Lisett Tomson.
Üheskoos räägiti läbi tulevikuplaanid ning võib öelda, et
tulemas on tegus aasta – plaanis on teha kohtumisi noortega, vallavolikogu istungite
külastusi, osaluskohvik ning
koolituspäevad.
Noortevolikogu liikmed on
tegutsemiseks valmis ja ootavad kõikide valla noorte ideid
– kedagi liikmetest tänaval
näed, siis ära karda juurde
minna ja rääkida, mida sina
tahaksid, et noortel vallas
oleks – meie omalt poolt anname endast parima, et teod
tehtud saaks.
SIgRID LAURIKAINEN,
MVNK
I koosseisu liige

В школах наступило время очередного выпуска. Ученики выпускных классов готовы к последнему действию – выпускному экзамену.
Выученное за многие годы будет на аттестате зрелости оформлено
в результат, которым молодежь ступит следующий шаг в будущее.
Нет разницы, будет им поступление в гимназию, профессиональное
училище, вуз или вовсе на работу, он все равно означает крупное
изменение в жизни. Это начало нового пути в направлении самостоятельной жизни, а прожитые школьные годы образуют фундамент на
будущее. То, насколько прочен этот фундамент, в основном, зависело
от вас самих, уважаемые выпускники. В этом вас поддерживали семья
и школа. Давайте признаемся, без них было бы намного труднее.
Мы все разные – особенные. Чтобы открыть таящийся в нас ларец,
не всегда достаточно только своего ума. Кто-то открывается уже
довольно рано, кто-то в юношестве, а некоторые из нас открываются
намного позже. Не задумывайтесь, не переживайте и не ждите, когда
это произойдет – ищите в жизни возможности, будьте открыты и
трудолюбивы. Так вы найдете себя и откроете свой ларец также
другим. Да, самое важное и достойное – это отдача! Отдавайте всего
себя, всё, чему вы научились, что приобрели, приобретайте новые
навыки, которые поведут вас дальше! Конечно же, только вперед – к
своим мечтам!
Мечтайте по-крупному и знайте, что цель может располагаться
очень далеко. Стремитесь к ней, и она приблизится. Даже минутное
отречение отдалит вас от цели . Учитесь следить за окружающими вас
знаками, подтверждающими, что вы на верном пути. Это не удовлетворенность от достигнутого на данный момент, этими знаками являются одобрение ваших спутников, а также уважение и признание,
которые придадут вам рвения и сил двигаться дальше. Все дальше,
к своей далекой мечте! Будьте последовательны, любознательны,
целеустремлённые, но не забывайте о заботливости, дружелюбии
и уважении! Знайте, что вы участвуете в фильме жизни, в котором
за вами следят тысячи глаз, составляя про себя свое мнение о вас.
Уважаемые молодые! В будущем вас может ожидать множество
испытаний, даже неудач. Относитесь к ним как к пробным камням,
преодолевая которые вы преодолеваете себя и становитесь сильнее,
чем раньше. Жизненные вызовы даются нам, чтобы мы преодолевали
трудности, накапливали уверенность в себе для движения дальше.
Желаю вам достаточной отваги и активности духа – мы надеемся
на вас!
Выпускные школ пройдут перед Днем победы, от этого атмосфера
будет чуть душевнее и патриотичнее. О своем доме и Родине мы в
эти дни думаем больше, чем в будни. Белые ночи Иванова дня и трели соловья заставляют звучать наши чувства. Под это звучание вы
вступаете в новый этап жизни. Это время, наполненное эмоциями
и большими ожиданиями.
Всегда вспоминайте с благодарностью своих учителей и семьи!
Желаю вам успехов и хорошего наступающего лета!
ЮРИй МОРОЗОВ,
волостной старейшина
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Mustvee Valla TEATAJA
Voore Põhikooli meeskonna
ühine õppimine võimaldab
muutunud õpikäsituse
rakendamist Voore koolis

19. mail tähistas mustvee Päästekomando oma 130. juubelit. Õnnitlejaid oli lähedalt ja kaugelt, pidu mööFoto: Anu ots
dus südamlikus õhkkonnas. Pritsumehed oma maja ees.

На повестке дня волостного совета ...

Вот и наступил июнь. Совсем
скоро пройдет первая половина
года, и на данный момент волостной совет провел 10 своих заседаний.
По уже сложившейся традиции
я как председатель волостного совета в волостной газете расскажу
с краткими комментариями о работе волостного совета за два последних месяца.
Повестка дня апрельского заседания волостного совета была
одной из самых коротких за последнее время. Основные темы
касались обращения с отходами,
руководства по благоустройству
волости Муствеэ, проведения публичных мероприятий, а также
руководства по содержанию собак и кошек. Волостной управе мы
делегировали задачи, связанные с
реализацией программы рассредоточенного поселения.
В конце апреля подал в отставку заместитель председателя волостного совета Макс Каур. Своей
повседневной жизнью Макс связан с Таллинном. Он посчитал,
что удаленное управление не позволит ему в должной мере вкладывать усилия в данную работу и
правильнее будет, если работу заместителя волостного совета продолжит человек, живущий в волости. Решение разумное и всячески
приветствуемое.
После этого в кулуарах возникли вопросы: распалась ли коалиция, кто образует новую коалицию, кто останется в оппозиции и
т.д. Скажу сразу, что в волостном
совете члены совета могут составлять т.с. коалицию, но это не является обязательным, да и для работы совета в этом необходимости
нет. Волость Муствеэ не настолько велика, чтобы здесь играть
в какие-то политические игры.
Пусть это останется “вотчиной”
крупных самоуправлений. Энергию и время членов совета нужно
направлять на принятие разумных и оптимальных решений.
Каждый член совета должен
помнить причины, по которым он
выставлял свою кандидатуру в волостной совет – или в интересах
своих личных благ, или для вклада
своих мыслей и опыта в развитие
волости.
Если в совете возникнет группа
с похожими взглядами/видением
на развитие волости и управление
ею, то это можно только приветствовать. Подчеркиваю, что цель
не должна состоять в копировании большой политики. Цель
должна быть направлена на развитие местной жизни и повышение
благосостояния людей. Надеемся,
что так оно и будет.
Коротко также о длинном майском заседании волостного совета.
Это заседание можно назвать заседанием персональных выборов.
Нужно было выбрать заместителя
председателя волостного совета,
председателя экономической ко-

миссии и его заместителя, а также
председателя ревизионной комиссии и его заместителя.
Заместителем председателя волостного совета была избрана
Юлле Росин (результат голосования: Юлле Росин – за 16 бюллетеней, недействительных 3).
Как известно, председатель
экономической комиссии приостановил на 1 год свое членство
в совете. Поскольку по последнему вступившему в действие изменению Закона об организации
местного самоуправления председатель комиссии и его заместитель избираются одновременно,
то получивший больше всего голосов кандидат становится председателем комиссии, а кандидат со
следующим количеством голосов
– его заместителем.
На место председателя экономической комиссии выставили трех
кандидатов: Айвар Анияго, Тармо
Томсон и Антс Руммель. Председателем экономической комиссии
был избран Айвар Анияго, его заместителем Антс Руммель (результат голосования: Айвар Анияго
– за 12 бюллетеней, Антс Руммель
– за 5, Тармо Томсон – за 0, недействительных бюллетеней 2).
Так как бывший председатель
ревизионной комиссии Юлле Росин была избрана заместителем
председателя совета, то следовало
избрать нового председателя ревизионной комиссии. В качестве
кандидатов выставили четырех:
Арло Сяэлик, Айвар Алтмяэ, Тармо Томсон, Анне Паас. По результатам голосования председателем
избрали Анне Паас, ее заместителем Арло Сяэлика (результат голосования: Анне Паас – за 7 бюллетеней, Арло Сяэлик – за 6, Тармо
Томсон – за 4, Айвар Алтмяэ отозвал свою кандидатуру).
В качестве количества членов
ревизионной комиссии (с председателем и заместителем) волостной совет утвердил пять человек.
Все члены ревизионной комиссии
должны быть избраны из членов
совета. Кроме только что избранных председателя комиссии и его
заместителя мандат члена ревизионной комиссии имеют еще Людмила Смирнова и Айвар Алтмяэ.
Волостному совету нужно было
избрать еще одного члена ревизионной комиссии, которым стала
Юлле Росин (результат голосования: Юлле Росин – за 14 бюллетеней, недействительных 5).
Хочу поблагодарить трех дам,
которые всегда готовы произвести
действия по персональным выборам, требующим времени: Рейли
Тооминг, Ану Отс, Элле Пальм.
Заседания, на которых выбирают персон, требуют много времени, утомляют и затягивают время
их проведения. Хотя для проведения заседаний мы используем
интернет-среду VOLIS, сегодня
еще нет возможности проводить
на заседании электронное голосо-

вание. Надеюсь, что мы достигнем
и этого. На сегодня мы достигли
того, что за нашими заседаниями
можно следить в реальном времени, но можно также потом смотреть запись.
Окончанием персональных выборов мы прошли только 4 пункта
повестки дня из 20.
Коротко и о них.
По предложению председателя
экономической комиссии был утвержден состав комиссии (Сергей
Улексин, Янар Киху, Тойво Киви,
Лембит Мангульсон, Урмас Тросс).
По предложению председателя
социальной комиссии вместо Хелью Кекишевой, взявшей самоотвод, утвердили Риту Колпакову.
По предложению волостной
управы были изменены структура
официальных учреждений волости Мутвеэ и состав должностных
мест.
Совет принял решение, важное
для общин – утвердил статут общинного совета. Данный статут
устанавливает способы участия
общин в управлении волостью.
О вопросах, стоящих на повестке дня волостной управы, рассказали волостной старейшина Юрий
Морозов и его помощник Энн
Кург. О волостных проектах, работа над которыми идет и которые
запланированы, рассказала советник по развитию Катрин Раямяэ.
Совет дал разрешение на зарубежную командировку волостного старейшины с 01 по 03 июня
для участия вместе с добровольными спасателями Авинурме и
Сааре на приеме у польского президента добровольных спасателей.
Совет дал волостной управе согласие на переговоры с AS Emajõe
Veevärk об унифицировании эксплуатации общей сети водоснабжения и канализации всей волости Сейчас создалась ситуация, в
которой в трех объединившихся
районах (Авинурме, Сааре, Касепяэ) услугу по водоснабжению
и канализации оказывает AS
Emajõe Veevärk, в городе Муствеэ
– Mustvee Linnavara OÜ, а в Лохусуу предприниматель водобснабжения не определен.
Совет утвердил гарантию на
самофинансирование проектов
общей сети водоснабжения и канализации Авинурме и Касепяэ.
До объединения советы волостей
Авинурме и Касепяэ утвердили
самофинансирование вышеназванных проектов, но финансирующий проекты KIK потребовал
подтверждения и от нынешнего
самоуправления.
Совет утвердил волостную
программу обслуживания дорог. Теперь волостная управа
сможет объявить соответствующие тендеры.
Волостной совет признал бесхозной часть жилого дома по адресу: город Муствеэ, улица Пихква
53, и установил личное правополь-

зование на недвижимый участок
Тралла в деревне Омеду, к которому не было доступа с дороги публичного пользования.
Далее последовали информационные пункты повестки дня:
общественный транспорт в волости Муствеэ. Руководитель Йыгеваского центра общественного
транспорта Хельдур Ляэне был
приглашен на заседание в совета
для ознакомления с планами по
организации бесплатного общественного транспорта в волости
Муствеэ; по организации транспорта учеников, по автобусным
линиям между центрами услуг.
Стало понятно, что в этих вопросах у государства еще много
проблем без ответа и много не
принятых решений. Организация
общественного транспорта происходит рука об руку с волостной
управой. которая лучше всех знает потребности. Ясно одно: прежде всего нужно определиться с
транспортом учащихся – 1 сентября ученики должны доехать до
школы и вернуться домой.
Катрин Раямяэ познакомила с
эскизом значка за заслуги перед
волостью Муствеэ, предложенным Прийтом Херодесом. Анника
Орас и Кюлли Муст познакомили
с развитием музея Калевипоэга в
Кяэпа.
Помощник волостного старейшины Энн Кург и советник по
развитию Катрин Раямяэ познакомили с проблемами, связанными с велосипедной дорожкой
Таммиспяэ-Калмакюла. Данный
проект не входил в перечень инвестиций волости Лохусуу по
договору об объединении, и на
свое финансирование этого проекта финансовых средств нет.
Был поднят вопрос: следует ли
отказаться от какого-либо иного проекта Лохусуу, что важнее
– перестройка отопительной системы школы (которой тоже нет в
перечне инвестиций) или велосипедная дорожка? Совет посчитал,
что центр услуг Лохусуу должен
провести публичное собрание,
на которое приглашаются также
члены волостного совета, волостной управы и комиссий.
Договорились, что следующее
заседание совета состоится 27
июня. На июньском заседании совета запланировано обсудить работу центров услуг и пригласить
на заседание совета руководителей центров услуг.
Майское заседание волостного
совета уложилось в 4 часа. Надеюсь, что у волостного совета наступит стабильный рабочий ритм,
и на заседаниях совета его члены
смогут сосредотачиваться на развитии волости, а не персональных
выборах.
С пожеланием всем хорошего
лета,
АЙВАР СААРЕЛА,
председатель волостного
совета

Eesti elukestva õppe strateegia
2020 seab oma üldiseks eesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele
vastavate õpivõimaluste loomise
kogu elukaare jooksul selleks, et
tagada neile isiksusena väärika
eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.
Küllap oleme kõik tõdenud,
et praegused koolilapsed vajavad eelmise sajandi õppuritega
võrreldes mõneti erinevat lähenemist, avatumat õpikeskkonda
ja ainekäsitlust.
Voore Põhikooli meeskonna
sooviks on töötada ühiste eesmärkide nimel ja õpetada meie
lastele oskusi sellisel viisil, mis
aitavad neid täna kõige enam
ning ka tulevikus selles kiiresti
muutuvas maailmas hakkama
saada. oluline on iga õppija
individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja
ettevõtlikkust arendav õpikäsitus. selle eelduseks on kogu
koolikultuuri ja õpikeskkonna
teisenemine, kus õpetaja ei ole
vaid teadmiste edasiandja, vaid
õppijate juhendaja ja toetaja
õpiprotsessis, milles õppuritel
endil on senisest palju suurem
vastutus ja roll.
Eelnimetatud soovi elluviimiseks tuli meil asuda õppija
rolli ning enda professionaalset
arengut toetada. Mõtlesime,
milliseid teadmisi meil vaja oleks
ning kuidas saaksime kõige paremini neid omandada. seejärel
tuli päevakorda koolitusrahade
nappus. otsustasime esitada
sihtasutus Innove´le projektitaotluse meeskonna koolituseks,
et rakendada muutunud õpikäsitust Voore Põhikoolis.
20. veebruaril saime oodatud
ja loodetud vastuse: “sihtasutusel Innove on hea meel teatada,
et oleme rahuldanud teie 15.
jaanuariks 2018. a esitatud
projektitaotluse vooru “Koolimeeskondade ühine õppimine
haridusuuenduste rakendumiseks“ tegevuse “Koolipõhise koo-

limeeskonna õpiüritus” elluviimiseks summas 4312,00 eurot.”
see oli suurepärane uudis, sest
saame kõik koos asuda õppima ja
kogema uusi teadmisi ning kogemusi. siinkohal tänud Innovele
ja Euroopa sotsiaalfondile, kes
rahastab meie projekti “Muutunud õpikäsituse rakendamine
Voore Põhikoolis”.
Projekti käigus külastame kahte kooli – Konguta Kooli ja Emili
Kooli, lisaks saame teoreetilisi
teadmisi läbi koolituspäevade.
teemaks on “MÕK teoreetilised
alused ja praktilised näited”,
õppimist toetav hindamine (kujundav hindamine).
tänaseks on Voore kooli meeskond saanud kogeda ühist õppimist ning saanud teadmisi
ühtsetel alustel. teoreetilisi
teadmisi on lihtsam mõista
läbi praktiliste kogemuste või
kuuldu ja nähtu põhjal, mida
oleme kogenud teiste koolide
külastustel. Mõistame paremini,
mis on õppijakeskne õpe, kuidas
see peaks klassiruumis õpilasteni
jõudma, kuidas planeerida õppetööd vastavalt õppijakeskse
õppe printsiipidele ning kuidas
ja milliste meetoditega sellist
tundi läbi viia. Lapsevanemad
ja kogukond on kaasatud meie
tegevustesse. Loodud on koostöö
ettevõtjatega.
Projekti raames elluviidud
tegevused aitavad meil paremini
mõista muutunud õpikäsituse
põhimõtteid ning panevad meid
meekonnana paremini toimima
ning ühiselt õpitut Voore Põhikooli rakendama.
Mõne nädala pärast saabub
meie projekti tähtaeg ja lõppevad
selle projekti raames planeeritud
koolitused. Järgmises numbris
anname teada, kuidas meil kogu
koolitus läks, milliseid mõtteid,
ideid ja mida väärtuslikku me
omandasime. Kuidas ja mil viisil
me õpitut algaval sügisel Voore
Põhikoolis rakendama hakkame?
ILonA tArs,
Voore Põhikooli direktor

На приёме у директора
Приёмы бывают разные: радушные, тёплые, холодные, президентские, на высшем уровне,
бывают директорские.
30 мая в гончарной мастерской директор школы Яан
Александрович приветствовал
учеников, добившихся высоких
результатов в научных олимпиадах, творческих конкурсах и
спортивных состязаниях. Также
на приём были приглашены все
ребята (а их оказалось не мало),
защищавшие честь школы в городских, уездных, республиканских, международных состязаниях и их руководители.
Директор поблагодарил всех,
кто трудился в этом году над
имиджем нашей гимназии. К
слову сказать, лучшие ребята
поощряются в нашей школе
каждый год, но форма поощрения бывает разной: премиальные поездки, подарочные
карты, сладкий стол.
В этом году лучшие из лучших получили из рук директора
памятные медали. Это были ребята, занявшие призовые места
в различных соревнованиях, а
также те, кто завоевал не одну
награду, а сразу несколько первых мест.
Всех, принявших участие в

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях перечислить невозможно, их, как было сказано
много, около 70 человек, им
большое спасибо!
А вот имена лучших мы приводим здесь: Марк Ворхо, Диана
Гринкина, Дарина-Эйсаль Кононова, Алиса Болотникова, Алина Кривоглазова, Кристи Антонов, Никита Захаркин, Милана
Масловская, Лилия Прошкина,
Анастасия Отруцкая, Эвелина
Аганич, Карина Чеблакова, Марина Павленкова, Даниил Отруцкий, Стен Смирнов, Мария
Шутова, Анита Гуж, Марианнэ
Сорокина, Даниил Шарин, Ксения Силова, Елизавета Новак,
Дарья Туманова, Анастасия Веселова
Яан Александрович устроил
для ребят красивый приём, но и
они в ответ поблагодарили его
за его труд, заботу о школе, сердечное отношение, вручив керамическое блюдо с логотипом
гимназии, сделанное в школьной гончарной мастерской.
Хочется надеяться, что наши
ученики продолжать завоёвывать научный олимп и в последующие годы!
Администрация
Пейпси гимназии
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Kolme vanuserühma parimad: Jaanika Vaht, Johannes
Karro ja Pent Matti Mets.

Laululapsed ja nende juhendajad.

20. MaiL toiMus MustVee KuLtuuriKesKuses JõgeVaMaa Laste LauLuVõistLus «Laste LauLurõõM».

Selgitati välja võitjad ja iga vanuserühma parim sõidab järgmisel aastal esindama Jõgevamaad televisiooni, laulukarussellile. Žüriisse kuulusid Külliki Levin, Marge Loik ja
Marlene Leopard ja nende töö ei olnud lihtne, sest laululinnud olid kõik väga tublid. täname siinkohal kõiki asjaosalisi!
Mustvee kultuurikeskuse pere

VALLAVALITSUSES JA VALLAVOLIKOGUS
Vallavalitsuses 8. mai
• Sotsiaaleluruumi üürilepingu
pikendamine
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Paadenurme
küla Kannastiku
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Kärasi küla
Kärasi-Tagavälja
• Mustvee Muusika- ja Kunstikooli direktori ametikoha
täitmiseks konkursikomisjoni
moodustamine
• Mustvee Muusika- ja Kunstikooli direktori ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine
• Sotsiaaltoetuse mittemääramine
• Hanke „Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel“
pakkumuste kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse tunnistamine
• Huvitegevuses osalemise toetuse maksmine
• Mustvee valla eelarvest toetuse
eraldamine
• Arutamiseks ja informatsiooniks
Vallavalitsuses 16. mai
• Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine
• Mustvee valla eelarvest toetuse
eraldamine
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Mustvee linn
Narva tn 48
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Veia küla
Pütsepa
• Hinnapakkumuse kinnitamine
Raja küla Kalda tn 126 katastriüksuse jagamise katastriüksuste
moodustamise toimikute koostamiseks
• Nõusoleku andmine SA Kalevipoja Kojale Kääpa küla Krikko
maaüksusest 5x5 m tulealtari
aluse maa edasi rentimiseks
Kääpa Ühistegevuse Seltsile
• Peremehetuks tunnistamine
Mustvee linn Pihkva tn 53
asuva 1/2 (pool) mõttelise osa
elamust – volikogu eelnõu
• Hinnapakkumuse kinnitamine
kohanime tähiste valmistamisel
ja paigaldamisel
• Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• Projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine Lohusuu
alevik Kalinkini k/ü ja Koroli
k/ü elamu ja abihoone püstitamiseks
• Ehitusloa väljastamine Mustvee
linn Lohu tn 2 kiriku katuse
vahetuseks

• Ehitusloa väljastamine Lohusuu
alevik Avinurme tee 1 puurkaevu ehituseks
• Ehitusloa väljastamine Mustvee
linn Tähe tn 9 kauplus «Grossi
toidukaubad» olemasoleva
hoone lammutamiseks ja uue
püstitamiseks
• Hooldajatoetuse lõpetamine
• Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele määramine ja
üldhooldusteenuse eest tasumine
• Arutamiseks ja informatsiooniks:
Vallavalitsuses 24. mai
• Mustvee valla eelarvest toetuse
eraldamine Voore Tuletõrje
Seltsile ja Avinurme Pritsimeeste Selts MTÜ-le
• Mustvee valla kogukonnakogu
statuut – volikogu eelnõu
• Korraldatud jäätmeveost vabastamine
• Reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri - volikogu eelnõu
• Nõusolek puude mahavõtmiseks
• Maa riigi omandisse jätmiseks
nõusoleku andmine, maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
• Nõusoleku andmine juurdepääsutee rajamiseks
• Isikliku kasutusõiguse seadmine
avalikult kasutatava tee valdamiseks Mustvee vallas Omedu
külas Vana-Tõnise kinnistule
– volikogu eelnõu
• Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Kõveriku küla
Paju katastriüksus
• Projekti omaosaluse garanteerimine – volikogu eelnõu
• Mustvee valla teedel liikluspiirangu lõpetamine
• Konkursi Kaunis Kodu komisjoni moodustamine
• Loa andmine avaliku ürituse
korraldamiseks – Peipsi romantika
• M u s t v e e Va l l a v a l i t s u s e
31.01.2018 korralduse nr 33
„Hooldajatoetuse määramine“
muutmine
• Vallavalitsuse struktuurimuudatus – volikogu eelnõu
• Informatsiooniks ja arutamiseks:
Vallavalitsuses 29. mai
• Ehitusloa väljastamine Voore
Põhikooli lasteaiaosa ümberehitamiseks
• Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande kinnitamine
• Av i n u r m e Va l l a v a l i t s u s e
01.03.2001 korralduse nr 38
„Nõusoleku andmine maa os-

•

•
•
•
•
•
•

•

•

tueesõigusega erastamiseks“
osaline kehtetuks tunnistamine
ja riigimaale hoonestusõiguse
seadmise menetluse algatamata
jätmine
K a s e p ä ä Va l l a v a l i t s u s e
22.03.2004 korralduse nr 85
„Õigusvastaselt võõrandatud
maa tagastamine“ muutmine
Saare valla 2017. a majandusaasta aruande heakskiitmine
Kasepää valla 2017. a majandusaasta aruande heakskiitmine
Lohusuu valla 2017. a majandusaasta aruande heakskiitmine
Mustvee linna 2017. a majandusaasta aruande heakskiitmine
Vastused revisjonikomisjoni
küsimustele
SA Mustvee Tervis nõukogu
liikmete tagasikutsumine ning
nõukogusse uute liikmete määramine
OÜ Mustvee Linnavara nõukogu liikmete tagasikutsumine
ning nõukogusse uute liikmete
määramine
Informatsiooniks ja arutamiseks:

Vallavolikogus 30. mai
Istungist võttis osa 19 volikogu
liiget
Istung algas Mustvee Päästekomando juhi Taavi Müürsepa
aukirja ja märgi üleandmisega
volikogu esimehele Aivar Saarelale ja volikogu liikmele Laidi
Zalekešinale
Seejärel andis volikogu esimees
infot toimuva noortevolikogu
istungi kohta, kus valiti volikogu
esimees – Enn Uuetoa ja aseesimees – Seliin Lisett Tomson.
Jätkati päevakorraga:
• Volikogu aseesimehe valimine,
valituks osutus Ülle Rosin
• Valiti majanduskomisjoni esimeheks Aivar Anijago ja aseesimeheks Ants Rummel
• Kinnitati volikogu majanduskomisjon koosseis – Toivo Kivi,
Janar Kihu, Sergei Uleksin,
Urmas Tross, Lembit Mangulson
• Volikogu revisjonikomisjoni
esimeheks valiti Anne Paas ja
aseesimeheks Arlo Säälik
• Kinnitati sotsiaalkomisjoni uus
liige Rita Kolpakova
• Vallavalitsuse struktuurimuudatuse eelnõu kandis ette vallavanem Jüri Morozov, kaotatakse
ehitusspetsialisti ametikoht
võetakse tööle majandusspetsialist.
• Kogukonnakogu statuudi vastu võtmine – Katrin Rajamäe
tutvustas, laekus 1 arvamus,

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Komisjonid ettepanekuid ei
teinud. Kogukonnakogu oleks
teenuskeskustele abiks.
Abivallavanem Enn Kurg tutvustas Mustvee valla teehoiukava.
Kalevipoja muuseumi renoveerimise projektist andis lühiülevaate projektijuht Külli Must ja
muuseumi juhataja Annika Oras
Ühistranspordist, õpilastranspordist ja tasuta ühistranspordi
korraldusest Mustvee vallas
– Jõgevamaa Ühistranspordi
keskuse juhataja Heldur Lääne.
Tammispää- Kalmaküla kergliiklustee projektist - Enn Kurg,
Katrin Rajamäe. Eeldaks ühinemislepingu muutmist
Mustvee valla ühisvee- ja kanalisatsiooni opereerimise ühistele alustele viimine - Enn Kurg,
liitumine Emajõe Veevärgiga
Mustvee linnas. Ettepanek
alustada läbirääkimistega –
protokolliline otsus.
Projekti omaosaluse garanteerimine
Mustvee valla teenetemärgi kavandi tutvustamine (koostanud
Priit Herodes) - Katrin Rajamäe,
kavand kiideti heaks, koostada
statuut
Välislähetusse saatmine – Daisy
Utsar /Vallavanem Jüri Morozovi lähetus
Vallavalitsuse info all andis
vallavalitsuse tegemistest ülevaate vallavanem Jüri Morozov.
Tegeletakse ISKE nõuete täitmisega, vastavate õigusaktide
väljatöötamisega jne.; majandustegevuses – teehoiukavad,
hanked; sündmused vallas;
munitsipaalomandis olevate
kinnistute kaardistamine; vabatahtlike päästjate sõit Poola
Vabariiki; Jõgevamaa arengustrateegia koostamine; Peipsimaa
arengustrateegia koostamine;
Peipsimaa arenguprogramm;
Pooleliolevatest projektidest –
Katrin Rajamäe, Voore lasteaed,
Tiheda lasteaed, Mustvee - Kasepää kergtee, Lõunamuuli projekt, Loodusainete õppeklass
Mustvee Kooli - Enn Kurg, Mustvee Tervisekeskus, Avinurme
veemajandusprojekt, jne.
Ehitise peremehetuks tunnistamine Pihkva tn 53 asuv ½
(pool) mõttelist osa elamust
– Reili Tooming
Isikliku kasutusõiguse seadmine
avalikult kasutatava tee valdamiseks Mustvee vallas Omedu
külas Vana-Tõnise kinnistule
– Reili Tooming
Mitmesugust:
A. Saarela andis ülevaate alaeelarvest

Kasepää rahvamaja
Kasepää rahvamaja on väike
ja armas. Hoolimata väiksusest
on tema sisu suur.
2017/2018 hooajal tegutses
rahvamajas 8 ringi 60 osalejaga.
Oma tegevust jätkasid lauluringid “Vingerjad” ja “Eluõied”,
mille juhendaja on Diana Siirak,
Kasepää Näitetrupp, mille juhendaja on Erlend Kollom ning
“Elu Sõna” pühapäevakool, mille
juhendaja on Reet Pappe.
Alustasid “JJ Street” tantsuring, mille juhendaja on Kairi
Erlov, maalimisring koos Emma
Liivakuga, loodusring, mille
eestvedaja on Vahur Sepp ja käsitööring, mille juhendaja on Terje
Lill. Kõik ringid on väga tegusad.
26. mail toimus kõikide ringide ühisüritusena hooaja lõpupidu. Üritus oli sõbralik ja kodune,
kõik juhendajad said eelmist

hooaega tutvustada ning ringid
näidata oma parimaid palasid.
Kuulsime laulu, vaatasime tantsu, uurisime näitust ja veetsime
toreda õhtupooliku üksteise seltsis. Saime omavahel paremini
tuttavaks.
Sügisel on rahvamajal plaanis
avada veel üks ring: lauamänguring nii noortele kui ka vanadele.
Tegemist on strateegiliste mängudega, kus mängu raskusaste
sõltub mängija tasemest. Ootame liituma!
Soovime Kasepää rahvamajale
ja tema pühendunud perenaisele
Terje Lillele jõudu selles toredas
töös. Tänu temale on rahvamaja
saanud sisu ja uue hingamise,
kuhu kohalikud tulevad rõõmuga ja hea tujuga.
MARIS ROHTLA,
Kasepää rahvamaja sõber

Kokkuvõte küsitluslehtedest
Kasepää rahvamaja ringide
kevadpeol viisime esimest korda
läbi küsitluse kohalviibijate seas,
et saada tagasisidet nii ringide
töö kui ka rahvamaja tegevuste
kohta. Vastajaid oli 14, eranditult
naised – suur tänu vastajatele!
Küsimustiku püüdsime teha
võimalikult lihtsa ja lühikese,
see koosnes seitsmest küsimusest, kus palusime tagasisidet
toimunud sündmuste ja info
levimise kohta ning uurisime,
millistes ringides inimesed tahaksid osaleda.
Sagedased vastused olid, et
kõik sündmused on meeldinud,
kuid eraldi välja toodud oli kõige rohkem EV 100 tähistamine.
Vanemate vastajate jaoks olid
olulised ka Pillirooklubi üritused. Info on kõigi jaoks õigel
ajal kohale jõudnud, toimivaimad infokanalid on Facebook ja
kuulutus. Rahvamaja olemasolu

on kõigi vastanute jaoks väga
oluline, sest võimaldab sotsiaalset suhtlemist ning sõpradega
koos olemist. Vastajad tahtsid
käia just nendes ringides, kus
nad käivad ning paljud soovisid
lisaks liikumis- või võimlemisringi. Ka sündmusel tutvustatud
lauamänguring tõi vastuselehtedele sooviavaldusi selles ringis
osaleda. Küsimusele, kas on
olnud midagi, mis on sündmuste korraldamises häirinud, tuli
vastuseks mõningaid märkusi,
millega korraldajad ka edaspidi arvestavad. Kokkuvõttes
oli tagasiside rahvamaja tööst
positiivne ja oluline on järeldus,
et Kasepää rahvamaja on meie
inimestele tähtis ning tehtud töö
leidis positiivse tagasiside. Suur
tänu kõigile meie ringides ja
sündmustel osalejatele! Jätkame
sügisel!
TERJE LILL
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Meenutused Mulgimaal käimisest
Minu jaoks algas ekskursioon
Änniksaarest ja kulges läbi Avinurme maakonnakeskuse suunas
st Jõgevamaa poole, et sealt
Mulgimaale jõuda. Esimene pikem peatus oli Kolga-Jaanis, kus
külastasime kirikut ja sealsamas,
pastoraadi majas avatud helilooja ja pedagoogi Villem Reimanni
mälestustuba. Meid võttis vastu
kirikuõpetaja isiklikult. Pastoraadi maja kõrval oli suurmehele
Reimannile paigutatud ka mälestuspink. Meie kultuuriloolise
suvesõidu algus oli paljutõotav
kasvõi selletõttu, et giidina oli
reisi juhtimas suurepärane Jaan
Masing, kes teab palju, oskab
kaasahaaravalt rääkida ja viib
kohtadesse, kuhu tavaliselt ei
osatagi minna. Järgmine pikem
jalutuskäik oli Viljandi linnas.
See on pika ja kuulsusrikka
ajalooga asustus, kus võideldi
muinaskangelase Lembitu juhtimisel. Loomulikult oli huvitav
kolada 900-aastase kivilinnuse
varemetel. Ei jõua keegi ära
imestada, kuidas neid kõrgeid
müüre ja torne ehitati. Tõstekraanasid ega muid masinaid ju
polnud. Kuidas küll?... Viljandi
on Eesti kõige mägisem ja järsum linn. Külastasime Viljandi
Folgikoda e Pärimusmuusika aita
ja ostsime suveniire. Sõit läks
edasi Heimtali suunas. Siinse
uhke, Eesti kõige fotogeensema,
nelja torniga lossi omanik Peep
juhtus ise maja ees olema ja
lubas lahkesti meil seal viibida.
Heimtali muljetavaldava suurusega hobuste ringtalli sisse on
ehitatud Raudna spordihoone
koos raamatukoguga. Heimtalis
nägime mitme meetri kõrgusi
ja meetrise läbimõõduga heinasara maakivist poste, milliseid pole mitte kusagil mujal.
Võimas! Õnneks nägime päris
palju hobuseid ka, tähendab elu
käib. Põhja-Sakala vallas, Kõpus
külastasime mõisakooli, kellel
tuleb peagi sajas juubel. Korralik
renoveering tehti Norra abiraha-

Karksi mäel
dega. Giidituur tehti meile nii
koolimajas sees kui ka väljas,
pargis. Viimased Kõpu lossi omanikud olid edumeelsed parunid
STRYKID. Siinses ballisaalis olid
hämmastavad “liikuvad maalid”.
Näiteks vaatas maalimadonna
mulle otsa ja kui läksin teisele
poole, jälgis ta ikka mind avatud
silmil. Neid trikke peab kohe ise
nägema.
Edasi kulgesime läbi väikese
Kilingi-Nõmme linna Tihemetsa
ja sealt edasi Mõisakülla. Sinna vahepeale jäi ka Allikukivi
koopas n-ö ROOMAMINE. Hea,
külm, aga pime. Tihemetsas oli
elu justkui välja surnud, silmas
pidades kunagist tehnikumi
hiilgeaega. Aga kullatud lõvid
paraadtrepi juures särasid endiselt. Mõisaküla muuseum pakkus
palju mitmesugust vaatamist ja
suurepärast GIIDI-teenust ANU
poolt. Eriti mõnusad olid rongi,
veduri ja vagunite maketid.
Olgu lisatud, et välja oli pandud
rohkem kui kümme ERM-ist toodud pidulikku kleiti, ka Evelin
Ilvese omi. Seda tehti muuseumiöö üllatuseks.
Järgmisena käisime koos Anuga Mõisaküla kirikus, mis on

Avinurme õpilased kogusid
nelja kuuga 29 256 patareid
Avinurme Gümnaasiumi 5. klassi õpilased osalesid Eesti ühes
suurimas keskkonnakampaanias
“Küünlaümbriste jaht” ja selle
sõsaraktsioonis “Patareijaht”, mis
toimusid sel aastal juba viiendat
korda.
“Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht” on lastele ja noortele
suunatud keskkonnakampaaniad,
mille raames kutsutakse leidma
võimalikult palju tühjaks põlenud
alumiiniumist teeküünlaümbriseid
ning tühje AA-, AAA- ja nööp-patareisid.
Avinurme Gümnaasiumi 5. klassi
õpilased saavutasid Jõgevamaal 1.
koha ning vabariigis 2. koha, korjates kokku 29 256 patareid. Kusjuures vabariigis 1. koha saavutanud
kool kogus 29 308 patareid. Seega
jäi meil 1. kohast puudu vaid 53
patareid. Meie klassi parim üksikkoguja oli Kristella Mirell Uiboaed,

kes võitis maakondlikult 1. koha ja
vabariigis 2. koha, kogudes kokku
24 109 patareid. “Küünlaümbriste
jahil” saavutasime maakondlikult
3. koha, kogudes kokku 7254
küünlaümbrist.
Parim üksikkoguja oli Adanna
Emily Egwenu, kes kogus kokku
3659 küünlaümbrist. Kristella
Mirell kutsuti koos kaaslase ja
klassijuhatajaga Tallinnas CocaCola Plazas toimuvale auhinnatseremooniale.
Lapsi tervitas Teletorni Eti ja
Päästeameti vahva maskott. Üritust
juhtis Mart Müürisepp NUKU Teatrist. Pärast auhinnatseremooniat
demonstreeris oma oskusi politsei
koos narkokoertega, Kuusakoski
näitas romuauto käitlemist ning
Päästeamet avariisse sattunud
autost inimeste päästmist.
5. klassi klassijuhataja
KRISTI LÕBU
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värskelt renoveeritud ja piibliteemaliste seinavaipadega kaunistatud. Maalid ootavad kohtadele panekut. Järgmine asula
oli Abja, mis on Mulgi vallas, mis
omakorda pidi olema Mulgimaa
süda. Siinne mõis oli mingil ajal
lastekodu tarvis, siis erakätes,
aga praegu on RIIGI KINNISVARA hallata. Kui me olime Halliste
Püha Anna kirikusse jõudnud,
hakkas vihma sadama. Ilma
KALEV RAAVE nime nimetamata
ei saa siinne rahvas kuidagi läbi.
See mees oli rahvameelne kolhoosijuht nõukaajal, aga hiljem
võttis ette mahapõlenud kiriku
renoveerimistöö. Ta oskas leida
toetajaid välisriikidest, korjandusi algatada ja leidis kaasalööjaid
kohapealt. Töö kestis kolm aastat
(1989-1991). Kirik on praegu
ilus, uus ja moodne. Kaunistavad
seda pühakoda-kontsertsaali
Jüri Arraku maalid, Estoplasti
valguslambid, annetatud lühtrid,
vaibad, orel jne.
Meie ööbiskohaks oli Kopra
turismitalu. Siin oli neljaliikmeline teenindav personal. Maitsvad
söögid, kaunis ja heakorrastatud
kinnistu paljude võimalustega.
Nägime loomade topiseid, nahku

ja kihvasid – justkui jahinduse
suunaga talupidamine. Kaks
rikkalikku sööki, saun ja muud
pesemise mugavused, terve maja
meie päralt puhaste, mugavate
voodite ja dušinurkadega, teleka
vaatamine jne – ja kõigi nende
teenuste eest küsiti kõigest 30
eurot nina pealt (va juhid).
Teist reisipäeva alustasime
Karksi suunal. Sõitsime Morna
mõisast mööda, uudistasime
Oti metsõunapuud, mis on Eesti
kõige vanem ja jämedam. Karksi
mäel (pildil), linnusevaremete
juurest paistis omapärane, viltuse torniga Peetri kirik. Eriti
lummav oli kirjanik Kitzbergi istuv skulptuur veesilmade taustal
kõrgel mäe otsas. Sealsamas olid
tantsivad mulgid puuskulptuuridena ja kultuurikeskus, eemal
uus koolimaja.
Järgmine pikem peatus oli
Helmes, kus külastasime koduloomuuseumi. Just selliste vanade, aga samas mingil
määral varemnähtud asjade
keskel tajume meie, pensionärid, äratundmisrõõmu. Meie
teame midagi, millest noorem
põlvkond pole undki näinud.
Oskame vanade asjade otstarvet

seletada. Uhke tunne igatahes.
Olen veendunud, et selliseid
koduloomuuseume on tänapäevalgi vaja. Kui vajame midagi
uudset ja moodsat, arvutiajastule kohast, siis lähme ERM-i
külastama. Puutetundlikud ekraanid, mängud, heli-tehnilised
võtted, illusioonid, mida iganes.
Proua Hilma, Helme muuseumi
tark ja osav ekskursioonijuht
oli meiega ja meie temaga väga
rahul. Aitäh!
Käisime Helme koopas ja võtsime terviseallikast vett kaasa.
Sinna kuulusid koos öeldud
loitsusõnad. Tõrva linna tavaliselt ei satuta, aga meil vedas
– lõunatasime Mustas Kõutsis
ja käisime linna mulgimustrilise
keskplatsi viimistlemise juures.
Puhkasime jalgu bussijaama
mugavates toolides. Tee kulges
edasi Valga suunas. Mäletan, et
kunagi ammu, koolilapsena vist,
ei leidnud me kuidagi Barclay
de Tolly hauakabelit üles, lausa
metsa sees tundus ta olevat. Aga
nüüd… Lausa maantee peale
paistab mausoleum, mis on püstitatud kuulsama Eesti päritolu
väepealiku, kindralfeldmarssal
parun de Tolly auks. Siin ootas
meid hästi särava jutuga GIID
EESTIKE. Just selline nimi tal
oli. Saime sarkofaage näha, mille sees puhkavad balsameeritud
härra ja proua Tollyd. Mis oli
eriti huvitav kuulda, et järjest
sigineb mausoleumi juhatajale
infot, et see või teine naine on
olnud sõjamehe armuke. Nii et
ajaloolastel on kaevamist küll
ja veel. Mausoleumi kõrval on
teine valge hoone, nn muuseum
paljude stendide ja maalidega.
Igatahes oli huvitav. Aga kippusime juba Valka, sinna Läti Valka…
Järgmisena tegime peatuse
kauni, juugendstiilis rajatud
Taagepera lossi pargis. Seisatusime Hugo Stryki mälestussamba juures. Omapärane, sajanditagune pikas mantlis kaabuga
mees seisis pingi kõrval. Lossis

käivad remonditööd, aga sellele
vaatamata oli meie giid Jaan
loa saanud majja siseneda ja
mitut saali tutvustada. Eriti
uhke ja elegantne oli HUGO
saal. Tohutu suured ümmargused lauad valgete linadega
ja uhked tugitoolid olid valmis
pulmalisi vastu võtma. Interjöör
igas saalis omamoodi kaunis..
Edaspidi hakkab Taagepera
mõis pakkuma korralikku SPAAhotelli teenust.
Peagi olime järjekordses mõisas, nimelt Hummulis. Kaunid
giidid ootasid meid sõnadega:
“Koolibuss on läinud, oleme
nüüd teie päralt”. Niisiis Hummulis töötab kool oma ligemale
70 õpilasega. Kõigile jätkub
huviväärset tegevust. Sangaste
lossile sarnaneval Hummulil
on nurgatorn, mille kõrgemalt
korruselt avaneb suurepärane
vaade mõisa inglise stiilis liigirikkale pargile, kus kasvab
ka KORGIPUU. Rajatud on 2,1
km pikkune looduse õpperada.
Kusagil kaugemal vuliseb VäikeEmajõgi. Selle koolimaja eriline
ruum on pihituba, mida kaunistab koolipapa puust skulptuur.
Nüüd küll oli viimane aeg teha
sääred ja kodu poole sõita.
Pärast rahakotiraudade avamist Valka Alkos sõitsime läbi
Elva ja Tartu tagasi Mustvee
valda. Loomulikult nägime
kenasid maju ja veesilmasid,
sealhulgas Verevi järve Elvas
ja Tartust läbisõit lisas muljeid
ja mõtteid. Igatahes käes on
aeg, kus on võimalik avardada
meie väikese Eesti kõnekust
ja tähtis on säilitada ja korras
hoida pärandkultuuri, legende
ja looduse ilu.
Pärnikul jagati tänusõnu,
meelehead ja kallistusi sõidu
korraldajale Helju Paasile ja
marsruudi maha pannud ja ettevalmistanud giidile Jaan Masingule ning meid sõidutanud
bussijuhile Villu Roosvaldile.
ELLE-VAIKE KIIK

4. augustil Võtikveres 19. raamatuküla
pidu – tere tulemast!
Sel aastal püüame mõtestada
ja uurida, kust on pärit meie elumustrid. “Elukirjade mälumaastikud”. Meie ilusaid kindamustri
ja käsitöö maastikuid avab uue
nurga alt kunstidoktor ja ehetekunstnik, Kärt Summatavet,
kel ilmus hiljuti kaks fantastilist
teost: “Loomise vägi. Kihnu
Roosi käsitöökogu” ja “Kihnu
Roosi Kindakirjad”, mida saab
ka raamatuküla peol osta.
Me ühendame Kärdi lood
antropoloogi, muinasjutuvestja, õppejõu, muusiku Polina
Tšerkassova lugude ja laulude
ning muusikapaladega. Poliina
mängib mitmeid haruldasi rahvapille. Ta oli sel aastal ka Kultuurkapitali kirjanduspreemia
nominent.
Külla tuleb ka kirjanik oma
romaaniga “Serafima ja Bogdan”. Romaan jälgib Peipsiveere
külaelu arengut II maailmasõja
lõpust Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni. Teose keskne
teema on vastutuse võtmine
enda elu eest.
Etnograafiliselt tõetruul taustal rullub lahti ühtaegu traagiline
ja koomiline lugu. Värvikate külainimeste elufilosoofia avamine
põimub rahvaliku huumoriga,
dokumentaalsus maagilise realismiga. Just sellist panoraamse

haardega romaani on Eestis mitu
kümnendit oodatud.
Teos saavutas Eesti Kirjanike
Liidu 2017. aasta romaanivõistlusel esikoha.
Igal aastal on meil külas ka
soomlastest sõbrad, seekord
esineb Võtikveres meile juba
varem tuntud kirjanik, Alatskivil ja Soomes elav Tuulia Matilainen ja Tallinnas ja Soomes
elav kirjanik Ville Hytonen, neil
on saanud valmis raamat Eesti
kummitusjuttudest.
Mida teha, kui on rasked
ajad, kui aeg on sinu vastu?
Kui oluline on vaimne julgus ja
vaimu jõud, sel teemal arutame
koos:
Heli Susi (88-aastane), PENklubi värske auliige, kes (staažika õpetajana) on aastakümneid
kandnud vaba mõtte tungalt,
koostanud ja toimetanud oma
isa, tuntud advokaadi ja Otto
Tiefi valitsuse haridusministri
Arnold Susi mälestusi ja tema
vaimset pärandit ja aitas koos
oma perega kaasa sellele, et
Solženitsõn sai Eestis valmis
kirjutada Nobeli preemia pälvinud teose “Gulagi arhipelaagi”.
Heliga koos arutavad ajakirjanik, esseist, tõlkija Jüri Estami
ja õpetlane-kirjanik Ivar Tröner.
Ivar on olnud Ülo Vooglaiu raa-

matute koostaja, toimetaja ja
kokkukirjutaja, ning selle aasta
augustis ilmub tal teos Linnart
Mällist “Tõe tee”.
Tormast pärit luuletaja Riina
Laanemets tutvustab oma uut
luulekogu “Rohelised ehted”.
Iga aasta on avatud ka laste
lugemispesa. Läinud aastal
oli laste hulgas populaare Piia
Asperi Karjujõmm Oskari rahakool. Piia tuleb ka sel aastal ja
oodata on muudki põnevat, Piia
on lubanud lapsed viia muinasjutu maailma, uksed avab laste
Võtikvere pargi teater. Võtikverre tuevad kirjastajad, kes
müüvad odavamalt raamatuid,

töötavad kodukohvikud. See
päev on hea päev Võtikvere
mõisa põlispuude all kokku saada, jagada häid mõtteid, arutada maailma asjade üle, olla pere
ja sõpradega koos, tutvuda uute
raamatutega, suhelda silmast
silma kirjanikega.
Tere tulemast Võtikvere vabaõhu kirjandusalongi.
Kirjandussalongi perenaine
IMBI PAJU
Info:
imbipaju@gmail.com
kristapint@gmail.com
eha.vesiko@gmail.com
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Mustvee Valla TEATAJA

Mustvee valla vabatahtlikud
päästjad Poolas külas
Mustvee valla Voore Tuletõrje
Seltsi, Avinurme Pritsimeeste
Seltsi, Avinurme puhkpilliorkestri
ja Mustvee Vallavalitsuse esindajad osalesid 1.-3. juunini Poola
Vabariigi Niepolomice linna vabatahtliku päästeüksuse ja linnapea
kutsel ametlikul visiidil.
Kolme päeva jooksul tutvuti
vabatahtliku pääste korraldusega, külastati Vielicka ja Krakovi
riiklike päästeüksusi ning osaleti
Niepolomice linna päevadel.
Kuueliikmeline delegatsioon
koosseisus Kaljo Lalin, Taivo

Lalin, Ants Rummel, Ivar Ilves,
Verner Mölder ja Jüri Morozov
said võõrustajate poolt sooja vastuvõtu osaliseks. Saadi hulgaliselt
uusi kogemusi ja mõtteid vabatahtliku pääste korraldamiseks
Mustvee vallas.
Vielicka linnapea Roman Ptak,
volikogu esimees Marek Ciaston
ja Niepolomice vabatahtliku
päästeüksuse president Stanislav Dabros võtsid vastu Mustvee
valla küllakutse ja kinnitasid
oma soovi tutvuda Mustvee
vallaga.

Mustvee valla delegatsioon ja Niepolomice OSP president
Stansislav Dabros linnapäevade avamisel.

Kukkus ja uppus
Kukkus vett võttes kaevu…
Libises muru niites kaldast tiiki… Kaotas ojast kastmisvett
võttes tasakaalu … Kaotsi läinud 5aastane tüdruk leiti tiigist
uppununa.
Paljude traagiliste veeõnnetuste põhjuste tuum kõlab just nii.
Eelmisel aastal uppus 42 inimest,
nendest üle poolte põhjuseks
oli ootamatu vette kukkumine.
Uppus neli last, kellest kolm
olid alla kuue aasta vanused.
On veeõnnetusi, mis arenevad
väga kiirelt ja mida on raske ette
aimata. Tagant järele kaaludes
leiab siiski alati, et õnnetuse ära
hoidmiseks oleks saanud midagi
ära teha. Et aga õnnetusi juba
eos ära hoida, peab ohutu elukeskkonna kujundamine olema
kogu aeg esmatähtis.
Kukkumistega seotud olukorrad on eripalgelised ja nende
ära hoidmiseks on raske igas
olukorras toimivaid juhiseid
anda. Alustuseks on tähtis kukkumisega seotud ohte oma kodu
ümbruses hinnata. Kas sina
tead, kus varitsevad sinu kodu
läheduses ohud, mis võivad
põhjustada vette kukkumist?
Kas oled hinnanud, millised on
sinu võimed raskustes toime
tulla? Üksi õnnetusse sattudes
päästab end ju ennekõike hätta
jäänu ise, kui tal on selleks piisavalt jõudu ja õnne. Siin kehtib
ütlus: “Uppuja päästmine on
uppuja enda asi”.
Lastel puuduvad kogemused
ohtude ja oma võimete hin-

damiseks. Seepärast peavad
täiskasvanud neil tiigi, basseini
või vanni ääres silma peal hoidma. Või kui järelevalvet tagada
ei suudeta, siis tuleb takistada
juurdepääs veekogule kasvõi aia
ehitamisega. See nõuanne kehtib
terve aasta, sest raske veeõnnetuse võib põhjustada ka läbi jää
vajumine.
Eakatel on küll kogemusi,
kuid õnnetuse korral ei pruugi
füüsiline seisund võimaldada
veest pääsemist ning seepärast
vajavad abi nemadki. Möödunud aastal uppunuist enam
kui pooled olid vanuses 51-80
eluaastat. Eaka koduümbruse
ohutumaks muutmiseks tasub
veevõtukohtade – olgu selleks
kaev, tiik või oja – juurdepääsud
turvalisemaks muuta. Kasulik on
paigaldada nende juurde käsipuud, rajada trepp või korralik
purre. Nendest vahenditest võib
abi saada ka mõni teie napsutanud külalistest. Eelmisel aastal
uppunud meestest olid üle pooled alkoholijoobes, naistest oli
joobes kolmandik.
Päästeamet innustab ohutut
elukeskkonda väärtustama ja
kujundama ennetuskampaaniaga “Hoia silm peal”.
Kampaaniaga kutsume veekogude ümbrust ohutumaks muutma ning nõrgemaid pereliikmeid
veekogude juures tähelepanu all
hoidma, et ei juhtuks õnnetusi.
RIIVO MÖLTER,
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik
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Peipsimaa orelifestival
26.-30. juunini toimuv V
Peipsimaa orelifestival toob
esinema orelivirtuoose Riiast ja
Kasahstani pealinnast Astanast,
kui ka kodusest Tartust.
Peipsimaal hüüavad festivali
ajal orelid nii järve põhjapoolsemas otsas Illakus ja Iisakus
kui ka lõunapoolsemas Räpinas
ja vahepealsemates Lohusuus,
Mustvees, Tormas ning Kodaveres.
“Peipsimaa kunagine rikkus
ei anna häbeneda ja mõisnike
kultuurilembus oma aja Saksa
parimate orelimeistrite käest
tellitud orelite näol on tänaselgi
päeval paikkonnale uhkuseks,”
lausub korraldaja, Tartu Jaani
kiriku organist Elke Unt ning lisab, et sajandivahetusel, 18951903 tuli Peipsimaale oreleid
nagu seeni pärast vihma.
Iisakus on tuntud orel, mis
on ehitatud Pariisi 1900. aasta
maailmanäituse jaoks. Oreli on
ehitanud 1895. aastal firma H.
Voit & Sons Durlachis, Saksamaal ja osteti Iisaku kogudusele. Töö on eriliselt viimistletud
ning siiani täiesti originaalsena
säilinud. Orel on renoveeritud
2001-2002.aastal.
Lohusuus (1898), Tormas
(1903) kohtame saksa 19.
sajandi II poole ja 20. sajandi
algupoole tuntud Saksa oreliehitaja Walckeri oreleid. Ko-

daveres esindab sama perioodi
(1902) Saueri orel.
On märkimisväärne, et 19. ja
20. sajandi vahetus tõi neisse
piirkondadesse uhked orelid. Iseloomulik neile orelitele
on üleminek klassitsistlikult
kõlataotluselt romantilisele.
Tugevate karakteritega registrid klassitsistlikust ajastust
kõlavad kõrvuti juurde tulnud
peenemate nüansivarjunditega
romantismist.
Seetõttu on need orelid justkui ajaloolised dokumendid
sellest, kuidas pilli ehituslugu
ja muusikaideaalid aegade
jooksul oma arenguprotsesse
läbivad. Need pillid toovad
meieni autentse kõla üle saja
aasta tagusest ajast.
Räpinas on paberitööstuse
rikkale paikkonnale kohaselt
kirikus suur kontsertorel, ehitatud siinsesse klassitsistlikku
kirikusse eesti orelimeister
Terkmanni poolt 1934. aastal.
See pill esindab juba küpset
romantikat ja registrite tämbrid
annavad võimaluse orelilt välja
võluda sümfoonilisemat muusikalist väljenduslaadi. Väike
tore, huvitava käekäiguga Mülverstedti positiivorel rõõmustab
meid Mustvee kirikus, kuhu
2015. aasta sügisel paigaldati
veel orelimeister Olev Kentsi
orelitöökojalt Soomest toodud

teinegi, suurem orel. Tänu
kohalikele kogudustele ja omavalitsustele on pillid tänaselgi
päeval hästi hoitud. Peipsimaa
orelifestival paneb juunis, kohe
pärast jaanipäeva kõik need

pillid hüüdma.
Kontserdid on tasuta, kuid
oodatud on annetused kohalikele kogudustele jätkuvaks
pillide korrashoiuks.

V Peipsimaa orelifestival
26.-30. juuni 2018
27. juuni kell 19 Lohusuu kirik
Larisa Carjkova (orel, Läti) ja Érika Jonite (sopran, Läti)
28. juuni kell 19 Mustvee kirik
Ilona Birgele (orel, Läti)
28. juuni kell 19 Torma kirik
Larisa Carjkova (orel, Läti) ja Érika Jonite (sopran, Läti)
29. juuni kell 19 Kodavere kirik
Saltanat Abilkhanova (orel, Kasahstan)
29. juuni kell 19 Räpina kirik
Ilona Birgele (orel, Riia)
30. juuni kell 19 Tartu Pauluse kirik
Saltanat Abilkhanova (orel, Kasahstan)
Kontserdid on tasuta.
Annetused Peipsimaa orelifestivali kirikutele orelite heaks
Toetajad:
Alutaguse, Peipsiveere, Jõgeva, Mustvee, Räpina ja Tartu
omavalitsused
Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapital ja maakondlikud
ekspertgrupid

Noorimate vallakodanike vastuvõtt 8. juunil Mustvee kultuurikeskuses.
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Упал и утонул
Упал, набирая воду в колодце
… При стрижке газона соскользнул в пруд … Набирая в ручье
воду для полива, потерял равновесие … Пропавшую 5-летнюю девочку наши утонувшей
в пруду.
Суть многих трагических несчастных случаев на воде звучит
именно так. В прошлом году
утонуло 42 человека, более чем
в половине случаев причиной
было неожиданное падение в
воду. Утонуло четверо детей,
трое из которых были моложе
шести лет. Есть несчастные
случаи на воде, которые развиваются очень быстро и которые трудно предугадать. Все
же, расследуя задним числом,
всегда выясняется, что для
предупреждения несчастного
случая что-то можно было
все-таки предпринять. Но для
предупреждения несчастий
уже в зародыше, формирование

безопасной жизненной среды
должно постоянно иметь первостепенное значение.
Ситуации, связанные с падением, различны, и сложно
давать действенные рекомендации на все случаи. Для начала
важно вокруг своего дома оценить опасности, связанные с падением. Знаете ли вы, где вблизи
дома подстерегают опасности,
которые могут стать причиной
падения в воду? Оценили ли вы
свои возможности справиться
с трудностями? Оказавшись в
бедствии один, спасти себя, в
первую очередь, может только
сам оказавшийся в беде, если
для этого у него имеется достаточно сил и везения. Здесь
действует изречение: «Спасение
утопающего – дело рук самого
утопающего».
У детей нет опыта по оценке
опасностей и своих способностей. Поэтому взрослые долж-

ны следить за ними у пруда,
бассейна или ванны. Или, если
обеспечить надзор невозможно,
то подступ к водоему нужно
заградить, хотя бы строительством ограды. Это требование
действует круглый год, потому
что причиной тяжелого несчастного случая на воде может
стать также проваливание под
лед.
У пожилых людей опыт имеется, но при несчастном случае
их физическое состояние может препятствовать спасению
из воды, поэтому в помощи
нуждаются и они. Более половины утонувших в прошлом
году были в возрасте 51-80 лет.
Для повышения безопасности
в окрестностях дома пожилого
человека стоить повысить безопасность подступов к местам
забора воды, будь то колодец,
пруд или ручей. Полезно установить там поручни, соору-

дить лестницу или добротный
мостик. Эти приспособления,
кстати, могут помочь и кому-то
из ваших подвыпивших гостей.
Более половины мужчин, утонувших в прошлом году, были
в алкогольном опьянении, из
женщин в опьянении была
треть.
Спасательный департамент с
помощью превентивной кампании «Hoia Silm Peal» («Следи»)
воодушевляет повышать ценность безопасной жизненной
среды и формировать ее. Кампанией мы призываем повысить
безопасность окрестностей
водоемов и бдительность в отношении слабых членов своих
семей, чтобы избежать несчастных случаев.
РИЙВО МЁЛЬТЕР,
советник бюро превентивной работы Лыунаского
спасательного центра
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Mustvee Valla TEATAJA
ÜRITUSED
14. juuni – 9. august
Mustvee linn

2. juuli
Peipsi järvefestival Mustvee sadamas
10. juuli kell 11 Grand Philharmonic Choir koor Canadast
Mustvee luteriusu kirikus
13. juuli kell 14 raamatu „Mustvee linna ajalugu pildis“ esitlus
Mustvee kultuurikeskuses
13.-14. juuli
Mustvee linna päevad ja laat
14. juuli
Peipsi Folk VI Rahvapidu Mustvees
7.-12. august
Rahvusvaheline Vaimuliku Muusika Festival
Mustvee kirikutes

Kasepää

16. juuni
6. juuli
7. juuli
20.-21.juuli
28. juuli
4. august
5. august
11. august

Kasepää Rannapidu Kasepää laululaval
IVAN DEN Kasepää laululaval
RETROFEST Kasepää laululaval
Peipsi romantika Kasepää laululaval
Tšudo Fest Kasepää laululaval
Baskini teater „Kas hakkame seksima“
Avatud külaväravad külatänav ja Kasepää
rahvamaja
Kasepää kala- ja veefestival

23. juuni

Avinurme tünnilaat, kontsert kirikus

Avinurme
Võtikvere

4. august kell 12 Võtikvere raamatupidu Võtikvere pargis

Saare

21. juunil kell 19 rahvakoosolek Saare rahvamajas
23. juuni kell 17 tulealtari avamine ja jaanituli rahvakunsti
ansambliga Tuustar Kääpal
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Avinurme Gümnaasium pakub tööd

ERIPEDAGOOGILE
• Koormus: 1,0 ametikohta
• Kandideerimise tähtaeg: 30.06.2018
• Tööle asumise aeg: 27.08.2018
• Töö kirjeldus:
* Aineõpetaja töö 20 tundi nädalas esmaspäevast reedeni.
* Õpetaja tööülesandeks on lihtsustatud õppekava alusel
ühe 1. klassi õpilase õpetamisele keskendunud õppe
läbiviimine individuaalse õppekava alusel.

Piirkonnapolitseinik ANDRUS VÄITS puhkab
11.06.2018 – 06.07.2018,
asendab piirkonnapolitseinik STEVEN KAIO,
telefon 5757 0376.

Kandideerija kvaliﬁkatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad, CV, avaldus ning muud kandideerija poolt
oluliseks peetavad dokumendid, mis tõendavad tema
kvaliﬁkatsiooni vastavust nõuetele esitada e-postiaadressil
gymnaasium@avinurme.edu.ee hiljemalt 30.06.2018.
Lisainfo: tel 5332 0425 (Urve Tooming, direktor)
urve.tooming@avinurme.edu.ee
Kasepää Külaseltsi juhatus kutsub kokku
ÜLDKOOSOLEKU
28. juunil 2018, kell 18.00 Kasepää Rahvamajas.
Päevakorras on:
1) 2017 majandusaasta ülevaade
2) Uue juhatuse liikme valimine
3) Muud küsimused
Sinu kohalolek on vajalik. Info: 54004966, Terje Lill.

Jõgevamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühingu
SUVELAAGER toimub 21. juulil Lohusuus

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

Surnuaia pühad Tartu
praostkonna kamistutel
23.
23.
23.
24.
24.
24.
1.
5.

juuni kell 12.00 Kodavere surnuaed
juuni kell 12.00 Palamuse uus surnuaed
juuni kell 13.00 Maarja-Magdaleena surnuaed
juuni kell 11.00 Mustvee surnuaed
juuni kell 12.00 Avinurme surnuaed
juunil kell 15.00 Lohusuu surnuaed
juuli kell 11.00 Torma surnuaed
august kell 12.00 Avinurme vana surnuaed

MÄLESTAME MAIS LAHKUNUD
VALLA ELANIKKE
VLADIMIR MIRONOV
NIKOLAY NOVOZHILOV
JOSIF GANIN
LEONID MIKULIN
KALMER LEPP
VEERA TUMANOVA
VIRVE ROOSE

13.07.1932 – 24.05.2018
21.05.1934 – 24.05.2018
15.09.1947 – 18.05.2018
30.08.1954 – 25.05.2018
19.04.1959 – 22.05.2018
26.09.1925 – 29.05.2018
18.12.1927 – 18.05.2018

Head kohalikud ettevõtjad, kauplejad ja käsitöö tegijad,
kutsume teid osalema Avatud Külaväravate päeval!
See on suurepärane võimalus end tutvustada (ja müüa) –
näidata, kuidas me siin elame ja luua oma kodukandile kuvand,
kuhu teisedki tahaksid tulla!
Täpsem info ja registreerimine:
kasepaarm@mustvee.ee või telefonil 54004966, Terje

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

